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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Évértékelõ a 2017-es évrõl!
Kedves Lakosok!
Az elmúlt évet ismét sikeresnek mondhatom, figyelembe véve a kitûzött
céloktól a megvalósításig.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017-ben
stabilan gazdálkodott.
Az önkormányzat által
mûködtetett intézményeink a Polgármesteri Hivatal, az Alapszolgáltatási
Központ, a Szabó Károly
Mûvelõdési
Ház
és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény, a Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõde.
Az egészségügyi ellátást elõbb vállalkozó háziorvossal, majd
helyettes vállalkozó háziorvosokkal, illetve vállalkozó
fogorvossal biztosítja az önkormányzat. Mûködik a
településünkön védõnõi szolgálat is, az önkormányzat
karbantartási, felújítási, település üzemeltetési feladatait 4 fõs
házi brigáddal és a közfoglalkoztatottakkal látja el.
A közétkeztetést az önkormányzati konyha mûködtetésével
biztosítottuk, ami 2017. január 1-tõl a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézménybe integráltan
mûködik. Nem kötelezõ feladatként mezõõri szolgálatot
mûködtet az önkormányzat, és horgásztóval, kikötõvel
rendelkezik.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
tárgyévi módosított bevételi és kiadási tervezett fõösszege 886
MFt volt, 2017. december 31-én 236,7 MFt volt az
önkormányzat bankszámláinak és pénztárainak az összesített
egyenlege. A magas záró pénzkészlet különösen a nyertes TOPos pályázatok és egyéb támogatások kiutalt és december 31-ig
még fel nem használt támogatási elõlegeinek maradványa miatt
alakult ki. A támogatási elõlegeket 2018. évben fel kell
használni.
2017. évben az önkormányzat mûködési bevételeink 3/4-ed
része állami támogatás volt.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb mûködési kiadást
továbbra is a személyi kiadások jelentik, ez a kiadásainknak a 52

%-át teszik ki. Átlagos statisztikai állományunk az állandó
dolgozókat tekintve az elmúlt évben 51 fõ volt, a
közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állománya 77 fõ,
egyéb foglalkoztatás (GINOP, diákmunka) 2 fõ, mindösszesen
130 volt.
Bevételeink közül a legjelentõsebbek:
Az önkormányzati költségvetésen belül (a teljesség igénye
nélkül), a legmagasabb pénzügyi forrást a következõ jogcímek
biztosítják:
- Központi költségvetési támogatások:
185,6 MFt
- Munkaügyi Központ támogatásai 2018. évben induló új
programokra
76,4 MFt
- Egészségügyi Alap finanszírozása
33,6 Mft
Startmunka mintaprogram:
Korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is részt vettünk a
közfoglalkoztatási Járási Startmunka Mintaprogramjaiban. A
program 4 alprogramból tevõdik össze.
A Belvíz elvezetési program keretén belül, az árkok tisztán
tartása és a belvízrendszer karbantartása a fõ tevékenység, a
belterületi közutak karbantartása programban folytatódtak a
járdaépítési beruházások, a mezõgazdasági programban ismét a
termõföldek megmûvelése, konyhakertek kialakítása volt a fõ
tevékenység. Elindítottuk a bio- és megújuló energia
programunkat, amiben fabrikettet állítunk elõ, továbbá
elkezdõdött a térkõ gyártás.
GINOP programban 3 fõ került alkalmazásra.
A közfoglalkoztatási programok a fentieken túl díszkõ burkolat
gyártást fogunk végezni.
Néhány szó a fejlesztésekrõl:
2017. év tavaszán elkezdõdtek a Pipa úti lakások karbantartási és
felújítási munkálatai.
Tovább folytatódott a járdaépítés, a parókia elõtt, a Mátyás utca
teljes szakaszán valamit a Bocskai utcában.
Cseréptörmelékbõl útalapfelújításra került sor a Fürj utcában, a
Hattyú és Szabadkai utcákban.
Korábbi nyertes pályázatoknak köszönhetõen 2017. április 28án átadásra került a mûfüves labdarúgó pálya. A „Köröstarcsai
Egészségház infrastrukturális fejlesztése” projekt címen az
Egészségház illetve a Dübögõ utcai szolgálati lakás külsõ belsõ
felújítása is megtörtént 60.000.000.-Ft összegben.
A mezõõr munkájának segítése érdekében a képviselõ-testület
2,4MFt értékben gépjármûvet vásárolt.
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TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 azonosító számú - Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. pályázat
keretében a belterületi vízelvezetõ-hálózat fejlesztése fog
megvalósulni 90.0086.000.-Ft összegben.
TOP-3.2.1-16-BS-2017-00045 azonosító számmal - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése c. pályázat,
amelybõl az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése fog megvalósulni (nyílászáró
csere, szigetelés) 40.000.000.-Ft összegben.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú „Településeinkért” c. támogatási kérelem az abban foglalt feltételekkel
támogatásra került. A tervezett projekt fõ célja a humán
közszolgáltatások térségi szintû, összehangolt fejlesztése a
konzorciumban résztvevõ településeken; Békés, Kamut,
Kondoros, Köröstarcsa, Murony, konzorciumvezetõ
Mezõberény. A településünket érintõ támogatás összege
34.875.517.-Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
c. pályázat során a szilárdburkolattal ellátott belterületi utak
felújítására 14.574.320.-Ft támogatást nyertünk. A felújítással
érintett útszakaszok: Kassai utca 110 fm-en, Árpád utca 90 fmen, Pipa utca 70 fm-en, Mátyás utca 200 fm-en. Illetve a Kassai
utcán a meglévõ sérült csõáteresz cseréjére is sor kerül 5 fm-en.
A TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú, "Ligeti
Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán " c. pályázat
keretében felújítása kerül a ligeti pavilon és kialakításra kerül
egy zenepavilon. Ezen felül hang- és fénytechnika, színpad és
rendezvénysátor is beszerzésre kerül. A támogatás összege
104.000.000.-Ft.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 21.366.553.-Ft támogatást
nyert a Napközi Konyha felújítására. A beruházás során a
nyílászárók cseréje és új, korszerû eszközök beszerzése fog
megvalósulni.
Községi rendezvények:
Az elmúlt évben számos rendezvény került megszervezésre
ezekbõl néhányat emelnék ki. Tavasszal, április 3-án került
megrendezésre a hagyományos fáklyás felvonulás, melynek
célállomása a Kishajó kikötõ. Május végén tartottuk a Községi
Gyermeknapot szintén a Kishajó Kikötõben, ahol változatos
programokkal (ugrálóvár, kutyás agility bemutató, trambulin,
akadály pálya) vártunk a gyerekeket és szüleiket.
Júliusban a hagyományokhoz híven a XI. Hal és Falunapok
változatos programjaiból válogathattak a lakosok. Ekkor
ünnepelte a Köröstarcsai Mazsorett Együttes fennállásának 10.
évfordulóját, mely alkalomból fúvószenekarral kísért mazsorett
felvonulásra és gálamûsorra került sor. És nincs falunap
fõzõverseny nélkül! 2017-ben is közel 40 csapat képviseltette
magát a népszerû Hal és Tájjellegû ételek fõzõversenyén.
Szeptember elején pedig a IX. Szilvanap és II. Kistérségi
Hagyományõrzõ Fesztivál zárta a nyarat, melynek a Tájház
udvara adott otthont. A rendezvény a Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete társrendezésében valósult.
Az év utolsó hónapja a Karácsonyi elõkészületek jegyében
zajlott. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva adventi
gyertyagyújtást tartottunk a Milleniumi parkban felállított
adventi koszorúnál és színvonalas mûsorral megrendezésre
került a Községi Karácsonyi Ünnepség is.
Nem dõlünk hátra, 2018-ra is vannak terveink és minden
erõnkkel azon dolgozunk, hogy községünk érdekeit szem elõtt
tartva folytassuk a munkát.
Lipcsei Zoltán polgármester
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A képviselõ-testület 2017. december 20-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület elfogadta Köröstarcsa Község
Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta a
településkép védelmérõl szóló önkormányzati rendeletét,
melyek megtalálhatók a www.korostarcsa.hu honlapon.
A következõ soros ülés 2018. február 22-én 17.00 órakor lesz a
következõ 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 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések

INTÉZMÉNYI HÍREK
Közös Kulturálódás
Január 22-én tartjuk a Magyar Kultúra Napját, mely eseményt
1989. óta ünneplünk. Azért erre a dátumra esett a választás, mert
Kölcsey Ferenc 1823-ban e jeles napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.
Közel 30 éve annak, hogy a Magyar Kultúra Napján országszerte
különleges rendezvényekkel készülnek a különféle mûvészeti
ágak. Többek között irodalmi estek, hangversenyek,
beszélgetések, elõadások gazdag kínálatából válogathatnak a
kultúrára éhes honfitársaink. Ezekben a napokban bárki
kiválaszthatja a számára megfelelõ szellemi táplálékot a bõséges
kínálatból.
Magyarságunk méltó képviselõje, kiemelkedõ alakja Arany
János, aki 1817. március 2-án született Nagyszalontán. Példás
családapa, lelkiismeretes tanár és pontos hivatalnok volt. Öt
idegen nyelvet ismert, melyekbõl fordított is. Legjelentõsebbek
Shakespeare-fordításai. 1946-ban írta meg elbeszélõ
költeményét, a Toldit, mely híressé tette. Kortársa és barátja volt
egyik legjelentõsebb költõnk, Petõfi Sándor.
Ez év január 19-én, délután 5 órától egy zenés irodami esten

Lovas Gábor, Balázs Csongor, Liszi Melinda, Nagy Róbert
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vehettek részt az érdeklõdõk. Az elõadás az “Ideje fölrepülnöm”
címet kapta. A Szabó Károly Mûvelõdési Házba négy
vendégszínész érkezett a Békéscsabai Jókai Színházból: Liszi
Melinda, Nagy Róbert, Balázs Csongor és Lovas Gábor. Az est
programja nem jöhetett volna létre az Arany János
Emlékbizottság támogatása nélkül.
A résztvevõk csodálatos élménnyel gazdagodhattak. A
színvonalas elõadás alatt hol azt vették észre, hogy könnybe
lábad a szemük meghatottságukban, hol boldogan repesett a
szívük, hol pedig a zene ritmusára dobolták az ütemet lábukkal.
És ez az, amit a kultúra ad nekünk! Önfeledt perceket. Élményt,
ami feltölt minket, amivel gazdagabbak leszünk. Érzéseket. Az
érzést, hogy egy közösség tagja vagyunk. Az érzést, hogy
büszkék lehetünk magyarságunkra. Miért ne élnénk a
lehetõséggel, amit a Mûvelõdési Házban kaphatunk?
Oszlánszky Rita

„Hogy a régi újság se vesszen kárba …
csak kosárba”
2018. január 25-ére hirdette meg a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár a papírfonás kézmûves foglalkozást
kifejezetten kezdõknek, melyre a bütykölni vágyó gyermekeket
és felnõtteket invitáltuk. Egy 9 fõs kis csapat össze is gyûlt. A
foglalkozást Vértesné Szûcs Szilvia tartotta, aki már 2 éve ûzi ezt
a hobbit. Újságpapír újrahasznosításával, festéssel, egy kis
fantáziával használati tárgyakat készíthetünk, és ha még
lakkréteget is kapnak ezek az alkotások, akkor tartósak és
idõtállóak is lesznek. Mindenki az alapoktól indulva egy kisebb
tároló kosárkát készített, melyet haza is vihetett. A lelkesedés
hozományaként egy újabb találkozó várható. Aki még részt
szeretne venni, a késõbbiekben is bekapcsolódhat. Esetlegesen
klubot is alakíthatunk.

Köröstarcsai Hunnia vert csipke, készítette: Széplaki
Istvánné Kovács Mária
Településünkön 1936-tól Hunnia csipkeverõ mûhely mûködött,
melyet Özv. Möller Istvánné üzemeltetett, aki Fáyné egykori
tanítványa volt. Külön büszkeségünk, hogy 1938-ban az õ
mûhelyében készült egy magyarruha köténye és fátyla, melyet
Horthy Miklós az Eucharisztikus Kongresszuson viselt.
Könyvtárunkban megtekinthetõ a róla készült fénykép másolata,
valamint egy érdekes összefoglaló a Hunnia csipkérõl, melyet
Széplaki Zoltán lakosunknak köszönhetünk, akinek édesanyja
szintén a köröstarcsai csipkeverõ mûhelyben dolgozott.
A szombaton tartott csipkebemutató elõadójaként Fáyné
Tornóczky Juditot köszönthettük a Nógrád megyei Terénybõl,
akinek két gyermeke volt segítségére. Családi vállalkozásuk
mottója: “A szolgáltatásunk szeretetbõl fakad és ingyenes.”

Csipkebemutató a könyvtárban
Rendkívüli programon vehettek részt az érdeklõdõk február 3án, szombaton délután a Szabó Károly Mûvelõdési Házban. “A
múzeum házhoz megy” elnevezésû kezdeményezés keretében
egy kis csipkekiállítást tekinthettek meg a látogatók. Családias
hangulatot biztosított, hogy a bemutatót a könyvtárban
rendezték meg.
A Hunnia csipke megalkotója Fáy Aladárné, lánykori nevén
Edvi-Illés Gizella, aki 1871-ben született a Nógrád megyei
Tolmácson. Ifjú gyermekkorától kezdve kézimunkázni tanult.
Akkoriban a magyar csipkeverõ lányok-asszonyok csupa
külföldrõl jött minta alapján dolgoztak, s ezen szeretett volna
változtatni Fáy Aladárné, aki mert álmodni, kísérletezni. Kitartó
munkájának eredményérõl tanúskodik, hogy évente tanfolyamokat tartott, és alkotásait még Londonból is rendszeresen
kérték megrendelésre.

Fáyné Tornóczky Judit csipkekészítés közben
Az érdeklõdõk egy lenyûgözõ, vetített képes elõadást láthattak a
Hunnia csipke kialakulásáról, történetérõl és fejlõdésérõl. A
mini asztali kiállításon gyönyörû kontrasztot alkottak a
bemutatott, többnyire hófehér termékek a bordó
bársonyterítõvel. Az elõadás végeztével a vendégek élõ
bemutató keretében csodálhatták meg a csipkeverés mûvészetét.
A szebbnél-szebb termékekbõl vásárolni is lehetett,
legkelendõbbek a fülbevalók voltak.
Aki kedvet kapott a csipkék megtekintéséhez, bátran látogasson
el a 2011 óta Terényben mûködõ Hunnia Csipkemúzeumba.
Elõzetes bejelentkezéssel bármely idõpontban látogatható a
múzeum, továbbá csipkeverõ nyári táborokban a csipkekészítés
elsajátítására, gyakorlására is van lehetõség.
Oszlánszky Rita
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A 2017. év utolsó versenye

SPORTHÍREK
Kézilabda
Február 17-én megkezdõdik az
NB.II-es férfi kézilabda bajnokság
tavaszi idénye, amelyben igen nehéz
feladat vár a KSK. Játékosaira.
Amint tudjuk, parádés meneteléssel
értek célba a tarcsai felnõttek az elõzõ
évi bajnokság végén és ezüst érmet
szereztek. Most sem lenne semmi probléma,
ha az a "társaság" együtt marad.
Sajnos a nyár folyamán többen távoztak, vagy leálltak a
csapattól. A régiek pótlására feleannyian érkeztek, így nehéz
körülmények között kezdõdött a bajnokság. Az õszi szezon
végén már voltak sikereik is, így a csapat a megszerzett 8
pontjával jelenleg a 9. helyen áll. A szakvezetés a téli pihenõ alatt
szeretett volna egy-két új játékost igazolni, de elsõsorban
pénzügyi okok miatt ez nem sikerült.
A rendelkezésre álló játékosokkal január 9-én kezdõdött az
alapozás amely munkahelyi elfoglaltság, sérülések miatt nem
volt zökkenõmentes.
Több edzõmérkõzést terveztünk be, melyek közül játszott a
csapat Berettyóújfaluban /28:34/, majd beneveztünk a
nemzetközi Triplex kupára. Sajnos létszám probléma
/betegségek, sérülés, munka/ miatt az adai /Szerbia/ mérkõzésre
nem is utazott el a csapat. A többi mérkõzés a jelenlegi
helyzetünknek megfelelõen alakult. Jó mérkõzést játszottak a
fiúk a Békéscsabai DKSE. ellen /21:24/ Apátfalván, valamint
Nagyszentmiklóson /Románia/ az Ada elleni helyosztón /32:33/
így a hatodik helyen végeztek.
A csapat tavaszi sorsolása igen kedvezõtlen, ezért a
pontszerzéshez kellõ hozzáállás, nagy elszántság szükséges.
Még nem tudni, hogy lesz-e átszervezés az NB-s bajnokságban,
és hogy ennek következtében hány kiesõ lesz. A nyolcadik hely
megszerzése bent maradást ígér. Ezért szakvezetõknek,
játékosoknak, szurkolóknak mindent meg kell tenni a sikeres
játék, és a pontszerzés érdekében.
Mérkõzéseinkre hívjuk támogatóinkat, szurkolóinkat.
A mérkõzések programja a következõ:
Kézilabda csapatok 2018 tavaszi programja

03. 10. Köröstarcsa - B.csabai DKSE
03. 14. Szolnok - Köröstarcsa
03. 17. B.csabai BDSK - Köröstarcsa

Ifi
Felnõtt
18.00
17.30
16.00
18.00
16.00
18.00
Újkígyós
16.00
18.00
16.00
18.00

03. 25.
04.15.

16.00
13.00

18.00
15.00

16.00
16.00
15.30
17.00

18.00
18.00
17.30
15.00

02. 17.
02. 18.
02. 25.
03. 03.

04.21.
04.26.
04.28.
05.06.
05.06.
05.10.
05.13.

Köröstarcsa - Kiskunhalas
Köröstarcsa - Kiskunhalas
Túrkeve - Köröstarcsa
Kunszentmárton - Köröstarcsa

Serdülõ
16.00
-

14.30
14.00
Szarvas
Köröstarcsa - Kiskunfélegyháza14.30
Karcag - Köröstarcsa
Csongrád
Köröstarcsa - Mezõtúr
14.30
Kiskõrös - Köröstarcsa
17.15
Kiskõrös - Köröstarcsa
Köröstarcsa - Soltvadkert
11.00
Kondoros - Köröstarcsa
Makó - Köröstarcsa
16.00
Makó - Köröstarcsa
-
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Sikeres szereplésük érdekében hívjuk és várjuk szurkolóinkat.
Továbbra is: HAJRÁ TARCSA!

Az év utolsó versenyén 2017. december 2-án vettünk részt
Bócsán a Mikulás kupán, mely nemzetközi versenyen volt. Ez
alkalomból minden köröstarcsai diák birkózó dobogón végzett.
Eredmények: Schmél Zoltán I. hely, Szõke Richárd II. hely,
Budai Bence III. hely, Budai Gergõ III. hely, Molnár Réka V.
helyen végeztek.Gratulálunk a versenyzõknek!
Hamarosan beindul az új versenyszezon, melyre nagy
erõbedobással készülünk. Ehhez kívánok a DSE sportolóinak
sok erõt, kitartást és eredményes mérkõzéseket.
Sportbaráti tisztelettel:
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Budai Bence, Szõke Richárd, Budai Bence, Schmél Zoltán,
Molnár Réka, Heincz Gyula edzõ

Schmél Zoltán gyõzelemsorozata
A 2018. 02.11-én rendeztük Gyomaendrõdön az Országos
Birkózó Bajnokság területi kvalifikációs versenyét. A
köröstarcsai DSE részérõl érdekelt Schmél Zoltán 38 kg-ban
kiváló gyõzelemsorozatával szinte megállíthatatlanul nyerte
meg, kétvállas gyõzelmekkel a négy fordulóját.
Ezzel az eredménnyel aranyérmet szerzett, azaz továbbjutott az
országos döntõre, amelyrõl megrendezése után ugyanígy
beszámolunk.
További sok sikert!
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

TARCSAI HÍRADÓ

Tájékoztató kéményseprõipari
szolgáltatás lakossági igénylésrõl
Idõpontra lehet hívni a kéményseprõket a családi
házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2018. január elsejétõl a családi
házban (egylakásos ingatlanban)
élõk a nekik alkalmas idõpontra
kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenõrzési munkát. A szolgáltatás
igénylése ezekben az esetekben nem
kötelezõ, de a biztonság érdekében
javasolt.
Figyelem! Az ingyenes kéményseprõipari sormunka
igénylése idõpontfoglalással történik.
Idõpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen
van lehetõség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerû ügyintézés érdekében korszerû internetes
felületen is lehet idõpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
linken.
E-mailben:
levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as
hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot
megnyomva.
Személyesen:
Ügyfélfogadási idõben várja a Békés Megyei Ellátási
Csoport, Békéscsabán a Kazinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ 8:00-20:00
Keddtõl-péntekig8:00-14:00
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel
családi házak) tulajdonosa egyeztethet idõpontot az ingyenes
kéményseprõi sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetõség a társasházban elmaradt sormunka
harmadik idõpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az
elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
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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

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.

A kéményseprõipari szolgáltatás idõpontfoglalása a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi
kirendeltségen keresztül nem intézhetõ! Kérjük,
megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetõségeken tegyék
meg!

Tájékoztatás
Kedves Lakosok!
A XII. Hal és Falunapok idén a X. Szilvanappal együtt
kerül megrendezésre 2018. szeptember 7-8-án (péntek,
szombat).
A rendezvénynek a felújított Ligeti Pavilon és
rendezvénytér fog helyet adni.!

ZUMBA fitness Köröstarcsán!!!
Minden szerdán 17:30-tól a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban!
Oktató:Csaplár Dominika
Gyere és próbáld ki!
500Ft/alkalom
Információ:06/20/565-2550

TARCSAI HÍRADÓ
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Rendõrségi felhívás !
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a fûtési szezon
idején gyakran jelennek meg az utcákon házról-házra járva,
kisteherautókkal üzletelõ faárusok, tûzifát kínálva
csábítóan kedvezõ áron.
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínált tüzelõ akár
bûncselekménybõl is származhat.
A legtöbb esetben csak az árus távozása után derül ki, hogy a
kifizetett mennyiségnek csak egy részét pakolták le a jármûrõl.
A csalók gyakran vízzel elõáztatott tûzifát értékesítenek, amely
jelentõsen megnöveli a fa súlyát.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a tûzifa árusok
között sok a csaló, ezért tûzifa vásárláskor legyenek fokozottan
körültekintõek !
Az áldozattá válás megelõzése érdekében kérjük, hogy:
- Csak hivatalos forgalmazó helyrõl vagy már ismert
kereskedõtõl vásároljanak tûzifát!
- Ne bízzanak az árusítók által vitt mérleg hitelességében !
Mezõberényi Rendõrõrs

Álláskeresõk figyelem!
Ingyenes képzési lehetõség a Békési Járási Hivatal Járási
Foglalkoztatási Osztályán az alábbiak részére:
-

alacsony iskolai végzettségûek
25-30 év közötti pályakezdõ álláskeresõk
50 évnél idõsebbek
gyes-rõl, gyed-rõl, ápolási díjról visszatérõk
tartós álláskeresõk /minimum 6 hónapja regisztráltak/
fiatal munkavállalók /25 év alatti pályakezdõk/

A tervezett képzések a www.korostarcsa.hu oldalon
megtalálhatók.
Keressék a foglalkoztatási osztály ügyintézõit telefonon
66/411-747, vagy személyesen Békés, Múzeum köz 1.
Köröstarcsa Község Önkormányzata

Részlet Gyõri Imre verseibõl
"...öltözködi bûvös ruháját,
s karcsú, nagy virágként tündérré szépül.
S míg a hold rendezi lila szobáját,
galambok álmodnak, az este éjjül.”
"Írom a szívem titkát gyönyörû virágom.
Elkísér engem a szerencse akár merre járok.
Tele van írva szerelmes szívembe a te neved,
Légy boldog az életbe én velem kedvesem.”

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Köröstarcsa lakosságát, hogy
2018. évben az alábbi idõpontokban lesz a zöldhulladék
szállítás és a szelektívhulladék gyûjtés:
Zöldhulladék szállítás
Április 27.
Május 25.
Június 29.
Július 27.
Augusztus 31.
Szeptember 28.
Október 26.
November 30.

Szelektívhulladék gyûjtés
Március 14.
Április 11.
Május 09.
Június 13.
Július 11.
Augusztus 08.
Szeptember 12.
Október 10.
November 14.
December 12.
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