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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2019. március
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2019. február 28-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését és közmeghallgatását.

Közszolgáltató Intézmény 2019. március 1-tõl alkalmazandó
bérleti díjait tudomásul vette.

A
köz meg hal lga tás on
elh ang zot t
www.korostarcsa.hu oldalon megtalálható.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a községi
nagy rendezvények vendéglátói szolgáltatásra a Községi
Gyermeknapra, a Hal és Falunapokra, a MAMF Rockzenei
találkozóra és a Szilvanapra vonatkozóan.

táj éko zta tó

a

A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a 2018 évi költségvetésének a módosítását. A
módosítás után a költségvetés kiadási és bevételi fõösszege
960.714.000,-Ft-ra változott.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2019. évi
költségvetését és felosztotta a mûvelõdési ház csoportjainak, a
civil szervezeteknek és a sportszervezeteknek a támogatását.
Erre a célra 4.942.000,-Ft állt rendelkezésre, melybõl a
Diáksport Egyesület 1.086.000,-Ft-ot, a Községi Sportkör
2.500.000,-Ft-ot kapott. A költségvetés kiadási és bevételi
fõösszege 764.260.500,-Ft.
2019. évi beruházások és felújítások:
Belvízvédelem
Kerékpárút építés és felújítás
Zártkerti villamos-energia fejlesztés
Személygépjármû vásárlás (háziorvosi sz,)
Traktor vásárlás
Vetõgép vásárlás
Térfigyelõ kamera vásárlás 2 db
Közvilágítási lámpatestek cseréje,pótlása
Szivattyú vásárlás 3 db
Állványzat vásárlás
Szántóföldi permetezõ vásárlás
Mûtrágyaszóró vásárlás
Tenyészállatok vásárlása
Vezetõ kocsi vásárlás aszfaltvágó géphez
Járdafelújítás
Kossuth téri üzletsor felújítás
Intézmények energetikai fejlesztése
Szilárd burkolatú utak felújítása hidegaszfalt

74.876.000,-Ft
58.611.500,-Ft
9.791.700,-Ft
7.404.000,-Ft
3.429.000,-Ft
2.908.000,-Ft
1.524.000,-Ft
1.016.000,-Ft
800.000,-Ft
450.000,-Ft
432.000,-Ft
419.000,-Ft
381.000,-Ft
286.000,-Ft
1.270.000,-Ft
8.136.000,-Ft
33.360.000,-Ft
3.175.000,-Ft

A testület jóváhagyta a polgármester szabadságolási tervét.
A képviselõ-testület Végh Judit képviselõ lemondása miatt
megüresedett Pénzügyi Bizottsági tagsági helyére Marton
László képviselõt megválasztotta.
A testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,

A testület megállapította, hogy a Köröstarcsa Község
Önkormányzata egyes intézményi épületeinek energetikai
korszerûsítése címû pályázatra beérkezett legalacsonyabb
összegû árajánlatok, meghaladták a támogatáson elnyert
forrásnak az összegét. A testület a beruházáshoz saját forrást
biztosítani nem tud, ezért az eljárást eredménytelennek
nyilvánította és megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon
egy új eljárás kiírásáról.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a 2019. évi
Fa lu na po k re nd ez vé ny ei ne k tá mo ga tó iv al k ös sö n
megállapodást a támogatás felhasználásáról.
A képviselõ-testület a Népi építészeti emlékek helyreállítása
tárgyban elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt
megvalósítandó felújításra árajánlatot kért Szabó Károly egyéni
vállalkozótól, a Lak-Trend Kft-tõl, a Kopp Export-Import Kfttõl, a Gulyás-Szaki Kft-tõl, valamint a Békési Általános
Építõipari Bt-tõl.
A képviselõ-testület 2019. április 11-én tartja következõ soros
ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. A Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester
beszámolója az átruházott szociális és gyermekvédelmi
hatáskörök gyakorlásáról
Elõadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnök
Lipcsei Zoltán polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó
Rása Ildikó családsegítõ
4. Bejelentések
Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
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TARCSAI HÍRADÓ
Nemzeti ünnepünk, Március 15.

Nemzeti ünnepünk alkalmából tisztelegtünk az 1848/49-es
események elõtt. Elsõként az Arany Gusztáv Általános Iskola
tanulóinak ünnepi mûsorát láthatták a jelenlévõk. A tanulókat
felkészítette Wagner Éva tanárnõ.

Végh Judit a Humán és Ü gyrendi Bizottság el nöke a
következõket mondta el ünnepi beszédében.
A pesti forradalom
híre Békés megyében elõször Szarvason vált ismertté. A
Pe st -A ra d kö zö tt i
postakocsijárat kísérõje és az utas ok
március 17-érõl 18ára virradó éjjel hozták le a 12 pont
ny om ta to tt pé ld ányait Szarv asra és
mondták el a sorsdöntõ eseményeket.
A megye székhelyén
Gyulán is értesültek
az eseményekrõ l a
Pesti Hírlap március
17-i szá-mából és a
sz ar va si fõ sz ol ga bíró
jelent ésébõl .
Szombathelyi Antal
alispán az események hatásá-ra március 19-érõl 20-ára virradó
éjjel döntött a megyei köztanácskozás összehívásáról Gyulára,
valamint a helységenkénti népgyûlések megtartásáról. Békés
megye 1848-49-es történetének egyik felemelõ eseménye volt a
megyeháza udvarán tartott népközgyûlés március 22-én. A
résztvevõk itt szereztek tudomást többek közt a közös
teherviselésrõl, a papi dézsma és az úrbéri szolgálatok eltörlését
kimo ndó orsz ággy ûlés i törv ényj avas lato król , Batt hyán y
miniszterelnöknek a rend megtartására vonatkozó körlevelérõl.
A március végi napok egymást sûrûn követõ eseményei közül
kiemelkedik az 1848. március 27.-én kezdõdött évnegyedes
népközgyûlés több napos idõszaka. Létrehozták az alispán
vezetésével a központi bizottmányt és elõírták, hogy a
községekben is bizottmányokat kell alakítani, melyek elnökei a
megyei bizottmányban szavazati joggal rendelkeznek. A
március 30-án tartott népgyûlés Köröstarcsán megalakította a 27
tagú bizottmányt, amelynek elnöke Szabó Mihály, alelnöke
Papp István ügyvéd lett, és a nemzeti õrséget 51 taggal. Csend,

2019. március

béke és megelégülés uralkodik az egész lakosság között. ( Kis
Péter fõszolgabíró április 1-én keltezett jelentése szerint).
A megyei állandó bizottmányba Köröstarcsáról Szabó Mihály,
Kis Sándor, Tóth Imre, Kovács Sándor, Túsz István, valamint
Petneházi Mihály került be.
Május elején megkezdõdött a kezdetben spontán szervezõdött
nemzetõrség átszervezése, a
községek a járási fõszolgabíró és a községekbõl választott két bizottsági tag
közremûködésével végezték el az összeírást, Köröstarcsán 284 személyt írtak
be, tisztjeik Papp István
kapitány, Valberthy Lõrinc
fõhadnagy, Nagy Sándor és
Szabó Tamás hadnagyok
voltak.
Békés megye kívül esett
ugyan a szabadságharc hadmûveleti területén, de a
szabadságharc katonai erejéhez jelentõs számban hozzájárult. A férfiakat a nemzetõrség, honvédség és a szabad csapatok soraiba verbuválták. A
nemzetõrök fegyverzete igen gyenge szegényes volt, kevés volt
soraikban a képzett tiszt. Ez a magyarázata annak, hogy a békési
erõket jórészt õrszolgálatra lehetett csupán alkalmazni a
Délvidéken és az Arad környéki harcokban.
Az önkéntes nemzetõrök toborzására írta a köröstarcsai
születésû Szakál Lajos gyulai fõjegyzõ „Békési toborzó alkalmi
nótáját”.
A megyei önkénteseket szeptember 16-án Aradra irányították, a
megye csupán 387 fõt tudott kiállítani, ebbõl 10 köröstarcsai
vállalkozott a haza védelmére.
1848 szeptember folyamán a honvédek toborzása is megindult.
Köröstarcsa lakossága 58 újoncot tudott kiállítani, õket
Hódmezõvásárhelyre irányították és a 30. honvédzászlóaljba
osztották be, egyik altisztjük Szakál Albert Köröstarcsáról. Ez a
zászlóalj különösen kitûnt az 1849. július 14-én lezajlott
kishegyesi csatában és a Délvidék visszafoglalásában.
Amikor 1849 júniusában a cári csapatok két irányból támadást
indítottak Magyarország ellen, a kormány általános fölkelést
hirdetett meg, az egész országban megkondultak a harangok.
Köröstarcsa népfölkelõit július 8-ára Füzesgyarmatra rendelték,
azzal a feladattal, hogy a szomszédos falvak felekelõivel bontsák
el a szerepi fûzfás gátat a cári csapatok elõl, megakadályozva
ezzel az ellenség bejutását a Sárrétre.
A megye népfelkelõinek utolsó nagy feladata a Tisza vonalának
õrzése volt. A megye egy 1400 fõnyi mozgó népfelkelõ csapatot
volt köteles kiállítani. Köröstarcsa 3783 lakos után 28 gyalogost
és 4 lovast kellett kiállítson.
A gyalog mozgó népfelkelõ csapat Szeghalmon állomásozott,
amikor érkezett a hír, hogy az osztrák sereg Szolnok felõl
Temesvár felé közeledik, a cári csapatok pedig, Békés megye
irányába vonulnak. Erre a hírre a megyei alispán a népfelkelõ
tábort feloszlatta.
Augusztus 9.-én a cári csapatok Sarkadot elfoglalták, ezért a
megyeszékhely Gyuláról Mezõberénybe, majd onnan Gyomára
költözött át. A világosi fegyverletétel híre már másnap augusztus
14-én eljutott az alispánhoz, aki augusztus 16-ára összehívta a
megyei véd bizottmány utolsó ülését, amely a súlyos helyzetben
feloszlatta magát. Ezzel véget ért Békés megye s benne
Köröstarcsa lakosságának részvétele az 1848-49-es szabadságharcban.
A szabadságharc bukása után 1850 januárjában összeírták az
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egyes községekben kiállított honvédeket. Az összeírás szerint
Köröstarcsáról 93 honvéd küzdött a szabadságért Görgei Artúr,
Vécsey Károly, Perczel Mór és Kmety György tábornokok
csapataiban. Közülük 7 honvéd az életét áldozta fel a magyar
szabadság védelmében.
Végül emlékezzünk ma a bátrakra, akik hívó szóra indultak
megvédeni a szabadságot, Szakál Lajos toborzó versével:
Sötét az ég, dúl már a vihar,
Veszélyben van a hon, - a magyar,
Gaz pártütõk veszett csordája
Romlásuk már régen munkálja.
Hóha megállj! nem megy ez tovább,
A magyar faj tán nem délibáb,
Vér, nem savó, foly még eribe,
Fegyvert ragad vitéz kezibe.
Öl, vág vele, mint az oroszlán,
Megmutatja: hogy úr e hazán.
Ide pajtás a zászló alá!
Három szinét a nemzet adá.
Magyar haza, magyar katona,
Magyar ruha, beh szép lesz rajta!
Magyar tisztség, magyar vezérszó,
Nem kell itt a tokhencz Comandó.
Ne szólj többet vérem barátom!
Ezt követõen a település intézményeinek és civil szervezeteinek
képviselõi helyezték el a megemlékezés koszorúit a Petõfi
emléktáblánál.
Az ünnepség a Szabó Károly Mûvelõdési Ház falán elhelyezett
Szabó Károly emléktábla koszorúzásával, majd a mûvelõdési
ház nagytermében berendezett “Gondolat, ecset, alkotás” címû
kiállítás megnyitójával folytatódott.
A köröstarcsai alkotók munkáinak kiállítását Lakatosné Kurucsó
Anikó nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy az itt látható
alkotások nagyon különbözõek, mint ahogy az emberek is
különböznek egymástól. Az alkotók munkája is más, hiszen
eltérõ technikákat használnak: vannak pasztel képek, akril
képek, olajképek, rézdomborítás, különleges üvektechnikák
vagy épp digitális képek, és grafittal készült rajzok is. A legtöbb
mû festmény. A megnyitó ünnepségen Paczuk Gabi elõadásában
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén címû verset hallhatták a
résztvevõk.

2015. február 3

Szolgálati személygépjármû
háziorvos szolgálatában

Lipcsei Zoltán polgármester, Dr Fehér Richárd háziorvos
Fotó: Imre György
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõ-testület
határozata alapján 2019. február 25-én átadásra került Dr. Fehér
Richárd háziorvosnak az új szolgálati személygépjármû, mely
nagyban segíti a doktor úr munkáját a betegekhez való
kijárásban, és a nehezebben megközelíthetõ helyek elérésében.

Megújul a
Mezõberény-Köröstarcsa kerékpárút
Megkezdõdtek a Mezõberény-Köröstarcsa kerékpárút felújítási
munkálatai.
3,3 km hosszú a Mezõberénytõl Köröstarcsáig terjedõ szakaszon
mintegy 2 km hosszon a meglévõ burkolatra ráépítést,
továbbiakban 640 m2 lokális pályaszerkezet cserét fog elvégezni
a Kivitelezõ. Teljes hosszon két aszfaltréteg kerül bedolgozásra,
2,0 m szélességben. A beruházás százszázalékos finanszírozású
és kivitelezés várhatóan 2019. március elejétõl május végéig fog
tartani.

Lipcsei Zoltán Köröstarcsaés Siklósi István Mezõberény polgármestere

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ezúton is szeretnénk név szerint megköszönni Molnár
Lászlónak, Fülöp Antalnak, Sánta Zoltánnénak, Szabó
Károlynénak, Kovács Lászlónénak, Gyaraki Zsófinak, Máj
Bélának és Baji Józsefnek, hogy munkáikkal hozzájárultak
ennek a színvonalas kiállításnak a létrejöttéhez. Nagyon
köszönjük és további sok sikert kívánunk!

“Zöldülj, fordulj”
Környezeti szemléletformálás a Körösök Völgyében
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2018. évben immáron
második alkalommal nyerte el az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatását a „A hazai hulladékgazdálkodással és
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szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnevezésû
programban, melynek
köszönhetõen „Zöldülj,
fordulj
Környezeti
szemléletformálás a Körösök Völgyében” címû projekt valósulhat meg a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület településein.
2019. március 19-én az Arany Gusz-táv Általános Iskola és
Alapfokú Mûvé-szeti Iskola adott otthont a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület által szer-vezett „ZÖLDÜLJ! FORDULJ!
szemléletformáló kiállításának. A kiállításon bemutatták a
komposztálás alapjait, a környezetbarát háztartással, az
ökotudatos vásárlással, a szelektív hulladékgyûjtéssel, valamint
a papír újrahasznosításával kapcsolatos tudnivalókat, jó
gyakorlatokat.

2019. március

Szolnok Open
Országos Mazsorett Verseny
2019. február 23-án került megrendezésre V. Szolnok Open
Országos Mazsorett Verseny, melyen a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes Gyémánt csoportja is képviseltette magát.
A Gyémánt csoport ebben a felállásban második versenyén vett
részt, tavaly arany érmet és külön díjat nyertek.

A kiállítás interaktív jellegének köszönhetõen a látogató
gyerekek kézbe vehették az újrahasznosított tárgyakat,
megkóstolhatták a helyi termelõktõl származó gyümölcsleveket,
zöldségeket, gyümölcsöket, valamint új alternatívákat és régi
takarékos ötleteket ismerhettek meg.

Marti Réka, Nagy Kinga, Szentesi Anna Bella, Szalai Viktória,
Szabados Emma, Róbert Hanna, Vértes Nóra, Kajla Auróra,
Bakó Zsófia, Budai Zoé
Mûvészeti vezetõjük Macskinné Pór Erzsébet.
Nagy szorgalommal és izgalommal készültek a versenyre, idén
ezüst érmet sikerült nyerniük.
Gratulálunk!

Beiratkozás az elsõ osztályba
A 2019-2020-as tanévre a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig és
2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.
Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:
- A gyermek nevére kiállított személyis azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- Az iskolásba lépéshez szükséges fejlettsége elérését
tanúsító igazolás
- A szülõ személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa.
Helyszín:
Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 6.

Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde
Legyél Te is nálunk bölcsõdés óvodás ahol a két intézményt
csak egy ajtó választja el!
Folyamatos felmenõ rendszerben, várólista nélkül,
megfelelõ fejlettség esetén évközben átíratással!

Óvodai és Bölcsõdei beíratás
2019. 04. 08.-tól 12.-ig (8 órától 12 óráig)
Helye: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
5622 Köröstarcsa Kossuth 41/a (vezetõi iroda)
Szükséges dokumentumok:
-TAJ kártya - Anyakönyvi kivonat - Lakcímkártya
Szolgáltatásaink: református hitre nevelés - lovaglás
angolnyelv -BOZSIK program tehetséggondozás mûvészeti
iskolával való együttmûködés - mazsorettre lehetõség - diétás
étkezés biztosítása
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Fejlesztõ foglalkozások: gyógypedagógia, szenzomotoros
tor na, gyó gyt est nev elé s, fel zár kóz tat ó tev éke nys ége k,
logopédia,
Itt helyben, az óvodában!
A fejlesztéssel nem a szülõt terheljük!
Minden kisgyermeket szeretettel várunk!
Forró Antalné
Intézményvezetõ

SPORTHÍREK
A 2018-as év legjobbjait díjazták az
MLSZ gálán
2019. február 15-én került megrendezésre a Magyar Labdarúgó
Szövetség Békés Megyei Igazgatósága által az a díjátadó gála,
amelynek keretében nagy nyilvánosság elõtt ismerik el a megye
amatõr labdarúgásáért sokat tévõ labdarúgókat, edzõket,
sportvezetõket, játékvezetõket, valamint a sportág mecénásait.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Köröstarcsáról a
díjazottak között szerepelt Gyebnár István, aki a 2018-as év
legjobb megye III. osztályú labdarúgója elismerõ címet
vehette át.
Gratulálunk!
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érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárást vagy
megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
2. Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.
3. A település területérõl kutyát kizárólag érvényes veszettség
elleni védõoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos
kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.
4. Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
vadászebek, a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a
katasztrófa-mentõ, a segítõ és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak
megfelelõ használatuk idejére mentesek a korlátozások alól.
5. Az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.
6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor
ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott
kóbor húsevõket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7. A jelzett idõszakban a település közigazgatási területén a
legeltetés tilos.
Amennyi ben rendkív üli esemény történi k (vétlen vagy
szándékos emberi érintkezés a vakcinával) a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Fõosztály
Népegészségügyi Osztályához (5600 Békéscsaba Szabadság tér
11-17. Tel.: 06-66-528-320) haladéktalanul be kell jelenteni.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bõrre, sebbe,
szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Amennyiben a vakcinázott területen vadon és/vagy háziállat
elhullott tetemét fellelik, annak érintetlenül hagyása mellett
haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes állatorvost,
vagy a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.
a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Fõosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Járási fõállatorvosa

Húsvéti kézmûves játszóház
A Mûvelõdési Ház és Könyvtár a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesületével Húsvéti kézmûves foglalkozást
tart a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
2019. 04. 13-án (szombaton) 10.00 órától 13:00 óráig,
melyre kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!
Lipcsei Zoltán polgármester, Gyebnár István díjazott
labdarúgó, Vetési Viktória

Felhívás a lakossághoz
a veszettség elleni védekezésrõl
Köröstarcsa teljes közigazgatási területére 2019. március 30tól április 19-ig „rókák veszettség elleni immunizálása”
miatt ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el
A Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Fõosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Államegészségügyi Osztály Járási
fõállatorvosa
Az ebzárlat ideje alatt:
1. Tartási helyen minden kutyát elzárva, illetõleg megkötve kell
tartani úgy, hogy azok más állattal vagy emberrel ne

Program:
- tojáskeresés,
- tojásfestés hagyományos módszerekkel,írókázás,
- húsvéti játékok,
- tavaszi kopogtató készítés
- húsvéti dekorációkészítés
Aki tojást is szeretne díszíteni,
az hozzon magával kifújt
tojásokat!
A belépés ingyenes!
Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete és a Mûvelõdési
Ház és Könyvtár dolgozói

TARCSAI HÍRADÓ
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Meghívó
Az EFOP-1.5.3-16-201700097 azonosító számú,
Településeinkért címû
pályázat keretében az
UNIQA Mobil
Egészségkozpontja
érkezik Köröstarcsára.
Szûrõkamionjuk ingyenes vizsgálatokkal és tanácsadással vár minden érdeklõdõt:
- vérvizsgálat,
- légzésfunkciós vizsgálat,
- fittségi állapotfelmérés
Idõpont: 2019. április 15., hétfõ
Helyszín: Köröstarcsa, Híd utca
Elõzetes regisztrációra a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban van lehetõség.
„HIGGY ABBAN, HOGY TEHETSZ AZ
EGÉSZSÉGEDÉRT.”

Lakossági felhívás!
A tavalyi hagyományt folytatva az idén is állítunk tojásfát
Köröstarcsán a Som kertben.
Kérnénk a lakosságot, hogy aki teheti 1 díszített kifújt
vagy mûanyag színes tojással, ill. egyedi ötlettel gazdagítsa
a kijelölt fát.
Köszönettel a Mûvelõdési Ház dolgozói
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

2019. március
BÉKÉSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Rendészet Osztály

Részeg szemüveg a józan
közlekedésért
A Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság a húsvétot
megelõzõ héten, több helyszínen is az ittasan történõ
közlekedés veszélyeire figyelmeztetõ rendezvényt tart. A
programokon résztvevõk a részegséget szimuláló
szemüveget próbálhatják ki kerékpárral illetve gyalogosan.
Idõpont
2019. április 16. 09:00-11:00
2019. április 19. 09:00-11:00

Helyszín
Mezõberény Piac tér
Békés, Fáy utca /Piac tér/

Az érdeklõdõk gyalogosan, illetve kerékpárra ülve
próbálhatják ki a részeg szemüveget, gépi meghajtású
jármûvet nem vezethetnek vele.
Jó utat kíván a Békési Rendõrkapitányság
és a Békés Városi Baleset-megelõzési Bizottság!

Versfolyam a Költészet napján!
2019. április 12-én 17 órától
szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház Könyvtárába
egy

RENDHAGYÓ IRODALMI
ESTRE!
Ha van kedvenc magyar versed és másokkal is meg
szeretnéd osztani, gyere és olvasd fel, vagy hallgasd meg a
költészet napján!
Meghívott vendég, aki elkezdi a verselést: Paczuk Gabi

Hagyományõrzõ Húsvétolás a
SUBRIKÁVAL!
2019. április 20-án 10.00 órától a
Somkertben a Subrika
Hagyományõrzõ csoport
szeretettel vár mindenkit egy
mûsorral egybekötött programra.

LOMTALANÍTÁS
Lakossági felhívás!
2019. április 13-án
(szombaton)
Köröstrcsa
településen
lomtalanítás lesz.
A hulladékot 6
órára kell
kihelyzetni!
DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Nyuszi, bari simogató, tojásfa
díszítés, tojásvadászat,
tavaszköszöntõ népi locsolkodás.
Ha teheted, hozz magaddal egy
tojást a tojásfára!
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