ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ismét birtokba vehették a gyermekek a
felújított játszóteret

Útkarbantartási munkálatok

Az óvoda előtti játszóteret lebontotta az Önkormányzat brigádja,
átvizsgálás után a tartórészeket kicserélte, illetve felújította.
Köröstarcsa Község Önkormányzata saját költségén, önerőből
végeztette a munkálatokat.
Köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzat házibrigádjának, hogy tudásuk legjavát nyújtva készítették fel a kültéri
játékokat arra, hogy minden kisgyermek biztonsággal
használhassa azokat.

Kovács János ügyvezető,
Lipcsei Zoltán polgármester

Bízom benne, hogy nagyon sok kisgyermek örömét fogja lelni a
felújított játszótér használatában. Ezúton utólag is megköszönve
mindenki türelmét.
Lipcsei Zoltán
polgármester

Forgalmirend-változás a Berényi úton
Az elmúlt években rengeteg panasz érkezett az Önkormányzathoz a Berényi úton kialakult forgalmi helyzet miatt.
Önkormányzatunk megvizsgálta a lehetőségeit és a
Rendőrséggel közösen kialakította álláspontját a megoldással
kapcsoltban. A Berényi út mindkét végére behajtani tilos
táblát helyeztünk ki, kivéve célforgalom kiegészítéssel,
mellyel ki szeretnénk szűrni az utcába behajtó idegen
gépjárműforgalmat. Az intézkedés egyelőre próba jellegű, a
Rendőrséggel együttműködve fogjuk megfigyelni, hogy a
probléma megoldását jelentik-e a táblák kihelyezése. Ha
változás nem történik, az ügyet újra tárgyaljuk.
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán
polgármester

Elkészült a Puskin
utca sármentesítése,
amelyet az Euro Mobil Kft. valósított
meg. Külön köszönöm Kovács János
ügyvezetőnek az együttműködést és a
kivitelezés során tanúsított szakmai hozzáállását.
A Puskin utcán kívül
jelenleg még 22 utca
vár a településen sármentesítésre, mely
munkák elvégzése
érdekében minden tőlem telhetőt megteszek, hogy pályázati forrást találjunk.
Lipcsei Zoltán
polgámrester

Tisztelt Lakosság!
Lezárult az elmúlt 3 évünket kitöltő EFOP pályázat. Elsősorban
köszönetemet szeretném kifejezni konzorciumi partnereink felé
azért, hogy részt vehettünk ebben a nagyszabású projektben.
Olyan programokat valósíthattunk meg belőle, amely a pályázat
nélkül esélytelen lett volna. Gyermektáborokat, sporttáborokat
szerveztünk a Köröstarcsai diákoknak, szülőklubot és
egészségtanácsadó irodát működtettünk, gyógytornászt
alkalmaztunk azAlapszolgáltatási Központ épületében.
A pályázat legnagyobb vívmánya mégis a Vérvételi Pont
kialakításának lehetősége volt, amelyre az egész település
lakossága körében nagy igény volt és van is. Ugyan a pályázat
április 28-án lezárult, de a Vérvételi Pont további
üzemeltetésének nyitva álló kérdését minden erőnkkel
igyekszünk megoldani. Az újra engedélyeztetési eljárás és a
megfelelő szakember kiválasztása több időt vehet igénybe, így
erre az átmeneti időszakra a lakosság türelmét szeretném kérni.
Bízom abba, hogy a nyár elején már újra tudjuk fogadni a
rendelőben betegeinket.
Még egyszer köszönöm saját és kollégáim nevében, hogy
részesei lehettünk a projektnek, amellyel kicsiknek és
nagyoknak is hasznos időtöltéssel tudtunk szolgálni és az
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egészségügyi programok keretében pedig az egész lakosság
érdekeit szolgálhattuk!
Bízom abban, hogy a résztvevő településekkel a jövőben is
együtt tudunk működni mindenki megelégedésére!
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán
Polgármester
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A projekt megvalósulásával az eddig felújítással nem érintett
területek egy további részének belvízproblémáit orvosoltuk,
valamint biztosítottuk a település belterületi részének több mint
a felére lehulló csapadék biztonságos és gyors elvezetését.
A megvédett területen található a település lakásállományának a
fele, illetve több önkormányzati intézmény is (pl.: iskola, óvoda
és bölcsőde, művelődési ház és könyvtár)
A projekt sikeres megvalósításával a vállalkozások és
befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor
környezetileg fenntartható települési környezet került
kialakításra.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 azonosító számú pályázatot
Köröstarcsa Község Önkormányzata a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában
valósította meg, mely projekt 100 %-os, vissza nem térítendő
EU-s forrásból, összesen 90,09 millió Ft támogatásban részesült.
További információ a https://www.korostarcsa.hu/ oldalon
olvasható.

Kerékpárút bővítés Köröstarcsán
Sajtóközlemény
Sikeresen megvalósult a " Belvízelvezető rendszer
rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása
érdekében” című, TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 azonosító
számú projekt.
2021. január 13.
Köröstarcsa Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-2.1.316 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
tárgyú felhívásra. A szükséges előkészítési munkálatok és a
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tervezett belvíz és
csatornaépítési munkálatok elkészültek.
Az Európai Uniós projekt befejezésének időpontja: 2021. január
15.
A projekt átfogó célja volt Köröstarcsa település belterülete
belvízbiztonságának fokozása, a belvízelvezető rendszer
rekonstrukciója által.
Megvalósult fejlesztések:
- Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése keretein belül a
Szabadkai utcában elválasztott rendszerű csatorna építése, I. és
II. számú vezérárok építése a meglévő, de feliszapolódott,
Rákóczi utcai záportározóban.
- A belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó
Paprévzugi holtág kotrása.
- Acsapadékcsatorna hálózat építése során közvetlenül érintett, a
beruházás során sérült közúthálózat helyreállítása.
- Védtöltést keresztező nem zárható - műtárgyba tiltó építése, a
Paprévzugi
szivattyútelep nyomócsövének és nyomócső
tiltójának rekonstrukciója.
- Mobil szivattyúk beszerzése.
A Paprévzugi holtág medrének kotrása hozzájárult a
víztározásra rendelkezésre álló kapacitás növeléséhez, ami miatt
esetenként szükségtelenné válhat a holtágat ürítő szivattyútelep
üzemeltetése. Bár a holtág elsődleges funkciója a belvíz
elvezetés és tározás, ezen túl lehetőséget biztosít öntözésre,
valamint horgászatra is.

A TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés” című pályázatból valósul meg a két
iskolát összekötő belterületi kerékpárút.
A munkálatok jelen pillanatban is zajlanak, így
kisebb fennakadások lehetnek a mindennapi
közlekedésben. A helyi
lakosoktól és közvetlen
az építési környezet területén érintett lakóktól
megértést és fokozott figyelmet kérünk.
Vigyázzunk egymás testi
épségére!

INTÉZMÉNYI HÍREK
Költészet napja Romhányi és Babits
jegyében
A Magyar Költészet Napjára emlékeztünk meg rendhagyó
formában.
Április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját, mely
JózsefAttila születésnapja.
Az idén másképp emlékezzünk meg erről a napról! Kedvenc
idézeteket raktunk ki a közparkokba és középületek
környékére Romhányi Józseftől (születésének 100.
évfordulóját ünnepeljük az idén) Babits Mihálytól
(halálának 80. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben),
hogy róluk is megemlékezhessünk egy különleges formában,
hogy bárki elolvashassa és egy kis gondolatot ébresszen erről
a napról.
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
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Rendhagyó Kiállítás!
"Ablakra tekintő”
Tóth Miklósné helyi amatőr fotós fényképeiből álló kiállítás
megtekinthető május 20-ig.
Helyszín: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár ablaka
Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
Ha erre járnak, mindenképp tekintsék meg!!!

105 éve született Gulyás György
zenepedagógus, Köröstarcsa szülötte
Gulyás György 1916. április 1-jén született Köröstarcsán. Elemi iskoláinak
elvégzése után Szeghalomra került, majd Debrecenbe, mint gimnazista. A
középiskola után elvégezte a tanítóképzőt, 1936-39
között Bélmegyeren tanítóskodott. Ez idő alatt
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. 1942-ben szerzett
középiskolai énektanári
oklevelet, zeneszerzéskarmesteri szakon. 1945ben javasolta a Magyar
Állami Énekiskola megszervezését
Tarhoson,
mely a maga nemében egyedülálló volt. Elsőként valósította
meg a gyakorlatban az énekes alapon történő zenei nevelést,
Kodály pedagógiai koncepcióját. Gulyás György 1961-ben
alapította meg Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi
Kórusversenyt. Az ő nevéhez fűződik a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának új épülete is
Nagyerdőn.
"Egy életet szántam annak bizonyítására, hogy vidékről is lehet
Európával együtt lépni" - vallotta. Ebben a szellemben hozta
létre 1976-ban a Békés-tarhosi Zenei Napokat. Gulyás György
1993. november 11-én hunyt el.
Posztumusz Köröstarcsa Község Díszpolgára lett 2016-ban.

2015. február 3

kétszer is volt vendégoktató a kanadai University of Western
Ontario egyetemen.
1979 és 1985 között a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola tanára volt Budapesten. 1985-ben és 1986-ban
a kanadai Wilfrid Laurier University vendégoktatója volt, majd
1993-ig a kanadai Victoria Conservatory of Music szolfézszeneelmélet tanszékét vezette. 1994-ben a Duna Televízióhoz
került, ahol főszerkesztőként és zenei vezetőként dolgozott
2001-ig, emellett a Körös Főiskola posztgraduális Kodály
Kurzusának volt a művészeti vezetője, valamint a Magyar
Táncművészeti Főiskola zeneelmélet tanáraként is dolgozott.
Tanított ezen kívül még Japánban, az Egyesült Államokban,
Ausztráliában, Bulgáriában, Csehszlovákiában és Jugoszláviában is. Több kórusnak is volt a karvezetője pályafutása
során. Zenei témájú filmsorozatokat is készített: Gyere, pajtás,
énekelni; Dúdoló; Kétszer kettő gyakran öt; Legyen a zene
mindenkié; Zene tolmáccsal; A zene arcai.” /forrás: Wikipédia/
Munkásságát 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztje polgári tagozatának díjával ismerték el.
2000-ben településünk Képviselő-testülete elsőként adományozta a Díszpolgári címet Bartalus Ilonának.
Köröstarcsa Község Díszpolgára kitüntető cím a község
önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló
életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben,
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható,
akik a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy
művészeti életében maradandót alkottak, b) egész életművükkel,
kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás,
kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül
vagy közvetve a község tekintélyéhez, fejlődéséhez, jó
hírnevének növeléséhez.
Szülőfalujába minden évben ellátogatott, egyengette a zenére,
népdalokra vágyók útját. Így minden év tavaszán Bartalus Ilona
énekversenyt tartott az általános iskola szervezésében, az utolsó
időszakban Szabóné Uhrmann Zsuzsanna helyi zenepedagógus
vezetésével. Év végén jutalmazták a legtehetségesebb
gyerekeket.Az utolsó énekverseny 2004-ben volt.

Bartalus Ilona emlékére
Mély fájdalommal értesült Köröstarcsa Község Önkormányzata, hogy Bartalus Ilona, Köröstarcsa Díszpolgára,
hosszan tartó betegség után elhunyt.
Bartalus Ilona Köröstarcsán született 1940.szeptember 11-én,
magyar zenepedagógus, karvezető, a Duna Televízió egykori
főszerkesztője és zenei vezetője.
„Köröstarcsán Farkas István énektanár hatására döntötte el
nyolcévesen, hogy zenével akar foglalkozni, ekkor vezényelt
először énekkart. Később felvételt nyert a Békés-Tarhosi
Énekiskolába, majd 1958-ban a Zeneművészeti Szakiskolában
végzett Debrecenben, mellette pedig párhuzamosan a
tanítónőképzőbe is járt. 1963-ban végzett a Zeneakadémián,
középiskolai énektanár- és karvezetőképző szakon. Itt
ismerkedett meg későbbi férjével, Janota Gábor fagottművésszel.
1964 és 1972 között a Fővárosi Marczibányi téri Kodály Zoltán
Zenei Általános Iskolában volt énektanár, majd 1973-74-ben és
1980-84 között a Zeneakadémián tanított. Az 1970-es években

Bartalus Ilona emlékverseny 2004
Egyszer, amikor Köröstarcsán járt így nyilatkozott arról, hogy
mi jut eszébe az egyensúlyról:
„Az egyensúly szóról a harmónia és a biztonság jut az eszembe.
Az, hogy két lábon állok a világban, és ennek következtében erő
sugárzik belőlem. Annyi erő, amelyből a környezetem is sokat
meríthet. Ha egyensúlyban tartom az életem, az azt jelenti, hogy
harmóniában vagyok Istennel, emberrel, önmagammal. Az
egyensúly megteremtése napi feladat. Nap mint nap karban kell
tartanunk az idegi és lelki egyensúlyunkat, azaz szembesülnünk
kell tetteinkkel, azok következményeivel. Meg kell
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Válaszolnunk: jól tettem? máshogy kellett volna? holnap is így
tennék? hogyan tudnám ezt a hibát kijavítani? stb… Azaz, csakis
tudatos életszemlélettel teremthetjük meg az egyensúlyt.
Egyensúly nélkül nem lehet szép életet élni.”
Utoljára 2015-ben járt Köröstarcsán, amikor is még nagy
terveket szőtt szülőfalujához való kötődése kapcsán.
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községünkre jellemző értéktár
valósuljon meg. A szakmai testület
minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel
fogadja a lakosság együttműködését.
A Köröstarcsa község területén
fellelhető, illetve az itt létrehozott
helyi érték felvételét a települési
értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a www.korostarcsa.hu
honlapon a Települési értéktár
menüpontban lévő, letölthető
nyomtatvány kitöltésével és
benyújtásával.
A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárba.

Iskolai Hírek

Török Imre igazgató, Borgula Benedetta, Lipcsei Zoltán
polgármester, Bátori Lászlóné lelkész, Bartalus Ilona
zenepedagógus, Szabóné Uhrmann Zsuzsanna énektanár,
Szabó Károlyné, Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
főjegyző (2015)
„Bartalus Ilona 2020. április 10-én elhunyt békésen és
méltóságteljesen, hosszantartó betegséggel való küzdelem után.
Nemzetközileg elismert zenepedagógus és karnagy, többszörösen díjazott, kitüntetett televíziós szerkesztő, rendező,
műsorvezető. A magyar zenei élet kultikus alakja. Formabontó
személyiség és művész, gyönyörű és rendkívül bátor nő. Áradó
szeretettel és humorral ragyogta be gyermekei, unokái,
családtagjai és barátai életét.”
/forrás: Janota Orsolya/

A Kultúra napját többek között művészeti vizsgával ünnepeltük
a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskolában. A Szokolay
Sándor Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakára járó
növendékeink jóvoltából szívmelengető pillanatoknak voltunk
részesei.
Szívből gratulálok kedves tanítványainknak, akik produkcióikkal megmutatták, mennyit fejlődtek az első félévben.
Örömünkre Bagoly László karnagy úr a művészeti iskola
intézményvezetője is megtisztelt minket jelenlétével.
Köszönjük a felkészítők: Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
szolfézstanár, Biró László citeratanár és a művészeti iskola
intézményvezető helyettese Végh Judit kollégánk áldozatos
munkáját.

Bartalus Ilonát augusztusban helyezik végső nyugalomra a
Farkasréti temetőben.
Őszinte megnyugvást és vigasztalódást kívánunk a családnak a
település nevében!
Utoljára 2015-ben járt Köröstarcsán, amikor is még nagy
terveket szőtt szülőfalujához való kötődése kapcsán.

Települési Értéktár Bizottság felhívása!
Várják a lakosok javaslatait!
A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály
rendelkezik. A 2012. évi XXX. törvény elfogadásával
párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik
az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését,
megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket,
hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az
utókor számára. Ezek megmentése érdekében nyilvánította ki
szándékát Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, hogy létrehozza a Települési Értéktárat és Települési
Értéktár Bizottságot.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a
Települési Értéktár gondozása. Fontos, hogy a község lakóinak
lehetőségük legyen abban, hogy javaslataikat, ötleteiket a
bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban

Citera tanszak
Aranyosok farsangja
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskolában rendhagyó
farsangi témanapon vettek részt a gyerekek. A kisiskola épülete
királyi palotává változott, hercegnők, lovagok, apródok,
szakácsok, papok, vadászok, bölcs baglyok hada népesítette be a
termeket. A mókában lelkesen vettek részt a felnőttek is. Minden
tanítási óra témája valamilyen farsanghoz kötődő tevékenység
volt. A finom fánk elfogyasztása után a karneváli társaság
közösen űzte el a telet.
A nagyiskolában tanuló diákok osztálytermük díszítésével és
csoportos jelmezekkel készültek. A negyedikeseké lett a
„legkreatívabb”, az ötödikeseké a „legminimalistább”, a
hatodikosoké a „leglufisabb”, a hetedik a-é a „legszínesebb”, a
hetedik b-é a „legcukibb”, a nyolcadikosoké a „legvidámabb „
terem.
Arany minősítést kapott a 4.o. „Állatkert”-je, a 7. a. „Vagány
raperek társasága” és a 7.b. „Aranyos óvodás csoport” csoportos
jelmeze.
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Jó hangulatban, a tanítási órákon játékos feladatokkal vidáman
telt el a rendhagyó farsang. A finom falatokban sem volt hiány a
sok farsangi fánknak köszönhetően.
A rendezvény főszervezője iskolánk diákönkormányzata volt.
Hálásan köszönjük a napközi konyha segítségét a tészta
elkészítésében. Az iskola minden dolgozója kivette a részét a
szervezésből és megvalósításból. Köszönet minden kedves
szülőnek, aki kreativitásával, ötletes jelmezek alkotásával
hozzájárult a farsang sikeréhez.

Megemlékeztünk 1848. március 15-ről!
Ha azt mondják 1848. március 15., azt mondjuk márciusi ifjak,
Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Pilvax kávéház, 12 pont, Landerer
nyomda, Nemzeti dal, Táncsics, Nemzeti Múzeum,
sajtószabadság, Kossuth, Bécs. Mindmegannyi jelzőtábla,
amelyeket kiváló emberek tettei, gondolatai fűznek össze
történelemmé és válnak meghatározóvá az egyén és a nemzet
tudatában. Felszabadult büszkeség tölti el a magyar ember szívét
és valahol legbelül érezzük mindannyian magyarságunk
lényegét, hogy jó magyarnak lenni csak úgy önmagáért.
A márciusi ifjak által szerkesztett kiáltvány így kezdődik: Mit
kíván a magyar nemzet.
Majd így folytatódik: Legyen béke, szabadság és egyetértés.
Ennél többet ma sem kívánhatunk!
Koszorúzással és egy korábbi ünnepi műsor felvételével
emlékeztek meg az Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói
1848. Márciusáról.

SPORTHÍREK
Kézilabda
A tél folyamán több személyi változás is történt a
felnőtt csapatnál. Az összeszokottság hiánya miatt nem
volt mindig olyan gördülékeny és hatékony a csapatjáték, mint az előző évadban.
Sokkal jobban meg kellett
dolgozni egy-egy győzelemért, mint korábban és
nem várt, fájdalmas eredmények is születtek, mint pl.
a Makó vagy a Kunszentmárton ellen. Beteg-ség és más okok miatt sokszor csökkent
létszámmal állt ki a csapat. /pl. a Kondoros ellen csak egy
kapuscserénk volt/
Ezen körülmények miatt is akadozott a játék, de helyt állt a
csapat, mert még most is a 3. helyen találhatók. Reméljük, hogy a
hátralévő mérkőzéseken teljes létszámmal kiállva, jól és
eredményesen fog szerepelni csapatunk és megtartja dobogós
helyét.

Eddigi eredmények:
Kiskunmajsa
- Köröstarcsa
Köröstarcsa
- Csongrád
B.csabai BDSK.
- Köröstarcsa
Köröstarcsa
- Mezőtúr
Algyő
- Köröstarcsa
Makó
- Köröstarcsa
Túrkeve
- Köröstarcsa
Köröstarcsa
- Kondoros
Köröstarcsa
- Kunszentmárton
Kondoros
- Köröstarcsa
Köröstarcsa
- B.csabai DKSE.
Május 16.
Május 22.

Török Imre intézményvezető helyettes,
Szegedi Katalin pedagógus

2015. február 5

24:24
39:17
17:17
28:22
24:26
33:21
24:30
34:27
24:25
22:35
29:25

Következő mérkőzések:
Törökszentmiklós
- Köröstarcsa
Köröstarcsa
-Algyő

Azért, hogy a játékot a zárt kapu ellenére nézhessék szurkolóink,
a mérkőzésekről élő közvetítést adunk. Most így lehet
szurkolni.
HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán
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Újra nyit a KÖNYVTÁR!
2021. május 3-tól (hétfőtől) a védettségi igazolvány és a személyi igazolvány felmutatásával
újr a látogatható a
Szabó Károly Művelődési Ház Könyvtára!
A 18 év alatti, védettségi
igazolvánnyal nem
rendelkező olvasók csak védettségi igazolvánnyal rendelkező
kísérővel látogathatják könyvtárunkat.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők továbbra is
csak az előre rendelt könyveket vehetik át a bejáratnál, a
könyvtár belső tereit nem látogathatják!
A védett személy és a felügyelete alatt lévő 18 év alatti
személy nem köteles maszkot viselni a könyvtár belső
tereiben.
Kérünk minden könyvtárhasználót, hogy viseljen maszkot!

Rendőrségi felhívás !
A motorozás idényjellegű
közlekedési tevékenység,
mely a tavaszi időjárás kezdetétől általában októberig
tart.
Sokak számára ez a tevékenység a szabadságot és a
sebességet jelenti, azonban
nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a motorozás
közlekedésbiztonsági szempontból fokozottan veszélyes
tevékenyég.
Sajnálatos módon hazánkban
a motorosokkal kapcsolatos
közúti tragédiák száma még mindig magas.
Koratavasszal számítani kell arra, hogy nedvesség is lehet
az utakon, ami a motorkerékpár megcsúszáshoz vezethet.
A motorosoknak figyelniük kell az útburkolatokban
előforduló kátyúkra is, mert ami egy autónak egy
kellemetlen ütést, az a motorkerékpárnak esést okozhat.
A felelőtlen motorosok a gyorsabb előrehaladás érdekében
sokszor kiemelkedő szabálysértést követ el.
A szabálysértések elkövetése fokozott balesetveszélyt
jelentenek, amely során a jármű vezetői veszélyeztetik saját
maguk és mások életét, testi épségét is.
A jármű felépítéséből adódóan a motorosok védtelenebbek a
gépkocsikban ülő személyeknél, ezért egy váratlan akadály,
vagy a legkisebb hiba is beláthatatlan következményekkel
járhat.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
motorkerékpárral, valamint segédmotor-kerékpárral
történő közlekedésük során fordítsanak kiemelt
figyelmet a közúti közlekedési szabályok maradéktalan
betartására a saját, illetve mások testi épségének
megóvása, illetve a községben lakók nyugalmának
megőrzése céljából!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs
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1+1 %
A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkező
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. ”Lehetőséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Polgárőr 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. Idősek 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

Kiemelt költségvetési előirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

0286

1823

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Regisztrált (felajánlásra jogosult) civil
kedvezményezettek 2019. és a Technikai számos
kedvezményezettek címeknél.
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