ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Szeretettel hoztam e szép csokrot,
s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
Az életet, szerelmet tőlük taptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk,
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire
hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e
napon,
egész évben és minden Nőnapon.
Richard Wagner
Nemzetközi Nőnap alkalmából a Képviselő testület
nevében szeretettel köszöntöm a
Hölgyeket, Lányokat, Asszonyokat!
Lipcsei Zoltán polgármester
A képviselő-testület 2021. november 16-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselő-testület módosította a BÓLEM Kft-bel
„Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója II.ütem” tárgyban
2021. június 22-én megkötött vállalkozási szerződést.
Aképviselő-testület 2021. november 25-én tartotta soros ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet
összeállítására vonatkozó tervezési szempontokat elfogadta
azzal a kiegészítéssel, hogy:
- a dologi kiadásnál figyelemmel kell lenni az intézményeknél
jelentkező/felmerülő karbantartási munkákra
- a művelődési házban működő szervezetek támogatási kerete
300.000,-Ft-ban kerüljön meghatározásra
- a Települési Értéktár részére 200.000,-Ft kerüljön
betervezésre.
A képviselő-testület nyilatkozta, hogy Köröstarcsa Község
Önkormányzata részt kíván venni az Alföldvíz Zrt. integrációs
programjában, a tranzakciós szerződés megkötéséhez szükséges
önkormányzati döntéseket meghozza.
A testület módosította a 2021. évi költségvetési rendeletét. A
módosítás után a költségvetés főösszege 918.702 eFt-ról
926.316 eFt-ra módosult.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi éves
ellenőrzési tervét.
Atestület elfogadta a 2022. évi I. félévi munkatervét.

A képviselő-testület elfogadta a civil szervezetek számára 2022.
évben kiírt pályázatot és pályázati adatlapot.
A testület megalkotta a szociális célú tüzelőanyag juttatásainak
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselő-testület megalkotta a közművelődésről szóló
önkormányzati rendeletét.
A testület jóváhagyta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A testület arról döntött, hogy az orvosi ügyeleti feladat
ellátásához szükséges maximum 99 Ft/lakos/hónap összegű
kiegészítő támogatást a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladat ellátási szerződését 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítsa.
A testület a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 azonosító számú
„Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében, II. ütem” című projekt során
beszerzendő belvízátemelő tartalék szivattyú beszerzésére az
alábbi döntéseket hozta:
- a Tesbu-99 Kft, a Hungaro-Lapp Kft és a Mátra-Horváth Kft.
ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
- az eljárás nyertese a Hungaro-Lapp Kft bruttó 3.429.000,-Ft
ajánlati árral.
A képviselő-testület 1 kérelmező részére visszatérítendő
kamatmentes kölcsönt nyújtott 300.000,-Ft értékben lakóház
korszerűsítéshez. Megbízta a polgármestert a szerződés
megkötésével.
A testület tudomásul vette a Köröstarcsa 47. sz. főút és 4233 j. út
meglévő csomópontjának körforgalmú csomóponttá alakítását
azzal, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vizsgálja meg
a Köröstarcsa, Széchenyi u. 62. szám alatti ingatlan
hasznosításának lehetőségét.
A képviselő-testület 2021. december 13-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselő-testület a Járási START programok (mezőgazdaság,
szociális jellegű program) benyújtását jóváhagyta, azok
megvalósítását támogatta. A testület vállalta, hogy a programok
végrehajtásához szükséges önerőt a 2022. évi költségvetésből
biztosítja, valamint az esetlegesen felmerülő közbeszerzési
eljárást lefolytatja.
Aképviselő-testület 2022. január 13-án rendkívüli ülést tartott.
A testület a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” című
alprogramra benyújtandó projekt kapcsán az alábbi döntéseket
hozta:
- A KÖVIMET Kft, a GYULAI KÖZ-TERV Kft és az ERBOPLAN Kft ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
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- Az eljárás nyertese a KÖVIMET Kft. bruttó 1.247.140,-Ft
ajánlati árral.
Aképviselő-testület 2022. január 20-án tartotta soros ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület a Köröstarcsa község egészségügyi ellátásáról szóló
beszámolókat elfogadta.
A testület az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak
ellátásáról, a 2021. évben végzett tevékenységről, valamint a
2022. évi feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót
elfogadta.
A képviselő-testület a Köröstarcsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyta.
A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot. elfogadta.
A testület 2022. január 1. napjától bizotsítja a Köröstarcsai
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben rögzítettekhez
képest 20%-kal emelt összegű 46.380,-Ft illetményalapot.
A testület a járványhelyzet fokozatos romlása miatt hozzájárult
ahhoz, hogy az Alapszolgáltatási Központ épületében nyújtott
Idősek Nappali ellátása 2021. december 15-től visszavonásig
szüneteljen. Egyúttal engedélyezte, hogy a szükséges ellátást az
ellátottak lakókörnyezetében, illetve infokommunikációs
eszközön keresztül biztosítsa az intézmény.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az
Alapszolgáltatási Központ a szociális szolgáltatások esetén a
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől
ellátási érdekből eltérjen.
A képviselő-testület megállapította a polgármester és az
alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését.
A testület jóváhagyta a Köröstarcsáért Turisztikai egyesület
létrehozását és egyúttal kifejezte abba való belépési szándékát.
Az egyesület alapítási és működtetési költségeihez az
önkormányzat 2022. évtől évente 100.000,-Ft vagyoni
hozzájárulás megfizetését vállalta, melyet az adott évi
költségvetése terhére biztosít. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy Köröstarcsa Község Önkormányzatát az egyesület
közgyűlésének ülésein képviselje, az egyesület alapításával
kapcsolatos okiratot aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Hozzájárult ahhoz, hogy a polgármester a
létrejövő egyesület vezetői tisztségviselői megbízatását
elfogadja és az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Lipcsei Zoltán Polgármester Úr
beszámolója a 2021-es évről
A lakosságszám a tavalyi adatok alapján 2433 fő, mely az előző
évekhez képest tovább csökkent.
Az önkormányzat által működtetett intézményeink a
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal, az Alapszolgáltatási Központ, a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény és a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde.
Az egészségügyi ellátást az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ alkalmazásában álló háziorvossal, és helyettes
vállalkozó háziorvosokkal, illetve helyettes vállalkozó
fogorvossal biztosítja az önkormányzat. Működik a településünkön védőnői szolgálat is. Az önkormányzat karbantartási,
felújítási, település üzemeltetési feladatait 4 fős házi brigáddal és
a közfoglalkoztatottakkal látja el.
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A közétkeztetést az önkormányzati konyha működtetésével
biztosítottuk, ami 2017. január 1-től a Szabó Károly Művelődési
Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézménybe integráltan
működik.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt a 2021. évben.
Biztosítottuk az önkormányzat által működtetett intézmények
működését, nem kötelező feladatként bölcsődét, kikötőt,
horgásztavat és mezőőri szolgálatot működtet az önkormányzat.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
tárgyévi módosított bevételi és kiadási főösszege 926 MFt volt.
2021. évben az önkormányzat működési bevételeink 82%-a
központi költségvetési támogatás volt.
Saját bevételeinkből az iparűzési adó bevételünk 2021. évben
28,1 MFt volt, melyet a központi költségvetés 11,1 MFt-tal
egészített ki.
Kommunális adó bevétel 9,7 MFt volt, mely összeget többek
között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre,
rágcsálóirtásra, állati hulladék elszállításra, eb befogásra,
zöldterületek karbantartására fordítottuk és hulladékszállítási díj
kompenzációra.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb működési kiadást
továbbra is a személyi kiadások jelentik, ez a kiadásainknak
több, mint 31 %-át teszik ki. Engedélyezett átlagos statisztikai
állományunk az állandó dolgozókat tekintve az elmúlt évben 60
fő volt, a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai
állománya 39 fő. Egyéb foglalkoztatás 9 fő.
Létszámleépítést nem tervez az önkormányzat 2022. évre.
Magas összegű fejlesztési kiadást is terveztünk az elmúlt
költségvetési évben, mely fejlesztések és kapcsolódó kiadásaink
kisebb része áthúzódik 2022. évre, úgymint belvízprogram II.
üteme fejlesztésének egyéb munkái, Köröstarcsai Község
Önkormányzata intézményeinek energetikai felújítása, Magyar
Falu Program szolgálati lakás felújítása (Pipa utcai lakások).
Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a
START mintaprogramokban az elmúlt évben is.
A mezőgazdasági program keretében zöldségeket termeltünk,
jelentős volt az állattartás, a tojótyúkok tartásán túl juh- és
bikatenyésztéssel is foglalkozunk. A szociális program
keretében vízelvezető árkok takarítása valósult meg és finn
aszfalt segítségével kátyúmentesítést végeztünk a belterületi
útjainkon.
2021. évben folyamatban lévő Településfejlesztési Operatív
Programok (TOP):
1. Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa
belvízbiztonságának fokozása érdekében II. ütem (TOP-2.1.316-BS1-2019-00028)
2. Belterületi kerékpárút teljessé tétele Köröstarcsa 47. számú
főút átkelési szakasza mellett (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004)
További 2021. évi nyertes pályázatok, elnyert támogatások:
1. A szociális tüzelőanyagra benyújtott pályázat keretében
1.971.675,-Ft támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól.
Magyar Falu Program keretében:
2. Afelelős állattartás elősegítése Köröstarcsán 1.114.660,-Ft
3. Szolgálati lakás felújítása Köröstarcsa községben
29.225.503,-Ft
4. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Köröstarcsán
(Széchenyi, Aradi, Pipa, Holtkörös kiépítetlen szakaszok)
19.943.122,-Ft
5. Burkolt utak felújítása (Róna, Bajcsy, Bocskai) 20.000.000,Ft
A 2022. évi elképzeléseinkről az alábbiakban tájékoztatom a
megjelenteket.
Az Önkormányzat 2022. évi tervezett főösszege 657.219.845,-
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Az önkormányzati feladatellátás területein jelentős változás
nincs az előző évekhez képest.
Köröstarcsa Község Önkormányzata és költségvetési szervei
költségvetésének megoszlása:
- Köröstarcsa Község Önkormányzata 55 %
- Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 12 %
- Alapszolgáltatási Központ 8 %
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 11 %
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 14 %
AKépviselő-testület településfejlesztési céljai:
- folytatjuk a járdák felújítását,
- a külterületi utak fejlesztését,
- a belterületi utak folyamatos karbantartását,
- pályázati forrásból az önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése valósul meg,
- közfoglalkoztatási mintaprogramon belül termőföld
gazdálkodás, állattartás,
2022. évben beadott pályázatok:
Vidékfejlesztési Program pályázat:
1. Köröstarcsa község külterületi útjainak fejlesztése (Terézia
major út, szennyvíztelephez vezető földút)
Magyar Falu Pályázatok:
2. Önkormányzati tulajdonú járdák felújítása Köröstarcsán
3. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása
Köröstarcsán
4. Művelődési Ház épületének felújítása Köröstarcsán
5. Gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése
Köröstarcsán
6. PI vizes ivókút kialakítása, játszótér fejlesztés körében
Köröstarcsa településen
7. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Köröstarcsán
(Béke, Sport, Fürj, Fenyő)
TOP_Plusz pályázatok:
8. Komplex fejlesztések Köröstarcsán (TOP_Plusz-1.2.1-21BS1-2022-00032)
9. Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében III. ütem (TOP_Plusz-1.2.121-BS1-2022-00057)

Szociális célú tüzelőanyag támogatás
Önkormányzatunk idén is sikerrel pályázott tűzifa és
barnakőszén beszerzésére. Így 2022. február 14-16 között került
kiosztásra a közel 70 erdei köbméter szociális célú tűzifa.
2022. február 8-10 között pedig 621 q barnakőszén lett kiosztva.
A támogatásban a kérelmek alapján az arra rászorult közel 74
család részesült.
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MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében
meghívom Önt, 2022. március 15-én
nemzeti ünnepünk községi ünnepségére
Program:
10.00 Ünnepi műsor
Helye: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Kossuth utca 18-20.
- Ünnepi beszédet mond: Ábelné Wagner Andrea, a Humán
és Ügyrendi Bizottság elnöke
- A Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeinek ünnepi műsora
Közreműködik: Serfőző Bianka
Felkészítő pedagógusok: Végh Judit, Szabóné Uhrmann
Zsuzsanna, Biró László, Boldis Julianna
- „ÖSSZHATÁS” G. Pataki Mária békéscsabai alkotó
munkáinak és a PADLÁSTERÁPIA nevű festőcsoportjánakkiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja Végh Judit Szokolay Sándor
Művészeti Iskola intézményvezető helyettese
11:15 Koszorúzás
Szabó Károly emléktábla koszorúzása Kossuth u. 18-20.
Petőfi Sándor emléktábla koszorúzása Kossuth u. 6.
Lipcsei Zoltán
polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK
"Biztonságos óvoda" lettünk.
Óvodánk a Bizonságos
Óvoda 2021 programhoz csatlakozott. A
szervezett keretek között folyó továbbképzésen, két óvó nénink,
Vámosné Nagy Ilona
(Ila óvó néni) és Farkas
Katalin (Kati óvó néni)
vettek részt. A program
elsődleges célja, hogy az
óvodás gyermekeket
felké-szítsük a biztonságos közlekedésre. A
programban jelenleg 10
nagycsoportos
korú
gyermek vesz részt, hetente 1 alkalommal. Játékos formában
ismerkednek a közlekedés szabályaival, alapismereteivel,
kresztáblákkal, láthatóság fontosságával, közlekedési eszközökkel.
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A gyermekek szívesen vesznek részt, és ügyesen tevékenykednek ezeken a foglalkozásokon. Célunk, hogy minden évben a
nagycsoportos gyermekeket felkészítsük, korosztályuknak
megfelelően a biztonságos közlekedésre. Február elején a
"Biztoságos óvoda" címért járó plakettet személyesen vehettük
át a Békési Rendőrkapitányság vezetőjétől, Ladányi Zoltán r.
ezredestől, amely nagy megtiszteltetés volt számunkra.
Margaréta csoport

Sikeres félévet zárt a Művészeti Iskola
A Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola köröstarcsai
telephelyén tavaly szeptemberben a képzőművészeti tanszakon
56 tanuló, a citera tanszakon 15 tanuló és a színjáték tanszakon
12 növendék kezdte meg tanulmányait. Tanulóink
szeptemberben felléptek a Szilvanap és Hagyományőrző
Fesztiválon. Még az őszi szép időben kerékpáros kirándulásokon vették részt a mezőberényi Orlai Petrics Soma
Múzeumba. Októberben a könyvtári napok keretében szervezett
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Valamint lázasan készülünk a községi Március 15.-i ünnepi
rendezvényre, ahol növendékeink adják az ünnepi műsort.

A leírtakból is jól látszik, hogy művészeti iskolánkban igen sok
változatos program és rendezvény színesíti a tanévet. Nagy öröm
a művészeti iskolában tanító kollégáknak, hogy a növendék
létszám az elmúlt évhez képest gyarapodott és tanulóink nagyon
színvonalas és szorgalmas munkát végeznek minden tanszakon.

rajzpályázatra készültek fel a tanulók, a kiállítás a Művelődési
házban volt. Novemberben szüreti mulatságot szerveztünk
tanulóinknak a Művelődési Házban. Ősszel részt vettünk a XIV.
Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves
pályázaton, ahol a békéscsabai
kiállításon szerepelt a 2.-3.
évfolyam csoportos pályamunkája és Győri Katalin 2. évfolyamos tanuló népi gyöngyfűzéseivel az országos kiállításra is
eljutott Debrecenbe.
Decemberben művészeti iskolásaink karácsonyi ünnepséggel
kedveskedtek a szülőknek és a
községi karácsonyi ünnepségen
is felléptek citerásaink és színjátszóink, színvonalas szép műsorral.
Az elmúlt évet egy három napos zánkai Karácsonyi Erzsébet
táborral zártuk karácsony előtt, ahol 29 tanuló vett részt
különleges ünnepi rendezvényeken a Balaton mellett. A félévet
januárban a színjátszók és a citerások vizsgabemutató
előadásaival és a képzőművészek félévi kiállításával zártuk,
ahol a legügyesebb képzőművészek munkájukért díjazásban
részesültek. Februárban egy rendkívül vidám jelmezes farsangi
bált tartottunk, sok-sok finom fánkkal, zenével, énekkel és
tánccal a Művelődési Házban.

Meggyőződésünk, hogy a művészeti oktatás hatása úgy épül be a
gyermekek személyiségébe, hogy segíti az általános iskolai
oktatáshoz való viszony alakulását is. A Művészeti Iskolánkban
folyó munka olyan értéket, olyan módszertani kultúrát tesz
hozzá az alapoktatáshoz, amilyenre ott még nincs meg a
lehetőség. Legfőbb célunk sikerélményhez juttatni tanulóinkat!
Végezetül szeretném kiemelni a Művészeti Iskolánk helyi
közösségre gyakorolt hatását is, rendezvényeink, programjaink,
bemutatóink beépültek és kulturális értéket vittek a település
közművelődési életébe, hiszen a legnagyobb mozgató erő a
családokban a saját gyermekeink kiállításainak, táncainak,
zeneelőadásainak, színdarabjainak megtekintése.
Köszönet a szülőknek, hogy támogatják gyermekeiket a
művészeti nevelésben!
Végh Judit
Szokolay AMI intézményvezető-helyettes
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CIVIL SZERVEZETEK
Önkéntességre Hangolva
Programsorozat a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete szervezésében
2021. az Önkéntesség Magyarországi Éve volt. A társadalmi és
önkéntes szerepvállalást célzó
programsorozatunk fő megvalósítási helyszíne Köröstarcsa,
célja pedig a fiatalok helyi
szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítása, közösségeinek megerősítése, valamint a
fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni
érzékenyítése. A projekt hozzájárul a fiatalok helyi aktív
közösségi szerepvállalásához, regionális szinten a
tapasztalatcseréhez és ezen keresztül az adott régió
fejlődéséhez. A programsorozat a Miniszterelnökség /
Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által jöhetett létre. Lelkes
fiataljaink a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által
meghirdetett "Újratervezés" IFJ-GY-21-A-0115 számú
nyertes pályázatunk keretében végeztek önkéntes munkát és
vállaltak oroszlánrészt. 2021. június 26-án Családi-és
Gyermeknapunkon az önkéntesség népszerűsítésével
„toborzó” munkát végeztek. Aktív részesei voltak az első
Ifjúsági Találkozó lebonyolításában, mely július 23-25-ig
került megrendezésre a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesületével együttmű-ködésben. A programsorozat záró
rendezvénye a Jótékonysági Ételosztás volt, melyet
december 4-én rendeztünk meg a fiatalok részvételével.
Teret engedtünk ötleteiknek és ezáltal lehetőséget
biztosítottunk
számukra a döntésekben való aktív
részvételre. Egyesületünk több mint 30 éve végez
hátránykompenzációs munkát Köröstarcsán, de ifjúsági
szervezetünk nem működött a településen. Ezt felismerve
fokozott figyelmet fordítunk e korcsoport közösségbe
vonására, szemléletformálására. Egyesületünkben jelenleg
is önkéntesek dolgoznak a tagoktól a vezetőségig egyaránt.
Maroknyi fiataljainkon kívül sajnos, az önkéntes segítőink
átlagéletkorát tekintve túlnyomórészt a közép- és az idősebb
korosztályból mutatkozik aktivitás. Célunk, hogy ezen a
statisztikán változtassunk. A fiataloknak még több
lehetőséget kell teremteni arra, hogy a kezdeményezések
aktív részesei lehessenek, hiszen Ők a jövő generációja.
Ezért feladatunk ezen programok révén a generációs híd
kiépítése is, melyek a társadalmi összetartást is formálják,
segítik. Köszönjük az e programsorozat által megszólított
fiataloknak a munkáját és köszönjük további támogatóinknak, önkénteseinknek is a közreműködését.

A Körösvölgyi Póni Klub Egyesület Vidékfejlesztési Program Leader pályázat keretében megvalósult fejlesztése.

Tisztelt Köröstarcsai Lakosság!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Köröstarcsa
Hangulat Brigád a Köröstarcsai fiatalokért közhasznú
egyesület átalakult.
Az egyesületet 2002-ben alapították lelkes fiatalok.
Jómagam mondhatni megörököltem pár éve.
Az évek során begyűjtött tapasztalataim inspiráltak arra a
döntésre, hogy az örökségéből mit kaptam hozzak létre
valamit, ami jobban szolgálatára lesz a településnek. Így
tevékenységi körünk teljesen átalakult és az egyesület neve
is.
A régi névből szerettem volna meghagyni, hiszen sosem
szabad elfelejteni honnan is indultunk. Így az új felállás K. H.
B. Szociális Segítő Egyesület.
Igyekezni fogunk, hogy minden hozzánk forduló
embertársunknak segítségére tudjunk lenni.
Kovácsné Bögre Mariann
elnök

SPORTHÍREK
A Dobó Ferenc Horgászegyesület
ügyfélfogadása a Szabó Károly Művelődési Ház és
könyvtárban
Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20.:
h-sz-p : 09.00 13.00
cs: 14.00 18.00
ÜGYFÉLFOGADÁS
AZ EMELETENAKLUBTEREMBEN (balra az első ajtó)
Elérhetőség: Bátori Lászlóné 06/70/6055090

Borgula Pálné, elnök
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs időszaki lap §
Szerkesztőség: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztőbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete § Felelős kiadó: Dr. Kiss Lilla jegyző §
A szerkesztőség nem szükségszerűen azonosul a szerzők cikkeinek
tartalmával, azokért felelősséget nem vállal. § Nyomtatás: Győri Sándor
nyomdája § Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000
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