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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. április

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

11. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. március 31-én tartotta soron
következõ ülését, melyen az alábbiakról döntöttek.
A képviselõ-testület a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót
elfogadta.
A képviselõ-testület a 2011. február 1-tõl a háziorvosok és a
fogorvos által fizetendõ rendelõ fenntartási hozzájárulás
összegét 48.000,-Ft+ÁFA/hó, azaz havi 60.000,-Ft-ban
határozta meg.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta és megbízta a
vezetõ Óvónõt, hogy mutassa ki a bölcsõdébe beíratott
gyermekek közül ki lenne jogosult óvodai ellátásra.
A képviselõ-testület megtárgyalta az általános iskola
beszámolóját és az alábbiakról döntött: az Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben a
2011/2012-es tanévben 11. osztály indít, a 6. évfolyamon 1.
osztályt indít, második idegen nyelvként bevezeti az angol nyelv
oktatását, és a tanulók úszásoktatására pályázati lehetõség
esetén tér vissza.
A testület nem támogatja a két tanítós pedagógus modell, vagy a
pedagógus asszisztens alkalmazását a 2011/2012-es tanév elsõ
osztályában, mert az intézmény nem tett rá javaslatot.
A képviselõ-testület engedélyezte, hogy az általános iskolában
2011. április 1-tõl 2 fõ részfoglalkoztatású munkavállalót
alkalmazzanak a rehabilitációs foglalkoztatás keretében úgy,
hogy 1 fõ 4 órás foglalkoztatásánál álláshelyet bõvítenek és 1 fõ
4 órás foglalkoztatást belsõ átcsoportosítással oldanak meg.
A testület az alsófokú oktatás helyzetérõl szóló beszámolót
elfogadta.
A képviselõ-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt és az
intézményeket, hogy a mûködési hiány ledolgozására az
áprilisi ülésre tegyenek javaslatot.
A testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló és a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
önkormányzati rendeleteit módosította.
A szociális rendelet módosítása a térítési díjakat érintette, mely
szerint
Étkezési térítési díjak:
2011. év
Jövedelem nélkül:
ingyenes
Jövedelem 42.750.- Ft alatt:
295,- Ft
Jövedelem 42.751.-85.500.- Ft között:
325,- Ft
Jövedelem 85.501.-Ft felett:
340,- Ft
Térítési díjak nappali ellátottak részére
Étkezési térítési díjak:
2011. év
Jövedelem nélkül:

ingyenes

Jövedelem 35.625.- Ft alatt:
Jövedelem 35.626.-42.750.- Ft között:
Jövedelem 42.751.-Ft felett:

300,- Ft
340,- Ft
355,- Ft

A képviselõ-testület rendeletben írta elõ a bérpótló juttatásra
való jogosultság egyéb feltételeként a jogosult lakókörnyezete
rendezettségének a biztosítását.
A képviselõ-testület ajánlatot kért önkormányzati
számlavezetésre az OTP Bank Nyrt-tõl és az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezettõl.
A testület a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. 2011. évi vízterhelési
díj meghatározásának módszerével és a díj összegével
egyetértett. Eszerint 2011. április 1-tõl Köröstarcsa
településre meghatározott vízterhelési díjak a következõk.
Lakossági fogyasztó:
2,00 Ft/m3+ÁFA
Önkormányzati fogyasztó:
2,00 Ft/m3+ÁFA
Hatósági díjas fogyasztó:
3,00 Ft/m3+ÁFA
Szippantott szennyvíz után:
4,50 Ft/m3+ÁFA
A díjak nem változtak a 2010. évhez képest.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert közfoglalkoztatásra vonatkozóan a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal együttmûködési megállapodást írjon alá.
A testület engedélyezte a ligeti pavilon térítésmentes
használatát a Lake Horse Kft-nek a szerzõdésének
megszûnéséig, és hozzájárult ahhoz, hogy az épület szükséges
festési és egyéb javítási munkálatait a polgármesterrel való
egyeztetés után elvégezze.
A testület megbízta a polgármestert, hogy készíttessen
felmérést a település közútjainak súlykorlátozó táblával
történõ védelmérõl.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy tegyen
javaslatot a Szabadkai és Aradi utcák belvízelvezetésére
vonatkozóan és amennyiben a megoldás érinti a Tarcsai Agrár
Zrt és Vértes Gábor mezõgazdasági vállalkozó területeit akkor
velük is vegye fel a kapcsolatot.
A testület forrás hiány miatt nem támogatja a Békés Megyei
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséget.
A testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által
elfogadott társulási megállapodást jóváhagyta és megbízta a
polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy
teljes jogkörrel eljárjon a Tanácsban.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen
árajánlatot a KÖVITE Plusz Kft-tõl, valamint az Alföld
Konzulting Kft-tõl a települési szilárd hulladékgyûjtésre és
szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárásra.
A testület megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzati
ingatlanok vagyonbiztosítására vonatkozóan kössön megbízási
szerzõdést a Grátisz Biztosítási Zrt-vel, és az ajánlatokat
terjessze a képviselõ-testület elé.
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A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy ajánlja fel
az önkormányzat segítségét az Orom testvértelepülés
lakosainak honosítási ügy intézéséhez.
A testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy a lakáscélú
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítási
javaslatát, mely a lakóház felújítások kölcsönéhez
kamattámogatást nyújt dolgozza ki és terjessze a képviselõtestület elé.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár vezetésével 2011. április 1-tõl 2011. december 31-ig
heti 20 órában Kopányiné Soós Ilonát bízta meg.

2011. április

FÁKLYÁS FELVONULÁS
KÖRÖSTARCSA
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit
2011. április 30-án 21.00 órakor a hagyományos
FÁKLYÁS FELVONULÁSRA.
Indulás: Kossuth u. Puskin u. sarok
Érkezés: Kossuth tér

Zöldülj! Fordulj! a ház körül

INTÉZMÉNYI HÍREK
Kulturális bemutató 2011. április 20.
Buli van!

A kórus

A tavasz visszavonhatatlanul megérkezett. A napsugarak
elõcsalogatják az ég kékjét, a mezõk és erdõk zöldjét, a madarak
dalát és az emberek mosolyát. Jó ilyenkor kint lenni a ház körül
és élvezni az ébredõ természet megannyi rezdülését: nyomon
követni a rügyek pattanását, a földbõl kibújó növények
fejlõdését.
Idén tavasszal sok gyermek és felnõtt a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület programjainak segítségével még közelebb
kerülhet ehhez az általános „zöldüléshez”.
A KEOP-6.1.0/B/09-2010-0063 azonosítási számú, „Zöldülj!
Fordulj!” Komplex szemléletformáló programsorozat
megvalósítása a Körösök Völgyében címû projekt keretében
két hetes programsorozat indul április 4-én Békéscsabán, a
Széchenyi ligetben található Körösök Völgye
Látogatóközpontban.
A programsorozaton belül hétköznap óvodás, általános és
középiskolás csoportok érkeznek 12 partnertelepülésrõl, hogy
interaktív foglalkozásokon mûhelyvezetõk segítségével hasznos
ismereteket szerezzenek a helyi és bio termékek fontosságáról, a
biogazdálkodás és a komposztálás hasznosságáról, a
madárvédelemrõl és a madárbarát kertek kialakításának
lehetõségeirõl, az egészséges étkezés alapjául szolgáló csírákról
és magvakról. Bár mindannyian rendelkezünk több-kevesebb
információval ezekrõl a témákról, most lehetõség nyílik a
gyerekek számára közelebbrõl megismerkedni, kipróbálni a
környezetvédelem eme nagyon is fontos szegmenseit. Hogy
miért is? Mert ezek olyan témakörök, melyek nagyobb ráfordítás
és megerõltetés nélkül, könnyen bevezethetõek a
mindennapokba, így a gyerekek és velük együtt a család szinte
észrevétlenül válhat „környezetbaráttá”.
Ám ha a család „nagyja” az „aprajának” nem hisz, csakis a saját
szemének, fülének, akkor az április 9-én a Körösök Völgye
Látogatóközpontban megrendezésre kerülõ Családi Napon
meghallgathatta a komposztálásban országos szaktekintélynek
számító Gellért Miklós (SZIKE Egyesület) elõadását arról, hogy
„komposztálni mindenki tud, még az is, aki nem tudja magáról,
hogy tud”. A kicsiket és nagyokat emellett a témákhoz
kapcsolódó játszóház, bio termékek kóstolója, biopiac várta.
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Nálunk

Természetesen, ha igazi változásokat szeretnénk elérni, nem
csak a családok gondolkodásmódját, szemléletét és mindennapi
életmódját kell átállítani, hanem meg kell próbálni magasabb
szinten is változásokat elérni. Ha belegondolunk, étkezéseink
közül legalább egy nem otthon, hanem a menzán, a
közétkeztetésben zajlik. Mindannyian sejtjük, hogy itt nem helyi
alapanyagokat használnak fel (hogy bio termékekrõl már ne is
beszéljünk!) Pedig mint ahogyan azt már néhány helyen talán
kényszerûségbõl is felismerték nagyon fontos lenne a helyi
alapanyagok elõnyben részesítése. Hiszen a helyben megtermelt
áru esetében a környezetet és a pénztárcát is terhelõ szállítás
minimálisra csökken; ha helyi terméket vásárolunk, azzal az itt
élõ és dolgozó gazdákat támogatjuk, nem pedig a multikat;
emellett bizonyított tény, hogy az emberi szervezet számára azok
a gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék a leghasznosabbak,
melyek lakóhelyének 100 km-es környezetében õshonosak. Jó
gyakorlatok vannak: a Szövetség az Élõ Tiszáért Egyesület által
koordinált „Mi Menzánk” rendezvény keretében az ország 13
településének 15 menzáján két alkalommal helyi termékekbõl
készült helyi specialitásokat tálaltak fel nagy sikerrel. A próba
tehát jól mûködött, folytatása mindenképpen lesz. A Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület is igyekszik bemutatni néhány jó
példát.
A programkínálat tehát változatos, interaktív és emberközeli. Az
egyesület környezeti nevelési filozófiája az, hogy az ijesztgetés
és bonyolult képletek helyett inkább a hétköznapi, átélhetõ és
örömet okozó változásokra teszi a hangsúlyt. Csak egy példa:
kóstoltak már Önök búzacsírát, melynek „gyógyító ereje magas
vitamin és ásványi anyag tartalmának köszönhetõ, a daganatos
és szív- és érrendszeri betegségek megelõzésében, az emésztési
folyamatok könnyítésében, a csontvédelemben játszik
kitüntetett szerepet” és emellett olyan finom, hogy hmmmm….
Nálunk kipróbálhatja!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Általános Iskolánk tanulói közül 50 fõ vett részt a
programsorozat elsõ rendezvényen 2011. április 11-én a
Körösök Völgye Látogatóközpontban Békéscsabán. A tartalmas
délelõtt során megismerkedtünk a madárbarát kerttel, a
komposztálással, a biotermékekkel és gyógynövényekkel, helyi
termékekkel és az újra felhasználható alapanyagokkal, ültettünk
és válogattunk magvakat, valamint megkóstoltuk a különbözõ
csírákat és gyógyteákat. A tanulók hat csoportja bekapcsolódott
az öko tudatos vetélkedõ sorozatba is, amelynek következõ
fordulójára május közepén kerül sor. Tartalmas és tanulságos
napot tölthetünk Békéscsabán, amely a diákokat közelebb hozta
az öko tudatos életmódhoz.
Végh Judit programfelelõs

A kompetencia-alapú oktatás bevezetésével iskolánkban új
hagyomány született. Az ötödik osztályosok egy háromhetes
projekten vesznek részt. Ebben az évben is így lesz,
április 27-tõl május 18-ig.Településünk természeti és épített
környezetével ismerkednek a gyerekek. Ez a program délutáni
foglalkozásokat és délelõtti órákat foglal magába Délelõtt
Köröstarcsával kapcsolatos feladatokat oldanak meg
Matematika órán, Ének órán a Köröstarcsáról elszármazott
zenészek életútjával ismerkednek. Német órán levelet
fogalmaznak meg, amelyben bemutatják településünket.
Történelem és Magyar órán összegezzük az utcanevekkel
kapcsolatos gyûjtést. Fogalmazásokat készítünk a régi iskolai
életrõl. Rajz órán képeket készítenek a Körösrõl és az ártérrõl.
Informatika órán a programon készült fényképekbõl
prezentációt készítenek. Ezt a kiállítás megnyitóján meg lehet
majd nézni. Kerékpáros kiránduláson vesznek részt,
meglátogatják a Vértes-farmot, megismerkednek a tûzoltók és a
rendõrség munkájával. Tájfutáson vesznek részt.
Kutatásokat is végeznek a köröstarcsai utcanevek eredetével
kapcsolatosan. Az iskola múltjáról, szüleik, nagyszüleik,
ismerõsök iskolai életérõl gyûjtenek képeket, információkat,
régi iskolai tárgyakat. Ezekbõl és a három hét alatt végzett
munka képeibõl kiállítást rendezünk.
Kérjük, hogy akinek az iskolai életrõl régi képe, iskolai tárgya,
vagy más dokumentuma van, bocsássa rendelkezésünkre, hogy
gazdagíthassuk vele a kiállítást!
Köszönettel: Kopányiné Soós Ilona
Szakmai vezetõ
Békési Rendõrkapitányság Baleset-megelõzési Bizottság
Vetélkedõjén Köröstarcsa Arany Gusztáv Ált. Iskola
versenyzõje: Nyíri Olga 7.o. és Sziráczki Martin 8.o. tanuló.
3. helyezést értek el. Gratulálunk a gyerekeknek!
Miklós Gábor szaktanár

A Sárrét Kis Természettudósa versenyén Köröstarcsa Arany
Gusztáv Ált. iskola tanulói is részt vettek:
Nyíri Olga 7.o.
Kovács Ákos 7.o.
Budai Adrienn 8.o.
Sziráczki Martin 8.o.
Tanulói 3. helyezést értek el.
Felkészítõ tanár:Ottlecz Kornélia szak tanár
Körösladány, 2011 ápr. 13.
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Arany esõ
Beénekelte magát az élmezõnybe

Borgula Benedetta kimagasló sikerrel szerepelt a megyei szintû
megmérettetéseken:
2011. január 29. Körösladány II. Szülõföldünk Békés Megye
Amatõr Mûvészeti Fesztivál. Népzenei kategóriában ARANY
minõsítés.
2011. március 12. V. Dél-alföldi Monda - és Mesemondó
Találkozón Mezõkovácsházán I. helyezés
2011. március 24. Vésztõ III. Bartók Béla Népdaléneklõ Verseny
I. helyezés
Egy hétvége, három gyõzelem, meg egy a ráadás

Szentpéteri Bence kick-box (Békéscsabai Lakótelepi SE)
versenyzõ kor- és súlycsoportjában megyei és országos
versenyeken utasította maga mögé a mezõnyt az elmúlt
hetekben.
2011. március 26. - Csepel országos Diákolimpia - Cadet I.
korosztályban mind a semi-contact, mind a light-contact
szabályrendszerben 1. helyezést ért el.
Ugyanezen a hétvégén Országos Csapatbajnokságon Cadet I.
korosztályban 1. helyezést értek el Bence és csapattársai.
2011. április 2. - Békés Megyei Hírlap Kupa - Cadet I.
korosztály, light-contact szabályrendszer 1. helyezés.

2011. április

Köröstarcsai versenyzõk Twirling sikerei
„A Twirling olyan sport, ahol a bot sporteszköz a testen és a test
körül forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a
versenyzõ. A repertoárban magas dobások és fergeteges
botforgatási elemek vannak.E sportágban Európa- és
Világbajnokságokat is rendeznek már több évtizede a világban.
A versenyeken kötelezõ és szabadon választott elemekbõl
összeállított kûrökkel, egyéni, páros és csoportos
versenyszámokban lehet részt venni.”
(forrás: http://twirling.uw.hu/)
Twirling, botforgatás sportágban a Sárréti Twirling Team
versenyzõi (Szeghalom, Füzesgyarmat, Vésztõ ) évek óta
hazánk élvonalába tartoznak, vezetésemmel többször nyertek
egyéni- ben, párosban, csapatban országos bajnokságot.
Szeptembertõl a köröstarcsai mazsorettek közül néhányan
bekapcsolódtak a munkába és a füzesgyarmati Megyei, valamint
a kisvárdai Tiszántúli Régiós Versenyeken remekül szerepeltek.
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanulói az alábbi eredményeket
érték el:
Megyei Twirling
Tiszántúli Régiós Twirling
Verseny - Füzesgyarmat
Verseny - Kisvárda
Kötelezõ kategória - Egyéni
E.K.I. Children
1. Tóth Gréta Janka
2. Tóth Gréta Janka
E.K.I.Kadet
1. Török Csenge
4. Török Csenge
3. Vértes Viktória
9. Vértes Viktória
E.K.II. Junior
1. Nyíri Olga
sérülés miatt nem indult
2. Gyaraki Bettina
2. Gyaraki Bettina
3. Vetési Viktória
3. Vetési Viktória
Edzõ: Macskinné Pór Erzsébet
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10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány

18378076-1-04
19977953-1-04
18391534-1-04

Kedvezményezett egyház
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3.Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

technikai száma
0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

1823

A teljes M agyarországon támogatható szervezetek - lista
megtalálható a www. apeh.hu címen a jobb oldali Szja 1+1%
menüjében a Civil kedvezményezettek és a Technikai számok
2011 címeknél.
2011. április 6-án Berényi Nagy Péter elõadását látták az ovisok
és a kisiskolások a mûvelõdési házban.

Békés Megyei Férfi Kézilabda Bajnokság
2011. évi tavaszi programja
Idõpont
Csapatok
Indulás
Május 7. (szombat) 16:30 Gyomaendrõd- K.tarcsa 15:15
Május 15. (vasárnap) 16:00 Köröstarcsa- Újkígyós
Május 22. (vasárnap) 16:00 Köröstarcsa- Gyula
Május 29. (vasárnap) 16:00 Köröstarcsa- Kondoros II.

Beszámoló a március 26-i
Minikonferenciák köröstarcsai
rendezvényérõl

CIVIL SZERVEZETEK
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.

1%

Tisztelt Olvasók, kérjük, ne feledkezzenek meg adózáskor
kitölteni a felajánlásokról szóló rendelkezõ iratokat.

Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
adószáma
1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Községi Sportegyesület
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
19052500-1-04
6. „Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért” Alapítvány
18382330-1-04

A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesület „A család és az
egészség” cimmel rendezett kiskonferenciát, a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban (Köröstarcsa Kossuth u. 18/20.)
A két elõadónk a helyi gyógyszerész, Dr Bácskai Tamás, aki
szintén gyógyszerész feleségével és három kicsi gyermekével
nagycsaládos tagunk és Dr Patzer Tímea Mária fogorvos, aki
fogorvos asszisztens férjével és három gyermekével szintén
nagycsaládos tagunk. Felkérésemre szívesen elvállalták, hogy
tartanak elõadást a családról és az egészségrõl.
A rendezvény elején ismertettem a résztvevõkkel az ügy
fontosságát és súlyát, valamint felolvastam a NOE
sajtónyilatkozatát és a Lisszaboni nyilatkozatot.
A fogorvosnõ képekkel illusztrálta az elõadását. Beszélt a helyes
táplálkozásról, a szájhigiéniáról, a gyermekek fogazatának
kialakulásáról, a fog és inybetegségek megelõzésérõl és
gyógyításáról, a szûrõvizsgálatok fontosságáról. Bemutatta a
különbözõ fogmegtartó kezeléseket, az iskolafogászat
jelentõségét.

TARCSAI HÍRADÓ

6

2011. április
A házi munkát elvégezve
Egy-egy járókelõ betekintne
A meleg lelke, dolgos keze
Ebben is benne van mindene.
Szól megint a kapucsengõ
A gyermekei is ide jõ
Van idõ, hogy nem érnek rá
Egy-egy telefon is elég már.
Megyek mostmár ideje tán,
Hisz a család engem is vár
Kikísérni nem muszáj,
Majd az Isten vigyáz rám.
Petneházi Imréné
Köröstarcsa, 2011. 03. 07

A gyógyszerész úr három témakör mentén tartotta meg az
elõadását. Az elsõ a szív és érrendszer, a magas vérnyomás, az
anyagcsere betegségei és a táplálkozás és életmód közötti
összefüggéseket mutatta be. A második a daganatos
betegségekre és a szûrõvizsgálatokra hívta fel a figyelmet.
Beszélt a mammográfia, a méhnyakrák szûrés és a védõoltás
lehetõségérõl. A harmadik témakör a fertõzõ betegségek,
melyeket vírusok és baktériumok okoznak. Itt is fontos szerepe
van a védõoltásoknak a csecsemõkortól a felnõttkorig.
Egészséges életmóddal, helyes táplálkozással, sok mozgással
erõsíthetjük immunrendszerünket, hogy elkerülhessük a
betegségeket. Ha pedig már megbetegedtünk a gyógyszerek
mellett pihenéssel támogassuk szervezetünket a betegség
leküzdésében.
A konferenciánkon 36 fõ vett részt. A hétfõi Békés Megyei
Hírlap összefoglaló cikket jelentetett meg, ahol rólunk is
beszámolt az újságíró, valamint a BEOL.hu portálon is
megjelent a hír.
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy részt vehettünk egy ilyen
nagy fontosságú programban. Reméljük sokan ránk figyeltek és
erõsödött a közösségi szerepvállalásunk.
Üdvözlettel Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete Róbert
Lászlóné Erzsi

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Emlék, hogy emlékezzen rám…
Kimegyek a kapualjba
Sétálgatok jobbra-balra
Szép idõ lett éppen ma
Átballagok a szomszédba.
Csöndesen nyitom a kapuját
A Morzsi kutya nem ugat már,
A gazdáját is mindig jelezte
Hiszen, eltelt az idõ felette.
Annus néni is betoppantott
Mély beszélgetésbe torkoltunk.
Nem kell ide hangoskodás
Oly meleg a fogadtatás.

Cím:
Mûhely:
Mobil:
Email:
Honlap:

-

Köröstarcsa Árpád tér 5.
Széchenyi u.27.
06/30/528-2081
kawa600r@freemail.hu
santazoltan.atw.hu

Vállalok:
mûkõ- és gránit sírkõ készítését,
beton- és mûkõ kerítés elemek gyártását,
mûkõ-, gránit ablakpárkány,
konyhapult készítését,
sírtisztítást.

Tavaszi árengedmény!
Április 30-ig leadott gránit sírkeret
rendelésekre, 15% kedvezmény!
Következõ számunk tervezett megjelenése:
2011. május 12.
Lapzárta: 2011. május 5.
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