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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2014. február

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásáról, a 2014. évi költségvetés
tervezetérõl, terveinkrõl.
2013. jelentõs változásokat hozott az
önkormányzatok életében, 2013. január
1-jétõl kialakításra kerültek a járások,
településünk a Békési Járási Hivatalhoz
tartozik. A járások okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi- és gyámügyeket, valamint természetvédelmi, és egyes alanyi jogon járó szociális ellátási államigazgatási ügyeket vettek át a jegyzõktõl. 2013. júliusa óta a
Békési Munkaügyi Kirendeltséghez tartozik településünk,
októbertõl pedig a földhivatali ügyintézés területén is a Békési
Járáshoz tartozunk.
A közoktatás államosítása következtében 2013. január 1-jétõl az
iskola épületeink a KLIK vagyonkezelésébe kerültek, így
csökkent az önkormányzat által mûködtetett intézmények száma.
A mûködtetett intézményeink a Polgármesteri Hivatal, az
Alapszolgáltatási Központ, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde.
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvossal, fogorvossal
biztosítja az önkormányzat. Mûködik a településünkön a védõnõi
szolgálat is továbbá az önkormányzat karbantartási, felújítási,
település üzemeltetési feladatait 5 fõs házi brigáddal látja el.
Nem kötelezõ feladatként biztosítjuk a bölcsõdei ellátást, ezen
kívül önként vállalt tevékenységként horgásztavat, kikötõt és
mezõõri szolgálatot mûködtet az önkormányzat, továbbá 2013-tól
a közétkeztetési feladatainkat az önkormányzati konyha
mûködtetésével biztosítjuk.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
teljesített tárgyévi bevételi fõösszege 370 MFt és teljesített
tárgyévi kiadási fõösszege 345 MFt volt, 2013. december 31-én
43 MFt volt az önkormányzat bankszámláinak és pénztárainak az
összesített egyenlege.
2013. évben mûködési bevételeink 3/4-d része állami támogatás
volt.
Saját bevételeink adják költségvetésünk közel 1/4-d, melybõl
iparûzési adó bevételünk 2013. évben 29 MFt volt, mely a
bevételek 7,8 %-a. Ezt az összeget 106 fizetõ adóalany
teljesítette. 1 MFt felett fizetett 7 vállalkozás.
Az önkormányzatot megilletõ gépjármûadó összege 6 ,3 MFt
volt, mivel míg 2012. évben ez a bevételi jogcím 100%-ban
önkormányzati bevétel volt, addig 2013. évtõl e bevételbõl csak
40% maradhat helyben.
Kommunális adó bevétel 5,9 MFt volt, mely összeget többek
között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsálóirtásra, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek
karbantartására fordítottuk.
Tájékoztatásként, hogy a legtöbbet fizetõ iparûzési adóalany 5,6
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MFt-ot fizetett, míg a 20. legnagyobb fizetõnk 249 eFt-ot. Helyi
adóbevételünk összesen 43 MFt volt, amely közel 3,5 MFt-tal
haladta meg az elõzõ évi teljesítést.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb kiadás továbbra is a
személyi kiadások jelentik, ez a kiadásainknak a 48%-át teszik ki.
Átlagos statisztikai állományunk az állandó dolgozókat tekintve
az elmúlt évben 46,5 fõ volt, a tavalyi 69,3-hoz képest. A változás
oka a köznevelés államosítása.
Létszámleépítést nem tervez az önkormányzat 2014. évre.
Jelentõs programokat valósított meg önkormányzatunk a START
mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban
teljesített kiadások bruttó értéke 59,6 MFt volt, mely
programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai
állományi létszáma 41 fõ volt. Új programként indult a „Téli
átmeneti közfoglalkoztatás”, ami 2013. novemberében indult és
2014. április 30-ig tart. A programokat az állami költségvetés
2013. évben is 100 %-ban támogatta.
A START programokban számos fejlesztés is megvalósult, mint
például a járdaépítések (2,8 MFt), aszfaltos utak kátyúzása (4
MFt), kazánprogram II. üteme (7,3 MFt).
2013. évben megvalósult a Kosssuth utca-Deák utca
találkozásánál egy köztéri óra felállítása, melyhez önkormányzatunk 1 MFt-os MVH támogatásban részesült.
Az önkormányzat 2013. évben hitel nélkül gazdálkodott,
átmenetileg szabad pénzeszközei folyamatosan lekötésre
kerültek.
Az önkormányzat 2014. évi I. fordulóban tárgyalt költségvetésének fõösszege 462 MFt.
Az Önkormányzati feladatellátás területein jelentõs változás nem
következett be az elõzõ évhez képest.
2014. évi I. fordulóban tervezett bevételek és kiadások
összesen: 462 MFt
Bevételeink közül a legjelentõsebbek:
Az önkormányzati költségvetésen belül (a teljesség igénye
nélkül), a legmagasabb pénzügyi forrást a következõ jogcímek
biztosítják:
-Központi költségvetési támogatások: 172 MFt
-Helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek, átengedett központi
adók: 41 MFt
- Munkaügyi Központ támogatásai: közfoglalkoztatási programokhoz: 87 MFt
Folyamatban lévõ beruházásunk a Sportpálya bõvítése, amelyet a
Községi Sportkörrel együttmûködve valósítunk meg közel 12,2
MFt-os támogatásból.
Nyertes pályázatunk van az úgynevezett tanyaprogram keretében
egy függesztett grédert és fûkaszát tudunk vásárolni 5,2 MFt
értékben.
Ez évi tervünk a közbiztonság javítása érdekében 3 db kültéri
térfigyelõ kamera kihelyezése a település közterületeire.
A Kormány áttért a feladatalapú finanszírozásra, konszolidálta az
önkormányzatokat, így lehetõség van a stabil gazdálkodásra.
Smiri László polgármester
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Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testület nevében meghívom
Önt 2014. március 15-én nemzeti
ünnepünk községi ünnepségére.

2014. február

Megvendégelte a résztvevõket. A falatkákat a konyha dolgozói
készítették, helyben termelt alapanyagokból.

Program:
Helye: Béke tér
9.30
Emlékfa ültetés
Ünnepi köszöntõt mond: dr. Bácskay Tamás
alpolgármester
Közremûködik: Fábián Ágnes
Helye: Kossuth utca 6.
10.00 Ünnepi köszöntõt mond:
Smiri László polgármester
Koszorúzás
Ünnep mûsor:
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ünnepi mûsora.
Felkészítõ tanár: Rónainé Wagner Éva
Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
10.45 A Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Fa- és
fonott bútor kiállítása és a Községi Önkormányzat
közfoglalkoztatási programja keretében készített
újra tanult népi kismesterség (szõnyegszövés)
kiállítása
A kiállítást megnyitja: Lakatosné Kurucsó Anikó
A Szabó Károly emléktábla koszorúzása:
Beszédet mond Lakatosné Kurucsó Anikó

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Mintamenza program
Köröstarcsa, Csabacsûd, Kaszaper és Battonya is csatlakozott a
Mintamenza programhoz. 2014. január 30-án látta el
kézjegyével Smiri László polgármester az együttmûködési
megállapodást a Békés Megyei Kormányhivatal, a Békés
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve képviselõivel és Prohászka Béla Venesz-díjas
mesterszakáccsal, mint szakmai együttmûködõvel.
Köröstarcsán a megállapodás aláírására az Önkormányzati
Konyha ebédlõjében került sor.
Az aláírást követõen Köröstarcsa Község Önkormányzata

A képen Prohászka Béla Venesz díjas mesterszakács,
Smiri László Köröstarcsa Község polgármestere,
Tóth Katalin helyettes államtitkár,
Erdõs Norbert kormánymegbízott,
dr Mucsi Gyula tisztifõorvos látható.

A Mintamenza program gyökerei egészen 2009-re nyúlnak
vissza amikor az OÉTI és az ÁNTSZ közösen felmérte az óvodai
közétkeztetés helyzetét. Ebbõl kiderült, hogy az ételek só,
szénhidrát és fehérje tartalma jóval magasabb az ajánlottnál.
2012-ben megindultak az elsõ kezdeményezések a közétkeztetés
javítására, hogy az ételek minél több vitamint és ásványi anyagot
tartalmazzanak, valós alapanyagokból készüljenek és finomak is
legyenek, melyeket a gyerekek szívesen elfogyasztanak.
A Mintamenza egyik alap kritériuma, hogy minõsített
alapanyagból minõségi étel kerüljön a tányérra. Ehhez az
alapanyagot, húst, zöldséget, gyümölcsöt olyan gazdálkodóktól
veszik meg, akik rendelkeznek TájGazda minõsítéssel. A
gazdálkodók tehát „igazolást" kapnak arról, hogy termékük
megfelelõ, így nagyobb tételben adhatják el azt többek között a
Mintamenza program szerint üzemelõ konyháknak.
A Vidékfejlesztési Minisztérium célja, hogy a helyi gazdákat,
termelõket feltérképezzük és becsatlakoztassuk egy olyan
rendszerbe, ahol a hangsúly a minõségi alapanyag elõállításán,
és a feldolgozott élelmiszerek ellenõrizhetõségén van.
A Mintamenza program alapja, hogy ne csak jót egyenek a
gyerekek, de az alapanyag is a legmegfelelõbb legyen.
Bõvebb információ a Táj Gazda minõsítésrõl: Veritas
Kulturális Egyesület 5630 Békés, Keserû sor 16. Mobil: (20)
923-5607

Köröstarcsa a
Kerékpárosbarát település!

2014. február
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Huszonhárom önkormányzat nyerte el vagy újította meg a
Kerékpárosbarát település címet, melyet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium tavaly hetedszerre hirdetett meg.
A Kerékpárosbarát település pályázatok elbírálásában fontos
szempont volt a kerékpáros-infrastruktúra nagysága és
minõsége, a helyben szervezett kerékpáros-rendezvények, a
szemléletformálásban tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított
keret mértéke.
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2014. január 8-án ünnepelte Szabó Károly köröstarcsai lakosunk
a 90. születésnapját. Ez alkalomból köszöntötte Smiri László
polgármester és Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ.
Átadták az ünnepelt részére az Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékát.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Rajzpályázatot nyert a
Mûvészeti Iskola
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület „Karácsonyi
emlékeim” rajzpályázatán a legaktívabb intézmény díját nyerte
el a köröstarcsai Mûvészeti Iskola a megyei iskolák közül.

A nagyközségek, községek versenyében Balatonmáriafürdõ,
Csopak, Köröstarcsa és Rábapatona lett elsõ alkalommal befutó.
A címmel járó díszoklevelet Izsó Gábor Békés város
polgármesterétõl Smiri László Köröstarcsa Község polgármestere vette át.

Szabó Károly bácsi 90 éves!

A nyeremény lehetõséget biztosít, egy órás zöld foglalkozáson
való részvételre Békéscsabán a Körösök Völgye Látogatóközpontban a pályázaton résztvevõ tanulók részére.
A pályázat egyéni díjazottja a „Natúrpark kedvence kategóriában” Puskás Péter ötödikes tanuló lett, aki ajándékcsomagot és emléklapot vehetett át.
Végh Judit felkészítõ tanár

Lakossági tájékoztató a
Központi Orvosi Ügyelet mûködésésrõl
Ezúton tájékoztatjuk Mezõberény, Bélmegyer, Csárdaszállás,
Kamut, Köröstarcsa és Murony lakosságát a Központi Orvosi
ügyelet elérhetõségérõl és mûködésérõl.
Hol és mikor érhetõ el a Központi Orvosi Ügyelet?
A lakosság sürgõsségi ellátását a Központi Orvosi Ügyelet 5650
Mezõberény, Széchenyi u. 1. sz. alatt biztosítja (Tel: 66/ 352122)
Az ügyeleti idõ hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenõés ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart.
Milyen esetekben kérhetik az ügyelet segítségét?
A háziorvosi ügyelet fõ feladat az alapszintû sürgõsségi ellátás.
Sürgõs szükségnek minõsül az egészségi állapotban
bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali
egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe
kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást
szenvedne.
Azok az egészségben bekövetkezett változások, amelyek ebbe a
körbe nem tartoznak bele, nem sürgõsségi ellátási esetek. Idült
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Betegségek, egyszerû panaszok, halasztható esetekben kérjük, a
rendes háziorvosi rendelési idõt vegyék igénybe.
Rendszeresen szedett gyógyszerek esetében gondoskodjanak a
háziorvosnál idõben történõ felírásról.
Az indokolatlan estekhez történõ hívások, megjelenések
miatt csökken az esélye, hogy az ügyeletes orvos idõben érjen
a valóban sürgõs esetekhez!

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a lakossági szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében Társaságunk
biztosítja a helyi ügyfélszolgálatot. 2014. február 12-én 9.0012.00 között lesz biztosított a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban. Ezt követõen minden második héten, keddi
napon, ugyan ebben az idõpontban.
A helyben intézhetõ ügyek: a közszolgáltatással kapcsolatos
reklamációk, a tulajdonosváltozás bejelentése, a lakatlan
ingatlan bejelentése és annak igazolási lehetõsége, az eltérõ
ûrtartalom változási igény kérelme, annak dokumentálása,
hulladékgazdálkodási díjfizetési csekkek pótlása megrongálódása esetén, a heti 120 literes gyûjtõedényt használó ügyfelek
részére érvényesítõ matrica átvétele.
A helyben nem intézhetõ ügyek: az egyedi kérelmek,
részletfizetési megállapodások, a közszolgáltatás ellátásával
kapcsolatos változtatási javaslatok, ötletek.
Reklamáció, szemétszállítással kapcsolatos észrevételek a
66/411-174-es telefonszámon tehetõk meg.
Tisztelettel:
Bondár Lajos
ügyvezetõ, Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztatás kötelezõ
kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás végzésérõl
Értesítjük, hogy az 2012. évi XC. törvény szerint kötelezõ
kéményseprõ-ipari közszolgáltatás elvégzésére Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
39/2012. (XII.20) számú rendelete alapján, a Belügyminiszter 63/2012. (XII.20.)
számú rendeletében foglaltak
szerint sort kívánunk keríteni.
Köröstarcsán a munkák
megkezdésének idõpontja:
2014. JANUÁR 02.MÁRCIUS 31-IG
Kérjük Önt, hogy az élet- és
vagyonbiztonság megõrzése érdekében szíveskedjék
a munkánkat elõsegíteni.
Számunkra rendkívül fontos, hogy a lakosság a fenti
idõpontról széles körûen (legalább a munkavégzés
megkezdése elõtt 8 nappal) értesülhessen. A közszolgáltatással kapcsolatos további ügyintézést a területileg
illetékes kirendeltségünk vezetõje végzi. Kérjük, szíveskedjék õt, valamint a kéménytisztítást, kéményellenõrzést
végzõ dolgozóinkat munkájukban támogatni!
Tisztelettel:
Csíbor László
BM. Tüzeléstechnikai Kft.

2014. február

SZOCIÁLIS MOSODA!
Szociális mosoda és fürdési lehetõség
nyílt az Alapszolgáltatási Központ
épületében (Köröstarcsa,Kossuth tér
2.), azon köröstarcsai lakosok számára,
akiknek lakásukban nincs vezetékes
víz illetve áramszolgáltatás.
A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
INGEYENES!!
A mosodát nyitvatartási idõben munkanapokon
7:00-15:00-ig lehet igénybe venni.

Babakötvényt a Kincstárból
2013. december 2-tõl vásárolható a Babakötvény a Magyar
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain.
Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól
eltelt idõszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az új
Babakötvény konstrukcióba.
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege ami
jelenleg 42.500 Ft a Magyar Államkincstár által vezetett Start
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek
születését követõen. A Start letéti-számlán elhelyezett
életkezdési támogatás összege nem egészíthetõ ki további
befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori
infláció mértékével. A szülõknek lehetõségük van azonban arra,
hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Startértékpapírszámlára helyezzék át és azokat a Kincstár
automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó
Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-,
járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidõ végéig.
Erre a számlára a szülõk, törvényes képviselõk és hozzátartozók,
valamint a települések önkormányzatai korlátlanul fizethetnek
be forint összegeket.
A szülõk, a törvényes képviselõk és a hozzátartozók a 2006.
január 1. elõtt született gyermekek részére is nyithatnak
egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a
számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be
lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átutalással,
bankkártyás fizetéssel is megtehetõ bármely állampapírforgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítõ szerzõdés
birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján
keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg
10%-ának megfelelõ, de legfeljebb évi 6.000 Ft további
állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény
lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül
mindennemû adó, járulék és illeték alól.
A kedvezõ feltételek miatt a szülõknek érdemes
megfontolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Startszámlákat átvigyék a Kincstárhoz. Elsõ lépésként az
ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó
ügyfélszolgálatán a gyermek nevére Start-értékpapírszámlát
kell nyitnia. Az ügyintézõ által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványt
kitöltés után
az ügyfélnek a korábbi
számlavezetõhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján
a számlavezetõ a nála vezetett Start-számla megszüntetésével
egyidejûleg az addig összegyûlt összeget a kincstári Startértékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz érkezett összeg ezt
követõen külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre
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kerül a gyermek születési évének megfelelõ sorozatú
Babakötvénybe.
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
- a szülõ (vagy a gyermek törvényes képviselõjének)
személyazonosító kártyája/igazolványa, és ha van lakcímkártyája,
- a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány
(amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos
igazolás,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
- annak a szülõnek az egyetértõ nyilatkozata, akinek a családi
pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bõvebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára
(www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a
Magyar Államkincstár Békés megyei állampapír
forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetõségeken:
- 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ, kedd, csütörtök:
08:00-16:00
Szerda:
08:00-18:00
Péntek:
08:00-14:00
- Telefon: (06-66) 447-344. Fax: (06-66) 447-174.
- Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
- E-mail: api.bek@allamkincstar.gov.hu
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(Gyulavári), Kondoros, Körösladány, Köröstarcsa,
Méhkerék, Mezõberény, Sarkad, Szarvas, amelyekhez
azonban további települések is csatlakozhatnak.
Fontos, hogy nemcsak a megszállott kerékpárosok
jelentkezését várjuk, hanem azokat is, akik azért pattannak
nyeregbe, mert egyszerûen szeretnek kerékpározni a
Körösök Völgyében. Az útõrök az ellenõrzésen kívül
példamutató közlekedéssel, aktív támogatással a kerékpáros
közlekedés népszerûsítésében is részt vesznek.
A feladatot egy projekt koordinátor bonyolítja a KETOSZ
szakmai és anyagi támogatása mellett. A munkában önkéntes,
aktív kerékpárosok vesznek rész, bármely 18 éven felüli
korosztályból.
A szolgálat szervezése ünnepélyes aláírással indult 2014.01.31én. Errõl beszámoló valamint további információ és jelentkezési
lehetõség
található
az
alábbi
honlapcímen:
http://www.ketosz.hu/kerekparos-utor-szolgalat

Magyar Kultúra Napja
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából ebben az
évben is ismét megrendezte a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár a már hagyománnyá vált irodalmi vetélkedõt a felsõ
tagozatos gyermekek számára. Az idei év témája igazán közel
állt hozzánk: 190 éve született Szabó Károly történész,
Köröstarcsa szülötte. Szép számmal jelentkeztek a 3-4 fõs
csapatok. Elõzetesen kiadott feladat alapján készültek fel a
gyerekek a megmérettetésre.

Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
Köröstarcsán
Szerdánként délelõtt 8:00-11:30-ig a Tarcsa Agrár Zrt.ben, délután 12:30-16:30-ig a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban tart ügyfélfogadást Sárga Ágnes
falugazdász.
Ügyfélfogadás Békésen
Hétfõ
8:00-12:00
12:30-16:30
Kedd
8:00-12:00
12:30-16:30
Csütörtök
8:00-12:00
12:30-16:30
Cím: 5630, Békés Múzeum köz 1.
Telefon: 411-74/ 31 mellék, 0620/2411-650

Kerékpáros barátok figyelem!
Legyél te is részese a kerékpáros útõr mintaprojektnek itt,
a Körösök Völgyében!
Várjuk az önkéntesek jelentkezését!
A Kerékpáros Települések Országos Szövetségének (KETOSZ,
www.ketosz.hu) alapvetõ célkitûzése, hogy a kerékpáros
közlekedés lehetõségét biztosító településeken és
környezetükben biztonságos, jól használható infrastruktúra
álljon rendelkezésre a gyors és biztonságos kerékpáros
közlekedés számára. 1990 óta több, mint 3000 km kerékpárút
épült, ez azonban a jellemzõen elmaradó fenntartás miatt a
mûszakilag indokolt mértéknél nagyobb arányban megy tönkre
és az azon közlekedõk számára is taszítóvá válhat a használata
mind a napi, közlekedési célú, mind a szabadidõs célú
közlekedõk számára. A kialakítandó kerékpáros útõr szolgálat
célja önkéntes kerékpárosok bevonásával egy megfigyelõkarbantartó hálózat kialakítása, feladatuk, hogy feltárják a
biztonságos közlekedést veszélyeztetõ problémákat. A
mintaterületen érintett települések: Békés, Békéscsaba,
Csabacsûd, Dévaványa, Doboz, Gyomaendrõd, Gyula

Beugró feladatként remek plakátokat készítettek erre az
alkalomra a csapatok. Szabó Károly élettörténetérõl,
munkásságáról sok mindent megtudhattak a résztvevõk.
Változatos, könnyebb és nehezebb feladatok megoldása után a 3
tagú zsûri eredményt hirdetett és könyvvel jutalmazta a
legügyesebbeket. A legtöbb pontot szerzett csapat a Kultúra
Kalózai: Boldizsár Dóra, Somogyi Petra, Burai Molli, Szilágyi
Szilvia
Gratulálunk nekik!

Farsangolás a mûvelõdési házban
Február 1-jén farsangi kézmûveskedésre hívtuk a gyerekeket a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba. A gyerekek
maszkokat, busóálarcokat, szemüvegeket, álarcokat,
ablakdíszeket készíthettek különbözõ technikával, más-más
anyagokkal mint pl. nyírás, ragasztás, festés, színezés, zsírkréta,
flitterek, mûször, raffia, textil, papírmassé.
Az így elkészült farsangi munkákat nagy örömmel vitték haza a
gyerekek.
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1+1%
1+1 %

Farsangi vetélkedõre is jöttek kicsik és nagyok a Szabó Károly
Mûvelõdési Házba. A telet elûzve és a tavaszt várva színek
neveit kapták a csapatok. 6 csapat versenyzett. Itt már humoros,
vicces ügyességi feladatokat kellett teljesíteni a vegyes
korosztályú csapatoknak. Jókat nevettek, amikor pohárból
kellett vizet kanalazni, vagy amikor bekötött szemmel kellett
tárgyakat összegyûjteni. Célba dobtak a nagy bohóc szájába több
kevesebb sikerrel. Bulvár kvíz volt az élet nagy dolgairól, amit
persze nagyon jól oldottak meg a csapatok. Nagyot dolgoztak a
pattogatott kukorica szívószállal való elhordásával. A feladat
végén már mindenhol kukorica volt a teremben. Nagy papírra
színes, vicces bohócot rajzolt minden csapat. Farsangi verseket
adtak elõ megzenésítve. Minden csapatott meghallgattunk,
különbözõképpen oldották meg ezt a feladatot.
Végül az eredményhirdetésig mindenkit megkínáltunk az
ilyenkor elmaradhatatlan fánkkal, melyet ezúton köszönünk
Tóth Györgynének, Rása Sándornénak, Pintér Zoltánnénak és
Szabó Istvánnénak. Az eredmények kihirdetése után mindenki
egy plüss állattal térhetett haza.

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. 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
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”
Alapítvány
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület 19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület 18001099-1-04
14. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04

További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
0066
2. Magyar Katolikus Egyház
0011
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
4. Magyarországi Baptista Egyház
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 2014 címeknél.
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