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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KELLMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN SMIRI
LÁSZLÓ POLGÁRMESTER!
Bartalis Éva
Húsvéti köszöntõ (részlet)
Fûzfabarka nyílt a kertben, sárgarigó énekel.
Ekkora nagy csoda az én szívemben, hogy férne el?
Lelkemben is tavaszodik, hevesen ver szívem is,
Kertemben is tündököl már a tavaszi kikerics.
Méltó legyél boldogságra a Húsvéti csodáért,
Hogy boldogan nyújtsd kezed egy friss hímes tojásért...
Rózsavízzel a kezedben locsolj ezer virágot,
Szelíd lelkû, madárdalos, szép Húsvétot kívánok!
A képviselõ-testület 2014. január 13-án rendkívüli ülést tartott.
A testület módosította a Békés Megyei Ivóvízminõség-javító
Program önerõ igazolásához korábban meghozott határozatát.
A képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya
Magyar Állam által történõ átvállalását igénybe kívánja venni.
A képviselõ-testület 2014. február 13-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület a január ülésen meghozott adósságkonszolidációhoz kapcsolódó határozatát hatályon kívül helyezte.
A testület az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújításra pályázatot nyújt be, melyhez az
2.299.749,-Ft önerõt az önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletében biztosította.
A testület meghatározta a 2014. évi önkormányzati
költségvetésében a sportra fordítandó összegeket, valamint a
sporttal kapcsolatos feladatokat:
- sportlétesítmények mûködtetése:
527.000,-Ft
- sportlétesítmények fejlesztése:
11.498.739,-Ft
- Községi Sportkör éves mûködési támogatása: 2.745.000,-Ft
- Diáksport Egyesület éves mûködési támogatása: 375.000,-Ft
Összesen:
15.145.739,-Ft
A képviselõ-testület 2014. február 6-án tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület a háziorvos és fogorvos által fizetendõ rendelõ
fenntartási hozzájárulás összegét 2014. március 1-tõl 24.000,-Ft

+ ÁFA /hó összegben, azaz havi 30.480,-Ft összegben határozta
meg. Megbízta a polgármestert a vállalkozási szerzõdések
módosításával.
A testület I. fordulóban megtárgyalta a 2014. évi költségvetési
tervezetét. Megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat
költségvetési rendelettervezetét a soron következõ testületi
ülésre terjessze elõ.
A képviselõ-testület a házibrigád 2013. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót, valamint a brigád 2014. évi feladatainak
meghatározását elfogadta.
A testület módosította a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
önkormányzati rendeletét. A módosítás után a sírhelyek feletti
rendelkezési jog megszerzéséért fizetendõ díj összege: egyes
sírhely esetén 16.000,-Ft+ÁFA, kettõs sírhely esetén 32.000,Ft+ÁFA.
A képviselõ-testület módosította a közterületek használatáról
szóló önkormányzati rendeletét, eszerint a közterület használati
díjak 4%-kal emelkedtek 2014. március 1-tõl.
A képviselõ-testület módosította a lakbértámogatásról és a
helyiségek bérletérõl szóló önkormányzati rendeletét, mely
szerint 4%-kal emelkednek a bérleti díjak 2014. március 1-tõl.
A testület rendeletet alkotott a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról.
A testület rendeletet alkotott a települési szilárd hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról.
A képviselõ-testület a Békés-Manifest Kft-vel kötött tagi
kölcsön szerzõdést jóváhagyta és a hulladékszállítással
kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
A testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
leltározási ütemtervét jóváhagyta.
A testületet pályázatot írt ki a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatói munkakör, valamint az Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetõi munkakör betöltésére.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy folyamatosan,
térítésmentesen hirdeti a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi
álláshelyét.
A testület a beérkezett árajánlat alapján Galuska Józsefnét bízta
meg a belsõ ellenõrzési feladatokkal 2014. február 1-tõl.
Megbízta a polgármestert a szerzõdés megkötésével. Ezzel
egyidejûleg Galuska Józsefné és az önkormányzat által kötött
könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó szerzõdés megszüntetésre került.
A képviselõ-testület a holokauszt 70. évfordulója alkalmából a
békéscsabai ligetben felállítandó emlékmû megépítését 98.000,Ft-tal támogatta.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy Ombodi Róbert
vállalkozóval nem módosítja a korábban megkötött
haszonbérleti szerzõdést.
A testület a szerzõdésben foglalt kötelezettségek ellenõrzése

2

TARCSAI HÍRADÓ

céljából 2014. április 22-én helyszíni szemlét folytat a
haszonbérbe adott kikötõnél és horgásztónál.
A testület megbízta a polgármestert, hogy vizsgáltassa felül az
orvosi rendelõ riasztó rendszerét, továbbá vizsgáltassa meg
almérõ felszerelésének a lehetõségét.
A testület forráshiány miatt nem támogatta a Vízgazdálkodási
Társulat kérelmét.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, a víziközmû
társulati hitel konszolidációjával kapcsolatos állásfoglalás
kérésére. A testület ezt követõen dönt a víziközmû társulat hitel
konszolidációjáról.
A képviselõ-testület felkérte a polgármester urat a március 15-i
ünnepség szónokának, valamint felkérte az általános iskolát az
ünnepi mûsor megtartására.
A képviselõ-testület 2014. február 27-én tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület közmeghallgatást tartott, ahol a megjelent
lakosok részérõl településszépítéssel, -rendezéssel és sporttal
kapcsolatos kérdések merültek fel.
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletét eszerint a 2013. évi költségvetést
389.428.000,-Ft bevétellel és 389.428.000,-Ft kiadással állapítja
meg.
A testület úgy határozott, hogy a Községi Sportkör és a
Diáksport Egyesület pályázataihoz önerõ alap létrehozását
határozza el. Megbízta a polgármestert az alap feltételrendszerének kidolgozásával.
A testület úgy döntött, hogy a II. számú háziorvosi praxis
kiegészítõ támogatására 1.440.000,-Ft-ot biztosít, a MÛKIT
támogatási igény és a költségvetés fõösszegét ezzel az összeggel
megemelte.
A képviselõ-testület a civil szervezetek 2014. évi támogatását
elfogadta, a támogatások összege: 4.195.000,-Ft.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendeletét. A költségvetés kiadási és bevételi
fõösszegét 447.952.000,-Ft-ban állapította meg.
A testület elfogadta a 2014. évi vonatkozó közbeszerzési tervét.
A képviselõ-testület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottság, valamint a nemzetiségi szavazást lebonyolító
szavazatszámláló bizottság tagjait.
A testület megbízta a polgármestert, hogy kössön együttmûködési megállapodást a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
5 fõ rehabilitációs foglakoztatására. A testület vállalta a
rehabilitációs foglalkoztatás költségeinek megelõlegezését.
A képviselõ-testület a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány végelszámolásáról döntött.
A képviselõ-testület a Köröstarcsa, Fürj u. 24. szám alatti 1134
hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását
elfogadta, a tulajdonost mentesítette a víziközmû társulati és
útépítési hozzájárulás megfizetése alól. Megbízta a
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A testület köszönettel vette a Szent György Lovagrend vitézi
székkapitányának ajánlatát. Az általa javasolt emlékmû részére
az önkormányzat a tulajdonát képezõ temetõben területet
biztosít. Az önkormányzat forráshiány miatt anyagi támogatást
nem tudott nyújtani.
A testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Körösök Völgye
Natúrparkhoz, egyetértett a Natúrpark létesítésével és céljaival.
Megbízta a polgármestert az erre vonatkozó szándéknyilatkozat
aláírásával.
A kép vis elõ -te stü let meg bíz ta a pol gár mes ter t, hog y
gondoskodjon egy munkahelyteremtõ önkormányzati
támogatási rendszerre vonatkozó javaslat kidolgozásáról.
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A képviselõ-testület 2014. április 24-én tartja soron következõ
ülését.
2014. április 6-án került sor az országgyûlési képviselõk
választására, melynek helyi eredményei:
A névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma 2164 fõ,
1177 választópolgár jelent meg szavazóként. Rendkívüli
esemény nem történt, a választás zavartalanul zajlott.
Országos listás:
Érvényes szavazatok száma
- Magyarországi Cigánypárt
0
- A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
5
- Seres Mária Szövetségesei
5
- Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt
0
- Új Dimenzió Párt
0
- FIDESZMagyar Polgári Szövetég
Kereszténydemokrata Néppárt
612
- Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
2
- Lehet Más a Politika
28
- Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
1
- Új Magyarország Párt
0
- Magyar Munkáspárt
13
- Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
4
- Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
2
- Együtt 2014. Párt
3
- Zöldek Pártja
4
- Összefogás Párt
0
- Magyar Szocialista Párt
Együtt- a Korszakváltók Pártja
Demokratikus Koalíció
Párbeszéd Magyarországért Párt
202
- Jobbik Magyarországért Mozgalom
289
Egyéni választókerületi:
- RádaiAlex
- Rejtõ József
- Ásós Tibor
- Varga Sándor
- Dankó Béla
- Mészáros Gina Ildikó
- Urbancsok Istvánné
- Rigler Miklós
- Kun Éva
- Borzáné Uram Ildikó
- Ungvári Imre
- Jakab József
- Samu Tamás Gergõ

Érvényes szavazatok száma
Szociáldemokraták
4
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 202
Magyar Cselekvõ Párt
0
MSZDP
2
FIDESZ-KDNP
626
ÚMP
1
KTI
1
LMP
27
Nemzeti Érdekelt Párt
2
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 4
ÚDP
0
ÖP
2
JOBBIK
294

Községi ünnepség: Március 15.
Községi ünnepségünk emlékfa ültetéssel kezdõdött a Béke
téren, melyen a meghívott családok tuja ültetésével emlékeztek
meg gyermekük születésérõl. Elsõként Fábián Ágnes
elõadásában Várnai Zseni: Fiam címû versét hallhattuk, majd
Dr. Bácskay Tamás alpolgármester úr ünnepélyesen köszöntötte
a szülõket, gyermekeiket, hozzátartozóikat és a kedves
megjelenteket. A következõ szülõk ültettek emlékfát: Gottschick
Katalin és Tóth Zoltán Tibor gyermekük Tóth Szofi Maja, Papp
Noémi Julianna és Rangasz János gyermekük Rangasz Luca,
Petneházi Anikó és Kardos Attila gyermekük Kardos Adrián,
Makai Marianna és Papp Róbert gyermekük Papp Zalán, Szula
Mária Julianna és Molnár Gábor gyermekük Molnár Lívia, dr.
Hanyecz Krisztina és Kurilla Olivér gyermekük Kurilla Gréta.
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és a Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási program
keretében készített újra tanult népi kismesterség kiállításának.
Borgula Benedetta, a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és
Zeneiskola tanulójának mezõkeszüi népdalcsokrát hallhatták,
majd a kiállítás megnyitó után vendégeink megcsodálhatták a
kézi faragású gondolkodó székeket, botokat, dísztárgyakat,
fonott bútorokat, kosarakat, kiegészítõket. A terem másik
felében a Közmunka program szõnyegkiállítását tekinthették
meg az érdeklõdõk.

Az ünnepség az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola Petõfi Sándor emléktáblájánál folytatódott.
„Üdvöz légy születésed napján,
magyar szabadság! Elõször is én
üdvözöllek, ki imádkoztam és
küzdöttem éretted, üdvözöllek oly
magas örömmel, amilyen mély volt
fájdalmam, midõn nélkülöztünk
tégedet!” Petõfi Sándor naplójában írt
soraival kezdte ünnepi beszédét Smiri
László polgármester úr.
A beszédet követõen ismét színvonalas ünnepi mûsort adtak elõ az
Arany Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola 6. osztályos tanulói, melyben felelevenítették a március 15-ei nap
esemé-nyeit. A mûsort Rónainé Wagner Éva pedagógus állította
össze és készítette fel a gyerekeket. Majd a megemlékezés
koszorúit helyezték el a Petõfi emléktáblánál. Elsõként a Köröstarcsa Község Önkormányzata, intézményei és végül a civil
szervezetek.

Községi ünnepségünk zárásaként a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál emlékeztek
meg a résztvevõk az intézmény névadójáról, akinek nevét 2002ben vette fel a mûvelõdési ház és könyvtár és helyezték el
koszorúikat. Az emléktábla Baji József munkája és a
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete állította tisztelgésül a
történész, bibliográfus Szabó Károly emléke elõtt.

Mintamenza-program
Elsõként Köröstarcsán
Famíliatészta Kft. új
Mintamenza-program,
táplálkozás érdekében
kalciummal dúsítva.

és Ecsegfalván került bevezetésre a
termékcsaládja, mely kifejezetten a
a közétkeztetés és az egészséges
lett kifejlesztve, D vitaminnal és

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár adott otthont a
Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület fa- és fonott bútorainak

Prohászka Béla mesterszakács, Smiri László polgármester,
Dankó Béla országgyûlési képviselõ
Köröstarcsán az Önkormányzati Konyha ebédlõjében
megtartott sajtótájékoztatón Dankó Béla országgyûlési
képviselõ emlékeztette a jelenlévõket egy 2009-es felmérésre,
melybõl kiderült, hogy a fogyasztott ételeink só, fehérje és
szénhidrát tartalma jóval magasabb az ajánlottnál. A
Mintamenza egyik alap kritériuma, hogy minõsített
alapanyagból minõségi étel kerüljön a tányérra.
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Kovácsné Nagy Krisztina, a Famíliatészta Kft. marketing- és
reklámügyintézõje és referense elmondta, hogy a termék
kifejlesztését egy élelmiszerkutató professzor vezetésével
komoly szakmai csapat irányította.
Smiri László polgármester leszögezte, fontosnak tartják, hogy a
gyerekek asztalára mindennap egészséges étel kerüljön.
Prohászka Béla tudomásunkra hozta, hogy 11 településen, 17
fõzõkonyha, országosan több mint 7 ezer ember érintett a
Mintamenza-programban.
2014. március 14-én a kalciummal dúsított, D vitamin-tartalmú
Família tésztát elsõként a köröstarcsai gyerekek kóstolhatták
meg a közétkeztetés keretében. A tészta a kedvenc ételek közé
tartozik, így a gyerekek minõsítése során méltán kapta a
"mosolygós arcot".

Turzó Pista bácsi 95 éves!
2014. április 05-én 95. születésnapját ünnepelte Turzó István
köröstarcsai lakosunk. Pista bácsit unokái és rokonai mellett
köszöntötte Smiri László polgármester és dr. Mieczynszky Ernõ
Képviselõ-testületi tag is. Átadták neki az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot és az önkormányzat
ajándékát. Hosszú életet és jó egészséget kívánunk Pista
bácsinak.

Megalakult a Köröstarcsai Helyi Értéktár
Bizottság! Várják a lakosok javaslatait!
A magyar nemzeti értékekrõl és a hungaricumokról jogszabály
rendelkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos,
megyei és helyi szinten is szervezõdik az a feltáró munka, amely
a magyar értékek gyûjtését, megõrzését szolgálja. Nemcsak a
magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési
különlegességeket is meg kell õrizni az utókor számára. Ezek
megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Köröstarcsa
Község Önkormányzatának Képviselõ- testülete, hogy
létrehozta Köröstarcsai Helyi értéktárat.
A község területén fellelhetõ adatokat tartalmazó gyûjtemény
lesz. A Bizottság számára fontos, hogy a község lakóinak
lehetõséget nyújtson abban, hogy javaslataikat, ötleteiket a
bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban
községünkre jellemzõ értéktár valósuljon meg. A szakmai
testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és
köszönettel fogadja a lakosság együttmûködését.
A Köröstarcsa község területén fellelhetõ, illetve az itt
létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki
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írásban kezdeményezheti.
A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
A nyomtatvány letölthetõ a www.korostarcsa.hu honlapról.
A Köröstarcsai Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot
megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történõ felvételrõl vagy
a felvétel elutasításáról.
A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei
Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következõ
lépcsõfokként a Hungarikumok Gyûjteményébe.
A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következõk.
A) agrár. és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi
termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat
és állategészségügy területét -, különösen a mezõgazdasági
termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és
növényfajták;
B) egészség és életmód: a tudományos és népi megelõzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású
készítmények, gyógyvíz- és fürdõkultúra;
C) épített környezet: a környezet tudatos építési munka
eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsõdlegesen az egyéni és közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert
körülvevõ környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
D) ipari és mûszaki megoldások: az ipari termelés beleértve a
kézmûipart, kézmûvességet is szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gépés mûszergyártás, mûszaki eszközökkel végzett személy- és
áruszállítás;
E) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi
javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népmûvészet és
népi kézmûvesség, néprajz, filmmûvészet,iparmûvészet,
képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet; továbbá a
védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe
tartozó, kiemelkedõ értékû mûemlékek és régészeti lelõhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
F) sport: a fizikai erõnlét és a szellemi teljesítõképesség
megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidõ eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerûen
végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett
tevékenység, különösen a sportolói életmûvek és csúcsteljesítmények;
G) természeti környezet: az ember természetes környezetének
tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képzõdmények vagy
képzõdménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képzõdmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek
és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevõ
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
H) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek,
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési
eljárások.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Felhívás
1. osztályosok beíratása a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolába
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete
fenntartásában mûködõ általános iskolákba történõ beíratásra.
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2014/2015. tanévre történõ
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általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2014. április 28-án (hétfõn)
április 29-én (kedden)
április 30-án (szerdán)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt
- a gyermek TAJ számát
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
(óvodai szakvélemény) igazolást kell bemutatni.
- A kötelezõ hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban a
beiratkozáskor kell a szülõknek nyilatkozni arról, hogy a hit vagy
erkölcstan oktatást választják.
- A diákigazolvány igényléséhez szükséges: adatlap az
okmányirodától és 1.400.- Ft.
A diákigazolvány igényléséhez az iskolai beíratás elõtt az
okmányirodát kell felkeresni a gyermekkel. Az okmányirodában be
kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
lakcímkártyáját, valamint a szülõ személyi igazolványát és
lakcímkártyáját. Az okmányirodai ügyintézõ egy Nemzeti
Egységes Kártyarendszer adatlapot ad, melyet kérünk a
beiratkozáskor bemutatni. Az adatlapon lévõ azonosító szám

A Köröstarcsai Mazsorett Együttes sikerei
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Területi Versenyen remekül szerepelt.
A Százszorszép csoport Gyermek korcsoportban (9-12 éves),
Mini formáció, Botos kategóriában arany, Pom-pon
kategóriában, szintén arany érmet szerzett.
A Szivárvány csoport Junior korcsoportban (13-16 éves), Botos
kategóriában ezüst, Pom-pon kategóriában arany érmet nyert.
A legjobb tamburmajor Tóth Gréta Janka lett.
Macskinné Pór Erzsébet Nívódíjas mazsorett és gyermektánc
oktató szakmai hozzáértését bizonyítja, hogy 7 csoportjából 9
arany, 6 ezüst és 1 bronz érmet nyert, ezért a legeredményesebb
felkészítõnek járó nagydíjat, a Tisza Kupát a zsûri neki ítélte.
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alapján a továbbiakban az iskola intézi a diákigazolvány igénylését.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületének
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Beiratkozás helye:
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6.
Illetékességi terület: Köröstarcsa község közigazgatási területe

Szociális mosoda
Január elején szociális mosoda és tusoló nyílt Köröstarcsán. Az
önkormányzat olyanoknak kíván segíteni ezzel a kezdeményezéssel, akiknek az otthonában nincs vezetékes víz vagy áram.
A Képviselõ-testület tavaly novemberben döntött úgy, hogy
létrehozza a szociális mosodát és tusolót. Az Alapszolgáltatási
Központban található helyiségben a vízvezeték-szerelési
munkáktól egészen a burkolásig mindent az önkormányzat házi
brigádja alakított ki. Az önkormányzat az alapanyagok és a
mosógépek beszerzésérõl is gondoskodott.
A szociális mosodát és tusolót igénybe venni nyitvatartási idõben,
munkanapokon 7.00-15.00-ig lehet. A szolgáltatás ingyenes!
Az új szolgáltatás nagy segítséget jelent a rászoruló lakosok
számára, egyre többen, rendszeresen veszik igénybe a mosoda és a
zuhanyzó adta lehetõséget. Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói
pedig lelkesen állnak az igénybevevõk rendelkezésére, segítenek a
mosógép programozásában és használatában.
A XV. Debreceni Országos Mazsorett Fesztivál eredményei:
Százszorszép csoport I. korcsoportban (6-10 éves) kiemelt arany
oklevelet, a Szivárvány csoport III. korcsoportban (14-18 év) Pom-pon
kategóriában, szintén kiemelt arany oklevelet szerezett.
A legjobb tamburmajor címet ismét Tóth Gréta Janka nyerte el, a
Százszorszép csoport a legjobb elõadásmódért, Mosolydíjban részesült.
Százszorszép csoport tagjai: Baliga Tamara, Hajdú Petra, Horváth
Rebeka, Mokrán Dorina, Nagy Alexandra, Schmél Vivien, Tóth Gréta
Janka, Vértes Dóra Kata, Vértes Viktória
Szivárvány csoport tagjai: Bátori Orsolya, Bátori Réka, Gyaraki
Bettina, Smiri Tamara, Smiri Zsófia, Somogyi Petra, Tóth Kinga, Török
Csenge, Vámos Gréta, Várhalmi Antónia, Vetési Viktória Vivien,
Zsolnai Cintia
Tanítványaim és szüleik nevében köszönjük a bizalmat, a segítséget és
az együttmûködést.
Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetõ
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FIGYELEM!
A KÖRÖSTARCSAI
TAKARMÁNYFELDOLGOZÓ ZRT.
AJÁNLJA MINDENFÉLE BAROMFI,
SERTÉS ÉS KÉRÕDZÕ TÁPJAIT,
20 ÉS 40 KG-OS KISZERELÉSBEN,
DERCÉS, GRANULÁLT,
MORZSÁZOTT FORMÁBAN.
NAGYOBB TÉTELEK
KISZÁLLÍTÁSÁT VÁLLALJUK.
TELEPHELYÜNKÖN MUNKANAPOKON
7.00-15.00 ÓRÁIG
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!
TELEPHELY:
KÖRÖSTARCSA, KÜLTERÜLET 76.
TELEFON: 66/480-190

1+1%
1+1%
1+1 %

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
18382330-1-04

10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete 18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület 18001099-1-04
14. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád 18386004-1-04
Egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
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 kedvezmé-nyezettek és a
Technikai számok 2014 címeknél.
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