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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Lakosok!
A 2018-as évet végig
gondolva, véleményem
szerint egy mozgalmas,
tartalmas, és eredményes
évet tudhatunk magunk
mögött.
A 2019. január 01-jei
adatok alapján 2521 fõt
számlált a település.
Az Önkormányzat által
mûködtetett intézményeink a Polgármesteri Hivatal, az Alapszolgáltatási
Központ, Szabó Károly
Mûvelõdési
Ház
és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény, valamint a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde. Az egészségügyi ellátást az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ alkalmazásában álló háziorvossal,
és helyettes vállalkozó háziorvosokkal, illetve helyettes
vállalkozó fogorvossal biztosítja az önkormányzat. A település
lakosainak változatlanul, továbbra is biztosítjuk a védõnõi
szolgálatot.
Az önkormányzat karbantartási, felújítási, település üzemeltetési feladatait 4 fõs házi brigáddal és a közfoglalkoztatottakkal
látja el. A közétkeztetést az önkormányzati konyha
mûködtetésével biztosítottuk, ami 2017. január 1-tõl a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézménybe integráltan mûködik. Nem kötelezõ feladatként a
mezõõri szolgálatot mûködtet az önkormányzat, és
horgásztóval, kikötõvel rendelkezik.
Köröstarcsa Község Önkormányzata gazdálkodása az elõzõ
évben stabil volt.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
tárgyévi módosított bevételi és kiadási fõösszege 946 M Ft volt.
2018. évben az önkormányzat mûködési bevételeink ¾-d része
állami támogatás volt.
Saját bevételeinkbõl az iparûzési adó bevételünk 2018. évben 40
MFt volt. Tájékoztatásként elmondom, hogy a legtöbbet fizetõ
iparûzési adóalany 7 MFt-ot fizetett.
Az önkormányzatot megilletõ gépjármûadó összege 6,2 MFt
volt.
Kommunális adó bevétel 7,3 MFt volt, mely összeget többek
között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsálóirtásra, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek
karbantartására fordítottuk és hulladékszállítási díj kompen-

zációra.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb mûködési kiadást
továbbra is a személyi kiadások jelentik, ez a kiadásainknak
több, mint 50 %-át teszik ki. Átlagos statisztikai állományunk az
állandó dolgozókat tekintve az elmúlt évben 51 fõ volt, a
közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állománya 61 fõ.
Egyéb foglalkoztatás GINOP 5 fõ, diákmunka 9 fõ.
Magas összegû fejlesztési kiadást is terveztünk az elmúlt
költségvetési évben (387 MFt), azonban ezen fejlesztések és
kapcsolódó kiadásaink nagy része áthúzódik 2019. évre,
úgymint Orvosi Rendelõ felújítása, Ligeti Rendezvényközpont
fejlesztése. Köröstarcsa Község Önkormányzata 21.366.553.-Ft
támogatást nyert a konyha felújítási pályázaton. A beruházás
során a nyílászárók cseréje, fûtéskorszerûsítése és új, korszerû
konyhai eszközök beszerzése valósult meg. Továbbá a Kassai,
Árpád, Pipa, Mátyás utcák útjainak javítására 14. 790 000 Ft.
Jelentõs programokat valósított meg önkormányzatunk a
START mintaprogramokban az elmúlt évben is.
A mezõgazdasági program keretében zöldségeket termeltünk az
önkormányzati konyhára, folytatódott a kender termesztés az
állattartás, a tojótyúkok és nyúltartáson túl juhtenyésztéssel is
foglalkozunk.
A belvíz program keretében vízelvezetõ árkok takarítása
valósult meg, míg a közút programban járdát építettünk.
Elindítottuk a bio- és megújuló energia programunkat, amiben
fabrikettet állítunk elõ, továbbá elkezdõdött a térkõ gyártás.
A 2018-as évben a nyertes pályázatoknak köszönhetõen több
területen már megvalósításra kerültek, vagy folyamatban
vannak a fejlesztések.
Településfejlesztési Operatív Programok pályázatai:
A TOP 4.1.1-15-BS1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése címû nyertes pályázatból 60 000 000 Ft támogatáshoz
jutott a település. A megvalósítást követõen 2018. július 13-án
ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított
Egészségház.
A TOP 1.2.1-15-BS1 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésû nyertes pályázatnak
köszönhetõen a Ligeti rendezvényközpont kialakítását 104 060
000Ft támogatásból tudtuk megvalósítani. Az ünnepélyes
átadóra 2018. szeptember 7-én a XII. Hal és Falunapok és X.
Szilvanap keretein belül került sor.
A TOP 2.1.3-16-BS1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Belterületi kerékpárút-hálózat teljessé tétele a
47. számú fõút átkelési szakasza mentén, Köröstarcsán nevû
nyertes pályázatra 90 086 000Ft összegû támogatást kapott a
település, melyhez 50 000Ft önerõ biztosítása szükséges.
A TOP 3.2.1-16-BS1 Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése - Köröstarcsa Község Önkormányzata egyes
intézmén yi épületeinek energetikai korszerûs ítése címen
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40 000 000 Ft támogatásból valósulhat meg.
További nyertes pályázatok, elnyert támogatások:
1. A szociális tüzelõanyagra benyújtott pályázat keretében
1.311.275,-Ft támogatást kaptunk.
2. 7.642.703,-Ft rendkívüli önkormányzati támogatást
kaptunk.
3. „Zártkerti Program Támogatása” pályázaton elnyert
támogatás 9.951.530,-Ft, támogatás intenzitása 100%, mely
elektromos hálózatfejlesztést tesz lehetõvé a Paprév kerteknél.
4. Népi építészeti emlékek helyreállítása pályázaton elnyert
támogatás 4.162.750,-Ft, támogatási intenzitás 50%, melybõl a
Kossuth téri üzletsor kerül felújításra.
Az EFOP 1.5.3.-16 kódszámú, "Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben" címû pályázat keretében nyert
támogatásból tudtuk megvalósítani a vérvételi pontot, a
gyógytorna ellátását, valamint a babaúszást, egészségtanácsadó
iroda mûködtetését, szülõklubot.
A 2019. évi költségvetés készítése folyamatban van.
A 2019-es évre is sok teendõ és megvalósításra váró feladatunk
lesz. Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlõdését és az
önkormányzat munkáját. Köszönöm a lakosságnak, a civil
szervezeteknek a különbözõ társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítséget, és támogatást.
Lipcsei Zoltán polgármester

Köröstarcsára érkezett a szociális célú tüzelõanyag, 570 mázsa
barnakõszén, amely kiosztása került 75 fõ számára.

Meghívó
Tisztelettel meghívom a 2019. február 28-án (csütörtök) 14:00
órakor tartandó Képviselõ-testületi ülésre, melynek helye a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Napirend
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Bejelentések

INTÉZMÉNYI HÍREK
2019. január 17-én elkezdõdött a Belvízelvezetõ rendszer
rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása
érdekében c. pályázat munkálatai.

Január 16-án a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Tolnai
Péter Úr tisztelt meg a látogatásával. A legfontosabb témánk a
2019-ben induló "modern falvak" pályázati lehetõség volt.

Magyar kultúra napja
a könyvtár falain belül
A Magyar Kultúra Napjáról országszerte megemlékeznek a
különbözõ mûvészeti ágak különleges rendezvényekkel róják le
tiszteletüket a jeles dátumon. irodalmi estek, hangversenyek,
beszélgetések elõadások, díjátadók sora kíséri a január 22. körüli
idõszakot. Ekkor emlékezünk hagyományainkra, gyökereinkre,
múltunkra. Felhívjuk a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket
az évszázadok alatt megõriztünk.
Kölcsey Ferenc által írt Himnuszunk születése napját, jan. 22-ét
avatta a legújabb kori történelmünk a Magyar Kultúra Napjává.
Ezen alkalomból január 25-én irodalmi vetélkedõt szerveztünk
az általános iskolásoknak. Ezen a vetélkedõn még kiemelt
szerepet kapott Ady Endre költõnk, aki a magyar irodalom egyik
legjelentõsebb alakja. 2019. jan. 27-én ünnepeltük halálának
100. évfordulóját. Õ a magyar politikai újságírás egyik
legnagyobb alakja is. A kisebbek Petõfi Sándor életét és
költészetét elevenítették fel.
10 csapat versenyzett egymás ellen 4-8. osztályig. A zsûri tagjai:
Balázsné Dankó Hédi megbízott intézményvezetõ és Kopányiné
Soós Ilona nyugalmazott magyar szakos pedagógus. Elsõként a
közösen elszavalt Himnusszal emlékeztünk meg a jeles napra.
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Majd mindenki bemutatta a költemény illusztrálását. Ezután
totó, rejtvény, puzzle, keresztrejtvény, titkos verscímek
következtek. Egy feladat kiemelkedett a többi közül, amelyre,
kreativitásra, szellemiségre volt szükség, ez pedig a szerelmes
versírása vagy vallomás írása volt. A csapatoknak a könyvtárban
elrejtett szavakból kellett nyolcat megkeresni, majd ezeket mind
fel is kellett használni az alkotófolyamat során, melyre 15 perc
állt rendelkezésre. A legjobbak:
Isten segédjei nevû csapat munkája:
Megadott szavak: dacolva, csillag, illat, sárkány, arc, küzdelem,
ellenség, hiány
Hiányzol csillagom,
Arcodon szép mosoly.
Küzdenem kell érted ellenségemmel,
hogy nehogy mások megszerezzenek.
Megvédem én drága arcodat,
még egy sárkánnyal is szembe szállok érted.
Illatod finom, mint egy piros rózsa,
De dacolva rám nézel, eszembe jut a valóság,
De rájövök, hogy mind álom volt csupán.
Parasztok aranya:
Megadott szavak: vallomás, társ, akar, zene, harc, magány,
gondol, nélküled
Társ nélkül harc a magány.
Vallomásra gondolok, zenét akarok.
Zenére gondolok, magányos harc nélküled,
Vallomást akar a társ.
Kultúra fiai:
Megadott szavak: álom, lehet, kíváncsi, jégcsap, pirkadat,
szerelem, zsivaj, eldob
A szerelem álomban is lehetséges.
Amikor a jégcsap elolvad felvillan a pirkadat.
Amikor elszabadul a kíváncsi szem,
akkor meglátja a szerelmét.
Lehet álom vagy valóság,
de a szerelmed mindig is létezni fog.
Amikor eldobod a labdát s leesik,
megjelenik a zsivaj, mely szerelmedet idézi.

Köszönöm a zsûri áldozatos munkáját. Remélem mindenki
bõvíthette is a tudását ezen a rendezvényen.
Lakatosné Kurucsó Anikó

Farsangi kézmûves foglalkozás a
könyvtárban
Az idén is eljött a farsangolások, karneválok ideje, melynek
idõszaka január 6-tól (vízkereszttõl) húshagyókeddig tart.
Ilyenkor maskarába bújnak a gyerekek és felnõttek és elûzik a
telet, a gonoszt. Régen állati jelmezek közül népszerû volt a
gólya, ló, kecske, jellegzetes emberi maskara a boszorkányjelmez, katona, menyasszony, cigány jelmezek. Ehhez az
ünnepkörhöz rengeteg népi játék, szokás is kötõdik, mint pl. a
kormozás, alakoskodás, talalaj, tikverõzés, sardózás, rabvágás,
vénlánycsúfolás…
Február 8-án délután a könyvtárban a gyerekeknek lehetõségük
nyílt egy-egy szokást megismerni és egy-egy maszkot, farsangi
szemüveget, kalapot elkészíteni. Bohócok készültek minden
mennyiségben, mely a lakás, szoba dísze lehet. Hangot adó
forgódob elkészítésével lármát is csaptunk. Így ûztük el a telet.
Jellegzetesen fánk a farsangi étel, így mi is megkínáltuk a
gyerekeket fánkkal és jutalmul mindenki kapott egy lufit is,
mellyel jót játszottunk. Ilyen hangulatban telt el ez a pénteki
délután.

Ady-nyerõk
Megadott szavak: sejtelmes, csók, halál, angyal, örökké,
narancs, rémség, hold
Csókod nélkül az élet olyan mint a halál,
Sejtelmes angyal vagy, ki rám talál.
Ahogy a délvidékhez tartozik a narancs,
úgy tartozom én is tehozzád.
Rémséges belegondolni, hogy egyedül maradok,
de a holdnak a fénye a szemedben mindig rám talál.
Az elsõ három helyezett csapat ajándékban és oklevélben
részesült.
III. helyezett: Kulturáltak (Vágréti Virág,Kiszel Bertold, Kurilla
Olivér)
II. helyezett Isten segédjei (Puskás Petra, Kovács Nikolett,
Kurucsó Erik)
I. helyezett: Ady-nyerõk (Szentpéteri Hunor, Szabó Zsuzsanna,
Bugyik Nikoletta)
Köszönöm azoknak a munkáját, akik idõt és energiát fektettek
abba, hogy eredményesen vegyenek részt ezen a versenyen.

Kolbászt gyúrtunk Békéscsabán!!!
- (4. osztály) Kati néni kapott egy meghívást a csabai Kolbászklubtól, amire
elvihette az osztályát.
Aranyosan fogadtak.
Egy bácsi elmondta a csabai kolbász eredetét, érdekességeit
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A 4. osztály tanulói
valamint a titkait.
A konyhában egy teknõ (10kg) hús várt minket.
Megtartottuk a matekórát is. A hozzávalók tömegét is
megbecsültük.
A fiúk rakták bele a fûszereket és gyúrni kezdték. Nehéz volt,
hideg volt a hús, de a fiúk lelkesek voltak. Eldolgozták benne a
fûszereket.
Kis gombócokat formáztunk. Beleraktuk a töltõbe. Ezután
megkerestük a disznóbélnek a végét, felhúztuk a tölcsér elejére a
belet, megcsavartuk a tekerõt, és már készült is a kolbász!
Csiga alakban csavartuk, és kisebb darabokra tekertük.
A nagy munka közepette megálltunk fotózkodni. Mindenki
megfogott egy kolbászt és vicces pozícióban tartotta.
A lányok lekváros papucsokat készítettek. Elõször vékonyra
nyújtották a tésztát, a közepébe lekvárt raktak, összehajtották, és
megkenték tojással.
A kolbászt és a papucsokat belehelyeztük a sütõbe.
A klubteremben kitöltöttünk egy totót a szerzett ismeretekrõl.
Szebi és Oli hibátlant írt, jutalomból sült kolbászt vihettek
haza!!Elismerõ oklevelet is kaptunk, amely tanúsítja, hogy
kiváló minõségben készítettük a saját kolbászunkat. Ennek Laci
bácsi örült a legjobban.
Mikor minden kész volt, megkóstoltuk, mit csináltunk. Ügyesek
voltunk.
Igazán finomra sikerült! Annyit ettünk, hogy vacsorázni sem
tudtunk.
Elmentünk sétálni a Fenyves Hotelhoz, ahol hógolyókat
dobálhattunk a csatornába és élveztük a szabadságot.
Azután indultunk haza. Tele voltunk élményekkel. Mindenkinek
nagyon tetszett ez a program.
Megtanultuk, miért olyan nehéz a felnõtteknek a disznótor!
Köszönjük szépen iskolánk vezetõségének, hogy a bérelt busz
költségét és az extra tanulmányi kirándulás lehetõségét
biztosították számunkra.
A beszámoló készült :
Vágréti Virág-Mokrán Ádám-Török Petra-Kurilla Olivér-Szabó
Róbert- Kiszel Bertold- Bakó Bence írásaiból.

CIVIL SZERVEZETEK
Retró véradás
"Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el. Mintha
valaki a lelked mélyén azt mondaná: Igen, mindig így kellene
éreznem magam."
(Harold Kushner)
A Köröstarcsai Vöröskereszt 1. számú Alapszervezete december

2019. február

7.-én retro véradást szervezett. Mint minden évben 2018 évben
is 4 alkalommal volt a községben kiszállásos véradás. A 4
alkalom alatt több mint 100 egység vért adtak községünk lakosai
melyet köszönjük! A véradás fontos! A vért pótolni nem lehet,
nagy szükség van az orvostudománynak akár gyógyszer
készítésre akár mûtétek alkalmával. Nagy segítség az melyet a
véradók tesznek, hisz karjukat nyújtják, önzetlenül segítenek
beteg embertársainkon. Nekik 20 perc az életbõl, de másoknak
maga az Élet! Legközelebb 2019 márciusában lesz, véradás ahol
várjuk sok szeretettel a leendõ véradókat is, akik úgy gondolják,
szeretnének másokon segíteni! Nem kell hozzá más csak 18
életévét betöltött, de 65 év alatti, minimum 50kg testsúly, TAJ
kártyával és fényképes igazolvánnyal rendelkezõ személy. A
retro véradáson köszöntöttük kitüntetett véradóinkat.
10x-es véradásért: Adamik Magdolna, Berecz Béla, Garzó
Bernadett, Lipcsei Zoltán, Polyák Ilona, Rácz Andor, Savolt
Zolán, Szula Mária.
30x-os véradásáért: Petõ Szilvia Rita, 50x es véradásáért: Nagy
Zolán Sándor, Szász Edit.
60x os véradásáért: Kerekes Antal, 80x os véradásáért: Sánta
Zoltán.
A kitüntetett személyek ajándékot és Oklevelet vehettek át,
véradás után Alapszervezetünk virslivel, gyümölccsel,
pogácsával kedveskedet
Köszönjük véradásukat! 2019 évben is 4 alkalommal várjuk a
véradókat!
Köszönjük a Köröstarcsai Önkormányzat Képviselõ
testületének támogatását, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
vezetõjének és dolgozóinak, hogy évente biztosítja számunkra a
Mûvelõdési Házat. Köszönjük a segítségét a Körös Pékség
vezetõjének és dolgozóinak, hogy véradásainkra biztosítják a
pogácsát.
Kellemes Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új évet kívánunk
minden kedves véradónak, Alapszervezetünk tagjainak és a
község lakosainak.
"Nem elég olyan jónak lenned, mint a többi ember, jobbnak kell
lenned... újra meg újra, éjjel-nappal." (Jacquelyn Mitchard)
Fehérné Horváth Hajnalka

SPORTHÍREK
Kézilabda
A káprázatos õszi szereplést követõen
téli pihenõre mentek a kézilabdások,
de a szakvezetõknek így is akadt
dolguk a csapatok ügyeinek intézése
kapcsán.
A téli idõszakban célkitûzés volt a
csapatok egyben tartásának biztosítása,
lehetõség szerinti erõsítése.
Az egyetlen negatív változás a csapat egyik
kiváló játékosának, Varsandán Áronnak a távozása volt, akit az
NB.I/B-s osztályban szereplõ Algyõ „elcsábított”. Sajnáljuk.
Az elõzõ évi bajnoksággal ellentétben most ide igazolni is
tudtunk játékosokat, így tovább erõsödött a csapat.
Visszatért hozzánk Makóról Novák Bence, a budapesti Rév és
társa egyesülettõl Brezowszki Péter, valamint ide igazolt az
Újkígyósból Ivanics Gergely. Velük kiegészülve kezdték meg a
játékosok a felkészülést január 8-án. Rövid alapozás után hamar
elõkerültek a labdák is. Most több edzõmérkõzés volt betervezve, mint a korábbi évben, mert össze kell szoktatni a
csapatot. Vegyes eredmények születtek.
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Köröstarcsa - Békés 26:43, Berettyóújfalu - Köröstarcsa
27:23, Törökszentmiklós - Köröstarcsa 29:25; Köröstarcsa
Berettyóújfalu 34:22
Ilyen elõzmények után vág neki a csapat a tavaszi szezonnak. A
végeredményt nem lehet tudni, de szeretne a csapat érmet
szerezni. De addig még sokat kell dolgozni érte.
Szükség lesz a sportszeretõk támogatására, szurkolók
buzdítására is. Ezért várjuk szurkolóinkat a sorsolás szerinti
mérkõzéseinkre.
Az ifjúsági csapatunk jelenleg 10 ponttal, 50 %-os
teljesítménnyel a 6. helyen áll. Voltak szép és eredményes
mérkõzéseik, de bosszantó vereségeik is. Probléma, hogy az
amúgy is kis létszámú csapat játékosai nem mindig állnak
komolyan a feladatukhoz. Elfelejtik, hogy mit vállaltunk. Kellõ
edzésmunkával , több odaadással a 3-4. helyet is elérhetik.
Szurkolunk nekik! A három kis utánpótlás csapatunk végzi a
saját munkáját. Sajnos a nagyobb létszámú, fõleg városi
csapatokkal szemben nem tudnak kellõen eredményesek lenni.
Célkitûzés, hogy magukhoz képest tovább fejlõdjenek és
szeressék, azt amit csinálnak.
Mindannyian készüljünk a nagy csatákra és várjuk a szép
folytatást.
HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ
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Férfi Ifjúsági III. osztály-Dél-Kelet
tabella

Hely
csapat
1. FKSE-Algyõ
2. Békéscsabai BDSK
3. Mezõtúri AFC
4. Makói KC
5. Kiskunmajsai KC
6. Köröstarcsai KSK
7. Csongrádi KSE
8. Túrkevei VSE
9. Felföldi István SE
10. Kunszentmárton
11. Kondorosi KK

M
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

GY
10
9
9
8
6
6
4
4
2
1
0

D
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

V
1
2
2
3
4
5
6
6
9
10
11

LG
443
418
368
321
311
300
244
243
267
240
283

KG
266
263
285
228
266
267
283
305
390
476
409

GK P
177 20
155 18
83 18
93 16
45 13
33 12
-39 9
-62 8
-123 4
-236 2
-126 0

Ismeretterjesztõ elõadások a Szabó
Károly Mûvelõdési Házban!
A Dél-alföldi Teleházak Regionális
Közhasznú Egyesülete ismeretterjesztõ
elõadás sorozatot tart, Használd ki az
Internet lehetõségeit! címmel, 2019.
február 26-án a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban.
13:00-tól 55 év feletti lakosok számára informatikai
ismeretterjesztõ elõadás
Az elõadás témája:
- Az Internet lehetõségeinek kiaknázása
- Hogyan élhetünk aktív életet?
15:00-tól várjuk a civil szervezetek képviselõit
Az elõadás témája:
- E-ügyintézés cégkapun keresztül (alapítás, mûködtetés,
beszámolók benyújtása, stb.)
- Forrásteremtés, pályázatírás, 1 %, egyéb forrásokhoz való
hozzáférés IKT eszközökkel
- Távoli munkavégzés partnerségben, hálózatban

Roncsek Zoltán, Kántor Richárd, Földi Gergely, Papp Imre,
Mohácsi Árpád edzõ, Papp Dávid, Oláh Zsolt, Bokor Antal,
Kikeszkó István. Középen Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ
Raj István, Galamb András, Ábel Gergõ, Savolt Dániel, Lipcsei
Norbert, Bálint Dániel, Bereczki Valentin
NB II férfi felnõtt-Dél-kelet
tabella
hely
csapat
1. Pick Szeged U23
2. Köröstarcsai KSK
3. Békéscsaba DKSE
4. Mezõtúri AFC
5. Kunszentmárton
6. Békéscsabai BDSK
7. Kiskunmajsai KC
8. Túrkevei VSE
9. Csongrádi KSE
10. Kondorosi KK
11. Makói KC
12. Felföldi István SE

M
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

GY
11
11
8
8
7
7
5
4
3
3
2
0

D
0
0
1
0
1
0
1
1
2
0
0
0

V
1
1
3
4
4
5
6
7
7
9
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LG
376
340
352
342
367
349
335
314
332
319
308
278

KG
287
287
309
306
350
332
361
329
380
321
357
393

GK P
89 22
53 22
43 17
36 16
17 15
17 14
-26 11
-15 9
-48 8
-2
6
-49 4
-115 0

Szécsi Pál emlékest a
Szabó Károly
Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban!
A Károlina, Gedeon bácsi és további nagysikerû
slágerek, valamint a táncdalénekes életének felelevenítése
egy egyedülálló énekhang tolmácsolásában!
A legismertebb táncdalok Johnny Moonlight zenés
elõadásában!
Idõpont: 2019. március 22.; 18:00 óra
Jegyár: elõvételben 1.000.-Ft, a helyszínen 1.500.-Ft.
Jegyek elõvételben kaphatók a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár nyitva tartási idejében!

Tisztelt Lakosok!
Továbbra is várja a traumás, reumás panaszok kezelésével
a tisztelt lakosokat Zolnai Ágnes gyógytornász az
Alapszolgáltatási Központban
hétfõn 9:00-11:00-ig, kedden 13:00-15:00-ig,
szerdán 9:00-11:00-ig.
A gyógytornán személyre szabott, komplex gyakorlatokat
sajátíthat el.
Kérje kezelõorvosa beutalóját!

TISZTELT LAKOSOK!
A lakóingatlant a lakcímnyilvántartás
szerint egyedül használó személy, vagy
meghatalmazottja jogosult 120 literes
kukáját 60 literesre cserélni.
A csere feltétele:
A 120 literes kuka leadása és a 60 literes
kuka átvétele.
A csere helyszíne:
A Polgármesteri Hivatal udvara
A csere idõpontjai:
2019. március 4. (hétfõ) 9.00 és 15.00 óra között
Ezt követõen folyamatosan a hulladékgyûjtõ által a
késõbbiekben meghirdetett ügyfélszolgálati napjain.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a vérvétel
idõpontja
kedd, csütörtöki napokon 7:15 - 9:15-ig.
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1+1%
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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. Köröstarcsai Községi Sportkör
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom
felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
5. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
6. ”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”
Alapítványa
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
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 Regisztrált (felajánlásra jogosult) civil
kedvezményezettek 2019. és a Technikai számos
kedvezményezettek címeknél.

Igénybe vehetõ kizárólag 14 év felett!
A vérvétel nem érkezési sorrendben történik.
Vércukorterhelést kérjük mindenki elõre jelezze, mivel
több alkalommal szükséges vért venni.
A terhelésre érkezõk legkésõbb 7:25-ig érkezzenek meg!
Az eredmények kiadása a vérvételt követõ héten keddcsütörtöki napokon 9:30-10:00-ig történik!
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