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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2019. március 21-én rendkívüli képviselõtestületi ülés tartott.
A testület úgy döntött, hogy a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045
számú Köröstarcsa Község Önkormányzata egyes intézményi
épületeinek energetikai korszerûsítése pályázat mûszaki
tartalmát csökkenti a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korszerûsítésével. Megbízta a
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat átdolgoztatásáról
és az így átdolgozott pályázat megvalósítására szerzõdés
módosítási igényt nyújtson be.
A képviselõ-testület a mezõgazdasági gépjármû beszerzés
elbírálására bírálóbizottságot hozott létre. Az ajánlat értékelési
szempontjaként a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást
határozta meg.
A testület úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát képezõ
BELORUSZ MTZ 82-es típusú, traktort, bruttó 4,8 MFt-ért. Az
értékesítés bevételét a testület egy megvásárlásra kerülõ MTZ
1025.3 típusú traktor vételárába beszámította. Megbízta a
polgármestert az értékesítés lebonyolításával és azzal, hogy az
MTZ traktor értékesítésébõl származó bevétellel módosított
költségvetési rendeletet terjessze a képviselõ-testület elé.
A testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot egy
MTZ 1025.3 típusú traktorra vonatkozóan.

A testület megbízta a polgármestert, hogy a paprévi
vákuumszivattyú javíttatását végeztesse el az általános tartalék
terhére.
A képviselõ-testület 2019. április 11-én tartotta soros képviselõtestületi ülését.
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végreha jtásáró l és a két ülés köz ött tört ént font osabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Humán és Ügyrendi Bizottság és a
pol gár mes ter b esz ámo lój át az átr uhá zot t szo ciá lis é s
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
A testület jóváhagyta az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának a Család és gyermekjóléti
Szolgálat nyitva tartási idejére vonatkozó módosítását. A
szolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfõ:
8.00-11.00
13.00-15.00
Kedd:
8.00-11.00
13.00-15.00
Szerda:
8.00-11.00
-Csütörtök:
8.00-11.00
13.00-15.00
Péntek:
8.00-11.00
--

A képviselõ-testület a Népi építészeti emlékek helyreállítása
tárgyban elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt
megvalósítandó felújítás elbírálására bírálóbizottságot hozott
létre. Az ajánlat értékelési szempontjaként a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatást határozta meg.

A képviselõ-testület módosította a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. 2019.
május 1-tõl

A testület jóváhagyta a 2019. évi közbeszerzési tervét.

Intézményi térítési díj: 840,-Ft/adag
Személyi étkezési térítési díjak:

Térítési díjak szociális étkeztetésben részesülõk részére

A képviselõ-testület 2019. március 26-án rendkívüli képviselõtestületi ülés tartott.
A testület a mezõgazdasági gépjármûbeszerzés árajánlatait
elbírálta, megállapította, hogy a legkedvezõbb árajánlatot
Pálinkó József egyéni vállalkozó tette. Megbízta a polgármestert
az adásvételi szerzõdés megkötésével.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a Körösvölgyi Konzorcium által a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok
elvégzése érdekében indított „Szúnyoggyérítési feladatok
2019.” közbeszerzési eljárásban az eljárásban tett legkedvezõbb
ajánlati ár fedezetére vonatkozó nyilatkozatot aláírja.

2019. év
Jövedelem*
22.800,-Ft alatt
22.801-35.625,- Ft között
35.626-42.750,- Ft között
42.751-57.000,- Ft között
57.001-85.500,- Ft között
85.501,- Ft felett

Fizetendõ térítési díj
ingyenes
200,- Ft
300,- Ft
350,- Ft
420,- Ft
520,- Ft

*ha az ellátott jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem tartásdíj
céljából) letiltott jövedelem és annak összege nem haladja meg a
nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750,-), akkor a személyi
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térítési díj meghatározásánál a levonás után megmaradt
jövedelem legyen figyelembe véve.

kamerák mûködtetésére vonatkozóan készítsen elõterjesztést a
májusi ülésre.

A kiszállítás térítési díja 35.626,-Ft jövedelemtõl 20,-Ft.

A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde egyéni
védõeszköz szabályzatát jóváhagyta.

Térítési díjak nappali ellátottak részére
Intézményi térítési díj: (csak napközbeni tartózkodást igénybe
vevõknek)
1.375,-Ft
Személyi térítési díj: nincs
Térítési díjak házi segítségnyújtásban részesülõk részére
Személyi gondozás:
Intézményi térítési díj: 1.570,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
Szociális segítés:
Intézményi térítési díj: 555,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
A testület a Gyermeknapi rendezvény és a XIII. Hal és
Falunapok rendezvény vendéglátó szolgáltatásaira vonatkozó
pályázati kiírást, jelentkezési lapot és a területbérleti szerzõdést
elfogadta.
A vendéglátó szolgáltatásra vonatkozó pályázati kiírást,
valamennyi köröstarcsai a szolgáltatás végzésére jogosult
vállalkozónak, Táncos Imre és Marton Mihály mezõberényi
vállalkozóknak és Nyilasné Bak Éva körösladányi
vállalkozónak küldte ki.
A képviselõ-testület a Népi építészei emlékek helyreállítása
tárgyban elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt
megvalósítandó felújításra vonatkozó pályázati kiírást
eredménytelennek nyilvánította és új pályázatot írt ki, melyre
meghívta Takás Imre mezõberényi vállalkozó, a Gyaraki-Tetõ
Kft-t Köröstarcsáról és a Kopp Export-Import Kft-t
Békéscsabáról.

A képviselõ-testület a 2019. évtõl érvényes járda felújítási tervé
elfogadta.
A testület a község településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatát határozta el és felhatalmazta a polgármestert
árajánlat kérésére. A testület a településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot
hozott létre. Az ajánlat értékelési szempontjaként a
legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást határozta meg.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Gépjármû Üzemeltetési
Szabályzatát, melynek hatályba lépésével a 2017-ben elfogadott
Gépjármû Üzemeltetési Szabályzat hatályát veszti.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény vendég étkezés térítési
díját 2019. június 1-tõl bruttó 730,-Ft-ban állapította meg.
A képviselõ-testület 2 fõ lakásvásárlásához, és 3 fõ lakás
korszerûsítéséhez nyújtott visszatérítendõ kamatmentes
kölcsönt. Megbízta a polgármestert a szerzõdések
megkötésével.
A képviselõ-testület 2019. május 30-án tartja következõ soros
ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1.

Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

2.

Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
2018. évi tevékenységérõl
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes

3.

Beszámoló Köröstarcsa község 2018. évi közbiztonságának
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl
és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Elõadó: Jakusovszki Zoltán a Mezõberényi Rendõrõrs
Õrsparancsnoka

4.

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület jóváhagyta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2018. évi könyvtári
beszámolóját, valamint a 2019. évi könyvtári munkatervét.

5.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 számú
Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán tárgyú
projekt hiánypótlására vonatkozó elõterjesztés hintaülõke
minõségi tanúsítványára vonatkozó végrehajtását tudomásul
vette, a jótállási biztosíték pótlását jogi eszközök
igénybevételével érvényesíti. Megbízta a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételével.

6.

A Képviselõ-testület 2019. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

7.

A térfigyelõ kamerák mûködésére vonatkozó elõterjesztés
megtárgyalása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

8.

Köröstarcsa község háziorvosi ügyeleti ellátása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

9.

Bejelentések

A képviselõ-testület a Népi építészeti emlékek helyreállítása
tárgyban elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt
megvalósítandó felújítás elbírálására új bírálóbizottságot hozott
létre. Az ajánlat értékelési szempontjaként a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatást határozta meg.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program nemzeti és helyi identitástudat erõsítése alprogramra,
közösségi építmény felújítására. Megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázat elkészíttetésérõl.

A képviselõ-testület a Kossuth utcai térfigyelõ kamera
áthelyezésének költségeire a költségvetésben biztosított
elõirányzaton felül 262.255,-Ft összeget biztosított az általános
tartalék terhére. Megbízta a hivatalvezetést, hogy a térfigyelõ

2019. április

TARCSAI HÍRADÓ

Megyefutás 2019.
Az idei évben hatodik alkalommal fut Békés megyében Tóth
László békéscsabai futónagykövet. A Megye Futás keretében
összesen 710 kilométert tett meg április 1. és 13. között, 2019.
április 8-án településünkre érkezve a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban Nosza József alpolgármester úr fogadta a futódelegációt. Frissítõvel, gyümölccsel és szendvicsfalatkákkal
kínáltuk a futás résztvevõit.

2015. február 3

A Szabadkai úton lévõ állattartó telepre április közepén új lakók
érkeztek: 200 db 16 hetes vörös tojójérce. A meglévõ kitojt
tyúkok a késõbbiekben értékesítésre kerülnek.
A juh állomány is gyarapodott a télen 18 db báránnyal.

Intézze önkormányzati ügyeit
elektronikusan!
Egy rövid pihenõt követõen Köröstarcsa településjelzõ tábláig
az Arany Gusztáv Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói is
elkísérték Tóth Lászlót akinek a legfontosabb küldetése,
„mozogni jó és az egészséghez szükséges!”

Közfoglalkoztatás történései
Megkezdõdtek a közfoglalkoztatási program kertén belüli
munkák. A mezõgazdasági programban mûvelt összes földterült
közel 35 ha, melynek egy részében szántóföldi növénykultúrát napraforgót, kukoricát, zabot, kendert és búzát termesztenek.
Közel 10 ha területen pedig több mint 26.000 energianyár
dugvány került telepítésre. Több mint 3 ha-on, a tavalyi évhez
hasonlóan a konyhakerti növények termesztése folytatódik.
A mezõgazdasági program keretén belül 2755 db szabadgyökeres levendula palánta került elültetésre.
A szociális programon belül folyamatban vannak a
belvízelvezetõ rendszerek karbantartási munkálatai, valamint a
település szilárd burkolatú útjainak finn hidegaszfalttal történõ
kátyúzása.
Az önkormányzat meglévõ traktora értékesítésre került,
melynek eladási ára az újonnan vásárolt MTZ 1025.3 típusú új
traktor beszerzési árába lett beszámítva.

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhetõ
Önkormányzati Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli,
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó
események. Januártól már minden magyarországi
településen, így nálunk is elérhetõ az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a
saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetõk az
önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így
életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nõ
életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása,
gépjármû- és építményadó bejelentés, szociális támogatási
kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparûzési
adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek
általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és
automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép
azonban 2019-tõl teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati
Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan
is intézhetünk, amikor idõnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után
is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a
digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon.
Elsõ lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követõen
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen,
vagyis környezetkímélõbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online ûrlappal nem
rendelkezõ ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követõen azonosítja a
rendszer és az ûrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
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kerülnek, rövidítve így a ráfordított idõt. A felhasználók
bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított
helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják
a lementett ûrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a
vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhetõ el, melyet
településünk weboldalán is megtalálnak.

tojásfára készített dekorációk között. Levélrátétes tojást,
írókázott tojást is készítettünk, mely készítése során kiderült,
hogy többen nem is ismerték ezeket a hagyományos
tojásdíszítési technikákat. Egy egyszerû táncot is megtanultunk
a kisebbekkel. Tosásos puzzlével, memóriakártyával is
játszottunk. A könyvtárban elrejtett csokitojásokat szívesen
keresgették a gyerekek. Végül egy kis megvendégeléssel
kedveskedett a nagycsaládosok egyesülete. Nagyon szépen
köszönjük az egyesületnek és Gyarakiné Bálint Anikónak a
támogatását.

Kerékpárút

Kedves Te .... vagy Ön!
Tudod miért jó a Magyar költészet napja?
Mert , erõs közösséget tud létrehozni, …mert össze tud
kapcsolni embereket, akikrõl azt sem tudtad, hogy ki? Vagy van
hasonló érzelme, mint a Tied … Öné.
És gondolatébresztõ ....
Áp ri li s 11 -é n ün ne pe lj ük , mi nd en é vb en , mi nd en
kultúrintézményben, így a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban is összegyûltünk. Mindenki beszélt a saját
érzelmeirõl, közvetítõ ( a költõ ) soraival...mert, a legerõsebb
eszköz a költõnél a toll!
Elmondhatja a kedvenc versét, és elmondhatta ...mit érez, ez ma
nem divatos dolog ..., mert különféle szerepvállalásokra
kényszerítjük magunkat, és hazudunk … Magunknak.

Köröstarcsa és Mezõberény településeket összekötõ kerékpárút
2017-ben állami kezelésbe került, a burkolat felújítását a Magyar
Közútkezelõ Zrt. végzi. Közel 3 km hosszú szakaszon kapott új
burkolatot, így a felújítási munkálatok a végéhez közelednek.
A kerékpárosok hamarosan birtokba is vehetik és ismét
biztonságos körülmények között közlekedhetnek.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Húsvétolás a mûvelõdési ház falai között
Húsvéti kézmûves játszóházat tartottunk a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesületével. Papírból, dekorgumiból egyéb
selyemvirágokból készítettünk húsvéti dekorációt, kopogtatót,
ablakdíszeket. Egy-két népi motívum is megfigyelhetõ volt a

Versek, versek és versek - Költészet napja

Paczuk Gabi adta a kezdõrúgást , Ady Endre Harc a Nagyúrral
címû aktuális, emberi sorsokat megrontó versével. A közösség
erõsödött .... és mi teljesebbek lettünk , Magunkra ismertünk ....
sokszor fájt, de a fejlõdés fájdalommal jár! Aki ott volt,
valószínû vissza is jön .... mert az érzelmeket vállalni nem a
gyengeség jele, ettõl leszünk a XXI. századi kultúra emberei.
Paczuk Gabi

Szûrõkamion az egészségünkért!
2019. április 15-én, az EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvez-
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ményezett térségek c. pályázat keretén belül, 2. alkalommal
látogatott településünkre az egészségfelmérést végzõ
szûrõkamion. Három típusú vizsgálatra jelentkezhettek
elõjegyzés alapján a résztvevõk. Lehetõség volt légzésfunkció
vizsgálatra, fittségi állapotfelmérésre, valamint koleszterin,
vércukor és húgysavszint mérésre.

Így húsvétolt a Subrika
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház Subrika Hagyományõrzõ
csoportja idén elsõ alkalommal, 2019. április 20-án rendezte
meg hagyományõrzõ húsvéti locsolkodását a Somkertben. A
csoport egy népi játékos bemutatót követõen felelevenítette a
hagyományos locsolkodás szokásait. A látogatók nyuszi, és
barisimogatás mellett tojásvadászaton vehettek részt.

A csoport mûvészeti vezetõje Végh Judit hagyományoktató.

Mazsorett eredmények
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Bûvösvölgyben jártunk
Iskolánk is pályázott az Anyanyelvi tehetséggondozáson részt
vett tanulók fejlesztése céljából a TÁMOP-3.1.14-12-20130001 számú - „ A Jövõ tudatos médiafogyasztói
médiamûveltség és médiatudatosság pályázatán.
A Bûvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság hozta létre, hogy támogassa a gyerekeket
a média tudatos és biztonságos használatában.
Látogatás elõtt a csoportok diákjait Balogh Lajos kollégám és
magam médiaismeretekre irányuló foglalkozásokkal segítettük
a látogatáson való eredményes élményszerzés érdekében.
A látogatásra 2019.04.11-én utaztunk Debrecenbe.A felkészítõk
és Kissné Bodó Marianna osztályfõnök kísérte a 3 csapatot.
Mindannyian izgalommal teli várakozásban utaztunk, s
kíváncsiak voltunk a Bûvösvölgy kínálatára.
A központ a foglalkozásoknak teret adó, professzionális
eszközparkkal felszerelt stúdiókból, valamint közösségi
terekbõl áll. A csoportok 4x 60-70perces foglalkozásokon vettek
részt médiaértés-oktatók irányításával.
Az 5. osztályosok egy általuk választott híranyagból hírmûsort
állíthatnak össze. A már rögzített anyagokat felkonffal,
narrációval és interjúval egészíthették ki. Megpróbálhatták,
milyen kihívás egy idõjárás-jelentõ, hírolvasó, hírszerkesztõ,
vagy súgógépkezelõ munkája.
Profi hangstúdióban találkoztak azokkal az eszközökkel,
amelyekkel az igazi rádiósok is dolgoznak. Az egyik csoport
rádiómûsort készíthetett, a másik alázörejezett, szinkronizált
animációs filmrészletet.
A 8. osztályosok tudatos tervezéssel hoztak létre lapokat.
A magazintípusokhoz választottak és szerkesztettek
címlapfotót, válogattak fotósorozatot, vagy hatásos képet a
közösségi médiába és e képeket képaláírással, szalagcímekkel,
leírásokkal is ellátták.

2019. április 6-án került megrendezésre a Pénzes Noémi
Emlékverseny, Vésztõn a Sinka István Mûvelõdési Központban,
melyen a Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt csoportja
két kategóriában is megmérettette magát.
Az emlékversenyen öt település, (Biharnagybajom, Füzesgyarmat, Köröstarcsa, Szeghalom, Vésztõ) 11 csoportja, 21
egyéni versenyzõje, 99 gyermek, 4 korcsoportban, 4
kategóriában mérte össze tudását.
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt csoportjának
eredménye:
I. korcsoport kezdõ bot kategóriában - ezüst minõsítést kapott,
I. korcsoport kezdõ pom-pon kategóriában arany minõsítést
kapott.

Csoport tagjai: Szentesi Anna Bella, Szalai Viktória, Sós
Georgina, Szabados Emma, Marti Réka, Róbert Hanna, Kajla
Auróra, Bakó Zsófia, Vértes Nóra, Budai Zoé, Nagy Kinga
A csoport mûvészeti vezetõje: Macskinné Pór Erzsébet

Megismerték a hirdetések befolyásolási módszereit és a
kereskedelmi kommunikáció fortélyait. Reklámot állítottak
össze és elkészítették egy „Csoda-termék” reklámfilmjét.
A legnagyobb várakozás volt, amikor minden csoport
elkészíthette saját kisfilmjét.
A filmes foglalkozás során a gyerekek megtapasztalhatták,
hogyan áll össze egy film, és kipróbálhatták magukat a
legfontosabb szerepkörökben. A történetet maguk találták ki,
majd a szereposztás, a párbeszédek felvázolása és a jelmezek
kiválasztása után kezdõdhetett a forgatás. A vágópultnál elõre
rögzített snittek beillesztésével és a zene kiválasztásával tették
teljessé kis produkciójukat.
Megismerkedtek az internet elõnyeinek kihasználása mellett a
biztonságos használat feltételeivel, a kockázatokkal és
veszélyekkel is.

Olyan történetekben hívták õket résztvevõ döntésekre, amelyek
megértették az online adatvédelem, az online zaklatás,
behálózás, vagy a szexting jelentését és lehetséges
következményeit.
Elkészült alkotásaikat megtekinthetik iskolánk honlapján a
www. altisk-ktarcsa.sulinet.hu oldalon !
Szegedi Katalin szervezõ pedagógus

SPORTHÍREK
Kézilabda
Már csak három mérkõzés van
hátra az NB.II-es férfi kézilabda csapat idei versenyébõl.
Egy évvel korábban ilyenkor
már a kiesõ zónához tartozott
csapatunk, amelynek hivatalos
kiesés is lett a vége.
Köszönjük az MKSZ-nek, hogy
mint legjobb kiesõt visszasorolták a
Köröstarcsát az idei bajnokságba és
ezzel lehetõséget adtak számunkra a
bizonyításra.
Teljesen más a mostani helyzet, mert a kiváló játékosokból álló
csapat a bajnokság eddigi részében „csodaszép” játékot, kiváló
eredményeket produkáltak. Ennek köszönhetõen a Pick Szeged
U23-as csapatával végig versenyben volt csapatunk és már
látjuk, hogy örömteli lesz a végeredmény is.
Annak ellenére, hogy az utóbbi idõben sérülés, munkahelyi
elfoglaltság és egyéb problémák miatt nem volt zavartalan a
közös munka, így is jól helyt áll a csapat. Az eddig lejátszott 19
mérkõzésbõl csupán a Pick Szeged ellen kellett fejet hajtani. A
tõlük elszenvedett két vereségen túl minden ellenfelet legyõztek
játékosaink. Az eredményeket látva már tudjuk, hogy dobogós
lesz a csapat, sõt az ezüstérmes helynél alább nem is
végezhetünk.
Reméljük, hogy a „tavaszi szünet” nem befolyásolja majd
csapatunk teljesítményét az utolsó három mérkõzésen és akkor
már csak a szegediek eredményein múlhat a bajnoki cím.
Hátra lévõ mérkõzéseink:
Május 11. /szombat/ Csongrád - Köröstarcsa ifjúsági 16.00
Csongrád - Köröstarcsa felnõtt 18.00
Május 17. /péntek/ Köröstarcsa - Mezõtúr ifjúsági 16.00
Köröstarcsa - Mezõtúr felnõtt 18.00
Közös sikereink megvalósítása érdekében
kérjük sportbarátainkat, szurkolóinkat, hogy jöjjenek el hátralévõ
mérkõzéseinkre és buzdítsák csapatainkat. Köszönjük.
HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ
csapat
1. Pick Szeged U23
2. Köröstarcsai KSK
3. Mezõtúri AFC
4. Békéscsaba DKSE
5. Kunszentmárton
6. Békéscsabai BDSK
7. Csongrádi KSE
8. Kondorosi KK
9. Kiskunmajsai KC
10. Túrkevei VSE
11. Makói KC
12. Felföldi István SE

M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

GY
17
17
13
11
11
10
7
8
7
5
3
0

D
0
0
0
1
1
1
3
0
1
2
0
1

V
2
2
6
7
7
8
9
11
11
12
16
18

LG
612
571
546
545
559
555
524
537
539
500
482
445

KG
482
471
492
496
544
546
569
518
569
537
562
629

GK P
130 34
100 34
54 26
49 23
15 23
9
21
-45 17
19 16
-30 15
-37 12
-80 6
-184 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.
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