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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2019. június

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

19. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2019. május 7-én rendkívüli képviselõtestületi ülés tartott.
A testület a Gyermeknap vendéglátó szolgáltatás ellátására a
Lip-Szab Kft. ajánlatát fogadta el.
A képviselõ-testület a XIII. Hal és Falunapok vendéglátó
szolgáltatás ellátására Nyilasné Bak Éva ajánlatát fogadta el.
A testület a Népi építészeti emlékek helyreállítása tárgyban
elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt megvalósítandó
felújításra vonatkozó pályázati kiírást érvénytelennek
nyilvánította.
A testület felkérte a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
a Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat
erõsítése” programjára beadandó pályázat mûszaki szakmai
tartalmát és programtervét a népi építészeti emlékek
helyreállítása pályázati tartalmi elemeinek felhasználásával
egészítse ki. A pályázat ezen kiegészítéssel kerüljön beadásra.
A képviselõ-testület a Népi építészeti emlékek helyreállítása
tárgyban elnyert Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt
megvalósítandó felújításra új pályázatot írt ki, melyre meghívta
Takács Imre mezõberényi vállalkozót, a köröstarcsai GyarakiTetõ Kft-t, valamint a békéscsabai Kopp Export-Import Kft-t.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadta.

Európai Parlamenti választások
helyi eredményei
Köröstarcsa településen három szavazókörben adhatták le
szavazataikat a választópolgárok a 2019. május 26-án megtartott
Európai Parlament tagjainak választásán.
A névjegyzékben szereplõ választópolgárok száma 2048 fõ, 670
választópolgár jelent meg szavazóként. Rendkívüli esemény
nem történt, a választás zavartalanul zajlott.
Kettõ szervezet delegált tagot a szavazatszámláló bizottságba a
FIDESZ-KDNP 2-2 tagot szavazókörönként MSZP-Párbeszéd
1-1 tagot két szavazókörbe.
A helyi eredmények:
Érvényes szavazatok száma
- Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt 24
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt
11
- Jobbik Magyarországért Mozgalom
70

- FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata
Néppárt
396
- Momentum Mozgalom
32
- Demokratikus Koalíció
88
- Mi H azánk Mozgalom
26
- Magyar Munkáspárt
8
- Lehet Más a Politika
10

Dr. Kiss Lilla aljegyzõ
kezdte meg a munkáját
Köröstarcsa Község Önkormányzatánál
Dr. Kiss Lilla 1989-ben született Szeghalmon. 10 éves kora óta
élt Budapesten, tanulmányait is itt végezte. 2017-ben szerzett
jogi diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és
Jogtudományi karán, majd ugyanebben az évben közigazgatási
szakvizsgát tett. 2015-ben költözött vissza Füzesgyarmatra, ahol
4 évig dolgozott Füzesgyarmat Város Önkormányzatánál, majd
2019. május 6-án kezdte meg munkáját Köröstarcsán, mint
aljegyzõ, októbertõl, mint jegyzõ. Jelenleg Füzesgyarmaton él
férjével és 6 éves kislányukkal. Munkáját az elvárható
legnagyobb szakértelemmel szeretné végezni a település
lakosainak megelégedésére, célja, hogy az elmúlt évtizedekben
kialakult hagyományokat megtartva ügyfélbarát hivatallal
tudjon együttmûködni.
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Új közösségi tér Köröstarcsán
Többfunkciós kulturális teret hozna létre a köröstarcsai
önkormányzat a régi felújításra váró imaházból, melyet már
korábban megvásárolt a református egyháztól. Kiállítóhelyet,
irodát és bemutatótereket egyaránt kialakítanának az
önkormányzati tulajdonban lévõ épületben. A fiatal helyi
szakember, Gyaraki Zsófi segítségével a különleges
síküvegfestészet és -díszítés feltételeit is megteremtik a
fejlesztés részeként.

Lipcsei Zoltán és Gyaraki Zsófi a felújítás elõtt álló
ingatlannál /Fotó: Imre György/
A Magyar Falu Program keretében A nemzeti és helyi
identitástudat erõsítése címû pályázati kiírás részeként több mint
22 millió forintból valósulhatna meg felújítás és átalakítás.
Az ingatlanban többfunkciós közösségi teret hoznának létre:
kiállítóteret, irodát, két bemutatóteret. A program részeként
rendezvényeket szervezünk, amelyek középpontjában a
síküvegfestészet és -díszítés, valamint a seprûkötészet és
kenderfeldolgozás áll majd. Elõadásokat is életre hívunk a
településtörténet és kézmûvesség témakörében.
A fejlesztés egyik kulcsszereplõje Végh Judit, a képviselõtestület humán és ügyrendi bizottságának elnöke, a helyi
értéktárbizottság elnöke.
Egy olyan dolgot indíthatunk útjára, amely teljesen egyedinek
számít a környékünkön.Gyaraki Zsófi a közelmúltban végzett a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai
Karán síküveg szakirányon. Diplomamunkája során egy új,
egyedinek számító üvegfestészeti módszert is kifejlesztett.
- Abban bízunk, hogy a kezdeményezés másutt is nyitott fülekre
talál majd. Gyaraki Zsófi egyedi alkotásai ugyanis települési és
sportrendezvények elismeréseinek is megfelelnek. Reménykedem abban, hogy lesznek olyanok, akik élnek a lehetõséggel,
hiszen nem tömegtermékekrõl van szó.A mûhelyben képzéseket
is tartunk mondta el a polgármester.
A beruházással lehetõség nyílna kulturális értékeink bõvítésére,
illetve egy új helyi identitás meghatározására, amit a jövõben a
településsel azonosítanának.

Önkormányzati ügyek.
Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhetõ Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti
a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetõk az
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önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók
így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélõ
ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévõ adminisztrációs
feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok
során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére
manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan
digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy
elintézhetõ. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és
egyszerûen nyomon követhetõ.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést
igénylõ ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról,
bármikor, kényelmesen, online is intézhetõk akár a magán és
vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhetõ, túlfizetés
esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhetõ, gépjármû-,
illetve termõföld adó jelenthetõ be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A
helyi iparûzési adó bevallása a portál segítségével szintén
könnyûszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános
vagy ideiglenes tevékenységrõl van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetõen jelentõsen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idõ. A lakosság
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik
helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és
lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való
belépést és személyes azonosítást követõen ismét idõt takarít
meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles
nyilvántartásokban meglévõ személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az ûrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy
indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki,
birtokvédelmi, valamint szociális, sõt az Önkormányzati
Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhetõ, az úgynevezett ePapír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen
egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett
felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított
helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az elõzetesen már
kitöltött ûrlapjaikat is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az
https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon és településünk weboldalán is elérhetõ.

Hõsök napja!
A Magyar Hõsök Emlékünnepe, tisztelgés azon hõs magyar
katonák és civilek emlékére, akik életüket áldozták a magyar
haza szolgálatában.
A legrégebbi idõktõl kezdve emlékeink vannak arról, hogy egyegy kisebb-nagyobb közösség, egy-egy nép, majd késõbb
nemzet, megemlékezik azokról, akik a közösségért, vagy
méginkább a hazájukért áldozatot hoztak. Annál is inkább
kötelességünk kegyeletünket leróni, azok emléke elõtt, akik az
életüket áldozták hazánkért. Az országgyûlés 2001-ben iktatta
törvénybe a Magyar Hõsök Emlékünnepét. A magyar hõsök
emlékének megörökítése az utókornak feladata, mely
önbecsülésünk, nemzeti azonosságtudatunk megtartásának
alapvetõ feltétele. Erkölcsi követelménye, hogy a magyar hõsök
emlékünnepén méltón rójuk le hálánkat a nemzet hõsei elõtt.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte Lakatosné Kurucsó Anikó
intézményvezetõ helyettes a megjelenteket 2019. május 24-én
az I. világháborús emlékmûnél megrendezett megemlékezésen.
Ezt követõen Babits Mihály Fiatal katona címû versét hallhatták
Paczuk Gabriella elõadásában, majd Szakál Veronika a
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Munkácsy Mihály Múzeum történész muzeológusa mondta el
ünnepi beszédét.
Az ünnepi beszéd elhangzását követõen a megjelent
szervezetek, intézmények delegáltjai és az Arany Gusztáv
Általános Iskola tanulói elhelyezték a megemlékezés koszorúit
és virágait az I. és II. világháborús emlékmûveknél.

Szakál Veronika Munkácsy Mihály Múzeum muzeológus
történésze

INTÉZMÉNYI HÍREK
Gyermeknapoztunk a Ligetben!
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház 2019. május 25-én a Ligeti
Rendezvényközpontban tartotta a Községi Gyermeknapját.
Színes programok várták a legkisebbeket, az óvodásokat, az
iskolásokat és persze szüleiket. Minden ideérkezõ gyermeket
péksüteménnyel, jégkrémmel, meglepetés buborékfújóval és
üdítõvel fogadtunk. Óriási érdeklõdés mellett zajlottak a
változatos gyermeknapi események. 11 órától Pepe manó
„Bõrõnd meséivel” szórakoztatta a gyerekeket. Az ugrálóvár,
íjászkodás, akadálypálya, trambulin, óriásjenga, óriásmalom
mellett pihenésként kézmûveskedésre is volt lehetõség. A
korábbi évekhez hasonlóan ismét a lufi hajtogatás aratott a
legnagyobb sikert a gyerekek körében. A program végeztével
pedig „levezetésként” még egy fagylaltot is elfogyaszthattak a
szórakozásban kimerült gyermekek.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak:
Kurucsó Péter lufihajtogatás, KHB-lufi, Gyaraki Tetõ Kft.jégkrém, Gastrosa csokoládé, Körös Pékség péksütemény,
Sparrow Cafe fagylalt.
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Kiemelkedõen teljesítõ iskolák között az
Arany Gusztáv Általános Iskola
A 2017/2018-as kompetenciamérés 8. osztályos szövegértés
eredményei alapján az Arany Gusztáv Általános Iskola bekerült
azon iskolák közé, amelyek a várhatónál jobb eredményt értek
el. Az Országos kompetenciamérés (OKM) elsõdleges célja,
hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az objektív
mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és
lehetõvé teszik, hogy az intézmény vezetõi, a fenntartó és nem
utolsósorban a szülõk kellõképpen megalapozott képet
kapjanak, amely alapján össze tudják hasonlítani az iskolák
teljesítményét.
Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák is,
amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi
eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb
az ott folyó pedagógiai munka fejlesztõ hatása. Ebben a listában
szerepel az Arany Gusztáv Általános Iskola, amellyel elismerik a
nevelõtestület magas szintû nevelõ-oktató tevékenységét.
Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar
pedagógiai gyakorlat kiemelkedõ teljesítményeire. Ennek
érdekében nyilvánosságra hozza azoknak az iskoláknak a
névsorát, amelyek a fentiek alapján az átlagosnál jobb
eredményekkel rendelkeznek.
A lista a https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompeten
ciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak linken található
meg.
Ezzel a 2014-es az Emberi Erõforrások Miniszterének elismerõ
oklevele, a 2017-es Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai
eredményességi versenyében elért eredménye után az Országos
Kompetenciamérés eredményi alapján, az Arany Gusztáv
Általános Iskola nevelõtestületének tevékenysége újabb
területen kapott jelentõs elismerést.

Határtalanul! a Felvidéken
2019 májusában a Határtalanul! pályázat keretében
Szlovákiába, a Felvidékre indultunk tanulmányi kirándulásra. A
sok elõkészület után izgatottan vártuk az indulás pillanatát. Kora
reggel szálltunk fel az autóbuszra, és a nagyon hosszú út után
megérkeztünk a Somoskõi várhoz, majd utunk a
Bazaltorgonánál folytatódott. A Bazaltorgonától jöttünk lefelé a
Kõtengerhez, a Füleki várat is megnéztük. A nap végén
elfoglaltuk a szállást és jót szórakoztunk a csapatépítõ
játékokon.
Második nap túrázás várt ránk, a Tornai várhoz. A várrom
felfedezése kalandos volt. A Szádelõi völgy csodálatos sziklái
nagy élménnyel gazdagítottak a szakadó esõ dacára.
Meglátogattuk a szádalmási magyar nyelvû iskolát, ahol a helyi
diákokkal egy rövid beszélgetésre is alkalmunk nyílott. Azután a
tornagörgõi vízeséshez mentünk.
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A harmadik napot a Gombaszögi Cseppkõbarlang megtekintésével kezdtük, majd Rozsnyón a bányász múzeumban
jártunk. A Buzgó barlangban tett túránk nagyon izgalmas,
fárasztó volt és a veszélyekkel is megbirkóztunk. Ismét egy
élményekben gazdag nap végén rögtönzött vetélkedõ után
térhettünk nyugovóra.
És eljött a kirándulás utolsó napja. Összecsomagoltunk, majd
elindultunk a Dobsinai-jégbarlangba. Gyönyörû természeti
kincsekre csodálkozhattunk rá. Utána az Andrássy kastélyban
nyílt tágra a szemünk a lenyûgözõ kiállított tárgyakat
megpillantva. Visszafelé még egy cseppkõbarlang túra belefért
az idõnkbe. A domicai cseppkövek monumentálisak voltak, a
termek lenyûgözõek.
Épségben és idõben érkeztünk meg szülõfalunkba, ahol már
mindenkit nagyon vártak.
Köszönjük tanárainknak a lehetõséget a kirándulásra.

Diákolimpia
Kis Iskolák Sportversenye
A Békés Megyei Diáksport Egyesület szervezésében került
megrendezésre 2019. május 9-én és május 10-én a Kis Iskolák
Sportversenyének megyei döntõje. A verseny Diákolimpiai
versenyszám.
A versenyre a 200 fõ tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák,
továbbá a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet alapján kedvezményezett településen lévõ iskolák,
valamint a Minõsített Tehetséggondozó Mûhelyeknek minõsülõ
iskolák nevezhettek.
Május 9-én az atlétikai versenyszámokban vettek részt tanulóink
Békéscsabán, az atlétikai pályán.
Az idõjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzõket, mivel több
alkalommal is félbe kellett szakítani a versenyt a szakadó esõ
miatt. Az Arany Gusztáv Általános Iskolát Kovács Nikolett,
Puskás Petra, Schmél Ferenc, Horváth Márkó Zoltán, Schmél
Zoltán Ferenc, Kovács Rita, Horváth Annabella Amanda, Szabó
Zsuzsanna, Bozsányi János, Nagy Tamara Zsanett, Takács
Emese Mária, Mezõ Lili, Sós Georgina, Gyaraki Viktor,
Mészáros János, Tóth Iván Samu és Nagy Zsolt Krisztián
tanulók képviselték. A mostoha idõjárási körülmények ellenére
sportolóink hõsiesen helytálltak. Az egyéni több próba összetett
versenyszámban harmadik helyezést ért el Kovács Nikolett,
egyéni 800 méteres síkfutásban Schmél Zoltán Ferenc
aranyérmet, Szabó Zsuzsanna ezüstérmet szerzett, így õk
képviselhetik Békés megyét Debrecenben a Diákolimpia
Országos Döntõjén.
800 méteres síkfutásban Horváth Annabella Amanda
bronzérmet szerzett.
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Május 10-én Gyulán kerültek megrendezésre a fiú labdarúgás és
a leány kézil abda verse nyek. Iskol ánkat fiú kispá lyás
labdarúgásban a Bozsányi János, Horváth Márkó Zoltán,
Horváth Martin, Schmél Zoltán Ferenc, Somogyi László,
Schmél Ferenc, Mészáros János, Herpácsi Levente, Kukuk
Norbert összeállítású csapat képviselte és a 9. helyezést érte el.
Leány kézilabda csapatunkat Kovács Magdolna, Horváth
Rebeka Szonja, Kovács Rita, Kovács Nikolett, Pap Viktória,
Boldizsár Petra, Szabó Alexandra, Berecz Viktória, Horváth
Annabella Amanda, Bugyik Nikoletta, Schmél Vivien valamennyien a Köröstarcsai DSE igazolt versenyzõi alkották.
Csapatunk a körmérkõzéses versenyben, az utolsó mérkõzésen
egyetlen góllal alulmaradva a többi játékot fölényesen nyerve
ezüstérmet szerzett. Versenyeztetésünk költségeit a Gyulai
Tankerületi Központ biztosította.
A felkészítésben és a versenyeztetésben Pallagi Sándorné,
Miklós Tibor Gábor, Balog Emese, Vincze Gyula és Török Imre
Mihály vettek részt.

Anyák napi teadélután a
Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesületénél
Május 11-én rendhagyó Anyák napi rendezvényen vehettek részt
tagjaink a helyi Mûvelõdési Házban. Rövid köszöntõ után
kedves mûsorral leptük meg a jelenlévõket: Budai Zoé és Vértes
Nóri együtt mondtak verset, Fülöp Sanyi gitáron játszott egy pár
ismert dallamot, majd Tóth Gréti elõadásában szintén egy verset
hallhattunk s végül Borgula Bendegúz zongorán játszott.
Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, ezúton is köszönjük Nekik!
A mûsor után elfogyasztottuk az uzsonnát, ami virsli volt és tea,
majd Fornettit csemegéztünk. Mindeközben a kézmûves
asztalnál a gyermekek szebbnél-szebb ajándékokat készítettek
Vértesné Szilvi irányításával.

Minden anyukának és nagymamának is jutott ajándék!

Schmél Zoltán Ferenc

Szabó Zsuzsanna

S miért volt rendhagyó a teadélután?... mert idén elsõ ízben
zenészt hívtunk, hogy az is, aki nem tud részt venni õszi
vacsoránkon, "itt és most" jól érezhesse magát, mindenféle
anyagi teher nélkül. Megpróbáltuk és végül egy igazán vidám,
családias hangulatú délutánt töltöttünk együtt. Nagyon szépen
köszönöm minden kedves segítõnknek a munkáját, akik a saját
szórakozásukat félre téve dolgoznak, ilyen alkalmakkor is,
értünk!
Borgula Pálné
elnök
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43 év után újra bajnok
”A tarcsai szív egy célért dobog”

Itt a második EZÜSTÉREM
A köröstarcsai férfi kézilabdások számára május 17-én véget ért
az NB.II-es felnõtt és ifjúsági bajnokság. A sors szeszélye okán
éppen azzal a mezõtúri csapattal kellett játszani, akikkel évek óta
nagy presztízs csatát vívnak játékosaink. Nem volt nagy tétje
ennek az utolsó mérkõzésnek mivel a mieink a szegediek mögött
a biztos ezüstérmes, a mezõtúriak pedig mögöttünk a biztos
bronzérmes helyen álltak.
Ennek ellenére kiváló, izgalmas, fordulatos mérkõzésen
közönség szórakoztató összecsapást láthatott a szépszámú
közönség.
A két csapat az NB.II-es élvonalhoz tartozását magas
színvonalú játékkal bizonyította. A mérkõzés végül „igazságos”
döntetlennel végzõdött és a szurkolók vastapsa közepette
vehették át mindkét csapat tagjai a számukra kiérdemelt
érmeket.
Csapatunk az NB.II-es szereplése során második alkalommal
szerezte meg ezt az érmet, amire méltán nagyon büszkék
vagyunk. Annak ellenére, hogy az elõzõ év végén izgulnunk
kellett a bennmaradásért az ujjá szervezett csapat megmutatta,
hogy „kis település kis csapata” is tud nagyot alkotni ha jó
képességû játékosai szorgalmasak és kiváló csapat szellemûek.
Jó volt hétrõl-hétre újra izgulni, hogy a következõ mérkõzést is
nyerje meg a csapat. Szinte végig versenyben voltunk a nagy
elismertséggel rendelkezõ Pick Szeged U/23-as , igen tehetséges
fiataljaival szemben. Kívánunk nekik jó szereplést az NB.I/Bben.
Csapatunk az év során lejátszott 22 mérkõzésébõl 18-at
megnyert, és 1 döntetlen mellett 3 vereséget szenvedett. A 655
lõtt gól mellett 559 kapott góllal, plusz 96-os gólkülönbséggel,
37 ponttal lett ezüstérmes. A góllövésben Polgár Tibor 130,
Lõrinczi Pál 122 és Borbély Zsolt 110 találattal állnak a hazai
lista élén.
Elmondhatjuk, hogy az elért eredmények kapcsán jó volt a
2018/2019-es évadban köröstarcsai kézilabdásnak,
szakvezetõnek, támogatónak és szurkolónak lenni. Örülünk,
hogy a csapat sportsikereivel tovább öregbítettük Köröstarcsa
hírnevét.
Gratulálunk a csapat minden tagjának. Köszönjük szponzoraink,
szurkolóink támogatását. Most a csapat nyári szünetre megy. Az
érintett szakvezetõk pedig azon gondolkodnak, hogy „hogyan
tovább”

Ennyi év után végre a labdarúgó felnõtt csapatunk magabiztosan
nyerte mega megye III-as bajnokságot, igaz ez azt is jelenti, hogy
a jövõben mégtöbbet kell dolgoznunk a sikerért és magasabb
osztályban minél jobb eredmény eléréséért, amit Krcsmarik
Tibor edzõ munkája motivál. Ez a siker köszönhetõ a kitartásnak
a csapat gyõzni akarásának a szurkolók feltétel nélküli
bíztatásának és támogatóinknak illetve a vezetõség munkájának.
A jövõben is szeretnénk ha ilyen motivációval szépsikereket
érnénk el. 2019. június 8-án 17 órakor a záró fordulóban KardosÖrménykút csatatát fogadtuk, ami egyben a díjátadó is volt. Erre
az alkalomra minden szurkolót, sportszeretõt, köröstarcsait
szeretettel vártunk.
Az utánpótlás csapataink is szép eredménnyel zárták az idényt,
fõleg U11, és U13-as korosztályban. U11-es csapatunk az MLSZ
szervezésében Telkiben járt, ahonnan gazdag élményekkel
tértek haza. Szeretném megköszönni azt a sok munkát Vincze
Gyula utánpótlás edzõnek, amely a kis labdarúgóinkat segítette a
minél jobb eredmény felé, mint egyesületi mint intézményi
szinten.
Végül szeretném megköszönni a szurkolóink biztatását, a
vezetõink munkáját a focistáink szép eredményeit.
HAJRÁ TARCSA!!!
Bokorné Kerekes Zsuzsanna szakosztályvezetõ

A fotón szerepelnek:
Gyebnár István, Kántor Máté, Kajó Attila, Varga Lajos, Zsiga
Norbert, Machó Attila, Kántor László, Andrejsi Mihály, Szivák
László, Tóth István, Nyeste Viktor, Nagy Gáspár Zoltán, Tóth
Norbert, Tusjak Csaba, Keresztesi József, Mészáros Sándor,
Kovács László, Krcsmárk Tibor edzõ, Bokorné Kerekes
Zsuzsanna szakosztályvezetõ
A képrõl hiányzik: Farkas Gyula, Pályi István

Felhívás emlõszûrésre!

Álló sor: Mohácsi Á. edzõ, Lõrinczi, Polgár, Molnár K.
Kopcsák, Ivanics, Fekete, Molnár Z. edzõ, Középsõ sor: Pap,
Borbély, Lipcsei Z. elnök. Brezowszki, Puskás, Széplaki Z.
szako.vez, Elõl: Molnár B. Schupkégel H. Wagner, Répási,
Bánfi. A képrõl hiányzik: Kánya, Novák, Mészáros.

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követõen a második
leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlõszûrésre és méhnyak szûrésre kapnak meghatározott
idõnként meghívólevelet. Emlõszûrésre kétévente a 45-65 éves
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szûrésre háromévente a
25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló
meghívást. Emlõszûrésre a meghívólevélben pontosan
megírják, hogy hová és mikor várják a szûrendõ hölgyet, ha az
idõpont nem felel meg, akkor lehetõsége van az idõpont
módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szûrésre a
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelõket lehet
felkeresni, elõtte a szakrendelõvel idõpont egyeztetés szükséges,
hogy a várakozási idõ minimális legyen. A meghívólevelet
mindenki vigye magával.
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Hulladékszállítási rend Köröstarcsán
Tisztelt Ingatlanhasználók!

Az emlõrák a nõk leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán
elõfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul
elõ, és mintegy 2800 nõ veszti életét évente a betegség
következtében. Az emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye
annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség
felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb
orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben csomót tapint.
Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák többnyire fájdalmatlan,
sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínû, hogy
megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a
fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után
fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elõ
méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás
pedig évente meghaladja a 400 fõt. Hazánkban a méhnyak
szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekintélyes hányada nem él e
lehetõséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a
betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûréseken Önmagáért, családjáért.

Tisztelt Lakosok!
A mezõberényi orvosi ügyelet száma megváltozott!
Az új telefonszám: 06-66-998-612.

Tisztelt Lakosság!
A Békés Járási Hivatal Kormányablak Osztály ügysegédi
ügyfélfogadási rendje 2019. június 3. naptól megváltozott!
Köröstarcsán az ügyfélfogadás szerdai napokon
8.00 órától 11.45 óráig tart.

FALUSI CSOK!!!
Belevágnál, de nem mersz? Nem
tudod kihez fordulj tanácsért?
2019. június 20-án, 18 órától és
2019. június 27-én, 18 órától a
Szabó Károly Mûvelõdési Házban
teljes körõ tájékoztatást tart a
FALUSI CSOK-kal kapcsolatban.
Gyere!! Kérdezz bátran!!!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a korábban megjelent
hulladékszállítási naptárban, június és szeptember közötti
idõszakban, a vegyes hulladék elszállításának egyes dátumai
tévesen lettek közölve. 2019. június-szeptember között a vegyes
hulladék elszállítása a megszokott szerdai napokon történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 06:00 óráig
szíveskedjen megfelelõ állapotban az ingatlan elé vagy a
gyûjtõpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a
www.dareh.hu oldalon érhetõek el.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Beharangozó
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete 2019. június 22én szombaton 14 órától Családi délutánt rendez a Ligetben,
melyre szeretettel várja a község lakosságát.
A belépés díjtalan! A részletes programot figyeljék a
plakátokon!

Napközis táborok a
Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban!
Kedves Szülõk és Gyerekek!
A következõ táborokra készüljetek:
KALANDTÁBOR: 2019. július 8-12. (5 nap)
INDIÁNTÁBOR: 2019 augusztus 13-16.(4 nap)
Részvételi díj: 1200 Ft/nap, mely tartalmazza az
anyagköltséget, a tízórait és uzsonnát is. Ezen felül étkezési
lehetõséget tudunk biztosítani Köröstarcsa Község
Önkormányzata Konyhája által: 730 Ft/ ebéd.
Ajánlott életkor: 6-12 év
Jelentkezni: a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban, Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
Érdeklõdni:
Telefonon: 66/480-824; 06/20/565-2550
E-mailen: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Megfelelõ létszám esetén indulnak a táborok.
Várunk Benneteket!
A mûvelõdési ház dolgozói
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Dr. Kiss Lilla
aljegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen azonosul a szerzõk
cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal. § Nyomtatás:
Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000

