ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Minden évben eljön ez a nap
Melyre a férfiak nagyon várnak
Hogy elmondhassák a nőknek
Mennyire szeretik őket!”
Boldog Nőnapot kíván Köröstarcsa
Község Önkormányzata nevében
Lipcsei Zoltán polgármester!

Tisztelt Lakosok!
Néhány mondatban szeretnék
számot adni a település 2019es évéről.
A 2020. január 01-jei adatok
alapján 2505 főt számlált a
település.
Az önkormányzat által működtetett intézményeink a Köröstarcsai Közös Önkormányzati
Hivatal, az Alapszolgáltatási
Központ, a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény és a
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.
2020. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoztunk
létre Kamut Községgel.
Az egészségügyi ellátást az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ alkalmazásában álló háziorvossal, és helyettes
vállalkozó háziorvosokkal, illetve helyettes vállalkozó
fogorvossal biztosítja az önkormányzat. Működik a
településünkön védőnői szolgálat is. Az önkormányzat
karbantartási, felújítási, település üzemeltetési feladatait 4 fős
házi brigáddal és a közfoglalkoztatottakkal látja el.
A közétkeztetést az önkormányzati konyha működtetésével
biztosítottuk, ami 2017. január 1-től a Szabó Károly Művelődési
Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézménybe integráltan
működik. Nem kötelező feladatként a mezőőri szolgálatot
működtet az önkormányzat, és horgásztóval, kikötővel
rendelkezik.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil volt.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019 évi költségvetésének
tárgyévi módosított bevételi és kiadási főösszege 799 MFtvolt.
2019. évben az önkormányzat működési bevételeink ľ-d része
állami támogatás volt.
Saját bevételeinkből az iparűzési adó bevételünk 2019. évben
46,5 MFt volt.
Az önkormányzatot megillető gépjárműadó összege 6,7 MFt
volt.
Kommunális adó bevétel 7,5 MFt volt, mely összeget többek

között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsálóirtásra, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek
karbantartására fordítottuk és hulladékszállítási díj kompenzációra.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb működési 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 49 fő volt, a
közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állománya 44 fő.
Egyéb foglalkoztatás GINOP 7 fő, diákmunka 8 fő.
Létszámleépítést nem tervez az önkormányzat 2020. évre.
Magas összegű fejlesztési kiadást is terveztünk az elmúlt
költségvetési évben, azonban ezen fejlesztések és kapcsolódó
kiadásaink nagyrésze áthúzódik 2020. évre, úgymint Ligeti
Rendezvényközpont fejlesztésének pótmunkái, Köröstarcsai
Község Önkormányzata intézményeinek energetikai felújítása,
belterületi kerékpárút építés, a Polgármesteri Hivatal épületének
felújítása. Ezen felül belterületi utakat aszfaltoztunk le a
Zártkerti Programban beadott pályázat által és egyéb pályázatok
által.
Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a
START mintaprogramokban az elmúlt évben is.
A mezőgazdasági program keretében zöldségeket termeltünk,
jelentős volt az állattartás, a tojótyúkok és nyúltartáson túl
juhtenyésztéssel is foglalkozunk. A belvíz program keretében
vízelvezető árkok takarítása valósult meg, míg a közút
programban járdát építettünk, illetve finn aszfalt segítségével
kátyúmentesítést végeztünk a belterületi útjainkon.
Összegezve a 2019 évben a helyi önkormányzati választáson
megtisztelt a település lakossága azzal, hogy folytathatom
munkámat, melyet ez úton is ismét köszönök. A választásokat
megelőzően beszámoltam az elmúlt 5 év legfontosabb
eseményeiről, melyben a 2019-es év legfontosabb fejlesztései is
elhangzottak.
Ezt követően az év hátra lévő részében is folytatódtak a
fejlesztések és beruházások.
November hónapban az Agrárminisztérium 2019. évben kiírt
zárkertek fejlesztését támogató pályázatot Köröstarcsa Község
Önkormányzata megnyerte. A „Zártkerti gazdálkodás
fejlesztése Köröstarcsán” címmel elnyert pályázat összege
9.999.968 Ft. A projekt keretében a külterületen elhelyezkedő
zártkertek megközelítését szolgáló út újra aszfaltozására kerül
sor. A pályázat részét képezi az önkormányzati zártkerti porták
körbekerítése, és gyümölcsfák telepítése is.
A Magyar Falu Program keretében 2.999.875 Ft elnyert
támogatásból az Egészségház eszközállománya bővítésre került.
Az új, és korszerű eszközök közül a legfontosabbakat kiemelve a
háziorvosi rendelőbe egy CRP-PSA készülék, boka-kar index
mérő automata, elektromos fonendoszkóp került beszerzésre. A
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fogorvosi rendelőbe kézi turbina, műszerasztal, és gépi
depulátor valamint a Védőnői szolgálat egy csecsemő
hosszúságmérő eszközzel gazdagodott. Célunk, hogy
továbbiakban is a legjobb minőségben és színvonalon
biztosítsuk a lakosság érdekében az egészségügyi ellátást.
Köszönjük a Kormány támogatását!
Szintén a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Óvodai
udvar fejlesztésre” pályázatunk pozitív elbírálást kapott, az
elnyert összeg 4 814 916 Ft, melyből 4 tornyos várat, laphintát,
mozdony mászókát és filagória babaházat és egyéb biztonságos
eszközöket építünk az óvoda udvarára.
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátás belterületi
utak felújítására kiírt pályázat pozitív elbírálását követően
novemberben került megvalósításra a Kassai, Templom, Harcsa
utcák burkolt útjainak felújítása. A beruházás összes költsége
bruttó 17.621.758-Ft, melyhez szükséges 2.624.264-Ft önerőt az
önkormányzat biztosítja.
A 2020-as évre is sok teendő és megvalósításra váró feladatunk
lesz. Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését és az
önkormányzat munkáját. Köszönöm a lakosságnak, a civil
szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítséget, és támogatást.
A képviselő-testület 2019. december 11-én rendkívüli ülést
tartott.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2020. január 1. napjától
Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületével Közös
Önkormányzati Hivatalt kíván létrehozni. Az erre vonatkozó
megállapodást megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta.
A testület elfogadta a Köröstarcsai Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratát és megbízta a jegyzőt és a polgármestert
az új költségvetési szerv alapításával kapcsolatos egyéb
feladatok ellátásával, a Magyar Államkincstár felé történő
törzskönyvi bejegyzés teljesítésével.
A képviselő-testület a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2019.
december 31. napjával megszüntette.
A képviselő-testület 2019. december 17-én rendkívüli ülést
tartott.
A testület elfogadta a Ligeti Rendezvényközpont kialakítása
Köröstarcsán pótmunkái tárgyú közbeszerzési eljárásával
kapcsolatosan a becsült értéket és az ajánlattételi felhívást
elfogadta, és meghatározta az alábbi gazdasági szereplőket,
akiknek az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül:
- RHO-VILL Kft. Mezőberény
- Szathmári Sándor ev. Köröstarcsa
- Nagy Lajos ev. Körösladány
- DÉLVILL Kft. Mezőberény
- MEZEI-VILL Kft. Berettyóújfalu
A képviselő-testület a Népi Építészeti Program 2018. keretén
belül keretén belül biztosított támogatásból megvalósuló „Volt
üzletsor felújítása Köröstarcsán” megnevezésű projekt
támogatott tevékenység fizikai megvalósításának határidejét
2020. június 30-ig meghosszabbította. Megbízta a polgármestert
a módosítás bejelentésével.
A képviselő-testület a 2020. évben indítandó közmunka
programok kérelmének benyújtását támogatta és biztosította a
Startmunka Szociális ráépülő program megvalósításához
szükséges önerőt.
A testület elfogadta a beszerzési bizottság javaslatát az
Agrárminisztérium 2019. évi zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatásából megvalósítandó útfelújítási
munkák megvalósítására bekért árajánlatok vonatkozásában.
Megbízta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó
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LAKESZÚT Kft-vel 6.985.000,-Ft ajánlati árral kössön
szerződést a munkák elvégzésére.
A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A képviselő-testület pályázatot írt ki az Alapszolgáltatási
Központ Idősek Klubja vezetői munkaköre mellett
intézményvezető álláshelyének betöltésére.
Aképviselő-testület 2020. január 27-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői munkakörének ellátására Vértesné Herbert
Katalint kinevezte 2020. február 1. napjától 2025. január 31.
napjáig szóló határozott időtartamra.
A testület 2020. január 1. napjától biztosította a hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvényben rögzítettekhez képest 20%-kal emelt összegű
46.380,-Ft illetményalapot.
Aképviselő-testület 2020. február 6-án tartotta soros ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Köröstarcsa Község egészségügyi
ellátásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi
településüzemeltetési feladatainak ellátásról, valamint a 2019.
évben végzett tevékenységről szóló tájékoztatót.
A testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendelet tervezet összeállítására vonatkozó ismertetett
szempontokat elfogadta, megbízta a polgármestert, hogy az
előterjesztésnek megfelelően készítse ez a költségvetési rendelet
tervezetet a Pénzügyi Bizottság által előterjesztett
kiegészítésekkel.
A testület elfogadta a kábel-tv stúdió köröstarcsai adásának
2020. évi műsorszolgáltatásra vonatkozó árajánlatát, mely
szerint a vállalkozói díj az éves infláció mértékével megegyező
emeléssel havonta bruttó 114.929,-Ft. Megbízta a polgármestert
a szerződés megkötésével.
A képviselő-testület elfogadta a Köröstarcsai Közös
Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési Szabályzatát.
A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár 2020. évi rendezvénytervét a melléklettel együtt
elfogadta.
A testület elfogadta, hogy 2020. február 1. napjától kezdődően
Köröstarcsa Község Önkormányzata a közös önkormányzati
hivatal székhely szerinti települése családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatot működtessen a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó települések lakosságára kiterjedően.
Megbízta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges
dokumentumok szervezeti és működési szabályzat, alapító
okirat, szakmai program módosításáról intézkedjen.
A testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának és a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai Programjának módosítását.
A testület úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni a
tulajdonában lévő 1458 hrsz-on nyilvántartott zártkerti
ingatlant.
A képviselő-testület a Belterületi kerékpárút teljessé tétele
Köröstarcsa 47. számú főút átkelési szakasza mellett projekt
építési munkáinak megvalósítása érdekében az alábbi gazdasági
szereplőktől kér ajánlatot:
- KOPP EXPORT-IMPORT KFT.
- ÉPCENTER KFT.
- KONDORSZOLG KFT.
- GALÉRIA-INVEST KFT.
- ASZFALT-KÖZMŰ KFT.
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Atestület a 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadta.
A képviselő-testület a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója
Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében,
pótmunkák tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán elfogadta a
becsült értéket, az ajánlattételi felhívást és az alábbi gazdasági
szereplőket határozta meg, akiknek küldi meg az ajánlattételi
felhívást:
Bereczki és társa Gyomaendrőd
- Galéria-Invest Kft. Békéscsaba
- Békés-Vill Kft. Békés
- Hunút Kft. Hunya
- Csabatechnika Kft. Gyomaendrőd

Szociális célú tüzelőanyag

2015. február 3

létünk minden pillanatát behálózzák, így valljuk be a hála, a
köszönet kifejezése gyakran
áldozatul esik a hétköznapok
rohanásának. Pedig nap, mint nap
e l m on dh a t ná n k: kö s z ö nj ük .
Köszönjük a szeretetet, a türelmet
éppúgy, mint a törődést és a
megértést. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ide, a kibontakozó
tavasz kapujába került a nemzetközi nőnap ünnepe. A természet
újjászületésének optimizmusa, a megélénkülő élet lendülete
önkéntelenül is Önöket, hölgyeket juttatja eszünkbe, s éppúgy
tisztelettel tekintünk mindannyiukra, mint a tavasz megannyi
csodájára. Kívánom, hogy tapasztalják ma ezt meg egy-egy
hálás szó, egy szál virág formájában.
Isten éltesse valamennyiüket nőnap alkalmából épp úgy, mint
áldásos életük minden percében!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Kultúra Napja

Köröstarcsára érkezett a szociális célú tüzelőanyag: 63,66 erdei
köbméter tüzelő fa és 5,93 mázsa/fő barnakőszén került
kiosztásra.

Dankó Béla országgyűlési képviselő
köszöntője
Kedves Ünnepeltek, Tisztelt Hölgyeim!
Nincs olyan csodája a világnak, mely önmagában mutatná meg
lényegét, hiszen minden, amit szemlélünk, valaminek a
tükrében, valamihez viszonyítva mutatja meg valódi arcát, igazi
értékeit. A fény, a sötétségtől elszakadva jelenti az elbűvölő újat,
de a dallamnak is el kell válni a csendtől, hogy szárnyra kelve
varázslattá váljon. Az emberi lét valódi értékei is efféle
kettősségben bontakozhatnak ki igazán, a kettősségben, mely a
teremtés bölcsességével nővé és férfivá formálta az embert. A
nemzetközi nőnapon ezen nagyszerű munka, vagyis a teremtés
legszebb, legtitokzatosabb és talán túlzás nélkül mondhatom,
legszerethetőbb kincsére, a nőre tekintünk az ünnep fényében. A
nőkre, vagyis Önökre, akik érzékenységet, harmóniát, kitartást
kaptak feladataik mellé, Önökre, akik érthetővé teszik a múltat,
szerethetővé a jelent és vágyott kinccsé emelik az önmagukban
hordozott jövendőt.
Férfiként létezve általában határozott célok, tervek mentén
járjuk be az imént említett idősíkokat, ám talán éppen ezért
hajlamosak vagyunk arra is, hogy a bennünket körülvevő világot
épp ezen célok néha igencsak szűkre szabott szűrőjén keresztül
szemléljük csupán. A világ teljességéhez önmagunk teljességén
keresztül vezet az út, vagyis a nő és a férfi megbonthatatlan
egységén, egyensúlyán keresztül. Erről szól már az anyagyermek kapcsolat, ezen egymást kiegészítő harmóniára
épülnek a sikeres férfi-nő munkakapcsolatok milliói éppúgy,
mint az emberi kapcsolatok legszebbikének, a szerelemnek
hatalmas kincsei, energiái is. Úgy lenne igazságos, ha a
mindennapok együtt eltöltött pillanatai, dolgos és tanulságos
órái mind, mind tükröznék mindazt a hálát és csodálatot, amit
férfiként érzünk Önökre, szerteágazó teljesítményeikre
gondolva. Ám ezen területek meglehetősen sokoldalúak, emberi

Mint minden évben, az idén is megemlékeztünk a Magyar
Kultúra Napjáról. A Magyar Kultúra napjáról országszerte
megemlékeznek, rendezvényeket irodalmi esteket hangversenyeket előadásokat, díjátadókat tartanak. Felhívjuk a
figyelmet azokra az értékekre amelyeket az évszázadok alatt
megőriztünk. Kölcsey Ferenc által írt Himnuszunk születése
napját január 22-ét avatta a legújabb kori történelmünk a Magyar
Kultúra napjává. Ezen alkalomból településünköna felső
tagozatos gyerekeknek vetélkedőt hirdettünk, melyben
megmérethették magukat. Ki mennyit tud a Himnuszról,
keletkezéséről, Kölcseyről.
Játékos szóalkotás, rejtvény, totó, puzzle várta a gyerekeket. A
zsűrielnöke Kopányiné Soós Ilona nyugdíjas pedagógus volt. A
legügyesebb csapat a „Toll és Papír” csapata volt a 6. b.
osztályból, de a többi csapat is nagyon szépen szerepelt. (Mező
Lili, JozafAttila, KopányiAlexandra)

Köszönjük azoknak a munkáját akik időt és energiát fektettek
abba hogy eredményesen vegyenek részt a versenyen.
Köszönöm a zsűri áldozatos munkáját.

Farsang
Február a farsang időszaka, amely január 6-tól vízkereszttől
húshagyó keddig tart. 2020. február 14-én tartottuk farsangi
rendezvényünket a könyvtárba, ahol farsangi szemüvegeket,
álarcokat, bohócokat készítettek az ide látogatók. A Valentin nap
alkalmából pedig csupaszív rókákat készítettek a gyerkőcök. A
táncos mulatság most a modern kor vívmányával, az Xbox-xal
valósítottuk meg. A gyerekek a „JustDance” nevű játék során
mérhették össze tánctudásukat. Aki eljött biztosan jól érezte
magát.
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Jan. 31-én a napköziben "Mackó délutánt" tartottunk.
A gyerekek meghallgathatták a Dörmögő Dömötör Téli álom
című mesét, készíthettek medve álarcot amiben medve járásban
végig vonulhattak az iskola folyosóján.

Horgolás a könyvtárban
A horgoló klubfoglalkozást január 30-án indítottuk be a
könyvtárban! Meglepetésre 13 fő gyűlt össze. Minden héten
csütörtökön járnak össze a horgolni tudó és megtanulni akaró
lányok, asszonyok. Lehetőség nyílik a rég elfeledett alapok
felelevenítésére, megtanulására, ami mint kiderült nem is olyan
egyszerű. Újra divatját, reneszánszát élik a horgolt tárgyak,
alkotások, babák (amigurumi), húsvéti, karácsonyi díszek,
kiegészítők.
Amit magunk készítünk el, az mindig értékesebb, egyedibb,
mint a tömegcikk.Ajándékoknak is nagyon kedvesek.
Gyere és horgolj velünk egy jó kis csapatban minden
csütörtökön 17 órától a könyvtárban!

A foglalkozást vezeti: Kovács Lászlóné Macu.

ISKOLAI HÍREK
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI tanulói
megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról. A 4. osztály
ünnepséggel készült, melyet az alsó tagozatban adtak elő.
Műveltségi vetélkedőn mérték össze tudásukat, ügyességüket a
gyerekek és töltöttek el együtt egy vidám délutánt. Hálásan
köszönjük a felkészítő, szervező pedagógusoknak és a
szereplőknek a méltó megemlékezést!

Az Arany Gusztáv Általános Iskola idén először vett részt "A
Biblia a legolvasottabb könyv a világon" című levelező
versenyen és holtversenyben a 6. helyet sikerült megnyernie a
csapatnak. A 3-4. osztályosok csoportjában képviselte
iskolánkat Marti Réka, Szentesi Anna Bella és Borgula Zsolt
Máté 4. osztályos tanulók. Új és ismeretlen feladatokat kellett a
gyerekeknek megoldani, amit nagyon élveztek, és ha
lehetőségük adódik jövőre is szeretnének benevezni.
Gratulálunk felkészítő tanáruknak Mikó Évának és kedves
tanítványainknak!

Ezúton is szeretnénk megköszönni a "Lehetőséget a
tehetségnek" Alapítványnak a nevezés támogatását, és minden
kedves köröstarcsai lakosnak, aki az alapítványt támogatja és
ezzel hozzájárul tanulóink versenyeztetéséhez.
Iskolánkban elindult a Lázár Ervin Program, amelynek a
célja, hogy minden általános iskolás számára biztosítsa, hogy
eljuthasson kulturális intézményekbe.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a program szakmai
részleteit ismertetve elmondta: a programba az összes általános
iskolás gyereket bevonják, mindannyian eljuthatnak nyolc
alkalommal kulturális intézménybe, köztük a Nemzeti
Színházba, két zenei eseményre, egy bábszínházi előadásra, a
hozzá legközelebb eső színházba és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központba.
2. osztályos tanulóink a „Póruljárt krampusz” c. mesejátékot
tekinthették meg decemberben. A 6. osztályosok a Fővárosi
Nagycirkuszba kirándultak Budapestre, 1. osztályosaink egy
bábelőadáson vettek részt Békésen. A közeljövőben a 3. és 5.
osztályaink a Békéscsabai Jókai Színházban tekinthetnek meg
előadásokat. A 8. osztályunk a Nemzeti Színház előadására
utazik Budapestre. A 4. osztályosok koncerten, a 7. osztályos
gyerekek egy musical előadáson vesznek majd részt a program
jóvoltából.
Köszönjük szépen tanítványaink nevében ezt a nagyszerű
lehetőséget!
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szaktanácsos; Szabó Ila, magyar szakos tanár, költő
előadóművész, valamint Körösi Mihály magyar-történelem
szakos tanár, Mezőberény alpolgármestere.
Iskolánkat Vágréti Virág 5. osztályos tanuló képviselte. Bár
dobogós helyet nem ért el, szépen helyt állt. Ezúton gratulálunk
neki és felkészítőjének, Balog Lajos tanár úrnak.

SPORTHÍREK
Kézilbda
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola Diáksport
egyesületének sportolói a Karácsony kupa lány kézilabda
tornán 3.helyezést értek el. A bronzmeccs fantasztikus hangulatú
volt, rendes játékidõben 7:7 volt, ezután 7 méteres lövések
következtek, ahol Marti Réka kapusunk mind a 3 lövést
megfogta! Nagyon ügyesek voltak, végig koncentrálva, küzdve
lett mienk az érem. A csapat legjobbja Marti Réka lett!
Gratulálunk a csapat tagjainak és edzőiknek Balog Emesének
és Török-Szegedi Györgyinek!

A Kazinczy-díj Alapítvány felkérésére az OPSKMM a Szép
Magyar Beszéd Verseny területi fordulóját február 12-én
rendezte meg a Könyvtárban az általános iskolák 5-8.
évfolyamos tanulói számára. A mezőberényi területi fordulóra
eljöttek Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Vésztő és
Mezőberény iskolái. A résztvevők egy-egy kötelező és szabadon
választott szöveget olvastak fel a zsűri előtt.
A háromtagú zsűri tagjai voltak: Balogh Erika, a békési Eötvös
József Általános Iskola intézményegység vezetője, vezető

Az őszi két utolsó mérkőzés elvesztése miatt lecsúszott a
dobogós helyről az ötödikre a tarcsai felnőtt csapat. Ez nem jó
előjel volt, hiszen a 2020-as tavaszi sorsolás kedvezőtlen a
csapat számára és igen szoros a tabellán elfoglalt helyünk.
A téli szünet után, január 10-én kezdték meg az edzéseket a
csapataink. Sajnos a felkészülés nem ment olyan
zökkenőmentesen, mint ahogyan a szakvezetés tervezte.
Sérülések, munkahelyi elfoglaltságok, főiskolai kötelezettségek
miatt csak a pénteki edzéseken volt elfogadható az edzésmunka.
Abetervezett edzőmérkőzések is csak részben teljesültek.
Két mérkőzést játszottak a felnőttek a Berettyóújfaluval és egyet
a békéscsabai BDSK-val.
Amikor lehetett Molnár Zoltán vezetőedző a korábban jól
működő védekezési formációt gyakoroltatta játékosaival, mert
ezt tartja célra vezetőnek.
Ilyen körülmények mellett készült a csapat a tavaszi nyitányra.
A csapat minden tagja tudta, hogy rendkívül fontos meccset
vívunk majd a rivális Mezőtúr ellen. Az elszántság megvolt egy
jó játékhoz. Azóta túl vagyunk a mérkőzésen. Kimondottan
magas színvonalú, kemény, izgalmas csatát láthatott a több mint
200 résztvevő szurkoló. Kiváló védekezés mellett nagy
küzdelemben most a mieinknek ment jobban a játék és nem várt
8 gólos győzelmet arattak játékosaink. /27:19/ Ezzel a két
ponttal visszakerült a csapat a tabella 3. helyére.
Ezt a jó szereplést kell tovább folytatni a következő időkben is.
Most három vidéki mérkőzés következik és csak március 14.-én
lépünk ismét „hazai” pályára, Mezőberényben. Azt szeretnénk,
ha akkor is 200 szurkoló biztatná csapatunkat és így, közösen
harcolnánk a győzelemért.
NB.II KézilabdaBajnokság Délkeleti csoport 2020 tavaszi
sorsolása
Időpont
Csapatok
Ifi. Felnőtt
Február 15. /sz./ Köröstarcsa - Mezőtúr
16.00 18.00
Február 22. /sz./ Kondoros - Köröstarcsa
16.00 18.00
Február 29. /sz./ Csongrád - Köröstarcsa
16.00 18.00
Március 7. /sz./ Kunszentmárton - Köröstarcsa 12.00 14.00
Március 14. /sz./ Köröstarcsa - Bácsalmás
15.15 11.00
Március 21. /sz./ B.csabai DKSE - Köröstarcsa
18.00
Március 28. /sz./ Köröstarcsa - Kiskunmajsa
16.00 18.00
Április 5. /v./
B.csabai BDSK - Köröstarcsa 14.00 16.00
Április 25. /sz./ Köröstarcsa - Makó
16.00 18.00
Május 9. /sz./
T.szentmiklós - Köröstarcsa
19.00 17.00
Május 16. /sz./ Köröstarcsa - Pick Szeged U23 18.00
Tisztelt Sporttársak !
Áttekintve atabellát és a fenti tavaszi sorsolást megállapíthatjuk, hogy ebből a helyzetből bármi megtörténhet a bajnoki év
végére. A remélt sikereink elérése érdekében játékosainktól
odaadó felkészülést és kiváló eredményeket várunk. Ennek
elérése érdekében kérjük, hogy szurkolóink látogassák
mérkőzéseinket és buzdítsák sportszerűen csapatainkat.
Kérjük, hogy adójuk 1 %-ávalsegítsék az egyesületet. Adószáma
a Köröstarcsai Községi Sportkörnek: 19977063-1-04.
HAJRÁ TARCSA !
SZ.Z.
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II. Születésnapi zumba party
Február 15-én a település zumbás eseményén közel 150-en
vettek részt legkisebbektől az idősebb korosztályig. Az általános
iskola tornatermében 30 meghívott oktató, a délután
Sztárvendége StasiaChalovaZumbaJammervolt,aki Ukrajnából
származik, de Budapesten él jelenleg családjával. Délelőtt
folyamán egy 3 órás tovább képzést tartott az oktatóknak. A
ZUMBA® Fitness könnyű táncos-fitnesz mozgásforma,
hatékony és szórakoztató, perzselően forró latin-amerikai
ritmusokkal és vicces koreográfiákkal. A táncokba beépített
zumba gyakorlatokkal erősíted izmaidat és formálod alakod,
szinte észrevétlenül.
Szerdánként várok minden kedves jelenlegi és leendő zumbázni
vágyó vendéget 17:30-tól a Szabó Károly Művelődési Ház
nagytermébe.

Meghívó - Március 15.
10.00 Ünnepi műsor Helye: Kossuth utca 6.
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola ünnepi
műsora. Ünnepi köszöntőt mond: Ábelné Wagner Andrea a
Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
10.45 Szabó Károly emléktábla koszorúzása
11:00 „Összhatás" G. Pataki Mária alkotó munkáinak
kiállítás megnyitója. A kiállítást megnyitja Végh Judit
Művészeti iskola tagozatvezető tanára. Közreműködik:
Paczuk Gabriella
Helye: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Továbbra is várom régi és új
vásárlóimat a virágüzletemben,
a megszokott kínálattal és
fogadtatással.
Varga Mihályné
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1+1 %
A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkező
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. ”Lehetőséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Polgárőr 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. Idősek 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

Kiemelt költségvetési előirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

0286

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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