ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Két okból szoktuk
bámulni a csillagot,
mert ragyog és mert
kifürkészhetetlen.
Közvetlen közelünkben
azonban van egy
sokkal elbűvölőbb és
sokkal mélységesebb
titok: a nő. „

Szociális célú tüzelőanyag támogatás
Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk idén is sikerrel pályázott barnakőszén
beszerzésére. 2021. január 25-27-ig összesen 533 mázsa
barnakőszén került kiosztásra szociális célú támogatásként. A
támogatásban - kérelem alapján - 67 család részesült.
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán
polgármester

Victor Hugo
Fotó: Somogyi-Vida Szilvia
A nők iránti megbecsülés és tisztelet napja alkalmából sok
szeretettel köszönti településünk hölgy lakóit Köröstarcsa
Község Önkormányzata nevében Lipcsei Zoltán polgármester
úr!

Tehetség és öröm a településen
Schmél Zoltán 9. osztályos tanuló értesítést kapott, hogy
felvételt nyert a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia teljes
programjára. A sok év kitartó munka, a megmérettetésen elért
kiváló eredmények meghozták a várt sikert. Budapestre, az
Akadémiára való bekerülés hatalmas mérföldkő az életében,
hiszen itt megkaphatja mindazt a segítséget, mellyel céljait
további kitartó munkával valóra is válthatja. Gratulálunk!

Élet a farmon
38 bárány született, és a közeljövőben 3 anyajuh fog még elleni a
helyi Szabadkai úti állattartó telepen. Az állomány
különlegessége az, hogy 3-szor születtek hármasikrek, ami azért
nem mindennapos.

Lipcsei Zoltán polgármester, Schmél Zoltán, Heinz Gyula
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Boldog Születésnapot!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2021. 02. 02-án Lakatos
Sándorné Orbán Eszti nénit 90. születésnapja alkalmából a
település vezetés képviseletében személyesen köszönthettem a
szép korúak körében. Eszti néni ez alkalomból vehette át
Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot és a
köröstarcsai Önkormányzat ajándékát.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánok!

A hármasikrek születése a juhok esetében is nagyon ritka
esemény, az pedig, hogy ez két nap alatt háromszor is
megtörténjen, még inkább unikumnak, egyedülállónak számít. A
tarcsaiak ennek hatására több telefonhívást is kaptak
állattartóktól, hogy információt kérjenek, minek köszönhető
mindez. Húsvétra tervezik a bárányszállítást. Az önkormányzat
arra törekszik, hogy a bevételek folyamatos visszaforgatásával
és újabb beruházásokkal önfenntartóvá tegyék a létesítményt.
Emellett bővítették a tojástojó tyúkállományt is. A jelenlegi
kétszáz tyúk mellé nemrégiben 160 fiatal jérce érkezett. Ehhez
már felépült a megfelelő körülményeket biztosító tyúkól.
Húsvétra választási nyulak is lesznek eladóak. Három magyar
tarka szarvasmarhát is nevelnek, melyek számát szintén növelni
szeretnék.
Tojás kapható mindig az adott készlet erejéig jelenleg 35 ft-os
áron (áprilistól nagyobb mennyiségben is): hétfőtől péntekig 812 és 13-15-ig

Lakatos Sándorné Orbán Eszti néni és
Lipcsei Zoltán polgármester

Közvilágítás korszerűsítése
Tisztelt Lakosság! Örömmel értesítem Önöket, hogy a
Képviselő-testülettel egyetértésben elfogadásra került a
település közvilágításának korszerűsítéséről szóló döntés.
Községünkben elengedhetetlen feladattá vált a közvilágítás
korszerűsítése, a meglévő lámpatestek cseréje és a rendszer
modernizálása, hiszen a jelenlegi elavult lámpatestek
élettartamuk végéhez közelednek, vagy már le is jártak.
A korszerűsítést teljeskörűen kívánjuk megvalósítani, így nem
csak a jelenleg lámpatesttel rendelkező oszlopok kapnak a
szabványoknak megfelelő, új, modern led világítást, hanem a
jelenleg lámpatesttel nem rendelkező oszlopok led
lámpatestekkel való felszerelését is megvalósítjuk. Így a
korszerűsítés mellett a közvilágítás fejlesztése széleskörű
bővítést is tartalmaz.
Az elfogadott döntés alapján a közvilágítás korszerűsítésére és
bővítésére rövid időn belül megindulhat a közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezés 14-16
hónapot vesz igénybe, előzetes terveink alapján 2022. második
felében már az új, modern led lámpatestekkel megvilágított
utcákon közlekedhetünk.
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán
polgármester

Hamarosan épülhet a
kerékpárút

Lipcsei Zoltán polgármester és Marton László telepvezető

A TOP-3.1.1-16 kódszámú "Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés" című pályázatunkhoz a Békés Megyei Önkormányzat 9.730.105 forint
többlettámogatást nyújtott, melynek eredményeként a
belterületi kerékpárút fejlesztése tavasszal elindulhat. Bízom
benne, hogy hamarosan mindenki kedvére használhatja az új
kerékpárút szakaszt!
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán polgármester
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Kölcsönzési lehetőség!
A könyvtár zárva van, de a
könyvek még olvasóikra
lelhetnek. A Szabó Károly
Művelődési Ház facebook
oldalán, e-mailben a muvhaz
@korostarcsa.koznet.hu vagy
telefonon a 06/66-480-824-es
telefonszámra érkezett kéréseket előre egyeztetett időpontban tudjuk teljesíteni a bejáratnál,
emellett a könyveket „Házhoz megy a könyv” szolgáltatással
otthonukba visszük.
Önökre, rátok várnak az új könyvek!

Az új Művészeti Iskola félévet zárt
Tavaly szeptemberben újonnan megalakult a Szokolay Sándor
Alapfokú Művészeti Iskola békési székhellyel, a méltán
nagyhírű Békési Zeneiskola utódjaként, több telephellyel és
művészeti ággal kibővülve kezdte meg működését, 512
tanulóval és 25 pedagógussal. A Gyulai Tankerületi Központ
kiemelt figyelmet fordít az új művészeti iskola működésére,
mind a négy telephelyen Békésen, Kamuton, Tarhoson és
Köröstarcsán.

2015. február 3

tudtuk megrendezni. Szeptemberben még sikerült
kerékpáros kirándulásra elmenni Mezőberénybe, ahol
az OPSK Művelődési Központban megrendezett Kavics festészet kiállítást tekintettük meg. A farsangot
kisebb csoportokban ünnepeltük. Így készülünk a
Népviselet Napjára és a
húsvétra is. Remélem az év
végi tanulmányi kiránduláson már jókedvvel részt
tudunk venni.
Köszönetünket fejezzük helyi partnereinknek, a „Lehetőséget a Tehetségnek Alapítványnak”, Forró Antalné
óvodavezetőnek és Balázsné
Dankó Hédi intézményvezetőnek a művészeti iskolában folyó munka támogatásáért,
valamint a kedves szülőknek!
Végh Judit
Szokolay Sándor AMI intézményvezető-helyettes

SPORTHÍREK
Indul az NB.II-es kézilabda bajnokság

Az új tanév némi változást és sok új lehetőségeket hozott
számunkra. A köröstarcsai művészeti iskola képzőművészeti
tanszaka mellett, színjáték valamint pengetős tanszak is indult,
ahol citerázni tanulnak növendékeink. Szeptemberben 78
köröstarcsai, a művészetek iránt érdeklődő és tehetséges tanuló
kezdte meg a tanévet. Közülük hét óvodás gyermek, akik
iskolaelőkészítő jelleggel az óvoda és iskola átmenetet segítő
programunknak és az Óvodával való együttműködésnek
köszönhetően részesülnek a művészeti oktatásban. Tanulóink
létszáma növekedett, így tanuló csoportjaink száma a
képzőművészeti tanszakon eggyel nőt és új csoportunk lett a
színjáték és citera tanszakon is. Pedagógusaink száma is
növekedett, a szolfézst Szabóné Uhrmann Zsuzsanna, a citerát
Biró László, a színjátszást Boldis Julianna oktatja. A
képzőművészetet és kézművességet pedig Wagner Éva tanár
néni és Végh Judit tanár néni ismerteti meg a gyerekekkel, ifj
Miklós Gábor segítségével.
Az első félévet növendékeink színvonalas munkával és
kitartóan végezték. Megtartottuk az első zenei vizsgát is citerás
növendékeinknek a Magyar Kultúra Napján, melyre ellátogatott
művészeti iskolánk igazgatója Bagoly László karnagy úr is, aki
elismerően nyilatkozott növendékeink felkészültségéről. Sajnos
a kialakult járványügyi helyzet miatt hagyományos
rendezvényeinket és kiállításainkat az elmúlt félévben nem

Amint véget ért a zűrzavaros
őszi szezon azonnal téli szünetre
mentek a játékosok. Az őszi
bajnokságról a felnőtteknek is,
ifiknek is két mérkőzése maradt
el, amit tavasszal kell pótolni.
A hiányosan lejátszott bajnokságban a felnőttek negyedik, az
ifik nyolcadik helyen álltak.
A téli szünet végére elindult a
„jövés-menés” a felnőtt csapat
háza táján.
Amikorra elkezdődött a téli
felkészülés, Branyiczki György Algyőre, Sárosi Gergő
Mezőtúrra távozott, viszont a felnőttekhez érkezett Styop
Miklós /kapus/, visszatért Bögre Tamás, bekapcsolódott a
munkába Répási Zoltán, valamint két békési játékos Kovács
László és Rácz Nataniel érkezett, akik ifi és felnőtt csapatban is
szerepelhetnek.
A felkészülést járványos betegség, vagy tartós sérülés nem
akadályozta, viszont munkahelyi elfoglaltság miatt többen és
többször hiányoztak edzésről, edzőmérkőzésről. Mindezek
miatt nem volt teljes értékű a felkészülés, Az edzők kevés
edzőmérkőzést tudtak beépíteni a programba. Az érkező
játékosok beilleszkedése, beépítése nehéz feladat lesz, ami az
egész tavaszi szezont befolyásolja majd.
Az első lejátszott bajnoki mérkőzésen, Kiskunmajsán sok
hibával, de nagy elszántsággal játszott a felnőtt csapat, ahol
24:24-es döntetlent értek el. A mérkőzést az interneten is lehetett
követni.Alátottak alapján nem érdemelt vereséget a csapat.
Reméljük, hogy az elkövetkezendő mérkőzések során is
megmarad ez a kiváló küzdő szellem, amely mellé szerencse is
társul és így szép sikereket érünk majd el.
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Reméljük, hogy mérkőzéseinket rövid időn belül a helyszínen is
láthatják szurkolóink. Amíg ez nem következik be addig élő
közvetítéssel próbáljuk láthatóvá tenni a mérkőzést mindenki
számára. Otthon is lehet sportszerűen szurkolni. Továbbra is
HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán
NB.II-es Férfi Kézilabda Bajnokság
2020-2021 tavaszi sorsolása
Ifj.
Felnőtt
Február 13. Kiskunmajsa - Köröstarcsa
16.00 18.00
Február 20. Köröstarcsa - Csongrád
16.00 18.00
Február 27. B.csabai BDSK - Köröstarcsa
15.30 18.00
Március 6. Köröstarcsa - Mezőtúr
16.00 18.00
Március 14. Algyő - Köröstarcsa
-16.00
Március 20. Makó - Köröstarcsa
15.00 17.00
Március 27. Túrkeve - Köröstarcsa
16.00 18.00
Április 3.
Köröstarcsa - Kondoros
16.00 18.00
Április 10. Köröstarcsa - Kunszentmárton 16.00 18.00
Április 24. Kondoros - Köröstarcsa
16.00 18.00
Május 8.
Köröstarcsa - Szolnok
16.00
-Május 8.
Köröstarcsa - B.csabai DKSE.
-18.00
Május 16. T.szentmiklós - Köröstarcsa
16.00 18.00
Május 22. Köröstarcsa - Algyő
-18.00
Tisztelt Sporttársak, Kedves Szurkolóink!
Elkészült a tavaszi sorsolás. Kérem, szíveskedjetek áttekinteni
és a programot pontosan betartani. Reméljük, hogy tavasszal
már lesznek mérkőzéseink, amikor szurkolóinkat is fogadhatjuk.
Elkészült a „Köröstarcsai Kézilabdázás Története” című
internetes oldal, közel száz képpel.
Megtalálható a www.korostarcsa.hu weboldalon.
Széplaki Zoltán. Szak.o.vez
- A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. évben a fő baleseti
okok között az elsőbbség meg nem
adása állt első helyen. A gyorshajtás
miatt bekövetkezett balesetek aránya
szintén nagyon magas volt.
- 2020. évben a balesetek jelentős részét
személygépkocsi vezetők okozták, őket követik a
kerékpárosok. Nem egy esetben fordult elő, hogy
kerékpáros ütközött kerékpárossal.
- Az életkor tekintetében a 18 - 60 év közötti okozók
emelkedtek ki. Ez a korcsoport felelős a sérüléses balesetek
bekövetkezésének a legnagyobb részéért. A 60 év feletti
okozók pedig közel 25%-ban felelősek a sérüléses balesetek
bekövetkezéséért.
- Az idei 2021-es évben február 23-ig a fő baleseti okok
között a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása és a
követési távolság be nem tartása áll kiemelkedő
részaránnyal.
- A személygépkocsi vezetők okozták az idei évben a
legtöbb balesetet. A kerékpárosok pedig a balesetek 25%-át
okozták, így jelentős részarányban szerepeltek az okozók
között.
- Pozitívum, hogy a 60 év feletti korcsoport az idei évben
még nem okozott balesetet.
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a Békési
Rendőrkapitányság kéri a járművezetőket, különösen a
kerékpárosokat és személygépkocsi vezetőket, hogy
fokozott figyelemmel közlekedjenek és a balesetek
megelőzése érdekében legyenek tekintettel egymásra.
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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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