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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2015. április

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

15. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2015. február 26-án tartotta soros ülését
A képvisel õ-test ület az ülés el sõ napi rendi p ontjak ént
közmeghallgatást tartott.
A testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót
jóváhagyta, azzal a kiegészítéssel, hogy a monográfiáról szóló
7/2015.(I.29.) számú határozatának a végrehajtási határidejét
2015. március 31-re módosította.
A képviselõ-testület megalkotta a 2015. évi költségvetését. A
költségvetés bevételi és kiadási fõösszegét 483.050 eFt-ban
állapította meg. Az önkormányzat 2015. évi beruházásai között
szerepel többek között a térfigyelõ kameráknak a beszerzése,
valamint az „Újvárosi” fedett buszmegálló kialakítása.
Járdafelújításra, útfelújításra 10 MFt van betervezve a
költségvetésbe. Biztosítja az önkormányzat a költségvetésében a
Dél kel et- alf öld i Re gio nál is H ull adé kga zdá lko dás i
Önkormányzati Társulás KEOP-7.1.1/1F pályázatának önerõ
hozzájárulását, a Közép-Békési Térség Ivóvízminõség-javító
Önk orm ány zat i Tár sul ás KEO P-1 .3. 0/0 9-11 -20 12- 000 9
pályázatának önerejét. Közfoglalkoztatási Programokra 85
MFt-ot tartalmaz, a költségvetés, melyet 100%-ban az állam
finanszíroz.
A testület a 2015. június 11-i testületi ülés 3. napirendi pontjára
felvette a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl szóló beszámolót.
A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat Békés Város polgármesterével a településen
keletkezett állati hulladék Békés városba történõ elhelyezésérõl,
valamint tárgyaljon a vágópontokat üzemeltetõ õstermelõkkel és
a Petõfi Vadásztársasággal a hulladék szerzõdés alapján történõ
átvételérõl.
A képviselõ-testület módosította a település fásítási tervét.
A testület az emlékfa ültetésre vonatkozó szabályzatának 1.
pontját kiegészítette úgy, hogy az emlékfa ültetésére kijelölt
terület a Somkert, ahol som és vérszilva, valamint a Kossuth tér,
ahol gömbjuhar és vérszilva fa ültethetõ.
A testület lakossági kezdeményezésre, illetve balesetveszély
elhárítása miatt - jóváhagyta a József A. u. 14/c szám elõtti, a
Dózsa u.- Szabó Károly u. sarkán lévõ és a Kossuth u. 41/a. szám
elõtti nyárfának a kivágását, valamint a Béke téren lévõ
nyárfasor kivágását. Megbízták a polgármestert, hogy a kivágott
fák pótlására a Béke térre smaragdfa kerüljön kiültetésre, a
fásítási tervben szereplõ közterület esetén a fásítási terv alapján,
a fásítási tervben nem szereplõ többi közterület esetében egyedi
döntés alapján kerüljön sor.
A képviselõ-testület megalkotta a szociális igazgatásról és
szoc iáli s ellá tásr ól szól ó önko rmán yzat i rend elet ét. A
rendeletben szabályozott ellátások fajtái a rendkívüli települési
támogatás (korábbi neve segély volt), a települési lakásfenntartási támogatás, szociális kölcsön és az Alapszolgáltatási

Központ által biztosított ellátások. Lakásfenntartási
támogatásként az önkormányzat fûtési támogatást biztosít. A
fûtési támogatás október 15. naptól április 15. napig terjedõ
fûtési idõszakra állapítható meg annak a családban élõnek,
akinek a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre
jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át (42.750,-Ft-ot), egyedül élõ esetén annak
250%-át (57.000,-Ft-ot)
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy értékesíti a Köröstarcsa,
Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan 1/3 tulajdonrészét Kurilla
Olivér köröst arcsai egyéni vállal kozóna k. A testül et a
tulajdonrészét képezõ vételárat 1.930 eFt-ban állapította meg,
melynek kifizet ése a sze rzõdésk ötéskor esedéke s. Az
önkormányzat ajánlata 60 napig érvényes.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a pályázat útján
bérbeadásra meghirdette elsõsorban turisztikai célú
hasznosításra a tulajdonát képezõ Köröstarcsa, Árpád tér 3. szám
alatti Ökocentrum épületét.
A testület elfogadta a polgármester szabadságolási tervét.
A testület módosította a szervezeti és mûködési szabályzatáról
szól önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület elfogadta az „Eszközök és források
értékelési szabályzatát”.

Kistérségi startmunka mintaprogram
A Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 2015.03.01jétõl 2016.02.29-ig három programban összesen 63 fõt
foglalkoztat Köröstarcsa Község Önkormányzata. Elsõként a
belvízelvezetés problémáját igyekszünk orvosolni, melynek
során 16 fõ segédmunkást, 2 fõ munkavezetõt , 2 fõ karbantartót
és 1 fõ adminisztrátort alkalmazunk. Munkájuk során a
belvízelvezetõ árkok, átereszek, tisztító aknák valamint a
záportározók tisztítását látják el. Emellett az apríték készítése is
igen fontos, mert intézményeink fûtése az általuk készített
aprít ékkal törté nik. A belte rület i közut ak karba ntart ási
programban szintén 16 fõ segédmunkást, 2 fõ munkavezetõt, 2
fõ karbantartót és 1 fõ adminisztrátort foglalkoztatunk.
Tevékenységük során az útpadkák rendezési munkáit, az
utakhoz tartozó vízelvezetõk karbantartását és az utakról való
vízelvezetést végzik. Az idei tervek közti is szerepel a
járdaépítés és a rossz minõségû útszakaszok renoválása, burkolt
utak kátyúzása. A harmadik programban a mezõgazdasági
munkálatok kapnak fõszerepet. E program keretein belül 17 fõ
segédmunkás, 2 fõ munkavezetõ és 2 fõ karbantartó kapott
álláslehetõséget. Feladatuk az Önkormányzati tulajdonú földek
elõ kés zít ése , zöl dsé gek , gyü möl csö k, fûs zer növ ény ek
termesztése és gondozása lesz, melyeket Köröstarcsa Község
Önkormányzatának konyhája hasznosít. Egyes földterületeken
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takarmány kukorica vetésére is sor kerül,ami a Szabadkai utcai
állattartó telepen található állatok kiegészítõ táplálékaként
szolgál. A növénytermesztésen túl tojótyúkok tartásával, nyulak
tenyésztésével és az idei évtõl új elemként juhok tartásával is
foglalkozunk. Az elõállított tojásokat a felnevelt állatszaporulatot értékesítjük illetve a tojást a Napközi Konyha
hasznosítja.
E három programban 83.157.308 Ft. támogatásban részesülünk.

Emlékfát ültettek házasságkötésük alkalmából:
Szûcs Gábor Péter és Ridély Renáta, Kukurugya Szabolcs és
Kovács Margit Katalin, Rácz Zsolt és Puskás Anikó, Pap Norbert
Mihály és Puskás Anikó
A jó idõ eljöttével kezdetét vette a mezõgazdasági
mintaprogram. Ennek keretében megkezdõdtek a veteményezések a Paprév kertben. A mezõgazdasági közfoglalkoztatásban dolgozók elsõként elvetették a mákot. Ezt követõen
vöröshagymát, fokhagymát dugtak el. A késõbbiekben apró
magvak elvetésével folytatódik a munka.

Megkezdõdött a belvízelvezetõ árkok karbantartása. A
karbantartás folyamatos, a település minden utcájában
megtörténik.

Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége
Március 15-e alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk
Köröstarcsán.
A községi ünnepség emlékfa ültetéssel kezdõdött. A Képviselõtestület határozata alapján faültetéssel tesszük emlékezetessé a
településen történt házasságkötéseket és köszöntjük Köröstarcsa
újszülöttjeit, immár 5 éve. Az eredetileg kijelölt helyek már
beteltek, így a Képviselõ-testület új helyeket jelölt ki, így a
jövõben a Somkertben és a Kossuth téren lesz az emlékfa ültetés.
A 2014. október 23-án az esemény a rossz idõjárás miatt
elmaradt, így ezen emlékfák ültetésére is sor került. 2015.
március 15-én a Béke téren 4 házasságkötésre és 16
gyermekszületésre ültettek fát az érintettek és hozzátartozóik.
Elsõként Lakatosné Kurucsó Anikó elõadásában Vitai Nikoletta:
Várlak címû versét halottuk, majd Lipcsei Zoltán polgármester
úr ünnepélyesen köszöntötte a házaspárokat, a szülõket,
gyermekeiket és hozzátartozóikat.

Gyermekük születése alkalmából emlékfát ültettek:
Botond nevû gyermekük születése alkalmából Vámos Gábor és
Fülöp Eszter
Nándor nevû gyermekük születése alkalmából Boros Antal és
Kukuk Krisztina
László nevû gyermekük születése alkalmából Szentesi László és
Kopányi Veronika Ilona
Lídia Izabella nevû gyermekük születése alkalmából Csapó
Zsolt és Boros Lídia
László nevû gyermekük születése alkalmából Róbert László és
Fábián Melinda
Rozália Ildikó nevû gyermekük születése alkalmából Dósai
László és Gál Mónika
Bence Kristóf nevû gyermekük születése alkalmából Kovács
Ferenc és Gyuricza Edit
Sándor nevû gyermekük születése alkalmából Budai Sándor és
Rása Bernadett
Fruzsina Andrea nevû gyermekük születése alkalmából Kovács
József és Gál Andrea Zsuzsanna
Hunor Péter nevû gyermekük születése alkalmából Gál Péter és
Hidvégi Eszter
Petra nevû gyermekük születése alkalmából Nagy Tibor és
Fazekas Tünde Szilvia
Gabriella Panna nevû gyermekük születése alkalmából Mezõ
Gábor és Frontó Mónika
Csongor Áron nevû gyermekük születése alkalmából Dombi
Attila és Puskás Edit
Noel Norbert nevû gyermekük születése alkalmából Pap Norbert
Mihály és Puskás Anikó
Mihály nevû gyermekük születése alkalmából Mezõ Mihály és
Molnár Erika
Levente Hunor nevû gyermekük születése alkalmából Kopányi
Gergõ és Földi Kriszta
Az ünnepség következõ helyszíne az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Mûvészeti Iskola volt, ahol Balázsné Dankó Hédi
igazgatóhelyettes tartott ünnepi beszédet az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcról. Beszédében emlékezett a
márciusi ifjakra, felvetette mit jelentett a szabadság az akkori
polgárok számára, és mit jelent a ma emberének. Majd az Arany
Gusztáv Általános iskola 7. osztályos tanulóinak mûsorát
tekintettük meg, melynek összeállítója és felkészítõ tanára
Wagner Éva volt.
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Elsõként Köröstarcsa Község Önkormányzata helyezte el a
megemlékezés koszorúját a Petõfi Sándor emléktáblánál, majd
intézményei, a református egyház és végül a civil szervezetek:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, JOBBIK Magyarországért
Mozgalom Köröstarcsai Szervezete, Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete, Köröstarcsai Gazdakör, Köröstarcsa Hangulat
Brigád a Köröstarcsai Fiatalokért Közhasznú Egyesület,
Köröstarcsa Iparosok, Közösségi Misszió, Községi Sportkör,
Molnár Sándor Polgári Kör, MSZP helyi szervezete,
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete, Nõklub, Nyugdíjas
Klub, Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Petõfi Vadásztársaság

2015. február 3

Külterületen (a zártkertekre is vonatkozik) az ingatlan
tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított égetést
végezhet.
A kérelmet az égetés tervezett idõpontját megelõzõ 10 napig kell
benyújtani a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez,
az eljárásért 3.000,-Ft illetéket kell fizetni.
Az OTSZ értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést
végezni, kivéve, ha azt más jogszabály így különösen
önkormányzati rendelet megengedi.
Köröstarcsa Község Önkormányzata a környezetvédelemrõl
szóló 9/2004.(VII.06.) rendelete megengedi a szabadtéri égetést.
Az önkormányzat avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályai:
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó helyen és
telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne
okozzon.
(2) Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, veszélyes
hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelõberendezést használni csak
úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne
jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelõberendezést
õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni,
amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz
eloltható.
(6) A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a
rendelet nem ad felmentést.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Farsangi hangulat a Pillangó csoportban
A középsõ csoportos gyerekek lelkesen készültek a farsangra.
Nagyon várták, hogy felvehessék a szép, ötletes jelmezüket és
izgatottan készültek a bûvész bácsi mutatványaira. Ezt a napot
megelõzte a „Nyílt napunk” a vidám, bohókás vetélkedõ,
játékos délelõtt a szülõkkel. Egy kis mûsorral, farsangi verssel és
tánccal készültünk, melyet bemutattunk a szülõknek,
nagyszülõknek, dédi mamának. Ezután következett az izgalmas
vetélkedõ: fazékverés fakanállal- bekötött szemmel, veréb
szökdelés létra fokai között, szivacslabda vezetés
hullámvonalban hokiütõvel bóják között, összevágott
Az ünnepi program záró helyszíne a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár volt, ahol a ház névadójára Szabó Károlyra
emlékeztek a résztvevõk és helyezték el az emléktáblánál
koszorúikat. Az emléktábla Baji József munkáját dicséri,
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete állította tisztelgésül a
történész, bibliográfus Szabó Károly emléke elõtt. Szabó Károly
életmûvének legmaradandóbb alkotása a Régi Magyar
Könyvtár, könyvészeti irodalmunk nélkülözhetetlen alapmûve.

Szabadtéri égetés új szabályai
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a
szabadtéri tûzgyújtásra, különösen az irányított égetés
engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
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bohócképek kirakása, lekváros poharak nyalása, lisztfújás és egy
anyuka felajánlásával meglepetés fánkot kaptunk, melybe
elrejtett valamit és kíváncsian ették, hogy ki találja meg. Aki
megtalálta még ajándékot is kapott. Mindenkinek tetszett a sok
érdekes játék.
A vetélkedõ után a szülõkkel együtt kézmûveskedtek - bohóc
zacskóbábot készítettek és együtt játszottak a gyerekek a
szüleikkel, mamákkal. Jó hangulatban telt el a délelõtt.
Örültünk, hogy sok érdeklõdõ apuka, anyuka, nagyszülõ és
dédszülõ eljött erre a vidám napra. Másnap a farsangon ettünk,
ittunk, mulattunk, ámultunk a bûvész bácsi mutatványain.
Nemcsak az óvodában farsangoltunk, hanem az Idõsek
klubjában is elõadtuk a farsangi verset és táncot. Úgy láttuk
tetszett az idõseknek, vidám hangulatot teremtettünk vele.
A Pillangó csoportos gyerekek és az óvó nénik

2015. április

TÁJÉKOZTATÁS
2015. március 02. napját követõen, minden héten, csak azon
ügyfelek hulladékgyûjtõ edénye kerül ürítésre, akik ilyen
tartalmú szerzõdéssel rendelkeznek és a hulladékgyûjtõ
edényük azonosító matricával el van látva. Az azonosító
nélküli edények minden páratlan hét szerdáján kerülnek
ürítésre, mivel ezen ügyfelek heti 60 liter hulladék
elszállítására szerzõdtek. Amennyiben a 60 literes edény
ürítésre szerzõdött ügyfeleink módosítani kívánják
szerzõdésüket heti 120 literre, úgy azt minden második
héten, az elõre meghirdetett ügyfélfogadási idõben, a
köröstarcsai Mûvelõdési házban, ügyfélszolgálati
kollégáinknál megtehetik.
Tisztelettel kérem tájékoztatásom elfogadását.

Farsang az általános iskolában
Az idei farsang más volt, mint eddig. Kati tanár néninek jutott az
új feladat, hogy megszervezze. Tudtuk, nem fogunk unatkozni, a
végeredmény magáért beszél.
Tanárok és diákok is segítettek a szervezésben. Nem
tétlenkedtünk. Az elõkészületekbõl kicsik és nagyok is kivették a
részüket, jöttek a jobbnál jobb ötletek. Így a mûsort hamar
összeraktuk. A plakátok is pikk-pakk elkészültek a 4. és a 6.
osztály keze munkájával. Ezzel hirdettük mindenkinek, hogy a
farsang megérkezett. A 6. b csomagolta a tombolát, a 7.-esek
árulták. Az 5. osztályból többen a Humorzsák dekorációját
készítették.
Majd eljött a péntek reggel és a 8. osztályosok nem gyõzték
pakolni a székeket. A tornaterem a napközisek és a
tanulószobások keze nyomán díszbe borult. Közben a szülõk
sürgölõdtek, gyûlt a fánk, a süti és a nap végére a szendvicsek is
elkészültek.
Négy órakor nyílt az ajtó, jött a sok jelmezes gyerek. Nagyon
meglepõdtünk mikor tanáraink is jelmezben jelentek meg. Csak
kapkodtuk a fejünket, hogy a jelmezek vajon kit is rejtenek? Volt
itt minden jó. Titoklufi, csillámtetkó, seprûtánc és állarc készítõ
verseny. Az este fényét a hipp-hopp táncosok emelték. Majd a
gyerekek körbe mentek és bemutatták a jelmezüket. A zsûrit nem
irigyeltem, mert rengeteg mestermû született, lett is nem is egy
elsõ hely!
A nap végét a disco zárta, jót táncoltam, nevetgéltünk, csak egy
baj volt, az idõ gyorsan repült. Alig várom a következõ
rendezvényt!
Palotai Petra

Tisztelettel:
Bondár Lajos
Békés-Manifest Kft. ügyvezetõje

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
Értesítjük Köröstarcsa település lakosságát, hogy
lomtalanítási akciónkat 2015. április hó 25. napján
(szombat) tartjuk.
Kérjük Önöket, hogy feleslegessé vált dolgaikat a
közterületre szombat 6 óráig helyezzék ki. (kipakolni már
pénteken délután is lehet!)Lomtalanítás keretén belül
veszélyes hulladékot,elektronikai eszközöket, televíziót,
hûtõt, trágyát, salakot, kommunális szemetet nem
szállítunk el. Segítõ közremûködésüket köszönjük.
Békési Hulladékgyûjtõ Kft.
5630 Békés, Verseny u. 3-5. Tel./ Fax.:411-366,643-523.

Kedves Lakosok!
A Szabadkai út 4-5 sz. alatti Állattartó telepen 30 Ft/db áron
folyamatosan friss tojás kapható!

Nyúl akció!
900.-/db áron
Debreceni süldõ
nyulak kaphatóak!
Nyitva:
Hétfõtõl-péntekig:
9.00-11.00-ig;
13.00-15.00-ig

Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal Köröstarcsa településen
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre munkaerõ felmérés és lakossági
utazási szokások témában 2015. márciustól decemberig.
Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott
kérdezõi végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét
véletlenszerûen választották ki. A válaszadás önkéntes. Az
adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történik és az
adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetõsége nélkül kerülnek nyilvánosságra.
Központi Statisztikai Hivatal
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SPORTHÍREK
Köröstarcsai diáklány az országos
diákolimpia bronz érmese 14 induló közül
2015. március 14-én került megrendezésre Pestszentimrén a
Leány II-III. és IV. korcsoportos diákolimpia melyen Molnár
Kitti a köröstarcsai DSE színeiben lépett szõnyegre.
Súlycsoportjában (49 kg-ban) 14 induló közül harmadik
helyezést ért el!
2014. év eleje óta a köröstarcsai DSE birkózó egyesülete a
következõ támogatásokat kapta meg a Magyar Birkózó
Szövetségtõl:
Szõnyeg program 1.000.000 Ft
Sport felszerelés 500.000 Ft
További sporteszközökre 500.000 Ft
2015. év elején, a folyamatos eredményeink alapján további
3.000.000 Ft-ot állapított meg a Magyar Birkózó Szövetség
létesítmény fejlesztésre a klub részére.
További tervünk a bõvítés kapcsán egy futógépekkel felszerelt
konditerem, ami nem csak a birkózóknak hanem minden
sportolni, mozogni vágyó diáknak, anyukának, apukának jó
mozgás lehetõséget biztosít.
Továbbra is várjuk a sport iránt érdeklõdõ gyerekek
jelentkezését!
Szeretném megköszönni az eddigi segítséget az Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatójának
Török Imrének és Köröstarcsa Község Önkormányzatának
Sportbaráti tisztelettel:
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke
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eredmény, hogy a köröstarcsai fiú
csapat március 14-én Izsákon
mind a két mérkõzését megnyerte
és jelenleg holtversenyben a
harmadik helyen áll.
Eredmények: Bácsalmás-Izsák 14
23; Lajosmizse-Békéscsaba
11:23; KiskunfélegyházaOrosháza 1:28; KöröstarcsaLajosmizse 30:12; BácsalmásOrosháza 12:28; Gyula-Kecel
23:28; Békéscsaba-Kiskunfélegyháza 30:10; Izsák-Gyula
19:27; Kecel-Köröstarcsa 21:22
A csapatok március 28-án Kecelen folytatták a bajnokságot,
majd április 19-én /vasárnap/ Mezõberény lesz a következõ
forduló az alábbi program szerint:
9.00 Köröstarcsa
- Gyula
9.50 Orosháza
- Izsák
10.40 Gyula
- Békéscsaba
11.30 Köröstarcsa
- Orosháza
12.20 Izsák
- Kiskunfélegyháza
13.10 Kecel
- Lajosmizse
14.00 Békéscsaba
- Bácsalmás
14.50 Kiskunfélegyháza - Kecel
15.40 Békéscsaba
- Lajosmizse
Javasoljuk és kérjük, hogy a szülõk és a sportbarátok látogassák
meg a mezõberényi területi versenyt és buzdítsák fiataljainkat a
sikeres szereplésük érdekében. Az utolsó fordulót Gyulán
rendezik május 10-én.
Megkezdõdött a Horváth István teremkupa is Újkígyóson. A
Köröstarcsa I- Újkígyós mérkõzést a mieink nyerték 28:24-re,
míg a Köröstarcsa II. csapatának fiataljai 33:19-re kikaptak a
rutinosabb és „súlyosabb” Nagyszénásiaktól.
Folytatódott a megyei ifjúsági és a serdülõ bajnokság is
Szarvason, ahol csapataink kiváló eredményt értek el. 5
mérkõzésbõl 4 gyõzelem és egy „megbocsájtható” vereség.
Eredmények:
Ifjúságiak: Szarvas-Köröstarcsa 21:24; Köröstarcsa-Kondoros
20:9; Köröstarcsa-Békéscsaba 16:27;
Serdülõk: Köröstarcsa-Szarvas 20:12; Köröstarcsa-Békéscsabai
DSK. 18:6

Középen Molnár Kitti és edzõje Hencz Gyula

Kézilabda
Folytatódik a Köröstarcsai KSK. U-14-es fiú csapatának
mérkõzés sorozata az Országos Gyermekbajnokságban. A
rájátszásban, régiós szinten három megye csapatai közösen
folytatják a versenyt. A csapatok Köröstarcsa kivételével- mind
városi, sõt NB-s csapatok utánpótlás csapatai. Ezért is kiváló

A megyei felnõtt férfi bajnokság április 18-án kezdõdik.
Mérkõzéseink menetrendje:
Április 18 /vasárnap/
17.00 Mezõhegyes-Köröstarcsa I.
Április 21 /kedd/
19.30 Felföldi-Köröstarcsa II.
Április 23 /csütörtök/ 17.00 Köröstarcsa II.Mezõhegyes
Április 26 /vasárnap/
17.00 Köröstarcsa I-Kondoros
Május 3 /vasárnap/
15.00 Köröstarcsa II-Kondoros
Május 3 /vasárnap/
17.00 Köröstarcsa I-Gyula
Május 8 /péntek/
18.00 Gyula-Köröstarcsa II.
Május 9 /szombat/
14.00 Felföldi-Köröstarcsa I.
Május 17 /vasárnap/
15.00 Köröstarcsa II.-Kétsoprony
Május 17 /vasárnap/
17.00 Köröstarcsa I.-Szarvas
Május 21 /csütörtök/
18.00 Szarvas-Köröstarcsa II.
Május 23 /szombat/
17.00 Kétsoprony-Köröstarcsa I.
Május 31 /vasárnap/
17.00 Köröstarcsa I.-Köröstarcsa II.
Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel versenyeink idõpontjait és
látogassák rendezvényeinket, buzdítsák csapatainkat!

HAJRÁ TARCSA!
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Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a bûnelkövetõek egyik kedvelt módszere a gépkocsiból lopás,
illetve a gépkocsi feltörés !

A bûncselekmények megelõzése érdekében:
- a jármûben ne hagyjanak jól látható helyen értéket!
(pénztárca, táska, telefon, GPS, stb.)
- legyenek körültekintõek, mert a megérkezés helyén figyelhetik
mozzanataikat! (pl. temetõk, bevásárló helyek parkolói, stb.)
- a gépkocsitól történõ távozáskor annak ajtajait minden esetben
zárják be!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a fentiekben
leírtakkal vagy más jogsértõ cselekményekkel kapcsolatban
gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívül
tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 0666/352-522-es telefonszámon, a 112-es segélyhívó számon!
NE ADJON ESÉLYT A BÛNÜZÕKNEK !!

Kupakgyûjtés
Neked parányi szemét, neki hatalmas segítség!

„Egy oxigénhiánnyal született tizennégy éves oszlári kislány
külföldi mûtétjére gyûjtenek a legnagyobb közösségi
oldalon. Nemcsak adományokat fogadnak, hanem mûanyag
palackok kupakjait is. Mûtétenként legalább másfél millió
forintra lenne szükség, hogy a kislány izomzatának
feszességét oldják. Dóri esetében valószínûleg két-három
mûtétre lenne szükség. Magyarországon jelenleg nem
végeznek ilyen operációt. Barcelonában azonban õsszel
megmûthetnék.”
Kérjük hozza el a kupakokat a gyûjtés helyszíneire és
helyezze el a kihelyezett dobozokba!
Gyûjtés helyszínei:
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Alapszolgáltatási Központja
5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 2.
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20.
Köröstarcsa Község Önkormányzata
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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. Községi Sportegyesület
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”
Alapítvány
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület 19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület 18001099-1-04
14. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04

További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
0066
2. Magyar Katolikus Egyház
0011
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
4. Magyarországi Baptista Egyház
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 Civil kedvezménye-zettek és a Technikai
számok 2015 címeknél.
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