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

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

15. évfolyam 10. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
A gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
S a gyertyafénynél még a csillag is táncol.

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NEVÉBEN
LIPCSEI ZOLTÁN
POLGÁRMESTER.

Községi karácsonyi ünnepség
Szeretettel meghívom Önt a 2015. december 18-án
(péntek) 17:30 órakor a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban megrendezésre kerülõ
Községi karácsonyi ünnepségre.
- Köszöntõt mond Lipcsei Zoltán polgármester
- „Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom” c. karácsonyi
rajzpályázat eredményhirdetése
- Karácsonyi Kántálás az Arany Gusztáv Általános Iskola 6.
osztályos tanulóinak bemutatója
Felkészítõ tanár: Végh Judit
- Varga Gábor a Bartók Béla Konzervatórium tanulójának
gitár elõadása
- Karácsonyi álom
Gyaraki Viktor és Patzer Noémi társastánc bemutatója
- Andersen:A kis gyufaárus lány
- Marianna Balettiskola növendékei
felkészítõ: Vargáné Szokol Mariann
- Óvoda Margaréta csoportjának Karácsonyi mûsora
- Gyertyatánc
Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület 2015. november 26-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót. A polgármester tájékoztatta a
képviselõ-testületet, hogy Molnár Zoltán a ligeti tó bérlõje a
szerzõdésben vállalt faház telepítését még december hónapban
teljesíti.
A testület 2016. április 1. naptól 2021. július 31. napig Forró
Antalnét Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõjének kinevezte.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat ¾ évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A beszámolóból
megállapítható, hogy a kiadások 60,6%-ban, a bevételek 71,/5ban teljesültek. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete
stabil, az ez évi kiadások biztonságosan finanszírozhatók.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetési koncepcióját.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert és az
alpolgármestert, hogy a benzinkút tulajdonosával a benzinkút
mûködtetésével kapcsolatban folytasson tárgyalásokat.
A képviselõ-testület felülvizsgálta a helyi adókról szóló
rendeletét, az adómértékek nem változtak.
A testület módosította az önkormányzat 2015. évi
költségvetésérõl szóló rendeletét, így a költségvetés fõösszege
514.857 eFt-ról, 507.434 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület elfogadta a 2016. I. félévi munkatervét. .
Eszerint az alábbi idõpontokban tartja üléseit:
Február 04. (csütörtök) 16.00 óra
!
!
!

Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Vállalkozó háziorvos, fogorvos által az önkormányzatnak
fizetett költségtérítés felülvizsgálata
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása
(I. forduló)
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
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! A házibrigád beszámolója 2015. évi tevékenységérõl, a
brigád 2016. évi feladatainak meghatározása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
! Lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
! A NET Zrt. vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonban lévõ
köröstarcsai ingatlanokról döntés
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
! Bejelentések
Február 25. (csütörtök) 16.00 óra
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések
Április 28. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. A Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója az
átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök
gyakorlásáról
Elõadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság
elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó
Rása Ildikó családsegítõ
5. Önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és
adományozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Június 9. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Közrend, közbiztonság helyzete
Elõadó: Jakusovszki Zoltán a Mezõberényi Rendõrõrs
Õrsparancsnoka
3. Beszámoló a település tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
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5. A Képviselõ-testület 2016. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
A testület megbízta a polgármestert és a címzetes fõjegyzõt,
hogy készíttessen szakértõvel a településre vonatkozó
közlekedési koncepciót.
A képviselõ-testület 2015. december 7. naptól a Hunyadi utca
közútjának forgalmi rendjét az Arany János utca irányából
egyirányúsította.
A képviselõ-testület Ombodi Róbert kikötõ mûködtetõ bérleti
díj elengedésére vonatkozó kérelmének megtárgyalását a
2016. februári ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi éves
ellenõrzési tervét.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Települési Értéktár Bizottság
tevékenységérõl szóló beszámolót.
A testület módosította a talajterhelési díjról szóló rendeletét úgy,
hogy mentességet kérhet az a családban élõ személy, akinek az
egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a
nyugdíjminimum 100%-át és a család vízfogyasztása nem
haladja meg az évi 120 m3-t, az az egyedülálló személy, akinek a
havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
150%-át és a vízfogyasztása nem haladja meg az évi 60 m3-t,
valamint az az egyedülálló 70 év feletti személy, aki a 70.
életévét a tárgyév március 31-ig betölti és a vízfogyasztása nem
haladja meg az évi 60 m3-t.
A képviselõ-testület az egységes családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat létrehozásához kapcsolódó döntéseket hozta meg.
A képviselõ-testület megalakította a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde érdekképviseleti fórumát, tagjainak számát 4 fõben
határozta meg. A fórum tagjának Végh Juditot, a Humán és
Ügyrendi Bizottság elnökét megválasztotta. A fórum mûködését
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár épületében
biztosítja. A mûködési szabályzatát jóváhagyta.
A testület elfogadta az önkormányzat és intézményei munkaruha
szabályzatát.
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelete alapján megkezdõdött a
települési lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tûzifa
osztása.
A fûtési támogatás a fûtési idõszakra kerül megállapításra,
melyre jogosult lehet az, akinek a kérelem benyújtását megelõzõ
hónapban az egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
a) családban élõ esetében az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át (42.750.-Ft)
b) egyedül élõ esetén annak 250 %-át (71.250.-Ft)
a támogatás értéke: 4.000.-Ft/hó.
A támogatást két részletben kapják meg az arra jogosultak. A
részletes feltételekrõl érdeklõdni lehet a Családsegítõ Szolgálatnál és a www.korostarcsa.hu honlapon a rendeleteknél.
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A támogatás megtérül

Az önkormányzat dolgozói elõkészítik a faosztást

OVIGÁLA 2015 címmel október 9-én du. 4-tól mûsoros
jótékonysági estet rendeztek az óvoda dolgozói és az
„OVISOKÉRT” alapítvány kuratóriumának tagjai, a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében. A
rendezvényen részt vett nagyon sok segíteni vágyó Köröstarcsai
lakos, szülõk, ismerõsök és meghívott vendégek, így Lipcsei
Zoltán polgármester, a képviselõtestület több tagja, és az óvoda
nyugdíjas dolgozóinak többsége. A köszöntõben elhangzott a
rendezvény célja: az óvodánk részére só szobát szeretnénk
berendezni, só fallal, sómokozóval. Tudjuk, hogy napjainkban
sokan szenvednek asztmatikus megbetegedésben, õsszel pedig
igen hamar megfáznak, náthásak a gyerekek, és elsõsorban
számukra nyújthat nagy segítséget, ha van ilyen lehetõségük a
légzéstisztításra, még ha az orvost nem is helyettesíti. A só
jótékony hatását, már nagyon régen felfedezték. Sóbányában
kialakított szanatóriumokról, kórházi kezelésrõl, só terápiáról,

Köröstarcsa Község Önkormányzata 263 - bölcsõdés, óvodás,
iskolás - gyermeket lepett meg december 05-én mikulás
csomaggal.

INTÉZMÉNYI HÍREK
„Télapó itt van…”
2015. december 5-én megtartottuk karácsonyi kézmûves
délelõttünket a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták az érdeklõdésüknek,
kézügyességüknek megfelelõ elfoglaltságot. A díszek és
ajándékok elkészítésén kívül játékos feladatok is vártak kis
vendégeinkre. A gyerekek nagy örömére ellátogatott hozzánk a
Mikulás is. Édességgel teli puttonyából minden gyermek kapott
egy kis finomságot. A bátrabbak verseltek és énekeltek is neki.
Hagyományunkhoz híven, idén is teával és mézeskaláccsal
vendégeltük meg a hozzánk ellátogatókat.
Mikulásszolgálatunk már több éve áll a gyermekek
rendelkezésére. Így délután újra útra kelt a Mikulás és segítõje, a
krampusz, hogy otthonukban, családi körben látogassa meg a
gyermekeket és személyesen adja át nekik a csomagokat. A
hatás most sem maradt el, volt aki megszeppenve, csodálkozva,
volt aki bátran, egybõl dalra fakadva, otthon készült finom
süteménnyel és persze az elmaradhatatlan pohár tejjel fogadta a
nagy szakállút.

légzéstisztításra, még ha az orvost nem is helyettesíti. A só
jótékony hatását, már nagyon régen felfedezték. Sóbányában
kialakított szanatóriumokról, kórházi kezelésrõl, só terápiáról,
és só lámpáról, sok helyen hallottunk már. És most a rendezvény
segítségével nálunk is megvalósulhatott ez a lehetõség, annak
ellenére, hogy sajnos az alapítvány által benyújtott pályázat nem
nyert. A bevételbõl és a támogatásokból 257000.- Ft jött össze, a
megrendelt sófal és a két sómokozó összesen 304000.- Ft-ba
került az októberi akcióban, amit az alapítvány pótolt ki az 1%os felajánlásokból. A gyerekek kisebb csoportokban már
birtokba is vették, felváltva tartózkodnak bent a felnõttekkel. A
só mikronnyi részecskéi bekerülnek a helység levegõjébe, és ezt
szívják be az ott tartózkodók, így tisztítja a légzõszerveket.
Láthatjuk tehát hogy az összefogás csodákra képes, és érdemes
támogatni az ovisokat az alapítványon keresztül is.A kicsik
pedig számtalan jó hangulatú fellépéssel hálálják meg a törõdést
és a tenni akarást minden évben. A megtanult versek és dalok sok
ünnepség kedves színfoltjai az „Idõsek Klubjában”, a
Mûvelõdési Házban” a „Kikötõben” a „Ligetben”és még számos
helyen.
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Az esztendõ vége felé, ahogy visszatekintek és látom az
eredményeket minden kedves támogatónknak, és segítõnknek
szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a kitûzött céljainkat
elérhettük. Köszönöm a Fenntartónak, a Szülõknek, és minden
Kedves Munkatársamnak az odaadó munkáját, és egyben
kívánok Békés Meghitt Karácsonyt és Eredményekben Gazdag
Boldog Újesztendõt Mindenkinek!
Forró Antalné óvoda vezetõ

Adventi gyertyagyújtás
Hagyománnyá vált községünkben, hogy az adventi várakozás
kezdetén a Milleniumi parkban adventi koszorú kerül
felállításra. Ezen, Karácsonyig minden hétvégén felgyullad egyegy gyertya.
Az elsõ gyertyagyújtásra november 29-én került sor. A
megjelenteket Lipcsei Zoltán polgármester köszöntötte, majd az
óvoda Pillangó és Margaréta csoportjai vidám mûsorát láthatta a
közönség.
A koszorú elsõ gyertyáját Forró Antalné Ági óvónéni és apró
segítõje gyújtotta meg.
A következõ vasárnap, december 6-án, az Arany Gusztáv
Általános Iskola 6. osztályosai, Karácsonyi kántálás címû
elõadásukkal kezdõdött. Felkészítõjük Végh Judit mûvésztanár
volt, aki mûsoruk végén, két diákjával meggyújtotta a második
gyertyát.
A harmadik adventi gyertyagyújtásra, december 13-án került
sor. Ezen a vasárnapon a Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete volt segítségünkre. Verses és zenés elõadásukban a
civil szervezet tagjai mellett, a Mezõberényi Evangélikus
Rézfúvós Együttes is közremûködött. Végül Borgula Pálné a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének elnöke és dr.
Bácskay Tamás az egyesület titkára gyújtotta
meg a harmadik gyertyát.
Vendégeiket meleg teával és a Nagycsaládosok által készített kaláccsal
vártuk.
Az utolsó adventi vasárnapon,
december 20-án 16:00 órakor a
Református Egyházzal együttmûködve szeretettel várunk minden
érdeklõdõt a Milleniumi parkban.

SPORTHÍREK
Ekkora siker még nem volt
Amikor június végén rövid, de igen gyötrelmes „vajúdás” után a
szakosztályvezetés meghozta az NB.II-es benevezésre szóló
döntést akkor még a legmerészebbek se mertek arra gondolni,
hogy ilyen „meseszép” eredményeket érnek el a kézilabda
szakosztály csapatai és játékosai. A benevezést követõen át
kellett gondolni, hogy ilyen szûkös pénzügyi, technikai és
személyi keretbõl egyáltalán hogyan lehet beindítani az NB.IIes csapatokat felnõtt és junior, valamint az Országos
Gyermekbajnokság szintjén.
Az azóta elvégzett munkánkat sikerrel végeztük. Az MKSZ.
kérésünkre megemelte a Tao-s keretünket, melynek
feltöltéséhez, azóta már több vállalkozás is hozzájárult.
A játékosállomány feltöltése érdekében több volt tarcsai játékos
visszatért. /Sajnos nem mindegyik/. A hiányzók pótlására az
NB.I/B-s békési FKC. adott kölcsön kiváló képességû serdülõ és
junior korú játékosokat.
Így vágtunk neki a számunkra eddig ismeretlen bajnokságnak.
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Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen a 12 csapatos
bajnokságban egyedül mi vagyunk községi csapat az összes
hiányosságunkkal együtt.
A leg pesszimistábbak /mint például én/ azt fogalmazták meg
célként, hogy jobban szerepeljünk, mint tavaly a Gyula csapata,
/22 mérkõzés 22 vereség/ de a nagyon bizakodók már úgy
gondolták, hogy lesznek jó mérkõzéseink és nem esünk ki. Arra
azonban senki sem mert volna fogadni, hogy az õszi szezon
végén a felnõttek a 4., a juniorok az 1., a serdülõk a 3. helyen
állnak a tabellán.
Nagyon örülünk, mondhatni boldogok vagyunk, hogy a sok
munka, a kiváló hozzáállás, a jó csapatszellem meghozta
számunkra a sikert. A vidéki mérkõzéseinkre is elutazó
szurkolóink láthatták, hogy játékosaink saját testi épségüket sem
kímélve, nagy akarással küzdenek minden mérkõzésen, a
sikereink érdekében. Ezeket az eredményeket a pesszimista,
vagy ellendrukker személyek is elismeréssel fogadják. Örülünk,
hogy öregbíteni tudjuk Köröstarcsa szép sportsikereit és a
település ismertségét.
Most megérdemelt pihenõre mennek játékosaink, de a
februárban folytatódó bajnokság során ismét jó mérkõzésekkel
szeretnék szórakoztatni szurkolóinkat, támogatóinkat.
A fennmaradás érdekében kérjük támogatásukat.
Számlaszámunk: 53200039-10000582
A Köröstarcsai Kézilabda Szakosztály játékosai, vezetõi
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben
gazdag Boldog újévet kívánnak.
HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

A Köröstarcsai KSK. NB.II-es felnõtt kézilabda csapata
2015 végén
Álló sor balról: Mészáros Ákos, Földesi Bertalan, Bereczki
Dénes, Szatmári Miklós, Szõnyi Péter, Kiss József, Borbély
Zsolt, Gyaraki Gábor, Molnár Zoltán edzõ.
Középen: Lipcsei Zoltán KSK. elnök, Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ, Fehérné, Horváth Hajnalka intézõ,
Elõl: M olnár Krisztián, Csige Zoltán, Juhász Ádám, Bögre
Tamás, Plavecz Roland, Molnár Balázs, Puskás Sándor,
Brezowszki Péter
hely
csapat
1. UniTrade Kunszentmárton
2. Kiskunfélegyházi HTK
3. Mezõtúri AFC
4. Köröstarcsai KSK
5. Makói KC
6. Kiskõrösi KS Kft
7. Újkígyósi KC
8. XVI.kerületi KMSE
9. Kiskunhalas UKSC
10. Békéscsabai BDSK
11. Hajdúszoboszlói KSKE
12. Karcag SE

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

GY
10
10
7
6
5
4
5
4
3
4
1
1

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

V
1
1
3
4
5
5
6
6
6
7
7
9

LG
373
356
343
269
322
273
287
321
282
294
276
288

KG
296
281
289
264
298
269
322
336
288
330
321
390

GK
77
75
54
5
24
4
-35
-15
-6
-36
-45
-102

P
20
20
15
13
11
10
10
9
8
8
5
3
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Remek õszi szezont produkált a
Köröstarcsa FC felnõtt labdarúgó csapat!

A Köröstarcsai KSK. NB.II-es junior kézilabda csapata
2015 végén
Álló sor balról: Molnár Zoltán edzõ, Roncsek Zoltán, Bokor
Antal, Gál András, Szilágyi Gergõ, Juhász Ádám, Bíró Sándor,
Csige Zoltán, Lipcsei Zoltán KSK. elnök
Középen: Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ,
Gugolnak: Bartalus Csaba, Lipcsei Norbert, Bálint Dániel, Pap
Imre, Savolt Patrik, Kovács Tamás, Ábel Gergõ.
hely
csapat
1. Köröstarcsai KSK
2. Kiskõrösi KS Kft
3. Hajdúszoboszlói KSKE
4. Mezõtúri AFC
5. Makói KC
6. XVI.kerületi KMSE
7. Újkígyósi KC
8. Békéscsabai BDSK
9. UniTrade Kunszentmárton
10. Kiskunhalas UKSC
11. Kiskunfélegyházi HTK
12. Karcag SE

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

GY
10
9
9
7
5
4
4
3
3
3
2
1

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

V
1
0
2
3
6
6
6
5
5
7
9
10

LG
353
326
305
304
288
279
290
270
275
286
246
231

KG
263
252
264
285
279
265
280
302
291
299
323
350

GK
90
74
41
19
9
14
10
-32
-16
-13
-77
-119

P
20
20
18
15
10
9
9
9
8
7
4
2

Nyáron a vezetõséggel egyeztetve, próbáltuk megerõsíteni a
csapatot, hogy egy ütõképes, zömében helyi születésû vagy
kötõdésû, fiatal, sikerre éhes játékosokból álló csapatot hozzunk
össze.
Céljaink elérése érdekében sikerült Timár Dávidot, Mészáros
Sándort, Zsiga Norbertet, Ivanek Tibort, Macho Attilát, Szivák
Lászlót leigazolni. Az új játékosokkal kiegészülve, már
merészebb terveket szövögettünk, célként a magasabb osztályba
való feljutást tûztük ki a csapat elé.
A csapat az õszi szezont sikeresen teljesítette, hiszen az Északi
csoport 3. helyén végzett, két ponttal lemaradva az elsõ
helyezettõl. A bajnokság legtöbb gólt rúgott és legkevesebb gólt
kapott csapata lettünk. 8 gyõzelemmel, 3 döntetlennel és 1
vereséggel fejeztük be a bajnokság õszi szezonját.
Egyénileg nem szeretném értékelni a játékosokat, minden egyes
játékost csak dicséret illeti a mutatott játékért. Amit elértünk azt
CSAPATKÉNT értük el.
Azért megemlíteném Kuruc János fantasztikus védéseit, Gál
Péter csupa szív védõmunkáját , Lánci Sándor gólerõs játékát,
Farkas Gyula mezõnyjátékát.
A hazai pályán lejátszott 7 mérkõzésbõl, 6 gyõzelmet, 1
döntetlent /43:3/ gólkülönbséget értünk el. Különösen büszke
vagyok a Gerla elleni 14:0-ra.
Idegenben 5 mérkõzésbõl 2 gyõzelmet, 2 döntetlent, 1 vereséget

Felsõ sor: Mészáros Sándor, Tímár Dávid, Gyebnár István,
Urlich Péter, Zsiga Norbert, Macho Attila, Alsó sor: Andrejsi
Mihály, Farkas Gyula, Kurucz János, Lánczi Sándor, Gál Péter

A Köröstarcsai KSK. serdülõ kézilabda csapata 2015 végén.
Felsõsor balról: Roncsek Zoltán, Ábel Gergõ, Pap Dávid, Bokor
Antal, Tiba Mihály, Tímár János, Kikeszkó István,
Középsõ sor: Fehérné Horváth Hajnalka intézõ, Bereczki
Valentin, Lipcsei Zoltán KSK. Elnök, Széplaki Zoltán
szako.vezetõ, Galamb András, Szenteszki György edzõ,
Elsõ sor: Raj István, Kovács Kristóf, Lipcsei Norbert,
Vidovenyecz Bálint, Soltész Dávid, Kiss Attila, Minya Márton
hely
csapat
1. Békési FKC
2. Békéscsaba DKSE
3. Köröstarcsai KSK
4. Orosházi FKSE
5. Gyulasport NKFT
6. Újkígyósi KC
7. Kondorosi KK

M
12
12
12
12
12
12
12

GY
12
10
7
6
4
3
0

D
0
0
0
0
0
0
0

V
0
2
5
6
8
9
12

LG
424
307
216
217
183
154
80

KG
81
169
212
197
270
273
379

GK
343
138
4
20
-87
-119
-299

P
24
20
14
12
8
-2
-

Felsõ sor: Kiss Zoltán, Zsombok Attila edzõ, Farkas Gyula,
Tímár Dávid, Mészáros Sándor, Tusjak Csaba, Gyebnár István,
Zsiga Norbert, Vámos Gábor, Szivák László, Macho Attila
Alsó sor: Papp János, Bokor Sándor, Kurucz János, Tóth István,
Andrejsi Mihály, Lánczi Sándor, Gál Péter
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/10:3/ gólkülönbséget értünk el.
Szeretnék köszönetet mondani a lelkes szurkolóinknak, akik
töretlen hittel buzdították a csapat minden hazai és idegenben
lejátszott meccsét.
Zsombok Attila

Rendõrségi hírek

2015. december

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván a
Liget Fish Kft. és a Körös- Halért Kft.!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kíván a Tiba Kereskedõház!

Tisztelt Köröstarcsaiak!
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét a polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletérõl szóló 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben
foglaltak maradéktalan betartására.
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkezõ személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !
„Kis és közepes tûzijáték terméket (a közepes tûzijáték termékek
esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és a
római gyertya kivételével) a petárda kivételével nagykorú
személyek december 28-ától 31-éig engedély nélkül
megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy idõben összesen 3
kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják és a használati
utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tûzijáték termék (a közepes tûzijáték termékek
esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és a
római gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január
01-én 06.00 óráig engedély hiányában is felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a
vevõ által visszaadott kis tûzijátékterméket a 30. § (2)
bekezdésében meghatározott idõtartam lejártát követõ öt napon
belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles
térítés nélkül vissza-venni.”
Köröstarcsa minden lakójának Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, eredményekben gazdag Boldog Új Évet, és jó
egészséget kívánunk!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes õrsparancsnok
Békés, Boldog Karácsonyt és sikerekben
gazdag Boldog Új Évet kívánnak a Tarcsai
Agrár Zrt. és a Köröstarcsai
Takarmányfeldolgozó Zrt. munkatársai.

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket
kívánnak a Nyugdíjas klub tagjai!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánnak a Pusi Szóda Kft dolgozói!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánok üzletfeleimnek és
Köröstarcsa minden lakosának!
Puskás László vállalkozó
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés boldog új esztendõt
kíván a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván minden
eddigi és leendõ vendégének a
Kishajó Kikötõ!

Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket kíván Somogyi-Vida
Szilvia és Somogyi Tamás!

Szeretetben gazdag, békés
Karácsonyi Ünnepeket kívánnak a
település minden lakosának a
Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete tagjai.
Áldott szép Karácsonyi Ünnepeket és
eredményekben gazdag Boldog Új Évet
Kíván a Varga és Társa 2000 Bt!
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
kíván Köröstarcsa minden lakosának
Fülöp Zsolt egyéni vállalkozó!

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁN
ÖNNEK ÉS TISZTELT
CSALÁDJÁNAK
A JÓKAI ABC
AZ ÚJVÁROSI CSEMEGE
ÉS A TIP-TOP ABC
VALAMENNYI
DOLGOZÓJA !
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: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

