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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Lakosok!

Kedves Lakosok!

Polgármesterként értékelni szeretném a településünk, az elmúlt
évben történteket. Mit tettünk?
Hová jutottunk? Mit valósítottunk
meg a terveinkbõl?
Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket a 2016. évi gazdálkodásunkról.
Az önkormányzat által mûködtetett
intézm ényein k a Polgár mester i
Hivatal, az Alapszolgáltatási Központ, a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde.
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvossal, fogorvossal
biztosítja az önkormányzat. Mûködik a településünkön védõnõi
szolgálat is, az önkormányzat karbantartási, felújítási, település
üzemeltetési feladatait 4 fõs házi brigáddal és a közfoglalkoztatottakkal látja el.
A közétkeztetést az önkormányzati konyha mûködtetésével
biztosítjuk. Nem kötelezõ feladatként mezõõri szolgálatot
mûködtet az önkormányzat, és horgásztóval, kikötõvel
rendelkezik.
Örömmel tudok tájékoztatást adni arról, hogy Köröstarcsa
Község Önkormányzata 2016-ban stabilan gazdálkodott, az
elért eredményeket fegyelmezett gazdálkodás mellett tudta
elérni, megvalósítani.
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
tárgyévi módosított bevételi és kiadási tervezett fõösszege 504
MFt volt, 2016. december 31-én 74,6 MFt volt az önkormányzat
bankszámláinak és pénztárainak az összesített egyenlege.
2016. évben az önkormányzat mûködési bevételeink 3/4-d része
állami támogatás volt.
Saját bevételeink adják költségvetésünk közel 1/4-d részét.
Az önkormányzatunknál a legnagyobb kiadást továbbra is a
személyi kiadások jelentik, ez a kiadásainknak a 60 %-át teszik
ki. Átlagos statisztikai állományunk az állandó dolgozókat
tekintve az elmúlt évben 48,9 fõ volt, a közfoglalkoztatottak
éves átlagos statisztikai állománya 74 fõ volt.
A lakosságszám januárban 2570 fõ, mely az elõzõ évekhez
képest tovább csökkent tavaly 2641 fõ volt a lakosságszám.
Célunk olyan beruházásokat teremteni, amelyek a javítják az
infrastruktúrát, az intézmények mûködési feltételeit és a helyiek
életminõségét.
A Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében a
következõ pályázatokat nyújtottuk be közel 400 millió forint
értékben: Köröstarcsai Egészségház infrastrukturális fejlesz-

tése, Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán,
Belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében, Belterületi kerékpárút-hálózat
teljessé tétele a 47. számú fõút átkelési szakasza mentén,
Köröstarcsán.
A pályázatok befogadásra kerültek, elbírálásuk 2017. elsõ
negyedévében várható.
Elõzõ évben is részt vettünk a közfoglalkoztatási Járási
Startmunka Mintaprogramjaiban, a Mezõgazdasági programban, a Bio- és megújuló energia programban, a Belterületi
közutak karbantartása programban és a Belvízelvezetési
programban.
A programok kiadási költségvetése bruttó 100,5 MFt volt.
Önkormányzatunk négy éve indította el mezõgazdasági
programját azzal a céllal, hogy olyan növényeket termesszünk,
melyeket a konyhán, a közétkeztetésben illetve takarmányként
az állattartó telepen fel tudjunk használni.
Az önkormányzat belterületei portáin, összesen 1,7 hektáron
termesztettünk kompolti fajtájú kendert. E területen 292 kg
magot termeltünk eladásra. A növény szárát is értékesítjük
aprítás után.
A Mezõgazdasági programban létrehozott Szabadkai úti
állattartó telepre áprilisban 150 db bábolnai barna tojáshibrid
elõnevelt jérce érkezett, így 259-re emelkedett az állomány.
Szintén áprilisban díszkút és díszkerítés került felállításra a
telepen.
Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében beszerzésre került
2 db benzines fûnyíró, 2 db betonkeverõ, 3 db fûkasza, 1 db
önjárós fûnyíró és 3 db láncfûrész 1.451.270.-Ft értékben.
Járási start-munka mintaprogram Közúthálózat javítása a
települések belterületén programelem keretében járda felújítás
történt. A Kossuth utcán, Rákóczy utcán és a József A. utcában
összesen 159,25 méter járda épült.
A belvíz program keretében vízelvezetõ árkok takarítása
valósult meg. A bio- és megújuló energia programunkban
fabrikettet kívánunk elõállítani.
Az Ady E. utcában, a Táncsics M. utcában, a Holtkörös utcában,
a Sport utcában, a Martinovics utcában, a Martinovics-Dózsa
utca átkötõben, a Széchenyi utcában, a Béke utcában, a Dózsa
utcában, a Dózsa-Jókai utca átkötõben, az Irányi utcában és a
Jók ai utc ába n öss zes en 2.7 06 m úta lap ot épí tet t az
önkormányzat.
Új kerékpártárolók kerültek elhelyezésre az egyik újvárosi
buszmegállóban és a községi sporttelepen.
Tavasszal megkezdõdött a település virágosítása. Futómuskátlik
és egy nyári virágok kerültek kiültetésre a település több pontján.
Településünk programokban is bõvelkedett. Májusban került
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megrendezésre a Községi gyermeknap, melynek a Kishajó
kikötõ adott otthont. A nyári szünetben a mûvelõdési ház által
szervezett táborokban kapcsolódhattak ki a gyerekek. Júliusban
került megrendezésre a X. Hal és Falunapok, ahol minden
korosztály megtalálhatta a számára megfelelõ programokat.
Augusztusban megkezdõdtek a 20x40 méteres mûfüves
labdar úgópál ya kivite lezési munkál atai, melyek az õsz
folyamán be is fejezõdtek. A Községi sporttelepen található
pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítõ programjának
keretében valósult meg. Hivatalos átadására idén tavasszal kerül
sor.
Településünk kiemelkedõ sportélettel büszkélkedhet. NB. II.-es
férfi kézilabda csapataink kiválóan szerepeltek a bajnokságban.
A 12 csapatos versenyben az elõkelõ 4. helyen végeztek a
felnõttek.
A juniorok is szenzációs eredményt értek el, a bronzérmes 3.
helyen zártak.
A Köröstarcsai Diáksport Egyesület leány kézilabda csapata, a
2015/2016-os tanévben Diákolimpiai Bajnoki címet szerzet a
200 fõ alatti iskolák országos döntõjében.
Szeptemberben a hagyományõrzésé volt a fõszerep. A VIII.
Szilvanap és II. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
szervezésében jött létre.
Hagyományosan október 23-án, nemzeti ünnepünk községi
ünnepségén került sor a díszpolgári cím, a Köröstarcsa
Községért cím és a Köröstarcsa szolgálatáért cím átadására a
mûvelõdési házban tartott ünnepi testületi ülés keretében.
November 27-tõl a karácsonyi ünnep jegyében teltek a napok.
Ekkor tartottuk az elsõ adventi hétvégénket a Milleniumi
parkban felállított adventi koszorúnál. A négy adventi
gyer tyag yújt ás inté zmén yi, civi l, egyh ázi és lako sság i
összefogással valósult meg. December 5-én a gyerekek nagy
örömére otthon látogatta meg õket a Mikulás. December 15-én
pedig hagyományosan megrendezésre került a Községi
karácsonyi ünnepség a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
szervezésében.
Mindezeket nem tudtam volna megvalósítani önkormányzati
kollégáim és az Önök támogatása nélkül.
Nem dõlünk hátra, 2017-ben is vannak terveink és minden
erõnkkel azon dolgozunk, hogy községünk érdekeit szem elõtt
tartva folytassuk a munkát.
Lipcsei Zoltán polgármester
A képviselõ-testület 2017. február 7-én tartotta soros képviselõtestületi ülését
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a Közösségi Misszió tevékenységérõl szóló
tájékoztatót elfogadta.
A testület a vállalkozó háziorvos és a vállalkozó fogorvos által
fizetendõ rendelõ-fenntartási hozzájárulás összegét nem
változtatta meg. Az önkormányzatnak fizetendõ hozzájárulást
24.000,-Ft + ÁFAösszegben hagyta jóvá 2017. évben.
A testület úgy döntött, hogy 2017. évben nem alapít
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-t.
A képviselõ-testület a mezõõri gépjármû megvásárlására bruttó
2,4 MFt-ot biztosított.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár és Köröstarcsa Község Önkormányzatának 2017. évi
rendezvénytervét elfogadta.
A testület a mûfüves pálya bérleti díját bruttó 3.500,-Ft/óra
összegben állapította meg. A bérleti díj beszedésével a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárt bízta meg. A pálya
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ingyenes használatára a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött
szerzõdést kell figyelembe venni.
A képviselõ-testület módosította a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület megbízta a hivatalvezetést az idõsek
otthona esetleges létrehozására vonatkozóan készítsenek
elõterjesztést alternatív javaslattal az áprilisi testületi ülésre.
A testület támogatta a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató
Kft. ügyvezetõjének kérelmét, mely szerint 50.-Ft/lakos/hó
kieg észí tõ díja t fize t 2017 . évbe n az orvo si ügye let
vonatkozásában. Megbízták a polgármestert, hogy Mezõberény
polgármesterétõl kérjen tájékoztatást arról, hogy 2017. január
28-án miért nem volt az ügyeleten orvosi ellátás.
A képviselõ-testület támogatta a Békés-Medical Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel kötött a központi orvosi ügyeleti szolgálat
ell átá sár a von atk ozó fel ada t áta dás /át vét eli sze rzõ dés
módosítását. Felhatalmazta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde Szakmai programját.
A testület a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján az
óvodai beiratkozás idõpontját 2017. április 24-28. napokon
határozta meg.
A testület úgy döntött, hogy módosítja a Kopp Szilárd vállalkozó
és az önkormányzat 1998. január 31-én kötött kikötõvel
kapcsolatos megállapodást és megbízta a polgármestert a
módosítás aláírásával.
A testület támogatta a 2017. évi közfoglalkoztatási Járási
Startmunka Mintaprogramokra vonatkozó kérelem benyújtását
és poz ití v elb írá lás ese tén az ese tle ges en szü ksé ges
közbeszerzési eljárások megindítását.
A képviselõ-testület megbízta a hivatalvezetést a védõnõi
szolgálat mûködési engedélyének módosításával.
A képviselõ-testület a soron következõ ülésén 2017. február 23án 14.00 órától közmeghallgatást tart.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Kultúra Napja
a mûvelõdési házban
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézményben a Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk meg a
Mindj'art színjátszó társulat mûsorával és a felsõ tagozatos
gyermekek számára rendezett vetélkedõvel.
Családias körben „elidegenítõ színház” jelleggel rendeztük be a
teret, hangulatot adva az elõadásnak. Róbertné Fábián Melinda
köszöntõje után, Szabados Kata intézményvezetõ által közölt
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elgondolkodtató pillanatokat követõen a Mindj'art társulat
tagjai: Boldizsár Petra, Budai Gergõ, Darida Petra, Fülöp
Dominik, Szabó Levente, Szentpéteri Hunor, Tiba Mihály, Tóth
Gréta, Török Dániel, Paczuk Gabi adtak elõ mélyen megindító
gondolatokat. Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén, Paul
David Hewson U2: One, Márai Sándor: Füveskönyv: az
igényrõl, ezen mûveket, vagy mûrészleteket hallhattuk,
láthattuk.
A már jól összeszokott kis csoport egymás mozdulataira
figyelve, egymás gondolatait meghallva adta át saját érzéseit
kifejezve közös mondanivalójukat az elõítélet ellen. Hazavihetõ
üzenettel gazdagodhattak a nézõk.
5-8. osztályosok részvételével vegyes csapatokban mûveltségi
vetélkedõt szerveztünk, mely során felelevenítettük az 1823.
Január 22-én a Kölcsei Ferenc által megírt Himnuszt, mely
dátumhoz köthetõ a Magyar Kultúra Napja. Rejtvényeken,
közmondások ismeretén, irodalmi részleteken keresztül, majd a
modern kor új szavaival készült történeteken át gazdagodhattak
a gyermekek ismeretei. A Tabu játékkal teljesen feloldódott a
hangulat. A zsûri: Balázsné Dankó Hédi, Kopányiné Soós Ilona,
Miklós Gábor segítette a verseny lebonyolítását, értékelték a
gyerekek munkáját, részvételét és kihirdették az eredményeket,
átadták a jutalmakat. A legjobb csapat a „Diplomás bajnokok”
csapata: Szentpéteri Hunor, Ármás Cintia, Himler Zsanett.
Köszönjük a zsûri munkáját és Szegedi Katalin tanító néni
közremûködését. Aki eljött remekül érezhette magát.
„Minden meccsnek ELÕÍTÉLETEK nélkül megyünk neki
akkor bravúrokra lehetünk képesek. Ez egy új lehetõség
mindenkinek, hogy megmutathassa, hogy valójában mire
képes.”
Király Gábor

Szakmai Nap
a Nemzeti Kézilabda Akadémián
Balatonboglár, 2016. november 22.
A Köröstarcsai Diáksport Egyesület leány kézilabdázói meghívást kaptak Mocsai Tamástól a
Nemzeti Kézilabda Akadémia
igazgatójától a magyar kézilabdás utánpótlás nevelés fellegvárába Balatonboglárra.
Az utazás a község önkormányzatának két buszával történt,
amelyért köszönetünket fejezzük ki Köröstarcsa Község Önkormányzatának.
A nap programjának szervezését és gördülékeny lebonyolítását
Andorka Sándor a NEKA munkatársa biztosította. Délelõtt ifj.
Kiss Szilárd a NEKA edzõje tartott edzést a csapatnak, majd ezt
követõen megtekintettük a világviszonylatban is egyedülállóan
modern kézilabdás sportkomplexum létesítményeit.
Ezt követõen vendéglátóink finom ebédet biztosítottak a csapat
részére az Akadémia menzáján.
Az ebéd után egy kiadós séta keretében ismerkedtünk a várossal
és lementünk a Balatonhoz is, amely még késõ õszi idõszakban
is nagyon szép volt.
Ezután Fekete György mentálhigiénés szakember prezentációja
ismertette meg a lányokkal az Akadémián folyó munkát és az ott
élõ kézilabdás növendékek mindennapjait. Ezen az elõadáson
már találkoztunk délutáni ellenfelünkkel is a Magyarkanizsai
(Vajdaság) lányokkal.
Az elõadáson megtudhattuk, hogy az ott tanuló fiatal sportolók
távol a családjuktól, a tanuláshoz és a magas szintû
sporttevékenységhez mindent megkapnak, hogy minél
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magasabbra eljussanak, de ehhez igen kemény munkát kell
végezni. Jó volt látni az ott élõ fiatal sportolóktól azt a
fegyelmezett és a kézilabdázás iránti alázatos munkát, amely
által bizonyára eredményes élsportolóvá válhatnak.
A délutáni program részeként egy barátságos mérkõzést
játszottunk Magyarkanizsa ellen, ahol csapatunk végig vezetve
nyerni tudott.

Az ellenfél azért is szerencsés volt számunkra, mert mint ahogy
megtudtuk Magyarkanizsa 13 településbõl áll, amelynek egyike
községünk testvértelepülése Orom is, amely lehetõséget
teremthet a testvértelepülési kapcsolat kibõvítésére a leány
kézilabda irányába is.
A mérkõzés után megtekinthettük a nõi Junior-válogatott és az
NB-I-es Mosonmagyaróvár összecsapást.
Jólesõ érzés volt egy napot eltölteni egy olyan közösségnél, ahol
mindenki köszön a másiknak, a tudáshoz a szerénység, az
alázatos munka társul és a sikernek van alárendelve minden egy
nagy család keretein belül.
A hazautazás elõtt a Kis Szieszta Étteremben vacsoráztunk, ahol
a szó szoros értelmében bõségtálat fogyaszthattunk el.
Az odautazás és a visszautazás is 4,5-4,5 órát vett igénybe,
amely fáradtságos volt, de gyorsan eltelt köszönhetõen a
kisbuszokat vezetõ Lipcsei Zoltán polgármester úrnak és Varga
Antal úrnak (Toni) a Humán és Ügyrendi Bizottság tagjának.
Köszönjük segítségüket!
A szakmai napon a Diáksport Egyesületbõl a résztvevõk Ármás
Cintia Ramóna, Földesi Nikoletta, Hajdú Petra, Palotai Petra,
Kovács Aliz, Kovács Julianna, Baliga Tamara, Smiri Tamara,
Mezei Violetta Barbara, Mokrán Dorina, Tóth Gréta Janka
voltak. A szakmai napon velünk tartott csapatunk volt játékosa
Török Csenge is, aki már a Béléscsabai Elõre NKSE kiemelt
serdülõcsapatának tagja. A sportolókat a csapat két edzõje
Szegedi Györgyi és Török Imre Mihály kísérték el az útra.

Bemelegítés a mérkõzés elõtt
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Diákolimpiai Bajnok és felkészítõik
eredményességének elismerése

A 2015/2016. tanévi Diákolimpián® nyújtott teljesítményükért tüntetett ki a Magyar
Diáksport Szövetség (MDSZ)
általános és középiskolákat,
testnevelõ tanárokat, valamint
közremûködõket. A díjakat Balogh Gábor egykori diákolimpikon, az MDSZ elnöke és az EMMI frissen kinevezett helyettes
államtit-kára, Sárfalvi Péter osztotta ki Budapesten, a Magyar
Tudo-mányos Akadémia Kodály termében 2017. január 16-án.
Az MDSZ 6 korcsoportban meghirdetett 13 saját rendezé-sû
versenyén és a további 34 - licencia alapján - megrendezett
versenyben mintegy 270 ezer diák indult, közülük 15 ezren
jutottak el az országos döntõkig és közel 1800-an szereztek elsõ
helyezést.
Az iskolák eredményességi versenyében a legsikeresebb három
általános és középiskola, valamint 200 fõ alatti tanulólétszámú
kisiskola kapott jutalmat.
A 200 fõ alatti iskolák között a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola a 2. helyezést érte
el. Az ezért járó díjakat a helyszínen vehette át Török Imre
Mihály intézményvezetõ és Pallagi Sándorné testnevelõ tanár. A
2. helyezés elérésében jelentõs szerepe volt a Köröstarcsai
Diáksport Egyesület leány kézilabda csapatának, amely a
2015/2016-os tanévben Diákolimpiai Bajnoki címet szerzet a
200 fõ alatti iskolák országos döntõjén.
2016. január 31-én Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális
Központban tartotta az országos diákolimpiai bajnokokat
köszöntõ hagyományos ünnepségét a Békés Megyei Diáksport
Egyesület.
Az ünnepségen Varga Tamás levezetõelnök köszöntötte a
megjelenteket, majd a több mint százötven vendég elénekelte a
Himnuszt. Ezután Bökfi Réka rúdtáncos magyar bajnok
látványos bemutatója következett, amely nagy sikert aratott.
Dankó Béla országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében
kiemelte, nagy megtiszteltetés számára, hogy köszöntheti azokat
a gyerekeket és felkészítõiket, akik a legjobbnak bizonyultak
sportágukban az országos döntõn. Megköszönte a felkészítõk, az
edzõk és szülõk áldozatos munkáját.

A Köröstarcsai Diáksport Egyesület leány kézilabda
csapata a díjátadón
Az ünnepségen az Arany Gusztáv Általános Iskola
képviseletében Ármás Vivien Zsuzsanna, Budai Cintia, Burai
Ramóna, Földesi Nikoletta, Hajdú Petra, Kovács Aliz, Kovács
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Julianna, Mezei Violetta Barbara, Palotai Petra, Török Csenge,
Vértes Viktória, Pallagi Sándorné testnevelõ és Török Imre
Mihály felkészítõ edzõ vehették át a jutalmat Skaliczki László
mesteredzõtõl.
A rendezvény végén Kormos Mihály, a Békés Megyei Diáksport
Egyesület elnöke és Molnár Diána titkár jóvoltából egy kétszáz
szeletes tortát fogyaszthattak el az elismerésben részesült
diákok.
(Forrás: Magyar Diáksport Szövetség, Békés Megyei Diáksport
Egyesület)

Békési Érték-mérõ verseny
A hungarikumok és Békés megyei értékek népszerûsítésére a
Békés Megyei Önkormányzat versenyt hirdetett általános
iskolás és közép iskolás diákok részére. Az Arany Gusztáv
Általános Iskola három csapattal vett részt a Békésen
megrendezésre került járási vetélkedõn. Tanulóink szép
eredményeket értek el. II. helyezett lett a Kisédes csapat, tagjai:
Horváth Dzsenifer és Kovács Márk 7. osztályos, Puskás Péter és
Szarka Dániel 8. osztályos tanulók. III. helyezett a Kutatók
csapata, Tóth Gréta, Nagy Alexandra, Bakó Lõrinc és Tóth
Benedek 7. osztályos tanulók. IV. helyezett a Szikvíz csapat,
Mokrán Dorina, Mezõ Tamara, LovasAlexandra és Raj István 7.
osztályos tanulók. Felkészítõ tanár Végh Judit a Települési
Értéktár elnöke volt.

Óvodai körkép
Újdonságaink: Már kétféle diétás étrendet biztosít a konyha,
óvodásaink részére, mely nagy segítség a szülõk részére a
gyermekek ellátásában. Dietetikus foglalkoztatásával oldotta
meg az önkormányzat a konyha segítségével a speciális ételek
elkészítését. A különbözõ érzékenységben szenvedõk,
szakorvosi javaslat leadása után kapják meg a személyre szabott
ebédet és uzsonnát, a megfelelõ folyadékkal együtt.
Az idei õsz nagy változásokat hozott a Katica csoport életében.
Julika óvó néni elköszönt a csoporttól, hogy megkezdje boldog
nyugdíjas éveit. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és sok
pihentetõ, aktív évet!
A csoport új kispajtásokkal is gazdagodott: hat kisgyerek jött a
Margaréta csoportból és két kicsi másik óvodából. A Katicások
nagy szeretettel fogadták õket, hamarosan megtanulták egymás
nevét, jelét, és új barátságok alakultak ki.
Az õsz folyamán ellátogattunk a Berényi piacra, ahol
megismerkedtünk az õszi gyümölcsök és zöldségek gazdagságával, gyakoroltuk a vásárlási és az ahhoz kapcsolódó
udvariassági szabályokat. Megnéztük a Berényi ligetet, ahol
nagyon sok színes falevelet és érdekes termést gyûjtöttünk.
Miután falatoztunk a piacon vásárolt gyümölcsökbõl
kilátogattunk a vasútállomásra, ahol megnézhettük az új
peronokat, az aluljárót, és még két vonatot is volt szerencsénk
elcsípni.
Ahogy jöttek a hidegebb idõk ellátogattunk a helyi idõsek
klubjába, és egy kis mikulás összeállítással melengettük meg a
szívüket. A mûsor után még a Télapóval is találkoztunk.
Decemberben eljött hozzánk, az óvodába a Mikulás, és annyira
tetszett neki a sok versünk és dalunk, hogy csomagot is kaptunk
tõle.
A Jézuska szerencsére egy kicsit hamarabb érkezett az oviba,
mint haza, így a süteményezés és a Zolika anyukája által
készített mézeskalács bekebelezése után még sokat tudtunk
játszani az új játékokkal.
Amíg várjuk a hosszú téli napok alatt a tavasz beköszöntét és a
farsangi mulatságot, addig sem tétlenkedünk. Közösen díszítjük
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a csoportszobát, megetetjük az éhes madarakat, sokat tanulunk a
testünkrõl, és hogy hogyan védjük meg a betegségektõl. Na és
persze már mindenki azon gondolkozik, milyen jelmezben
ijesztene el a telet.
Nagyon mozgalmas és élményekben gazdag idõszakot
tudhatunk magunk mögött a Margaréta csoportban. A
szeptemberi tanévkezdés sok újdonságot hozott. Az újonnan
érkezõ gyermekek (6 fõ) azonnal beilleszkedtek, és felvették a
cso por t rit mus át. Sok ren dez vén yen sze rep elt ünk , és
kihasználtuk az õsz kedvezõ idõjárásait és naponta kirándultunk,
sétáltunk, õsz terméseit gyûjtöttük kosarakba, vödrökbe. Így
került: gesztenye, mogyoró, dió, makk, vadnarancs, alma, körte,
tök a természetsarokba. Ezekkel a termésekkel nyomdáztunk,
levélnyomatot és állatfigurákat készítettünk, valamint mértünk
és babakonyhában fõztünk is velük. A diót és a mogyorót kis
kalapáccsal megtörtük majd meg is ettük. Hagyományokhoz
híven elkészítettük a töklámpást (Tökfilkót), melynek
verseltünk és mondókáztunk. A jó idõ miatt sokat sétáltunk,
gátoldalon hengergõztünk, fociztunk, kiütõztünk és versenyt
futottunk.
A tanév során kiírt pályázatokat folyamatosan figyelemmel
kísérjük és minden lehetõséget megragadva nagy lelkesedéssel
rajzolunk, színezünk, festünk, nyomdázunk. Igen szép munkák
készültek. Ezt az is bizonyítja, hogy a KÖBE közlekedési
pályázaton ajándékcsomagot (társasjáték, puzzle, memória
kártyák, hátizsákok, fényvisszaverõ szalagot, mesekönyveket,
színezõt) nyertünk. A Tappancs újság Sárkány pályázatán Bakó
Zsófia nagycsoportos rajzát 5 mesekönyvvel és oklevéllel
jutalmazták. Ezek a sikerek arra ösztökéltek bennünket, hogy
további pályázatokra is nevezzünk. Decemberig 7 pályázatra
készítettünk munkákat. A postán adtuk fel a munkákat,
gyakoroltuk a levél feladást. Így a postás néni ismerõsként
üdvözölt bennünket minden alkalommal.
A második félévben is éberen figyeljük a kiírt pályázatokat,
amire készülünk folyamatosan. Takarékszövetkezet, COOP,
Csoda doki, Piros orr, Mese és Új évi színezõ, Biztonságos
közlekedés, Farsangi mulatság. Bízunk benne, hogy sikerül még
díjakat gyûjteni.
Gyalog sétáltunk ki a Gépparkra, ahol Szabó Karcsi bácsi
kérésére a mázsaházban megmérték a csoportunkat. Majd az
õszi búza betakarításról hallhattunk. Beülhettünk a targoncába,
kistraktorba, nagy traktorkerékbe és a kombájn kerékbe.
Benéztünk a kovács, lakatos és esztergályos mûhelyekbe.
Hazaindulás elõtt üdítõvel kínáltak és sok információval
gazdagon hazaindultunk.
Novemberben az alsó tagozatos iskola által megrendezett
mesemondó versenyen is képviselhettük óvodánkat mivel
szeptembertõl mi is iskolások leszünk. 6 bátor kisgyermek: Bakó
Zsófia, Budai Zoé, Futaki László, Sánta Noémi, Tóth Nóra és
Vértes Nóra mondott mesét ügyesen és bátran.
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Könyvtárlátogatáson is voltunk, eltöltöttünk egy kellemes
délelõttöt a könyvtárban, mesét hallgattunk, barkácsoltunk és
könyvet is kölcsönöztünk ki a csoport részére.
A Télapónak mûsorral kedveskedtünk és csomagot kaptunk tõle.
Adventi várakozás ideje alatt ajándékot készítettünk,
mézeskalácsot sütöttünk, ünnepi díszbe öltöztettük az
óvodánkat. Betlehemes színházi elõadáson vettünk részt, alsó
tagoza tos gyerek ekkel, ahol aranyd iót kapott minden ki
ajándékba a mûsor végén. A határon szolgálatot teljesítõ
katonáknak karácsonyi képeslapot színeztünk, melyre megható
köszönetet kaptunk.
A tél, a hideg, a betegség elkergetéséhez Farsangi Vigadalmat
rendezünk. Kergetjük a telet, az egész faluban kiszebáb és
han gsz ere k seg íts égé vel , maj d más nap nyí lt Far san gi
mulatságot rendezünk a kiszebáb elégetésével.
„Farsangolunk, vigadunk,
Reggelig csak táncolunk.
Fittyet hányunk a hidegre,
Vastag jégre, hóesésre.
Kint hóember szalutál,
Idebent meg áll a BÁL!”

CIVIL SZERVEZETEK
2016. december 9-én Retro Véradással búcsúztatta az évet a
Vöröskereszt Köröstarcsai Szervezete. A véradókat virslivel,
üdítõvel, kávéval és süteménnyel vendégelték meg és a 10-, 30-,
50-, 60-szoros véradók számára egy-egy oklevéllel és
ajándékkal köszöntük meg az önzetlen segítséget.
Tízszeres véradásáért oklevelet kapott: Burai János, Bátori
Krisztián, Csák Imre, Gál Antal, Oszlánszky Rita, Szabados
Kata, Túri Judit.
Harmincszoros véradásáért oklevelet kapott: Kerekes Krisztián,
Korcsok Tamás, SzegediAntalné, Burai János.
Ötvenszeres véradásáért oklevelet kapott: Gurmai András
Imréné, Zsolnai János Károly.
Hatvanszoros véradásáért oklevelet kapott: Bartalus Csaba,
Bereczki Péter Imre, Gurmai Mihály.
A 2016. évben 4 alkalommal, összesen 118 véradótól vettek vért
a kiszállásos véradáson és három alkalommal volt irányított
véradás.

December 18-án 25 fõ 8-12 éves gyermekkel részt vettünk a
parlamenti karácsonyi ünnepen. A gyerekek sok szép élménnyel
és ajándékokkal tértek haza.
2017. évben ismét négy alkalommal lesz véradás, az elsõre
március 2-án kerül sor, melyrõl levélben és plakáton
tájékoztatjuk véradóinkat.
Szeretném megköszönni az önkormányzat és a képviselõ testület
támogatását.
Fehérné Horváth Hajnalka
szervezet vezetõje
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SPORTHÍREK
Kézilabda
A köröstarcsai férfi kézilabdások a formába hozás végén
tartanak az NB.II-es küzdelmek megkezdése elõtt.
Sajnos a felkészülés nem ment
zökkenõmentesen mert munkahelyi kötelezettségek és más elfoglaltságok miatt többször csökkent
létszámmal edzett az amúgy is szûk
kerettel rendelkezõ felnõtt csapat.
Az alapozás után több edzõmérkõzést is
játszottak a fiúk, amelyeken a következõ
eredmények születtek: Köröstarcsa - Berettyóújfalu 37-31,
Kondoros - Köröstarcsa 28-29, Köröstarcsa - Algyõ 20-18,
Békéscsaba - Köröstarcsa 28-25. A tabellán elfoglalt jelenlegi
helyezésünk bizakodásra ad okot annak ellenére, hogy a tavaszi
sorsolásunk kedvezõtlen. A játékosok és szakvezetõk az
izgalommentes bent maradásban bíznak. A bajnokság február
28-án kezdõdött. A bajnokesélyes Kiskunfélegyházát fogadtuk
Mezõberényben, melyen bravúros hazai gyõzelem született. A
hazai és vidéki mérkõzéseinkre is várjuk lelkes szurkolóinkat.
Az ifjúságiak február 11-én Mezõtúron kupa mérkõzésen vettek
részt ahol igen imponáló játékkal és eredményekkel gyõztek és
elnyerték az I. helyet jelentõ kupát. Eredményeik: Köröstarcsa Kunszentmárton 37-2, Köröstarcsa - Mezõtúr 26-14.
Gratulálunk.
Befejezõdött az alapszakasz az Országos Gyermekbajnokság
U14/III csoportban is, ahol fiataljaink kiválóan szerepeltek, élen
állnak és a Szeghalommal, Újkígyóssal együtt várják a
rájátszást, ahol a Bács-Kiskun megyei csapatokkal,
Kiskunfélegyházával, Csongráddal és Kecellel is mérkõznek. A
góllövõ lista élén jelenleg játékosunk Galamb András áll 118 lõtt
góllal. Gratulálunk és várjuk a jó folytatást tõlük is és a többi
csapattól is.
Széplaki Zoltán
NB-II férfi kézilabda bajnokság 2017. tavaszi sorsolása
Február 25.
Március 04.
Március 12.
Március 18.
Március 26.
Április 1.
Április 8.
Április 22.
Április 29.
Május 14.

Orosháza - Köröstarcsa
Köröstarcsa - Kiskunhalas
Újkígyós - Köröstarcsa
Köröstarcsa - Pick Szeged
Mezõtúr - Köröstarcsa
Köröstarcsa - Kunszentmárton
Köröstarcsa - Makó
Kondoros - Köröstarcsa
Túrkeve - Köröstarcsa
Békéscsaba - Köröstarcsa

Junior Felnõtt Indulás
18.00 16.00
16.00 18.00 14.45
18.00 16.00 14.00
16.00 18.00 14.45
15.00 17.00 12.45
16.00 18.00 14.45
16.00 18.00 14.45
16.30 18.15 14.30
18.00 16.00 13.30
16.00 18.00 14.00

Tisztelt Sporttársak!
Amint látható a 2017. évi tavaszi sorsolásunk nem a
legkedvezõbb. Ezért a kemény felkészülés mellett az
elõzõekben tapasztalt lelkesedésre, kellõ elszántságra is szükség
lesz.
Kérjük, hogy a játékosok tartsák be az indulási idõpontokat és a
programok szervezésekor vegyék figyelembe a sorsolási
idõpontokat.
A sikeres szerepléshez, jó eredményünk megtartásához
szükségünk lesz a szurkolóink buzdítására is. Hazai és vidéki
mérkõzéseinken is számítunk sportszerû buzdításukra.
Kérjük, hogy a szakosztály mûködtetésének biztosítása
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érdekében szponzori támogatással, tagsági viszony létesítésével
és adójuk 1 %-ának felajánlásával segítsenek. Elõre is
köszönjük. A KSK adószáma: 19977063-1-04, számlaszáma:
53200039-10000582
Hajrá Tarcsa !
Molnár Zoltán edzõ
Lipcsei Zoltán KSK elnök
Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ

1+1%
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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. Köröstarcsai Községi Sportkör
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete19061278-1-04
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” Alapítványa
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
Kedvezményezett egyház:
Magyarországi Református Egyház
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

1823

1.
2.
3.
4.

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai
számok 2017 címeknél.
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
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§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

