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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2017. május

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

17. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A tavasz beköszöntével megkezdõdtek az önkormányzati
tulajdonú épületek és utak felújításai, karbantartásai. A
munkálatokat az önkormányzat házibrigádja és közmunka
programban dolgozók látják el.

A képviselõ-testület 2017. április 10-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott

Befejezõdött a Pipa úti lakások fürdõszoba felújítása.

A képviselõ-testület Pusztaottlaka Község Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását és a Társulási
Megállapodás módosítását jóváhagyta.
A testület úgy döntött, hogy a 2016. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló és zárszámadást tárgyalását a 2017. május 25-i ülésen
tárgyalja.
A képviselõ-testület két térfigyelõ kamera megvásárlását és
kihelyezését határozta el. Az egyik kamera az óvodánál lévõ
Millenniumi Parkhoz a másik kamera a Berényi út volt Tüzép
felõli részére kerül kihelyezésre. Megbízták a polgármestert,
hogy gondoskodjon a kamerák beszerzésérõl és kihelyezésérõl.
A képviselõ-testület 2017. április 25-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott

A Parókia elõtti járdaszakasz építése és a Mátyás utca teljes
szakaszának járdaépítése is bejezõdött, jelenleg a Bocskai
utcában folynak a járdaépítési munkálatok.
Megtörtént a település virágosítása. Idén az egynyári növények
mellett évelõ növények is kiültetésre kerültek. Így 1000 tõ
levendula, 500 tõ egynyári virág és 200 tõ muskátli került a
közterületekre.

A testület az 1. számú háziorvosi körzetben háziorvosi
alapellátás végzésére dr. Hayder Karim szeghalmi háziorvossal
kötött megbízási szerzõdést 2017. május 1-tõl határozatlan
idõre. Rendelési ideje hétfõtõl péntekig 13.00-15.00 óra között.
A 2. számú háziorvosi körzetben háziorvosi alapellátás
végzésére dr. Csók László mezõberényi háziorvossal kötött
megbízási szerzõdést 2017. május 1-tõl határozatlan idõre.
Rendelési ideje hétfõtõl péntekig 7.30-9.30 óra között.
Megbízták a címzetes fõjegyzõt a változás bejelentésével és a
mûködési engedély beszerzésével.
A testület megállapította, hogy a DOTTORE Bt-vel a háziorvosi
feladatok egészségügyi vállalkozási formában történõ ellátására
vonatkozó szerzõdés 2017. április 18. naptól megszûnt.
A képviselõ-testület jóváhagyta dr. Bács Stefán orvossal kötött
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megbízási szerzõdéseket az 1. és 2. számú háziorvosi körzetre
vonatozóan 2017. április 18-tól április 30-ig terjedõ idõszakra.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy kinevezi Szász Imréné
köröstarcsai lakost az 1. számú háziorvosi körzetbe ápoló,
szakasszisztens munkakörbe. Megbízták a polgármestert a
kinevezés aláírásával.
A képviselõ-testület 2017. április 27-én soros képviselõtestületi ülést tartott
Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvosra néma felállással emlékezett a
képviselõ-testület.
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola oktatási
helyzetérõl szóló tájékoztatót.
A képviselõ-testület elfogadta a Humán és Ügyrendi Bizottság
és a polgármester beszámolóját az átruházott szociális és
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról.
A testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A
beszámoló megtalálható a www.korostarcsa.hu oldalon.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Református Egyházzal és a Baptista Egyházzal
idõsek otthona létrehozásával kapcsolatosan, valamint
megbízták a polgármestert és az alpolgármestert, hogy
tájékozódjanak a magán fenntartásban mûködõ idõsek
otthonáról.
A testület az Alapszolgáltatási Központ szervezeti és mûködési
szabályzatát és az intézmény önköltség számítási szabályzatának módosítását jóváhagyta.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló helyi rendeletét. Az Alapszolgáltatási Központ
díjaival kapcsolatosan külön tájékoztatás található az újságban.
A képviselõ-testület a Sport u. 5. szám alatti 1381 hrsz-ú ingatlan
6/36-od részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását elfogadta és megbízta a polgármestert a szerzõdés
megkötésével.
A testület az EFOP 1.5.3-16 „Humánszolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” pályázat
elõkészítõ munkára vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette és
megbízta a polgármester a projekt elõfinanszírozási szerzõdés
aláírásával. A Köröstarcsát terhelõ 206.375,-Ft-ot az általános
tartalék terhére biztosította.
A testület elfogadta az emlékfa ültetésére vonatkozó
szabályzatát, mely szerint az újszülöttek érkezésére és a
házasságkötésre az ünnepélyes faültetés évente egy alkalommal
a Szilvanap kezdõ rendezvényeként kerül sor.
A képviselõ-testület jóváhagyta a települési és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás módosítását.
A testület úgy döntött, hogy megbízza a polgármestert, hogy
kössön megbízási szerzõdést Kmetykó Jánossal 2017. május 1tõl szeptember 30-ig terjedõ idõtartamra fõépítési feladatok
ellátására. Megbízták a polgármestert, hogy a településképi
arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos tervezõi
feladatokra kérjen árajánlatot.
A testület elfogadta a gépjármû üzemeltetési szabályzatát.
A testület támogatta, hogy a tulajdonában lévõ kikötõben a
GINOP 7.1.2. kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése” pályázat keretében 20 lábas
mobil WC és zuhanykonténer kerüljön megépítésre.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt a családi

2017. május

események szolgáltat ási díjairól és az anyakönyvv ezetõ
díjazásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával. és a
következõ ülésre történõ elõterjesztésével.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására belterületi
utak, járdák, hidak felújítása alcélra a Köröstarcsa Kassai,
Árpád, Pipa, Mátyás utcák burkolt útjainak felújítására. A
beruházás összköltsége bruttó 17.400.270,-Ft. A testület a
beruházáshoz szükséges 2.610.050,-Ft-os önerõt a
költségvetésében biztosítja.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására az
önkormányzatok által mûködtetett saját konyha infrastrukturális
felújításával fejlesztésével, akadálymentesítésével alcélra az
önkormányzat tulajdonában lévõ konyha felújítására. A
beruházás összköltsége bruttó 21.366.553,-Ft. A testület a
beruházáshoz szükséges 1.068.328,-Ft önerõt a költségvetésben
biztosítja.
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot elfogadta és megbízta a címzetes fõjegyzõt a
változások közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában való
átvezetésével.

Mûfüves labdarúgó pálya átadó ünnepség

A mérkõzéseken közremûködõ csapatok a Békés Megye
Kormányhivatal, Békés Megyei Polgármesterek és a Békés
Megyei Labdarugó Szövetség voltak.

Lipcsei Zoltán polgármester, Dankó Béla országgyûlési
képviselõ, Szpisják Zsolt a Magyar labdarúgó Szövetség
Békés Megyei Igazgatóságának tagja.

2017. május
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2017. április 28-án 14:00 órai kezdettel került megrendezésre a
Mûfü ves l abda rúgó pály a áta dó ün neps ég a K özsé gi
Sporttelepen.
Az ünnepi köszöntõ után, a pálya átadásán Dankó Béla
országgyûlési képviselõ, Szpisják Zsolt a Magyar labdarúgó
Szövetség Békés Megyei Igazgatóságának tagja és Lipcsei
Zoltán polgármester közremûködött.
Ezt követõen a Köröstarcsai Mazsorett Együttes Százszorszép
csoportja lépett fel.
Az átadást követõen barátságos labdarúgó mérkõzésekre került
sor.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Alapszolgáltatási Központ
Az Alapszolgáltatási Központban jelenleg Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés és Idõsek Nappali ellátása, valamint szociális mosoda
mûködik. Az intézmény gondozónõi látják el a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtást, valamint lehetõség van mentálhigiénés
ellátás igénybe vételére is. A szolgáltatások díjmentesen vehetõk
igénybe, kivéve a szociális étkeztetést.
Étkeztetés keretében gondoskodunk azoknak a szociális
rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezésének biztosításáról,
akik koruk egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
vagy szenvedélybetegségük miatt azt önmaguk számára tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.
2017.05.01-tõl érvényes szociális étkeztetés térítési díjunk a
következõ:
Jövedelem
Fizetendõ térítési díj
22.800.- Ft alatt
Ingyenes
22.800.- 35.625.- Ft között
200.35.626.- 42.750.- Ft között
300.42.751.- 57.000.-Ft között
350.57.001.- 85.500.- Ft között
400.85.501.- felett
470.Térítési díj csökken a következõ esetben: ha az ellátott
jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem tartásdíj céljából)
letiltott jövedelem és annak összege nem haladja meg a
nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750,- Ft) akkor a személyi
térítési díj meghatározásánál a levonás után megmaradt
jövedelem van figyelembe véve. Kiszállítás térítési díj 0 Ft.
Házi segítségnyújtást az Idõsek klubjában, írásban benyújtott
kérelem alapján lehet igényelni. A gondozási szükséglet
vizsgálatát az intézményvezetõ és a háziorvos végzi az értékelõ
adatlap kitöltésével. Az adatlap kitöltésének eredményeképpen a
kérelmezõ szociális segítésben és/ vagy személyi gondozásban
részesülhet.
A házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénylõ saját
lak ókö rny eze téb en oly an szo lgá lta tás oka t biz tos ítu nk,
melyekkel megkönnyítjük mindennapjait, és segítjük önálló
életvitelének fenntartását.
Szolgáltatásaink a következõek: lakókörnyezet takarítása,
mosás, vasalás, háztartási tevékenységek, vásárlás, mosogatás,
vérnyomás mérés, gyógyszer íratás, kiváltás, adagolás, fürdetés,
öltöztetés, mentális támogatás, tanácsadás, vízhordás, télen
tüzelõ behordása kályhához, hó eltakarítás, stb.
A felsorolt
tevékenységeket szakképzett gondozónõk végzik.
Az intézményben mûködõ szociális mosoda lehetõséget nyújt a
gondozottak és a rászoruló lakosság ruházatának tisztításához, a
fürdõ helyiség pedig tisztálkodási lehetõséget biztosít. Az
intézmény használatában lévõ személygépkocsi az idõsek
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szállítását biztosítja. Az ellátottak részére lehetõvé tesszük a
rendezvényeken és a szabadidõs programokon való részvételt.
Intézményünknél, házi segítségnyújtásban bõvült 20 fõvel az
ellátható személyek száma, így lehetõségünk van a várakozók és
az újonnan érkezõk felvételére.
Int ézm ény ünk sza kma ila g jól fel kés zül t, sza kké pze tt
dolgozóival várjuk az érdeklõdésüket, bármely szolgáltatásunk
igénybe vételéhez.
Elérhetõségeink:
Alapszolgáltatási Központ 5622 Köröstarcsa Kossuth tér. 2.
Telefon: 66/ 480-398
email cím: alapszolgkp@korostarcsa.hu
Vértesné Herbert Katalin
Intézményvezetõ

44 éves a Köröstarcsai Nyugdíjas klub
2017. április 8-án ünnepelte a Köröstarcsai Nyugdíjas klub
megalakulásának 44. évfordulóját. Az eseménynek a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház adott otthont.
A Köröstarcsai tagok mellett a Körösladányi-, Csárdaszállási
Nyugdíjas Klubok tagjai is képviseltették magukat a
rendezvényen.

Lipcsei Zoltán polgármester, Gyaraki Imre klubvezetõ
Elsõként Lipcsei Zoltán polgármester úr, majd a települési
klubvezetõk köszöntötték a megjelenteket.
Gyaraki Imre klubvezetõ szavait Lakatosné Kurucsó Anikó
tolmácsolta az ünnepi ebéden résztvevõknek:
1982-ben igény mutatkozott a civil szervezetek megalakulására.
Akkor a megbízott mûvelõdési ház vezetõje, Tóth János
pedagógus létrehozta és elindította a Nyugdíjas klubbot és
párhuzamosan megalakult a Nõklub is. Az akkori tanácsi
vezetõk melléálltak a kezdeményezésnek és zöld utat adtak a
mûködéséhez.
1983. március 20-án a már megalapított Nyugdíjas Klubnak a
vezetõje Gyaraki János lett. Az elsõ rendezvény a DÉFOSZ-ban
zajlott, hiszen ott minden adott volt a vendégek fogadására. Aki
emlékszik még rá, ott voltak abban az idõben a lakodalmak is,
így minden nyugdíjas újból ifjúnak érezhette magát. Volt eszemiszom, dínom-dánom, a konyhában sürögtek-forogtak, és a
sokaság jól érezte magát.
Gyaraki János a Klubot 1983-tól 1988-ig vezette. 1988-tól 1990ig Gábor Károly lett a megbízott klubvezetõ. 1990-tõl Tiba
Mihály 10 évig vezette sikeresen a Klubot. 2000-tõl 2006-ig
Török Ferenc vette át a vezetést az akkor már több mint 100 fõt
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számláló klubnál. Szerencsére még a mai napig köztünk él, jó
egészségben és szeretettel gondol vissza arra az idõre, amikor
aktívan tolta a nyugdíjas klubélet szekerét. Ezúton is kívánunk
hosszú, egészséges életet neki.
2006-2010-ig Smiri László vezette a Klubot. 2010-tõl 2015-ig
Bobály Andrásné összevontan vezette az Asszonykórust a
Nyugdíjas Klubbal. Megköszönjük az önfeláldozó munkáját,
hogy egyben tartotta a lecsökkent létszámot.
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, akik segítették a
Klub sikeres munkáját, hogy megerõsödve tudja végezni a
nyugdíjasok összetartását és segítséget nyújtson ügyes-bajos
dolgaikban. Azoknak is üdvözletünket küldjük, akik részt
vesznek a településünkön megrendezésre kerülõ programjainkon.
Végezetül köszönetet mondok a településünk polgármesterének
Lipcsei Zoltánnak, aki nagy segítségünkre volt a megrendezésben. A mûvelõdési ház vezetõjének Szabados Katának és
azoknak a dolgozóknak, akik önzetlenül segítették, hogy
sikeresen létrejöjjön ez a szép rendezvény.
Szinte mindenkinek eszébe juttatják a 44 évet, többünket is
megállítottak az utcán, hogy egyeztessünk, meséljünk a
történésekrõl. Nem tudjuk, hogy a jövõ mit hoz, egy biztos, most
itt vagyunk. Reméljük, hogy jövõre mindannyian, vagy még
többen ünnepelhetjük a 45. évfordulót!
Az ünnepi köszöntõt követõen Gyaraki Imre klubvezetõ
köszönetet mondott Lipcsei Zoltán polgármester úrnak, a
megjelent képviselõknek, intézményvezetõknek, a régi
klubvezetõknek és a jelenlegi segítõknek, majd kezdetét vették a
fellépések.

2017. május

Végül Paczuk Gabi, Karinthy Frigyes: Görbe tükör címû
mûvébõl adott elõ egy esszét.
A fellépéseket követõen pedig kezdetét vette az ebéd, melyet
zene, tánc, mulatozás követett.
Gyaraki Imre klubvezetõ

Kádár Kata A két kápolna-virág
MINDJ'ART
Március 31.-én került bemutatásra a Kádár Kata A két kápolna
virág címû ballada. Eredetileg a Színházi Világnap (03. 27.)
alkalmából készült az elõadás, teljes kortárs megjelenítéssel. A
ballada maivá tétele azért volt fontos, mert a mondanivalója
aktuális, és a színházmûvészet pedig nem követi a szabályokat, a
megszokott dolgokat (én sem). A színjátszó szeptembertõl
létezik. A MINDJ'ART egy egyszerû szómozaik, nem kell
különösebben keresni, hogy miért így, miért úgy… Ez, és kész!
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Közszolgáltató
Intézmény vezetõje, Szabados Kata nyitott személyiségének
köszönhetõen volt és van lehetõség a mûhelymunkára és nem is
kevésre.
- amit a ballada és egyben a színházmûvészet és jómagam is
képviselek, a pénzzel nem megfizethetõ emberi értékek
- amitõl több leszel és nem kevesebb
- megszületik benned a teremtõ erõ
- bizonyos szint felett nem mész bizonyos szint alá.
Az elõadás nem jött volna létre Szabados Kata, Török Lajos,
Forró Antalné fõszponzor és a szülõk együttmûködése nélkül.
Személy szerint engem az hatott meg, hogy kb. 200 ember látta
az elõadást.
A hitben hiszek, és abban, hogy a mûvészet nem ebben a
szférában keletkezik, amelyben élni kényszerülünk, és nem ott
ér célba. Ezért él túl pénztelenséget, háborút, politikát.
Paczuk Gabi

Elsõként Fehér László mûsorát hallhattuk, aki Frank Sinatra -tól
és Jimmy-tõl énekelt egy-egy dalt.
Majd a Köröstarcsai Asszonykórus népdalokból összeállított
elõadását hallhattuk. Ezt követõen Petõ Lászlóné, Szabó Lõrinc:
Nyitnikék címû versébõl idézett.
Tagjai: Tiba Mihály, Tóth Gréta Janka, Szentpéteri Hunor,
Boldizsár Petra, Paczuk Gabi, Török Dániel, Budai Gergõ,
Fülöp Dominik, Szabó Levente, Darida Petra.

Közösségek hete!

A Körösladányi Daloskör egy szórakoztató népdalcsokrot hozott
el nekünk.

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény csatlakozott az országos Közösségek Hete
programsorozathoz melyet 2017. május 9. és 13-a között került
megrendezésre településünkön.
A rendezvény fõ célja, a figyelem felhívása a közösségek
fontosságára, a közösségi kezdeményezésekre, valamint azokra
az élményekre és értékekre, melyeket egy közösség a tagjainak
adhat.
A programsorozat a Köröstarcsai Mazsorett Egyesület
Gyémánt csoportjának nyílt napjával kezdõdött. A Gyémánt
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csoport 11 lelkes, 6-8 éves kislányból áll.
A nyílt óra alkalmat adott az utánpótlásra való érdeklõdés
népszerûsítésében, valamint betekintést kaphattak a látogatók a
játékos felkészülések folyamatába.
A foglalkozás vezetõje, Macskinné Pór Erzsébet.
2017. 05. 10-én 14 órától a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban Lakatosné Kurucsó Anikó kalauzolásával
betekinthettek az érdeklõdõ gyermekek a Könyvtár világába.
Játékos tájékoztatást adott a könyvtári szolgáltatásokról, hogy
mié rt is érd eme s ide jár ni. Szá mos leh etõ ség áll a
gyerekek/felnõttek rendelkezésére több ezres könyvállománynyal a tudományos lexikonoktól a napi lapokig, természetesen
számítógép használatra is van lehetõség. A körbevezetést
követõen Petõfi Sándor János vitéz címû elbeszélõ költemény
rajzfilm változata került levetítésre.
2017. 05. 11-én délután tartotta nyílt óráját a Mindj'Art
színjátszó társulat. A csapat 2016 szeptemberében alakult felsõ
tagozatos tanulókból fiúk lányok vegyesen. Az összerázódást
követõen a Községi Karácsonyi Ünnepségen mutatkoztak be
elõször, azóta számos elõadáson vannak túl. A mostani nyílt
órájukon is egy új darab bemutatására készültek.
2017. 05.12-én a Subrika hagyomány õrzõ csopo rt várt
mindenkit szeretettel a nyílt nappal egybekötött táncházzal.
2015-ben alakultak mûvészeti iskolás gyerekekbõl. Céljuk a
népi gyermekjátékok, a néphagyományok felelevenítése a
néptánc alapjainak elsajátítása.
A közösségek hete rendezvénysorozat zárásaként 2017.05.13-án
egy hagyományõrzõ kerékpártúrát szerveztünk.
Elkerékpároztunk a Karolin majorba, ahol Végh Judit etnográfus
segítségével megismerkedtünk a major múltjával, valamint a
még megmaradt pincébe tekinthettünk be és nagy szerencsénkre
Szelesztina grófnõ hintóját is megláthattuk.
Továbbiakban a Miklós major régi helyét is útba ejtettük.
Túránkat a temetõbe a több mint 100 éves kopjafáknál zártuk.
A túra alkalmával sok érdekes történettel gazdagodtunk és még
az idõjárás is kedvezett.
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SPORTHÍREK
Ezüst ünnep a tarcsai kézilabdásoknál
Május 13-án este befejezõdött a Köröstarcsai Községi Sportkör
férfi kézilabdásai számára a 2016/17-es bajnokság, amely tele
volt kiváló mérkõzésekkel és meglepetésekkel.
Nem volt meglepõ viszont a tarcsaiak örömtánca a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium új csarnokában, hiszen már tudtuk,
hogy vereség esetén a III. helyen, gyõzelem esetén a II. helyen
fog végezni felnõtt csapatunk. A végig szoros eredményt hozó
mérkõzést egy véghajrával sikerült megnyerni /25:28/ és
megszerezni az ezüstérmet.
Amikor egy évvel ezelõtt újoncként a IV. helyen végzett a csapat
akkor azt mondtuk, hogy az addig soha nem látott sikert és
kiváló helyezést még egyszer biztos, hogy nem tudjuk elérni.
És itt az újabb meglepetés, az ezüstérem. Talán az NB.II hat
csoportjának 72 csapata közül mi vagyunk a legkisebb település,
az egyedüli „falu”. És ennek a településnek a csapata kiváló
ered mény eket prod ukál va ezüs térm es lett a Dél- kele ti
csoportban.
A csapat 22 találkozóból 16-ot megnyert, egy mérkõzés
döntetlenül végzõdött /Újkígyós/ és 5 vereséget szenvedtek.
Közülük a Túrkeve elleni vereségek még most is fájóak.
Szerintem a Mezõtúr elleni vidéki gyõzelem /20:31/ és a
Kunszentmárton elleni hazai gyõzelem /23:19/ a legnagyobb
siker, a legértékesebb skalp.
A csapat erõssége a védekezés volt az egész év során. Magasan a
legkevesebb gólt kapta a csapat /504/ ami 23-as átlagnak felel
meg. Ez kiváló eredmény annak ellenére, hogy „rövid volt a
kispad”-unk, vagyis kevés volt a cserelehetõség.
Ezt a gyönyörû sikert a jó hozzáállásnak, harcosságnak és a kiváló összefogásnak köszönhetjük. Egyénileg nem célszerû értékelni a játékosok teljesítményét. Nem számít, hogy ki, hány gólt
dobott /össz: 566/ hiszen mindenki képességének és lehetõségének megfelelõen tette a dolgát, hajtott a közös siker érdekében.

Álló sor: Molnár Zoltán edzõ, Fehérné Horváth Hajnalka, Mészáros Ákos, Domokos Imre, Molnár Krisztián, Bereczki Dénes,
Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ, Kiss József, Szathmári Miklós, Lipcsei Zoltán KSK elnök
Elöl: Plavecz Roland, Puskás Sándor, Molnár Balázs, Kiss Norbert, Borbély Zsolt, Brezowszki Péter, Gulyás Erik
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Ezzel az eredménnyel játékosaink és a csapathoz tartozók
nagyban öregbítették a 49 éves köröstarcsai kézilabdázás,
valamint Köröstarcsa község hírnevét, az egész országban.
Boldogan nyugtázhatjuk ezt a kiváló eredményt. Gratulálunk a
Molnár Zoltán által irányított ezüstérmes csapatnak. Szép volt
fiúk! A jövõt pedig majd meglátjuk. Egy biztos: szurkolóinkat
várjuk a szeptemberi bajnoki nyitányra.
A junior csapat nem tudta megismételni az elõzõ évi
eredményét, amikor bronz éremmel zárták a bajnokságot. A
fiatalok több alkalommal alul maradtak a 3-4 évvel idõsebb
ellenfelekkel szemben. 9 gyõzelem mellett 1 döntetlen és 10
vereség a mérleg, így 19 ponttal a 7. helyen végeztek. A látottak
alapján most ez reális eredmény. A csoport gólkirálya
játékosunk, Csige Zoltán lett a 15 mérkõzésen lõtt 166 góllal.
Az U14-es csapat egész évben létszámproblémákkal küzdött. 810 játékos vitte végig a bajnokságot. Az alapszakaszt
megnyerték. A rájátszásban kiütköztek a hiányosságok és végül
az 5. helyen végeztek.
Gratulálunk játékosainknak a sikerekhez, a szép eredményekhez. Köszönjük a szakvezetõk, a kisegítõ személyzet
háttérmunkáját. Köszönjük minden szponzornak a pénzügyi
támogatását, a szurkolóink sportszerû buzdítását. És
mindenkinek köszönjük, aki tett valami jót a kézilabdásaink
sikeres szereplése érdekében. HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Z. Szako.vez.

IV. Békés Megyei Bojlis Találkozó
A múlt hét végén bonyolódó fás-tavi bojlis találkozó annak
ellenére, hogy eleinte kissé lassabb halfogási ütemmel indult, a
végére impozáns eredményekkel büszkélkedhetett. A 252
kilogrammnyi összefogás, illetve a BMBT versenyek abszolút
legnagyobbját jelentõ 14,55 kg-os tükrös megfogása kellemes
meglepetésnek számított a tavaly tavaszi szintén szép 187
kilogrammos mezõnyteljesítmény emlékével szemben.
Az élbolyban szokás szerint szoros eredmények döntötték el a
sorrendet, amihez ezúttal 40 kiló feletti csapatteljesítmények
kellettek. Kivétel mindez alól a gyõzelmet megszerzõ CAVITY
EYE Team gárdájának fantasztikus menetelése, amely
gyakorlatilag majdhogynem ráduplázva a mögötte lévõkre közel
90 kilogrammal ért célba.
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Teljesítményük annak tükrében is figyelemreméltó, hogy tavaly
szintén remek eredményekkel vívták ki maguknak a tavaszi és
õszi forduló alapján a z összetett II. helyet.
Az idei tavaszi forduló után tehát alfahelyrõl vágnak neki az õszi
etapnak, ahol kétségkívül nagy esélyesként próbálják majd
megszerezni az összesített elsõ helyet, amely ne feledjük, a
belépõt fogja jelenteni az ország egyik legnagyobb bojlis
ünnepére, a 2018. évi VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis
Találkozóra.
(A cikk a http://khesz.hu/node/1579 honlapon jelent meg.)

Községi Gyermeknap
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében szeretettel várok minden gyermeket és szüleit 2017.
május 28-án, vasárnap a Kishajó Kikötõbe 10 órától a
Községi Gyermeknapi rendezvényre!
Lipcsei Zoltán
Polgármester
Programok:
Kölyöksziget:
óriásjátékok: óriás jenga, óriás malom, óriásmemória
népi játékok: diótörõ, tandemsí, gólyaláb, röpítõ
Sumo birkózás
Ugrálóvár csúszdával,
ügyességi játékok
Íjász bemutató és
kipróbálási lehetõség
Arcfestés,
aranytetoválás
Kézmûveskedés
11 órától:
Matróztánc a 2. osztályosok elõadásában
Kutyás Agility bemutató
Minden gyerkõcöt meglepetés vár!
Minden program ingyenes!
Rossz idõ esetén a programok
2017. június 3-án kerülnek megrendezésre.

Gyõri Imre:

Emlékversek (részlet)
Tavaszi szél hozza meg a meleget.
Kedves babám te szeress engemet.
Szív szeretete maradjon meg nékem,
Hûségemet, boldogságomat áldozom föl érted.
Imádkozom éjjel-nappal Isten kegyelmére.
Szeretetben, békességben maradjál meg vélem.

A gyõztes CAVITY EYE Team csapata (Miklós Gábor, Végh
Judit, Kaplonyi Zoltán)
Számos tíz pluszos haluk közte a verseny legnagyobbja f eltétel
nélküli megadást vívott ki az érdemek tekintetében.
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