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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõtestülete nevében meghívjuk Önt 2017.október 23-án
nemzeti ünnepünk községi ünnepségére.
10:00 Ünnepi Képviselõ-testületi ülés
Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú
pályázatra belterületi kerékpárút teljessé tétele Köröstarcsa 47.
számú fõút átkelési szakaszára. Az igényel támogatási összeg:
65.300.000,-Ft
A testület megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggõ partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletét.

A Képviselõ-testület az alábbi kitüntetéseket adományozza
A képviselõ-testület jóváhagyta a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízási szerzõdést.
Megbízta a polgármestert, hogy Pataki Ibolya Anna építésszel a
szerzõdést kösse meg.

Köröstarcsa Községért
Kovács László képviselõ
Köröstarcsa Szolgálatáért
posztumusz Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvos
11:00 Ünnepi megemlékezés
Helye: Kossuth tér
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola ünnepi mûsora
Felkészítõ tanár: Wagner Éva
Ünnepi köszöntõt mond
Lipcsei Zoltán Köröstarcsa Község polgármestere
Koszorúzás
Lipcsei Zoltán
polgármester
A képviselõ-testület 2017. július 31-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése TOP-3.2.1-16
kódszámú pályázatra Köröstarcsa Község Önkormányzata
egyes intézményi épületeinek energetikai korszerûsítésére. Az
igényel támogatási összeg: 40.000.000,-Ft
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16
számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
tárgyú felhívásra. belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója
Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében. Az
igényelt támogatási összeg: 90.086.000,-Ft. A testület jóváhagyta a támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására a
Békés Megyei önkormányzati Hivatallal megkötött konzorciumi együttmûködési megállapodást.

A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra. A vállalt önerõ összege: 735.330,-Ft,
melyet a testület a 2017. évi költségvetésérõl szóló
önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti szociális
elõirányzat terhére biztosította.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a kábel-tv stúdió Mezõberény Város
Önkormányzatával közösen történõ üzemeltetésrõl, szervezeti
keretekrõl, költségekrõl, sugárzás lehetõségeirõl továbbá
megbízták, hogy a kábel-tv stúdió további mûködése érdekében
tárgyalásokat folytasson a vésztõi székhelyû szolgáltatóval a
mûködés részleteinek megismerésére.
A képviselõ-testület az Aradi temetõtõl a Tavasz utcáig és a Fürj
utcákat cseréptörmelékkel, a Mátyás utcát betontörmelékkel
való feltöltését határozta el. Elõirányzat maradvány esetén az
Árpád utca helyreállítását határozták el.
A testület tudomásul vette, hogy a polgármester a LIPSZAB Kftnél egyszerûsített foglalkoztatással vállal munkát.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Köröstarcsa, Pipa u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatosan járjon el és döntésre vonatkozó javaslatát
terjessze a testület elé.
A képviselõ-testület 2017. szeptember 14-én tartotta soros
ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végreha jtásáró l és a két ülés köz ött tört ént font osabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
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A testület jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlõségi Program
felülvizsgálatát. A Helyi Esélyegyenlõségi Program megtalálható a www.korostarcsa.hu honlapon.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 2017. évi
költségvetésérõl szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás
után a költségvetés fõösszege 890.079 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény tevékenységérõl szóló
beszámolót. 2017. január 1-vel az intézményhez tartozik az
önkormányzat konyhája. Az átszervezés zökkenõmentesen
megtörtént. Így összesen 15 fõt foglalkoztat az intézmény,
melybõl 8 fõ közfoglalkoztatott.
Az intézmény szervezeti egységei:
- Könyvtár, mely ellátja az iskolakönyvtári feladatokat is. 200
m2-es heti 44 órában várja a látogatókat. 2016. évben 550
beiratkozott olvasója volt. A könyvtár segítséget nyújt: az
információhoz való hozzájutáshoz a meglévõ számítógépeiken
keresztül, önéletrajz írásban, Erzsébet-program pályázataiban,
letölthetõ nyomtatványok keresésében, dokumentumok
szerkesztésében, repülõjegyek foglalásában, közhasznú
információk megoldásában. Az otthonukhoz kötött, mozgásukban korlátozott, beteg, idõs olvasóknak, akik fizikai
állapotuk miatt nem tudják a könyvtárat felkeresni úgy
segítenek, hogy az olvasó jelzi a kölcsönzési igényét a
gondozójának vagy a könyvtárnak telefonon és az intézmény
munkatársa az igénylõ lakására viszi a könyvet. Ez a szolgáltatás
mindenki számára ingyenes.
- Mûvelõdési Ház, ahol az alábbi mûvészeti csoportok
mûködnek: a Köröstarcsai Mazsorett Együttes, a Subrika
hagyományõrzõ csoport, a Mindj Art színjátszó klub. Az
intézmény keretein belül mûködik a Nõklub és a Nyugdíjasklub.
A Mûvelõdési Ház helyet biztosít 12 db civil szervezet
mûködéséhez és a falugazdásznak. Negyedévente véradást
szervez az intézményben a Vöröskereszt Helyi Szervezete.
Az intézmény szervezi a településnek a kulturális programjait
(Falunap, Szilvanap stb.) 2016. évben 37 saját program került
megrendezésre. A nyár folyamán a gyermekeknek több
turnusban szerveztek Indián tábort, Bábtábort, Subrika tábort,
Egészségtábort és Tánctábort.
Informatikai tanfolyamot
szerveztek és helyet biztosítottak nõi szabó tanfolyamnak.
- Konyha biztosítja az intézményi bölcsõde, óvoda, iskola
gyermekétkeztetést, végzi az intézményen kívüli szünidei
gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést, a munkahelyi
étkeztetést, a házigondozottak étkeztetését és a vendégétkeztetést. Felnõtt étkezõk száma átlagosan 81 fõ, ebbõl munkahelyi
étkezés óvoda: 16 fõ, munkahelyi étkezés konyha: 8 fõ,
Alapszolgáltatási Központ: 40 fõ, Közösségi Misszió: 8 fõ,
egyéb vendég: 9 fõ. Gyermekétkezõk: 71 fõ iskolás, 52 fõ
óvodás, 8 fõ bölcsõdés.
- Az intézményhez tartozik a Sporttelep mûködtetése.

2017. október

A képviselõ-testület jóváhagyta a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl szóló beszámolót.
A testület 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.
létrehozását határozta el. Megbízták a polgármestert, hogy a
2017. október 26-i ülésre az alapításhoz szükséges dokumentumokat terjessze elõ, valamint tegyen javaslatot az
ügyvezetõ, a felügyelõ bizottsági tagok (3 fõ) és a könyvvizsgáló
személyére.
A testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidõn
kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályairól,
díjairól szóló önkormányzati rendeletét módosította.
A képviselõ-testület a háziorvosi praxisaiban laborkommunikációs eszközök használatát határozta el. Megbízták a
címzetes fõjegyzõt, hogy gondoskodjon a szükséges eszközök
megvásárlásáról.
A testület a Szabó K. u. 2/a, 2/b és a Gyomai u. 2/a., 2/b. szám
alatt lévõ költségalapú önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréjére és a tetõk javítására 1.751.600,-Ft + ÁFA
összeget biztosít a költségvetési rendelet 2/b. melléklet I.
céltartalék 1. költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka
elõirányzatából.
A testület megbízta a polgármestert, hogy a Köröstarcsa, Pipa u.
12. szám alatti ingatlan megvásárlására a Bank Zrt-nek tegyen
ajánlatot. A vételárat a képviselõ-testület 350.000,-Ft-ban
határozta meg.
A képviselõ-testület 2017. szeptember 29-én rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, vissza nem térítendõ támogatás elnyerése
céljából 461.335,-Ft összegre.
A képviselõ-testület 2017. október 10-én rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület a Ligeti Rendezvényközpont kialakítására
vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadását a 2017. október 26-i
ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület 2017. október 23-án ünnepi ülést tart,
következõ soros ülésre 2017. október 26-án kerül sor.
Kender betakarítás

A képviselõ-testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde tevékenységérõl szóló beszámolót. az intézményben
14 bölcsõdés 74 óvodás gyermek ellátása történik. Egyéb
szolgáltatás: intézmény keretein belül lehetõséget biztosítanak
hittanra, angol nyelvismereti órákra, lovaglásra, zenei
tehetséggondozásra és Bozsik programra. Fejlesztõ munka
keretében biztosítják a fejlesztõ pedagógiai munkát, a
mozgásfejlesztést a gyógypedagógust, a logopédust és a
szenzomotoros fejlesztést. Az intézményben 14 fõ közalkalmazott és 5 fõ közfoglalkoztatott dolgozik.
A testület elfogadta a mezõõri õrszolgálat tevékenységérõl szóló
beszámolót.

Az idei évben 3,8 hektáron történt meg a kender betakarítás. A
munkálatoknak még nincs vége, hiszen jelenleg a szárítás van
folyamatban, majd a kender cséplésére fog sor kerülni.
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fogyasztására. A legsikeresebb játék a tavi horgászat volt. A
versenyt a Víz Urai nyerték.

Idõsek világnapja
2017. szeptember 29-én került megrendezésre az Idõsek
világnapja. Rendezvényünket Lipcsei Zoltán polgármester úr
nyitotta meg köszöntõ beszédével, majd a Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde Zenemanó Tehetséggondozó csoportja
folytattat mondókás, zenés mûsorával.
Az óvodásokat követõen Nagy Róbert és Liszi Melinda a
Békéscsabai Jókai Színház színészei, zenés énekes elõadásukkal, nagyon jó hangulatot teremtettek.
Mûsorunk zárásaként Tóth Gréta Csernai József - Nagyanyának
címû versével köszöntötte a megjelent idõseket ezen nap
alkalmából.
A Mûvelõdési Ház dolgozói frissen sült piskótatekerccsel
kedveskedtek a vendégeknek és távozáskor pedig apró
ajándékot vihettek haza magukkal.

Országos Könyvtári Napok a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár is részt vett
különbözõ programjaival az Országos Könyvtári Napokon,
mely 2017. október 2-tól 8-ig tartott. Az országszerte
megvalósuló programok célja az olvasás- és könyvtárhasználat
és a könyvtári szolgáltatások népszerûsítése volt. Az idei év
kiemelt témája a víz volt. Szlogenje: Csak tiszta forrásból! Így 5
témában jelentek meg programok hazánkban: az élet forrása,
tudásforrások, a boldogság forrása, múltunk forrásai, a
természet forrásai.
A hét a „Szörfözz ingyen a világhálón!” programmal indult, így
hétfõtõl péntekig ingyen lehetett használni a számítógépeket
bárki számára, felnõtt, gyermek, ifjúság számára egyaránt. Az
„Olvassunk együtt!”- Könyvajánlás Juhász Orsolyával címû
programon a 3. 4. 5. 6. osztályos tanulók vettek részt, mely a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg. A
következõ könyvekrõl mesélt Orsolya ill. hallhattunk részleteket
is a mûbõl, melyeknek a végét csak azok tudhatják meg, akik
elolvassák a történeteket. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen,
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Békés Pál: A
kétbalkezes varázsló, Darvasi László: Trapiti, Lackfi János:
Apám kakasa. Amire nem jutott idõ, de szívesen ajánlom a
figyelmetekbe:Szabó T. Anna: Tatok Tatok, Michael Ende:
Gombos Jim és Lukács, a masiniszta. Játékos interaktív
formában kerültek elõ a mesék, versek, és a végén még közös
produkcióra is sor került.
„Tengernyi népmese” címmel rajpályázatot hirdettünk, melyre
az alapfokú mûvészeti iskolás gyerekek hozták be a rajzaikat. I.
helyezett: Mezõ Lili, II. helyezett: Gyaraki Adrienn, III.
helyezett: Ónodi Viktória Panka, különdíjas: Mezõ Tamara. A
rajzok filc technikával készültek, mindegyik valamilyen
népmese illusztráció, mely kötõdik a tengerhez, tóhoz, a vízhez.
Így ezek az alkotások már messzirõl is szép színesek voltak,
persze az aprólékosan kidolgozott rajzok kapták az elõkelõ
helyeket. A képek megtekinthetõek a könyvtárban.
A „Kalandozz a meseösvényen!” c. programra a 2. osztályosok
jöttek el a könyvtárba. Az elõzetesen csapatokra osztott tanulók
az „ösvényen” végig haladva sok, mesékkel kapcsolatos
információhoz jutottak.
A „Vízparancsolat” címû játékos vetélkedõre 3 fõs csapatok
érkeztek, a csoportok hét játékos feladatban mérhették össze
tudásukat. A játékok során felhívtuk a figyelmet az ivóvízzel
való takarékoskodás fontosságára, a megfelelõ mennyiségû víz

A hét lezárásaként „Két keréken a Kettõs-Körös mentén”
program kapcsán kerékpártúrára hívtuk a lakosságot a KettõsKörös és Sebes-Körös összefolyáshoz, melyen az idõ is
kedvezett. Habár kevesen vettünk részt a programon, az, aki
mégis eljött, remekül érezhette magát a természetben, és
megcsodálhatta a Körös menti õszi táj szépségeit.

Reméljük mindenki jól érezte magát ezeken a programokon.
Várjuk továbbra is kedves olvasóinkat és leendõ olvasóinkat. A
beiratkozás mindenki számára díjmentes.

Könyvvásár
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban!
A Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár az
elavult, elhasználódott és
leselejtezett könyveibõl
könyv árusítást tart.
Az árusítás a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt
folyamatos.
Választékaink: szépirodalom, szakkönyvek, mesekönyvek egyaránt 100.-Ft/db áron kaphatók.
Várunk minden kedves érdeklõdõt!
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A magyar népi játék napja
„Az énekes népi játék a szabad ég alatt
õsidõk óta a gyermek életének legfõbb öröme.”
Kodály Zoltán
A népi játék napja Balatoni Kata egyetemi tanár,
néptáncpedagógus nevéhez fûzõdik, akinek módszertana
nagy sikereket ért el.
A magyar népi játék kimeríthetetlen pedagógiai eszköztárként
van jelen mindennapjainkban: fejleszt, nevel és ismeretet
közvetít. A népi játék napjának célja, hogy a világ minden
pontján az önfeledt játéké legyen a fõszerep.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Subrika
hagyományõrzõ csoport, Végh Judit hagyományoktató
vezetésével, 2017. október 9-én. Az esemény alkalmából
táncházat szerveztek és bemutatásra kerültek az Így tedd rá!
módszer játékai, mellyel a gyerekek játszva tanulják meg a
néptánc alaplépéseit. A játékok bemutatásáról 2 perces rövidfilm
készült, mely feltöltésre került a magyar népi játék facebook
oldalára.

Nyári felújítás az óvoda udvarán
Az idén nyáron is megtörtént az udvari játékok festése felújítása,
így a rönkpadok háttámlájának a cseréje, valamint a homokozó
árnyékoló csiszolása újra mázolása. Az elmúlt évek esõs
idõszaka erõsen feláztatta a kerítés beton talapzatát, és a
nagykapu oszlopainak a tövét, emiatt a kapu szétszakadt az
oszlop és a kerítés pedig erõsen megdõlt. Ennek a helyreállítása
szintén megtörtént.
Kiscserélésre kerültek a rönkhomokozók, a legújabb szabvány
szerinti beton aljzatú homokozó medencére, melynek az ülõke
része fából fog készülni.
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A bölcsõde által használt udvar részen pedig, kis kerékpárutat
alakítottunk ki.
A felújítás közel félmillióba került, melyet a fenntartónk a
községi önkormányzat biztosított. Terveink szerint a szülõi
szervezet segítségével csúszdát szereltetünk fel, mely szintén
bõvíti az udvari játékok tárházát.
Köszönjük fenntartó és a szülõk segítségét, és minden itt
dolgozó munkáját, a gyerekek nevében.
Forró Antalné
intézményvezetõ

CIVIL SZERVEZETEK
Horgász hírek
Gyermek horgászaink meghívásos horgászversenyen vettek
részt 2017. szeptember 24-én a Hosszúfoki- csatornán, amely a
mezõberényi Sport Horgász Egyesület szervezésében került
megrendezésre.
A vendéglátók palacsintával, süteménnyel, szendvicsekkel és
üdítõvel kedveskedtek a résztvevõknek. A gyerekek nagy
lelkesedéssel fogtak hozzá a horgászathoz, amely teljes
köröstarcsai sikerrel zárult:
1. helyezett M ezõ Lili
2. helyezett Puskás Petra
4. helyezett Mezõ Timi
Mindenki nagyon jól érezte magát . Köszönjük a szervezõknek a
meghívást és bízunk a további sikeres folytatásban.
Horgász Egyesületünk tagjai kezdeményezésére megszerveztük
a szezonzáró versenyünket, melyre 2017. október 7-8-án került
sor ismét a Mérgesi-horgásztavon. A negatív idõjárási
elõrejelzések ellenére szép számmal jelentek meg a
horgásztársak 25 fõ vett részt a megmérettetésen. Az idõjárás a
horgászoknak kedvezett, de a halak kapókedvét nem hozta meg a
szép idõ. A délutáni és az esti órákban helyenként akadt egy-egy
hal, de az éjszaka és a másnap délelõtt eredménytelenül telt.
Versenyünk igaz kevés hallal, de kiváló hangulatban telt.
A végeredmény: 1. hely Bátori László
2. hely Mezõ Mihály
3. hely Boros Imre

9870 pont
6770 pont
2675 pont

A legnagyobb halért járó különdíjat Bátori László nyerte, 5310
grammos amurjáért.
Mindenkinek köszönjük a részvételt és a kitartást.

Bátori László, Boros Imre, Mezõ Mihály
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Kiérlelt gyõzelem a fás-tavi bojlis
találkozón
A tavaszi forduló több mint 200 kilogrammos mezõnyteljesítményéhez képest ugyan kevesebb hal került mérlegre a
hétvégén bonyolódó kétfordulós IV. Békés Megyei Bojlis
Találkozó õszi csatájában, ennek ellenére egyáltalán nem volt
híja a szép halaknak és a kiváló horgászteljesítményeknek. Sõt.
Fegyvertények tekintetében mindenképpen ki kell emelni a
tavaszi után az õszi babért is learató Cavity Team produktumát,
akik megérdemelten végeztek ismét az elsõ helyen. A
versenyeken általában remek taktikával, az utolsó pillanatig
összpontosító és makacsul küzdõ, hölgytaggal is büszkélkedõ
trióról tudni kell, hogy tavaly szintén kiváló horgászattal, nagynagy csatában, kevéssel maradtak le az összesített gyõzelemrõl
és a kurrens fõdíjról.
Most viszont megkérdõjelezhetetlen, kiérlelt dominanciával
tartották meg tavasszal kivívott elnöklõ pozíciójukat, ami azt is
jelenti egyben, hogy diadaluk jóvoltából a jövõ évi VI.
Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny nevezési listáján
már bérelt helyen ott vannak és remélhetõleg a nagy türkiz vízen
is bizonyítják fogják majd figyelemreméltó bojlis
képességeiket.
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olykor rendkívül „szívélytelen” horgászvíz, az évek alatt
kinevelõdött halállományának köszönhetõen azért megbízhatóan szállítja immár a szebb uszonyosokat versenykörülmények között is.
Ennek talán legeklatánsabb példája, hogy a mostani versenyen a
legnagyobb fogást egy igen termetes tõponty jelentette a
Pontycentrum által prezentálva, amely 14,35 kilogrammjával
ugyancsak szépen koronázta az idei fás-tavi bojlis versenyek
küzdelmes pillanatait.
Cikk: Tószögi György
Fotó: Szamosi Attila, Kiss Árpád

SPORTHÍREK
Ismét indul az évad a Köröstarcsai DSE
birkózóinál
2017.09.10 én máris hét éremmel kezdtük a tázlári kupa országos versenyét.
Eredmények a következõk: Schmél Árpád aranyérem, Schmél
Zoltán ezüst érem, Szõke Richárd ezüst érem, Balla Krisztián
ezüst érem, Budai Gergõ bronz érem, Gulyás Edina bronz érem,
Budai Bence bronz érem.
2017. szeptember 17-én következett Szarvason a területi
diákolimpia.
eredmények: Schmél Zoltán egy súlykategóriával föntebb ezüst
éremmel, Schmél Árpád bronz éremmel zárták az országos
bajnokságot, továbbjutva az országos döntõbe. Gratulálunk. A
felkészülésért köszönet a versenyzõknek, tanintézménynek.
Hencz Gyula a Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Miklós Gábor, Végh Judit, Szamosi Attila fõszervezõ, Kaplonyi
Zoltán
A Cavity a mostani fordulón összesen több mint 34 kilogramm
halat téve matracra, kemény ritmussal vitte a prímet, bõ tíz
kilóval tromfolva a második legjobbat is, ami jelen fogási
mennyiségek tükrében igen határozott elõnynek bizonyult.
A csapatok tavaszi negyedtonnás összfogása mellett a mostani
134 és fél kilogrammos eredmény kétségtelenül jelzi, hogy
valami nem úgy mûködött a vízben mint fél évvel ezelõtt, de
azért csalóka is egy picit a dolog. Egyrészt kevesebb csapat vett
részt az idei második „meneten” (a tavasszal kevésbé
eredményes csapatok közül több nem jött el), illetve a 4
kilogrammra felemelt bemérési limit is valamelyest éreztette
hatását.
Ha azonban azt vesszük alapul, hogy a mostani összeredményt
pusztán 17 db értékelhetõ fogás adta össze, akkor az a közel 8
kilós átlagsúly már ugyancsak szépen mutat, nem beszélve arról,
hogy mellettük azért még vagy 80 db limit alatti hal zömében 23 kiló között is borzolta a kedélyeket. A nyolc résztvevõ team
közül pedig csak egynek nem lett értékelhetõ fogása, a Fás-tó
fintora, hogy épp nekik jutott a legtöbb, imént ecsetelt
versenyretúr fogás.
Tíz pluszos hal ezúttal 5 darab örvendeztette meg a csapatokat,
ami jelzi, hogy változó viszonyok ide vagy oda, a Fás-tó, ez az

Balla Krisztián, Budai Gergõ, Szõke Richárd, Budai Bence,
Gulyás Edina, Schmél Zoltán, Hencz Gyula

Tisztelt Lakosság!
Köröstarcsa Község fogászati ellátása
a Körösladány,
Arany J. u. 12-14. szám alatti
Egészségházban történik.
Bejelentkezés:
dr. Patzer Tímea
20/226-20-27
Köröstarcsa Község Önkormányzata
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Újra él a köröstarcsai gyermekfoci!

A 2017-es õszi szezon jól indult a felnõtt labdarúgók számára.
Már a nyitó mérkõzésünkön is 10:0-ás gyõzelemmel
büszkélkedhettünk, amit a hazai mérkõzéseken szintén
gyõzelemmel gazdagítottunk. Az idegenbeli szerepléseinkkel vannak gondjaink, de reméljük erre is megtaláljuk
a megoldást.
Az U19-es csapatunk sajnos nem úgy szerepel ahogyan azt
szerettük volna. 4 túlkoros játékos kiöregedett, és õket
fiatalokkal tudtuk csak pótolni akiknek még erõsödni kell és
szokni a játékot.
A késõbbiekben reméljük hogy a legfiatalabb korosztályokból sokan felnõnek majd hozzájuk.
Nagy örömünkre szolgál
hogy ismét elindult az
utánpótlás nevelés U7, U9.
U11, U13-as korosztályokban is. Az általános iskola
és az óvoda segítségével és
velük szorosan együttmûködve intézményi és
egyesületi Bozsik programokon is részt veszünk. A
gyerekek labdarúgáshoz való hozzáállását és az edzéslátogatottságot is próbáljuk motivációs eszközökkel segíteni.
Vincze Gyula utánpótlás edzõ és Miklós Gábor testnevelõ
tanár kiválasztása alapján 9 gyermek részt vehetett a
Magyarország-Feröer-szigetek világbajnoki selejtezõ
labdarúgó mérkõzésen. A belépõjegyeket Kurilla Olivér
vezetõségi tag ajánlotta fel a legjobban teljesítõ és szorgalmas
gyerekeknek. Az utazásban az Önkormányzat és az
Alapszolgáltatási Központ volt szakosztályunk segítségére.
A gyerekek hatalmas élménnyel gazdagodtak. Sokuknak
talán életre szóló volt. Köszönjük!
Bízva a sikeres folytatásban sok sikert kívánunk minden
korosztálynak.
Bokorné Kerekes Zsuzsanna
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KEZEDBEN A SORSOD!

Felhívás emlõszûrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követõen a második
leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlõszûrésre és méhnyak szûrésre kapnak meghatározott
idõnként meghívólevelet. Emlõszûrésre kétévente a 45-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szûrésre
háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek
kapnak névre szóló meghívást. Emlõszûrésre a
meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor
várják a szûrendõ hölgyet, ha az idõpont nem felel meg, akkor
lehetõsége van az idõpont módosítására a megadott
telefonszámon. Méhnyak szûrésre a meghívólevél
mellékletében felsorolt szakrendelõket lehet felkeresni, elõtte
a szakrendelõvel idõpont egyeztetés szükséges, hogy a
várakozási idõ minimális legyen. A meghívólevelet mindenki
vigye magával.
Az emlõrák a nõk leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán
elõfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés
fordul elõ, és mintegy 2800 nõ veszti életét évente a betegség
következtében. Az emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye
annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a
betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél
hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben
csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák
többnyire fájdalmatlan, sõt, minél inkább fáj egy csomó,
annál kevésbé valószínû, hogy megjelenése rosszindulatú
daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a
betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal,
évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
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Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul
elõ méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti
halálozás pedig évente meghaladja a 400 fõt. Hazánkban a
méhnyak szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekintélyes
hányada nem él e lehetõséggel, részben ezért nem ismerik fel
korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûréseken Önmagáért, családjáért.

