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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2017. november
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2017. október 26-án tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ tevékenységérõl szóló beszámolót.
Az intézmény tevékenységi területei:
- idõsek nappali ellátása, mely a 18. évet betöltött, egészségi
állapota vagy idõs kora miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaga ellátására részben képes, köröstarcsai
lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezõ
személyek napközbeni gondozására, tartózkodására szolgál.
- házi segítségnyújtás, mely egy olyan gondozási forma,
amely az igénybevevõ önálló életvitelének fenntartását
szükségleteinek megfelelõen lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja.
- szociális étkeztetés, melynek keretében napi egyszeri meleg
étkeztetést biztosítanak a rászoruló emberek számára, vagyis
azon személyeknek, akik önmaguk, illetve önmaguk és
eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem tudják
biztosítani. Lehetõség van helyben étkezésre, étel elvitelre vagy
kiszállításra.
- családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat, melynek célja a
gyermekek testi és lelki egészségének, családban történõ
nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelõzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének
elõsegítése.
Az intézmény keretein belül mûködik a szociális mosoda és
fürdõ. A mosoda folyamatosan megoldja a lakosság, kliensek és
ellátottak ruházatán kívül az egyes intézmények lakástextíliájának mosását és a kézilabda szakosztály mezei is itt kerülnek
tisztítására.
Az intézményben 4 fõ szakképzett dolgozó látja el a településen
mûködõ jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. Jelenleg 8
jelzõkészülék van Köröstarcsán kihelyezve. A fenti szolgáltatások igénybevételéhez érdeklõdni lehet a 480-398 telefonszámon
vagy személyesen az intézményben (Körös-tarcsa, Kossuth tér
2.) Vértesné Herbert Katalin intézmény-vezetõnél.

szintû elvárásoknak megfelelõ közigazgatási szakemberek, akik
a tele pülé s és az önko rmán yzat mind enna pi élet ében
folyamatos, minõségi szakmai munkát végeznek.
A képviselõ-testület az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft.
alapítására vonatkozó döntést a 2018. évi költségvetés
elfogadásának idõpontjáig elhalasztotta.
A testület elfogadta a ligeti rendezvényközpont kialakítása
Köröstarcsán tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos
ajánlattételi felhívást, mely megküldésre került.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2016-2022. idõszakra
vonatkozó továbbképzési tervének módosítását.
A testület megbízta a polgármestert, hogy a Berényi és a Tavasz
utca közötti útszakasz útalappal történõ ellátásnak költségeit
mérje fel, majd a novemberi testületi ülésen döntésre terjessze
elõ.
A testület a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (Gyula, Munkácsy
u. 19.) közfoglalkoztatási programját költségvetési forrás
hiányában nem támogatta.
A képviselõ-testület egyetértett a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola körzethatárának
megállapításával, mely Köröstarcsa közigazgatási területe.
Felhatalmazták a polgármestert, a körzethatár megállapításával
kapcsolatos nyilatkozatok kiadásával.
A képviselõ-testület 2017. november 30-án tartja soros ülését.

Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége

A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítását, valamint az egységes
szerkezetben foglalt Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
elfogadta.

Ünnepi testületi üléssel vette kezdetét községi ünnepségünk
2017. október 23-án, melynek a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár adott otthont, ahol kitüntetések átadására került sor.
Köröstarcsa községért kitüntetõ cím adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik
(amelyek) a tudományok, a mûvészetek, a fejlesztés, a kutatás, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés, sport vagy a gazdasági és közélet
terén kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájukkal
hozzájárultak Köröstarcsa község fejlõdéséhez, hírnevének
növeléséhez.

A képvis elõ-t estül et elf ogadt a a Pol gárme steri Hivat al
tevékenységérõl szóló beszámolót. A testület megállapította,
hogy a hivatal eleget tett feladatának, az ott dolgozók a magas

A képviselõ-testület a 116/2017.(VI.08.) számú határozatával
úgy döntött, hogy Köröstarcsa Községért címet 2017. évben
Kovács László képviselõnek adományozza.
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A közösségi élet kiemelkedõ résztvevõje ma is. Kovács László
társadalmi tevékenységével elõmozdította a település fejlõdését,
ezzel kivívta a lakosság megbecsülését.

Lipcsei Zoltán polgármester, Kovács László képviselõ
Kovács László
Kovács László 1949. december 13-án született Köröstarcsán.
Édesapja Kovács László, édesanyja Tóth Etelka. Szülei a
mezõgazdasághoz kötõdtek, egész életükben ebben dolgoztak.
Az általános iskolát Köröstarcsán, a középiskolát a mezõberényi
Petõfi Sándor Gimnáziumban végezte el, ahol 1968-ban
érettségizett. Egy évig esztergályos ipari tanuló volt a
mezõberényi villamossági KTSz-ben. 1969-ben nyert felvételt a
budapesti Pénzügyi és Számviteli Fõiskola nappali tagozatára,
ahol 1973-ban üzemgazdászi fõiskolai diplomát szerzett.
1973. szeptemberében Szekszárdon helyezkedett el a Tolna
Megyei Tanács VB Pénzügyi osztályán, mint költségvetési
fõelõadó. Szekszárdon élt 1990 év végéig.
A rendszerváltás után került haza szülõfalujába, Köröstarcsára.
1991. január 1-jétõl-1992. január 31-ig a Köröstarcsa
Polgármesteri Hivatalban dolgozott, mint pénzügyi csoportvezetõ. 1992. február 1-jétõl nyugdíjba vonulásáig (2009.
december 29.) a békési Polgármesteri Hivatalban dolgozott
belsõ ellenõri beosztásban.
Közel negyven éves szakmai pályafutása alatt végig az
államháztartási pénzügyek területén dolgozott.
Társadalmi megbízatásai Köröstarcsán:
- A Köröstarcsa Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 1992.
április 1-tõl kezdve folyamatosan tagja (25 év).
- 1992. április 1-tõl 2003. május 22-ig mint bizottsági külsõ tag,
majd képviselõvé történt megválasztását követõen, mint a
bizottság elnöke.
- Önkormányzati képviselõnek négy alkalommal választotta
meg a település lakossága. (14 év)
Egyéb társadalmi megbízatásai:
- 1994-ben újjá alakult Köröstarcsai Gazdakör alapító tagja. A
megalakulás óta vezetõségi tagként dolgozik az egyesületben,
mint gazdasági felelõs.
- 1997. évben megalakult Köröstarcsáért Barátok Egyesületének
(KÖBE) alapító tagja, ahol szintén a gazdasági felelõsi
feladatokat látja el, mint vezetõségi tag.
- A református egyházközség presbitériumának 1998 óta tagja
(19 év). 2015 novemberében választották meg a presbitérium
jegyzõjének.
- A Köröstarcsai Község Sportkörnél 1992-tõl 2017 áprilisáig a
Számvizsgáló Bizottság elnöke volt.
- Az Alapítvány a 200 éves Köröstarcsai Református Templom
Felújításáért kuratóriumi elnöki tisztségét 1999 óta tölti be.
- A Köröstarcsa Idõsekotthonáért Alapítvány kuratóriumának
megalakulása óta (2005) tagja.
- A 2014 március 24-én megalakult köröstarcsai települési
agrárgazdasági bizottságának vezetõségi tagjának választották
meg.

Kovács László képviselõ köszönõ beszéde:
Megköszönöm a Képviselõ-testület tagjainak, hogy érdemesnek
tartottak a Köröstarcsa községért kitüntetõ címre.
Külön köszönöm annak a 260 köröstarcsai állandó lakosnak a
támogatását, akik aláírásukkal megerõsítve javasoltak e
kitüntetésre.
Számomra ez a nagyszámú támogató aláírás, nagy örömet és jó
érzést ad. Életem legnagyobb elismerésének érzem, mivel saját
szülõfalum lakosai támogattak, akikkel nap mint nap találkozom.
Tapasztalom, hogy nap mint nap megmérettetik az ember,
naponta véleményt alkotnak tevékenységérõl, viselkedésérõl,
magatartásáról.
Annak megítélése, hogy az elmúlt 25 év alatti közéleti
tevékenységem mennyiben járult hozzá a település fejlõdéséhez,
nem az én feladatom.
Engem két dolog vezérelt a tevékenységemre és úgy gondolom,
ez nyomon is követhetõ:
- Egyrészt több évtizedes szakmai tapasztalatommal, amelyet a
közpénzügyek területén szereztem segítsem az önkormányzat
munkáját és a különbözõ helyi civil szervezetek tevékenységét.
- Másrészt mindenkivel igyekeztem kortól, különbözõ nézetektõl függetlenül szót érteni.
Úgy gondolom nagyon fontos, különösen az ilyen kistelepülésen
a megfelelõ együttmûködés, egymás kölcsönös megbecsülése,
annak érdekében, hogy boldoguljunk és tudjunk normálisan
együtt élni.
Az az elvem, hogy nem azt kell hangsúlyozni, ami elválaszt,
megoszt bennünket, hanem azt, ami összeköt és építi a
közösséget. Az elért eredményeket nem szabad kisajátítani,
hanem azt közösségi élménnyé kell formálni.
Még egyszer megköszönöm az elismerést mindenkinek, aki
támogatott és igyekezni fogok, hogy ne váljak méltatlanná ezen
kitüntetõ címre. Ígérem, hogy amíg az egészségem engedi,
továbbra is aktív szerepet vállalok a község közéletében.
Köröstarcsa község Szolgálatáért kitüntetés adományozható
annak a Polgármesteri Hivatalban (illetve jogelõdjénél) és az
önkormányzat intézményeiben legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezõ dolgozónak, aki kiemelkedõ szakmai
felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentõs
mértékben segítette és mozdította elõ az önkormányzati
feladatok végrehajtását; a település polgárai ügyeinek intézését;
a köz szolgálatát; az intézményi célok eredményes teljesítését;
továbbá annak a köröstarcsai polgárnak, aki szakmai vagy
társadalmi tevékenységével nagymértékben elõmozdította a
település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi
életének fejlõdését, és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.
A képviselõ-testület a 117/2017.(VI.08.) számú határozatával
úgy döntött, hogy Köröstarcsa Község Szolgálatáért címet 2017.
évben posztumusz dr. Mieczynszky Ernõ háziorvosnak
adományozza.
Dr Mieczynszky Ernõ
Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvos, címzetes fõorvos 28 éven át
végzett a településen gyógyító tevékenységet, az utóbbi években
a II. számú háziorvosi körzetben helyettesítést, illetve a település
körzetében ügyeleti szolgálatot is ellátott.
Részt vett Köröstarcsa közéletében is, több cikluson át 1998 -
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Majd Lipcsei Zoltán polgármester úr beszédében emlékezett
meg az 56'-os eseményekrõl.
A Szózat elhangzását követõen községi ünnepségünk a
koszorúzással ért véget a Kossuth téren.

Lipcsei Zoltán polgármester, Mieczynszky Antal,
Mieczynszky Viktor
2010. között - volt önkormányzati képviselõ, 1998-2002. között
a település alpolgármestere volt.
Tagja volt a Békés Megyei Megyegyûlésnek 2006. és 2010.
között, ekkor az Egészségügyi Bizottság elnökeként dolgozott.
2010. és 2014. között a Megyei Közgyûlés Humán Ügyek
Bizottságának külsõs tagjaként tevékenykedett.
Nem csak szakmájában volt elismert, de hobbijait is magas
színvonalon ûzte. Szenvedélye volt a vadászat és a
koronglövészet.
A Megyei Vadászkamara Sportbizottság elnöke volt 2009-2013ig.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Gyereksarok a könyvtárban!
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház Könyvtárában a kisebb
gyerekek részére Gyereksarok került kialakításra. A lurkók a
játékok mellett megismerkedhetnek a könyvekkel, vagy míg a
szülõk könyvet kölcsönöznek õk kedvükre játszhatnak,
kirakózhatnak a barátságos színes minivilágban.

Alapító tagja volt a Korongvadász Szakosztálynak, mely 2004ben a Köröstarcsa Községi Sportkör szakosztályává vált.
Kiemelkedõ eredményeket ért el a koronglövészet területén.
Több alkalommal részt vett az Orvos Világbajnokságon, többek
között Balatonfûzfõn és Skóciában. A 29. Orvos Világbajnokságon Németországban korongvadászatban a bronzérmet
sikerült megszereznie.
Kiterjedt kapcsolatait Köröstarcsa szolgálatába állította.
Hivatása, közéleti tevékenysége és sportban végzett munkássága alapján hozzájárult Köröstarcsa fejlõdéséhez, hírnevének
növeléséhez.
Az ünnepség hangulatát fokozta Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
zongorajátéka és éneke.

Új könyvtári szolgáltatások!
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár bõvítette
eddigi szolgáltatásait.
Lehetõség van A/4-es méretig papírlapok laminálására
(200Ft/lap), valamint több oldalas dokumentumok
spirálozására is (300Ft-tól).

Jöttünk, láttunk, lõttünk!

A testületi ülést követõen az Arany Gusztáv Általános Iskola és
Alapf okú Mû vésze ti Isk ola ta nulói nak ün nepi m ûsora
következett. Felkészítõ tanáruk Wagner Éva pedagógus volt.

Iskolánk részt vett a honvédelmi haditorna versenyen, melyet
17. alkalommal rendeztek meg a békéscsabai repülõtéren. A
szeptember 29-i rendezvény célja, hogy minél szélesebb
körben szólítsák meg a diákokat egy sporttal, mozgással
egybekötött eseményen, miközben megismertetik õket a
honvédelemmel.
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Felkészülés menete: Történelemmel kapcsolatos dolgokat
tanultunk az elsõ világháborús eseményekrõl. Voltunk
„kézigránátot” dobni a gátoldalban, fegyvereket szereltünk
össze, és szedtünk szét. Gyakoroltuk az elsõsegélynyújtást, és a
légpuskával való lövést.
Iskolánk 2 csapattal vett részt a versenyen. A vetélkedõ csapatok
közül a Mata Hari csapatunk volt az egyedüli lánycsapat.
Csapataink:
Mata Hari csapat: Tóth Gréta Janka, Baliga Tamara, Mokrán
Dorina Stella, Gerendely Enikõ
Tarcsai Terminátorok csapat: Tóth Ákos István, Kikeszkó
István, Vámos László, Kovács Sándor

Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots Igazgatója, Majoros
Attila, az MLSZ Intézményi Bozsik-programjának felelõse,
Szpisják Zsolt, a Békés-megyei Labdarúgó Szövetség
Igazgatója, Tóth Márton, a Békés-megyei Labdarúgó Szövetség
instruktora.
Kohutné Oláh Mariann

CIVIL SZERVEZETEK
30 éves a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
A verseny:
9 állomáson teljesítettünk feladatokat, amit akadály nélkül
leküzdöttünk (még az akadályfutást is). A legnehezebb feladat az
volt, amikor fegyverrel kellett futnunk. Lõhettünk légpuskával,
akadálypályákon mehettünk keresztül, légvonalban távokat
határoztunk meg, totót töltöttünk ki, és mátrixfutás is volt.
Elmagyarázták és kipróbáltuk a legkorszerûbb elsõsegélynyújtó
módszereket is. Prohászka Béla mesterszakács készített
babgulyást, amit jóízûen elfogyasztottunk. A versenyt jó
eredménnyel, és tapasztalatokkal gazdagodva zártuk.
Tóth Gréta Janka

Bozsik Progam
Grassroots Fesztivál Mezõberényben
A 2017/2018 tanév elsõ Békés-megyei Grassroots Fesztiváljára
Mezõberényben került sor 2017. október 18-án, a sportpályán.
Iskolánk Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI tanulói elõször vettek részt ezen az országos szintû fesztiválon.
A rendezvényen Mezõberény Körzetben 22 intézménybõl, több
mint 600 tanuló és ovis jelent meg. A kellemes napsütésben
lezajlott eseményen 5 korosztályban, összesen 66 csoport
teljesítette a feladatokat. Tanulóink U9, U11 és U13-as
korosztályokban képviseltették magukat, a köröstarcsai ovisok
pedig az U7 korcsoportban, összesen 48 gyermek. A
változatosan elõkészített gyakorlati pályák feladatai kihívást
jelentettek a gyerekek részére, melyeket nagy örömmel és
kedvvel végeztek. Egymásnak szurkolva vidáman, élményekkel
tele érkeztünk meg az elsõ ilyen fesztiválunkról. Nagy
lelkesedéssel várják a gyerekek a következõ ilyen eseményt.
Az Intézményi Bozsik-program a téli tornákkal folytatódik,
majd májusban, szintén Mezõberényben kerül sor a Tanévzáró
Fesztiválra, ahol a résztvevõk átvehetik a szervezõk által
biztosított ajándékokat, különdíjakat.
Az eseményt megtekintette Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai
Tankerületi Központ Igazgatója, valamint Kovács Szilveszter, a

2017. október 28. nagy nap volt az egyesület életében. Ezen a
napon Jubileumi Találkozó került megrendezésre a Mûvelõdési
Házban egyesületünk megalakulásának 30. évfordulója
alkalmából.
Meghívásunkat elfogadta a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöke Kardosné Gyurkó Katalin, Lipcsei Zoltán
polgármester úr és Kovács László képviselõ úr. Meghívást
kaptak egykori vezetõink, alapítók, jelenlegi tagjaink,
támogatóink is.
Egy ünnepélyes hangvételû, mégis családias hangulatú
összejövetelt terveztünk, s úgy lett. A hangulat minden
várakozásunkat felülmúlta! Büszkeség volt részesévé válni s
megható volt látni, hogy majd fél emberöltõnyi esztendõ,
hogyan kovácsolt össze családokat…
Ezelõtt 30 évvel, amikor megalakult a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, a civil élet éppen csak kezdte bontogatni
szárnyait. Nagy dolog volt ez akkoriban! Úgy vélték, a jövõ
üzenete lehet ez a szervezet, ahol egymást ismerõ és segítõ
közösséggé igyekeztek szervezõdni, tiszteletben tartva a
házasságot, anyaságot és minden új életet. Felelõsséget éreztek a
jövõ generációjáért, úgy látták szükség van a nagycsaládban
élõk érdekeinek képviseletére.
Akkoriban nem voltak még ilyen kommunikációs eszközök,
mint manapság, ezért az általam ismert történet szerint 1987.
õszén településünk akkori többgyermekes családjai meghívót
kaptak a helyi Bölcsödébe, ahol szép számban gyûltek össze
házaspárok.
Az Önkormányzat segítségével hívták össze a nagycsaládokat,
ahol is Wágner Sándor biztatta a jelenlévõket egy civil szervezet
létrehozására.
A megjelentek fogékonyak voltak a felhívásra, szerették volna
Õk is megmutatni azokat az értékeket, melyeket a
nagycsaládosok képviselnek s tenni akartak érdekeik
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ezért ott helyben, községünkben az elsõ civil szervezetek között
alakult meg a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete.
Eleinte csoportként a Békéscsabai Nagycsaládos Egyesület
irányítása alatt mûködtek, majd 1992-tõl a bírósági bejegyzést
követõen önálló egyesületté alakultak. Vezetõink, az alapítók
közül kikerült körzetvezetõkkel töretlenül folytatták a munkát…
30 év alatt rengeteg minden történt országunk életében éppúgy,
mint az egyesületen belül. Mégis büszkék vagyunk arra, hogy
alapértékeink semmit nem változtak!
Egyesületünk elsõ elnöke Kolarovszki Zoltán pedagógus volt. Õ
tartotta a kapcsolatot a NOE-val, eljártak Budapestre
gyûlésekre, akkoriban többen is, külön kisbusszal… Így
mesélik. Meg azt is mesélik, hogy akkoriban nem volt trendi
kettõnél több gyermeket nevelni.
Második elnökünk Fehér Lászlóné Julika néni is rendkívül sokat
tett azért, hogy ez a szemlélet megváltozzon. Például elnöksége
alatt szociális boltot üzemeltettek. Közvetlen a gyártóktól
hozták a termékeket, melyre nagy igény mutatkozott. Segítettek
ahol tudtak, mindemellett programokat szerveztek és rengeteget
kirándultak.
Következõ elnökünk községünk szeretett védõ nénije Bodocz
Barnáné Ica néni lett. Ekkor sikerült az egyesület számára
pályázati pénzbõl számítógépet vásárolni.
Õt követte Róbert Lászlóné, aki szintén sokat dolgozott,
pályázott, szívén viselve az egyesület sorsát. S így évrõl-évre
rendkívül sok erõfeszítéssel, kitartó munkával és összetartó
közösségükkel példát mutatva - immáron közhasznú
szervezetként - segítõ, befogadó kezet nyújtva, a sok munka
gyümölcse beérett.
Megtisztelõ számunkra, hogy községünkben elismerik
munkánkat és partnerként tekintenek ránk. 2012-ben a 25 éves
jubileumunk alkalmával Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ Testülete a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének az „ Év Civil Szervezete” kitüntetést adományozta. Nagy
megtiszteltetés volt ez számunkra!
Ám ne feledkezzünk el azokról a tagjainkról, támogatóinkról
sem, akik az elnökség segítségére voltak az évek folyamán!
Köszönjük!
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy tagjai lehetünk ennek a
nagy múltú egyesületnek, s igyekszünk a továbbiakban is méltón
képviselni a nagycsaládosokat.
Mindannyiunkat meghatottak a NOE elnökének szavai. Gyurkó
Kata köszöntõjében így fogalmazott: „Fontos, hogy ma itt
vagyunk. Azért fontos, mert gyakorlatilag Ti vagytok az elsõk. Ti
vagytok az elsõk a NOE alapítása után, akik megalakultak,
megmaradtak, és megtartották az értékeiket…”
Nagy örömmel tölt el, hogy együtt ünnepelhettünk, mint egy
igazi nagy család! Isten éltesse a Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesületét!
Borgula Pálné, elnök
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SPORTHÍREK
Birkózás
Schmél Zoltán ismét területi bajnok. 2017. október 16-án
rendezték Jászapátiban a Területi Birkózó Bajnokságot.
Eredmények: Schmél Zoltán 4 tus gyõzelemmel I. hely, Schmél
Árpád II. hely.
Ez a versenyeredmény elég volt ahhoz, hogy mindketten
kvalifikálhassanak a Magyar Bajnokságra.
Sok sikert kívánunk a további felkészüléshez!
Hencz Gyula
a Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Schmél Zoltán I. helyezett, Hencz Gyula,
Schmél Árpád II. helyezett

Kézilabda
Két boldog évet töltöttek el a Köröstarcsai Községi Sportkör
kézilabdázói az NB.II-ben. Tudtuk azt, hogy ilyen szép sikereket
a késõbbiekben nem fogunk elérni, mert többféle szempontból
sem tudunk versenyezni a jobb lehetõségeket élvezõ városi
csapatok ellen.
Arra is számítottunk, hogy a csapatunk háza táján lesznek
személyi változások továbbtanulás miatt /Brezowszki, Szilágyi,
Csige/ külföldi munkavégzés miatt /Domokos, Gulyás, Kiss/ de
nem számítottunk Plavecz, Bereczki felnõtt, valamint
Krecsmarik, Busa ifjúsági korú játékosok leállására.
Egy komplett csapatra való játékos távozása egy stabil, jó
anyagiakkal és jó utánpótlással rendelkezõ városi szakosztályt is
megrendítene.
Sajnos az elõbb említett játékosok pótlása nem sikerült úgy,
ahogy szerettük volna. A "nagy" csapatok csábító ereje, több
esetben erõsebbnek bizonyult, mint a mi hívó szavunk. Így aztán
csak négy játékost tudtunk igazolni. Polgár Tibort Békésrõl,
Novák Bencét Orosházáról, Bánfi Viktort Újkígyósról, Lõrinczi
Pált Kétsopronyból.
Sajnos az alapozás sem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. A
mezõberényi sportcsarnok felújítása elhúzódott, ezért augusztus
elejétõl a Békéscsabai Mestercsarnokba jártunk edzeni.
Mezõberénybe csak a bajnokság kezdetekor jöhettünk vissza.
Ilyen körülmények mellett az összeszoktatás sem volt
zökkenõmentes, kevés edzõmérkõzést tudtunk lekötni. Mindezen körülmény azt jelezte, hogy probléma lesz az
eredményekkel. Így is lett. Az eddigi hat mérkõzésen csúfos
vereséget ugyan nem szenvedtünk, de nem sikerült pontot
szerezni.
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Eredmények: Kiskunhalas - Köröstarcsa 25:21, Köröstarcsa Túrkeve 27:28, Köröstarcsa - Kunszentmárton 19:26,
Békéscsabai DKSE - Köröstarcsa 31:24, Köröstarcsa Békéscsabai BDSK 24:27, Kiskunfélegyháza - Köröstarcsa
23:19
Reméljük, hogy a téli szünetig még hátra lévõ idõben javítani tud
a csapat jelenlegi eredményén és helyzetén. A jelenleg
rendelkezésre álló játékosok csak köszönetet érdemelnek
kitartásukért. Jó hozzáállásuk elõbb-utóbb jobb eredményeket
érnek majd.
Kérjük szurkolóinkat, hogy ezután is szurkoljanak csapataink
sikeréért! Ne fordítsanak hátat, támogassák szakosztályunkat.
Ne feledjék az elõzõ évek sikereit, azt is a mi játékosaink érték el.
Lesz ez még jobb is.
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

2017. november

Mikulásszolgálat!!!
A Mikulás házhoz megy!
Kedves Szülõk!
2017. december 5-én 16:00 órától,
MIKULÁSSZOLGÁLATOT
szervez a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Ha szeretné, hogy gyermekének a Mikulás adja át a csomagot,
kérjük legkésõbb december 4-ig (hétfõig) névvel és címmel
ellátva hozza be a csomagot a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba.
A szolgáltatás díja: 200.-Ft/csomag.
Érdeklõdni:
muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
Tel.: 66/480-824

Méhnyak szûrés
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. 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.
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.

Adventi gyertyagyújtás
A Milleniumi parkban
(az Óvoda elõtt) felállításra kerülõ adventi koszorún
minden advent vasárnapon fellobban egy gyertya.
Az adventi gyertyagyújtás legyen közös élmény!
I. Advent vasárnap:
2017. december 03-én, 16.00 óra
Közremûködik:Az Óvoda „Zenemanó”tehetséggondozó
csoportja
II. Advent vasárnap:
2017. december 10-én, 16 óra
Közremûködik: A Szabó Károly Mûvelõdési Ház
III. Advent vasárnap:
2017. december 17-én, 16.00 óra
Közremûködik: Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
IV. Advent vasárnap:
2017. december 24-én, 17.00 óra
Református istentisztelet
Helye: Református Templom
Programjainkra szeretettel
várunk mindenkit!
Boldog Karácsonyt!

Mikulásváró kézmûves foglalkozás
2017. december 2-án 9:00 órától
szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket
a kreatív MIKULÁSVÁRÓ KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁSRA, melynek a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház ad otthont.
Készíthettek: karácsonyfadíszeket,
karácsonyi kopogtatókat, asztaldíszeket,
ajándékokat. A délelõtt során ellátogat
hozzánk a MIKULÁS!
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