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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
“Csillagszóró szórja fényét,
Árasztja a szeretetet s a békét.
Angyalka száll házad felett,
Hogy átadjon egy üzenetet:
Boldog Karácsonyt!”
Áldott, szép karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet
kíván Köröstarcsa Község
Önkormányzatának nevében
Lipcsei Zoltán polgármester!

képviselõ-testület 2017. november 30-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 önkormányzat 2018. évi költségvetési
koncepcióját.
Fejlesztési célú elõirányzatok:
1. Folyamatban lévõ projektek: A megyei TOP pályázati
keretében nyertes pályázatok Köröstarcsai Egészségház
infrastrukturális fejlesztése, a Ligeti rendezvényközpont
kialakítása Köröstarcsán, az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása és az ASP rendszer bevezetés projekt.
2. A megyei TOP pályázati keretére benyújtott elbírálásra váró
pályázatok, fejlesztések:
Pályázat száma: TOP-2.1.3-15-BS1
Pályázat címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
Megnevezése: Belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója
Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében
Igényelt összeg: 87 834 000 Ft
Biztosított önerõ: 50 000 Ft
Pályázat száma: TOP-3.1.1-15-BS1
Pályázat címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Megnevezése: Belterületi kerékpárút-hálózat teljessé tétele a
47. számú fõút átkelési szakasza mentén, Köröstarcsán
Igényelt összeg: 65 300 000 Ft
Biztosított önerõ: 50 000 Ft
Pályázat száma: TOP-3.2.1-16-BS1
Pályázat címe: Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése
Megnevezése: Köröstarcsa Község Önkormányzata egyes
intézményi épületeinek energetikai korszerûsítése
Igényelt összeg: 40.000.000 Ft
Biztosított önerõ: -

3. Út-, járdaépítés, felújítás folytatása
4. A regionális hulladék-gazdálkodási program keretében
hulladék elszállítása.
5. Települési állati hulladék elhelyezés kialakítása.
6. Pályázat benyújtása helyi védelem alatt álló népi építészeti
emlékre. Támogatás intenzitása 50%.
7. LEADER pályázat benyújtása, melynek támogatási
intenzitása 85%.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzati lakások
lakbérérõl, a lakbértámogatásról és a helyiségek bérletérõl szóló
önkormányzati rendeletét. A módosítás 2018. január 1-tõl 5%os emelést tartalmaz.
A képviselõ-testület módosította a közterületek használatáról
szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás 2018. január 1-tõl
5%-os emelést tartalmaz.
A testület úgy határozott, hogy az Alapszolgáltatási Központban
alkalmazott térítési díjakról és a gyermekélelmezésben
alkalmazott térítési díjakról a 2018. áprilisi ülésén dönt.
A testület az önkormányzat tulajdonában lévõ belterületi földek
bérbeadását engedélyezte. Megbízta a polgármestert, hogy
készítsen kimutatást az önkormányzat tulajdonában álló
földterületekrõl, azok hasznosításáról és a gazdálkodáshoz
szükséges földterületekrõl.
A képviselõ-testület a helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletét módosította. A módosítás az iparûzési adó mértékére
vonatkozik a korábbi 2%-os mértéket 1,8%-ra csökkentették. A
kommunális adó mértéke nem változott.
A testület úgy döntött, hogy az iparûzési adó 1+1%-os
felajánlásának lehetõségére a 2019. évi költségvetési koncepció
tárgyalásakor visszatér.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
szóló rendeletét módosította, a módosítás után a költségvetés
fõösszege 886.629 eFt-ra változott.
A testület elfogadta a 2018. évi éves ellenõrzési tervét.
A testület elfogadta a 2018. I. félévi munkatervét.
A képviselõ-testület a civil szervezetek 2018. évi támogatására
vonat kozó p ályáz ati ki írást , vala mint a Szabó Károl y
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban mûködõ szervezetek
támogatására vonatkozó pályázati adatlapot elfogadta.
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A képviselõ-testület megalkotta a helyi népszavazásról szóló
önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület megalkotta a szociális célú tüzelõanyag
juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. A
kérelmek benyújtási határideje: 2018. január 8.
Jogosultsági feltételek: a kérelem benyújtását megelõzõ
hónapban a havi egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
- családban élõ esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át
- egyedül élõ esetén annak 250%-át.
A támogatás formája: barnakõszén.
A képviselõ-testület elfogadta a Települési Értéktár Bizottság
tevékenységérõl szóló beszámolót. A települési Értéktár
Bizottság által nyilvántartásba vett helyi értékeket az újság
következõ számától folyamatosan bemutatjuk.
A testület módosította a 7/2017.(II.07.) számú határozatát.
Eszerint a mûfüves pálya bérleti díját bruttó 500,-Ft/óra, de
minimum 3.500,-Ft összegben állapította meg.
A kikötõ bérleti szerzõdése 2018. október 31-én lejár, ezért a
testület úgy döntött, hogy a kikötõ további mûködtetésére
vonatkozóan 2018. II. félévében pályázatot ír ki.
A képviselõ-testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény munkaruha
szabályzatát.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy tárgyaljon
Vrbovszki Szabolcs egyéni vállalkozóval a kábel-televízió
stúdió további mûködésérõl.
A képviselõ-testület 2017. december 7-én rendkívüli ülést
tartott.
A testület a Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán
címû pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy
vizsgáltassa felül a projekt mûszaki tartalmának csökkentését.
A képviselõ-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy
pályázatot nyújt be a Kisléptékû településfejlesztési akciók
LEADER pályázatra, településtörténeti dokumentumtár,
kiadvány és kiállítóhely létrehozása címmel 6.000.000,-Ft
támogatási összegre. Megbízták Végh Judit Humán és Ügyrendi
Bizottsági elnököt a pályázat tervezet elõkészítésével.
A testület megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a
Köröstarcsa, Kossuth u. 11. szám alatti ingatlan
felértékeltetésérõl, folytasson tárgyalást a Tarcsai Agrár Zrt-vel
az értékesítésrõl és készítsen elõterjesztést a képviselõtestületnek.
A képviselõ-testület megerõsítette korábbi döntését és testvértelepülési megállapodás megkötését kezdeményezi Vadász
Község Önkormányzatával . Megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételével.
A képviselõ testület pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapról
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak
végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet
alapján a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú
támogatások” elõirányzata
terhére „Testvér-települési
programok és együttmûködések” támogatására a szerbiai Orom
Község Önkormányzatával és a romániai Vadász Község
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Önkormányzatával együttmûködve.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson
további tárgyalásokat Vrbovszki Szabolcs vállalkozóval a kábeltelevízió mûködtetésérõl.
A képviselõ-testület Lipcsei Zoltán polgármester részére 2017.
évben nem állapított meg jutalmat.
A képviselõ-testület 2017. december 7-én lakossági fórumot
tartott.
A fórumon a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép
védelmérõl szóló önkormányzati rendelet tervezet került
véleményezésre.
A következõ soros ülés 2018. február 1-én lesz a következõ
napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Köröstarcsa község egészségügyi ellátása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester, háziorvosok, dr. Patzer
Tímea vállalkozó fogorvos, Bencsikné Hudák Ilona védõnõ
3. Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról döntés
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló)
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések

Kedves Ünnepre
Készülõdõ Köröstarcsaiak!
Az ünnepvárás lényege, hogy, noha kultúránként, koronként
változik, mégis egyfajta közös nyelvet teremt, hidakat von
lélektõl lélekig. Mindannyiunk életének részei ezek az ünnepek,
az együtt megélt családi események, melyek színessé,
különlegessé teszik az évet. Amikor pedig lassan elfogynak az
adott esztendõ napjai, egyszerre lépünk advent csodálatos
idõszakába.
Hogy mitõl csodálatos? Úgy érzem, hogy erre a kérdésre
önmagunkban és környezetünkben egyaránt helytálló feleletet
találhatunk. Ebben az idõszakban vagyunk ugyanis talán a
legérzékenyebbek, fogékonyabbak emberi kapcsolatainkra,
miközben magunkba is tekintünk, sõt az ünnep fényében mintha
jobban láttatni mernénk bensõnket is mindazok számára, akik
fontosak nekünk.
De csodálatos ez az idõszak azért is, mert magát a testté lett
csodát, Megváltónk születését hirdeti. Ennek az üzenetnek ma,
2017 végén még nagyobb jelentõsége van, hiszen mára
nyilvánvalóvá vált, hogy megmaradásunk, kultúránk és jövõnk
mind-mind keresztény gyökereinken nyugszik.
Ha az ünnep, mint egyfajta kiemelkedõ esemény közelebb képes
hozni egymáshoz embereket, sorsokat, mindez fokozottan igaz a
kereszténység legszebb ünnepére, a karácsonyra is. Ekkor
ugyanis hitvalló õseink által reánk hagyott közös
örökségünkben, a hitünkben megerõsödve állhatunk meg
karácsonyfáink ragyogásában, szeretteink, barátaink körében.
Hiszem és vallom, hogy minden látszat, üzleties tündöklés
mellett ez a karácsonyest legidõállóbb, generációkat, korokat
egybefûzõ lényege.
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A hétköznapok fáradtsága, munkás rohanása talán épp ezért is
torpan meg karácsonykor. Békesség és szeretet költözik rohanás
helyébe, s talán rég elengedett kezek, félrekapott pillantások is
összetalálkoznak ezekben a napokban. Kívánom, hogy minél
több otthonban legyen így a reánk következõ idõszakban, hogy
végül mindazokkal együtt indulhassunk el a küszöbön álló
újesztendõ felé, akik számunkra a legfontosabbak, s velük lépjük
át majd a szilveszteréj fergetegében 2018 küszöbét is.
Áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog újévet
kívánok mindannyiuknak!
Dankó Béla
országgyûlési képviselõ

Boldog Születésnapot!
2017. december 2-án ünnepelte Tóth János 90. születésnapját. A
településvezetés képviseletében Lipcsei Zoltán polgármester és
Gyaraki Ibolya anyakönyvvezetõ személyesen köszöntötte, akik
átadták Jani bácsi részére a Magyarország miniszterelnöke által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékát.
Jani bácsi a mai napig aktív életet él, 90 éves kora ellenére ma is
kitûnõ egészségnek örvend.
Születésnapját meghitt hangulatban, családja körében
ünnepelte.

2017.
2015.augusztus
február 3

2017. évben a következõ értékek kerültek felvételre: KettõsKörös folyó (Természeti környezet területen); Gerebcsin virág
(r ét i õs zi ró zs a) (Te rm és ze ti kö rn ye ze t te rü le te n) ;
Koronglövészet (Sport területen); Tarcsai betyáros (Agrár- és
élelmiszergazdaság területen); Majorságban található hintó
(Ipari és Mûszaki megoldások területen); Hunnia csipke
(Kulturális örökség területen); Karolin majorban található pince
és mag tár (Ép íte tt kör nye zet i ter üle ten ); Lóv ont atá sú
tûzol tókoc si (Ipar i és Mûsza ki megol dások terül eten) ;
Tûzoltóság épülete, volt községháza (Épített környezeti
területen); Köröstarcsa köztéri kútjai (Épített környezeti
területen)

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ünnepi programok a településen
2017. december 2-án tartottuk a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban a Mikulás váró kézmûves foglalkozásunkat. A
gyerekek karácsonyi díszeket, kopogtatókat, asztaldíszeket
készítettek. Nagy sikert aratott az „örök érvényû” csillámtetoválás és arcfestés. A jó hangulatú délelõttre a Mikulás is
ellátogatott és apró ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek.
December 3-án az adventi idõszakba léptünk és a Milleniumi
parkban az óvoda elõtt meggyújtottuk az elsõ gyertyát az
adventi koszorún. Az ünnepségen az Óvoda Zenemanó
Tehetséggondozó csoportjának karácsonyi mûsorát láthattuk.
December 5-én a Szabó Károly Mûvelõdési Ház Mikulása az
otthonukban látogatta meg a gyerekeket.

Települési Értéktár Bizottság
2014-ben Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõtestülete úgy döntött, hogy létrehozza a Települési Értéktárat és
Települési Értéktár Bizottságot.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a
Települési Értéktár gondozása. Fontos, hogy a község lakóinak
lehetõségük legyen abban, hogy javaslataikat, ötleteiket a
bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban
községünkre jellemzõ értéktár valósuljon meg. A szakmai
testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és
köszönettel fogadja a lakosság együttmûködését.
A Köröstarcsa község területén fellelhetõ, illetve az itt
létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki
írásban kezdeményezheti. A javaslatot postai úton vagy
személyesen is be lehet nyújtani a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárba.
2018. januárjától új rovatunkban, Települési Értékeink címmel
minden hónapban bemutatásra kerül egy-egy helyi érték, mely
Települési Értéktárunk része.
A Bizottság tagjai: Végh Judit, Bakóné Nagy Anikó, Nyíri
László, Lakatosné Kurucsó Anikó, Szabados Kata. Külsõs tag
Marti Imre.

December 9-én a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
tartotta hagyományos Fenyõünnepét tagcsaládjai és a település
lakosai számára egyaránt. Az ünnep alkalmával kézmûves
foglalkozással és báb elõadással készültek a résztvevõknek és
természetesen hozzájuk is ellátogatott a Mikulás.
December 10-én a 2. adventi gyertyát is meggyújtottuk. Ezen a
napon a Szabó Károly Mûvelõdési Ház dolgozói készültek
mûsorral. Az adventi koszorún elhelyezett gyertyák a hitet,
reményt, békét és szeretetet szimbolizálják, s ehhez
kapcsolódóan hangzottak el gondolatok.
December 14-én a Községi Karácsonyi Ünnepségünket
tartottuk, melynek ismét a mûvelõdési ház adott otthont.
Vendégeinket Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntötte, majd
a Subrika hagyományõrzõ csoport Karácsonyi mûsorát
láthattuk. Õket a Békéscsabai Jókai Színház színészei Nagy
Róbert és Liszi Melinda követte. Tóth Gréta elõadásában Balogh
Zsuzsanna Karácsony ünnepe címû versét hallgattuk meg. Az
estét, a 4 fõbõl álló Mind zenekar folytatta karácsonyi dalaival,
végül rendezvényünk zárásaként a Köröstarcsai Mazsorett

TARCSAI HÍRADÓ

4

2017. december

„Vajon mi akar ez lenni?” Mi is kérdezgettük magunkban, hogy
vajon mivel más ez a Biblia, mint amit mi is itthon a kezünkbe
veszünk? S valóban, szavakkal nehéz lenne ezt elmondani, de a
vele való találkozást átélve megtapasztalható, hogy minket
„összeköt”. Megilletõdve vettük kezünkbe hát mi is ezt a
Nagybibliát, amelyet az egész Tiszántúli Egyház fellapoz és
rendkívüli várakozással olvastuk az éppen nekünk jutott
részeket:”…tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben,
amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen.”
I.Pét.1,13. Köszönjük azoknak, akik e Biblia vándorlását
kitalálták. Köszöntünk minden Gyülekezetet!
Bátori Lászlóné
református lelkész

10 éves a
csárdaszállási református templom
Együttes Gyémánt csoportja, a Jingle bells pomponos
koreográfiájával lépett színpadra. Vendégeinknek kézzel
készített karácsonyi ajándékkal és süteménnyel kedveskedtünk.
December 17-én a következõ gyertyagyújtáson a Nagycsaládosok Egyesülete volt segítségünkre. Gyertyafényes táncunkat követõen fellobbant a harmadik gyertya is.
A negyedik adventi vasárnapon, december 24-én istentiszteletre
hívunk mindenkit a református templomba.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Nappköziotthonos
Óvodának, a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének,
Bátori Lászlóné református lelkésznek, valamint Fehér
Lászlónak és a Vegyipar Kft-nek a gyertyafelajánlásáért, a
Gyaraki Tetõ Kft-nek a forraltbor és pogácsa felajánlásért,
Ombodi Róbertnek és Családjának a tea alapanyagainak
felajánlásáért, és köszönet a további támogatásért a Köröstarcsai
Polgárõr Egyesületnek.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár minden dolgozója.

Vándor biblia Köröstarcsán
2017. november 17-én 11 órakor érkezett vándorútján a
köröstarcsai templomba a Debreceni Nagytemplomból elindult
Szent Biblia. Hétköznap délelõtt lévén és az érkezés pontos
idejét elõre nem tudva, csak kevesen fogadtuk. Magának a
Bibliának a vándorlása hírét is kísérte körünkben egy olyanféle
kérdés, amit a pünkösdi események kapcsán tettek fel sokan:

2017. november 26-án délután templomuk felépülésének 10.
évfordulóján hálaadó istentiszteletet tartottak a csárdaszállási
reformátusok. Az ünnepi eseményre megtelt a hívekkel nemcsak
a templom, hanem a hozzá épített kis lakás is, ahol az ott lévõk
kivetítõn követhették nyomon a templomban történteket. Dr.
Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az igét az egybe
gyûlteknek. Reméljük,hogy a tõle kapott útmutatások nemcsak
pillanatnyi, hanem maradandó erõvel hatnak: „Isten mindent lát,
de nem árulkodik”; „az idegen istenek bûvöletében az ember
elõbb azt hiszi, hogy megfogta az isten lábát, majd csak aztán jön
rá, hogy csapdába esett…”; „imádkozzuk, hogy ne vígy minket a
kísérbe, de valójában arra vágyunk, hogy vigyen bennünket
ameddig csak lehet, s ha majd bajba kerülünk, akkor hozzon
vissza”; „mindenkinek kell legyen egy templom, amelyikben
számára ott lakik az Isten” tudva persze, hogy Isten nem lakik
kézzel csinált házban, de kell legyen egy hely, ahol az Istennel
találkozást újra és újra átélhetjük. Hogy csak a legemlékezetesebbeket említsem.
Az istentisztelet végén a Presbitérium határozata alapján
Petneházi Bálintné polgármester asszony vehette át Bátori
Lászlóné lelkésztõl a „tiszteletbeli presbiteri emléklapot” az
egyházért végzett munkájának elismeréséül.
A rendezvény az ünnepi asztal mellett ért véget a helyi
Mûvelõdési Házban.
Bátori Lászlóné
református lelkész

Mesemondó verseny
Az Aran y Gusz táv Álta láno s Isko la nove mber 29-é n
mesemondó versenyt rendezett az alsó tagozatos gyerekek
részére, melyen magyar népmesével lehetett indulni.
A verseny Noszáné Tóth Edit megnyitójával kezdõdött. A
gyerekek megmérettetése két csoportban zajlott.
Az elsõ és második osztályos gyerekeknél Szegedi Katalin tanító
néni és Miklós Gábor tanító bácsi zsûrizett.
Helyezettek: 1. Sánta Noémi 1.o.; 2. Borgula Zsolt 2.o.
A harmadik és negyedik osztályosoknál Kohutné Oláh Mariann
és Wagner Éva tanító nénik értékelték a produkciókat.
Helyezettek: 1. Kárnyáczki Dominika 4.o.; Koós Botond 4.o.;
Vágréti Virág és Kiszel Bertold 3.o.
A jutalom könyvön kívül az a megtiszteltetés érte az elsõ és
második helyezetteket, hogy iskolánkat képviselhetik a
Hétmérföldes Mesemondó versenyen.
Köszönjük ezt a kellemes délutánt a versenyzõ gyerekeknek és
szüleiknek.
Wagner Éva
pedagógus
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CIVIL SZERVEZETEK
Botos kölönte és társai
Az elõzõ évekhez hasonlóan iskolánk tanulói ebben az évben is
részt vettek a KHESZ ifiklubja által szervezett ingyenes
horgászvizsgán. Nyolcan jelentkeztünk a vizsgára és az azt
megelõzõ felkészítõ elõadásra. Az elõadásra november 25-én
délután került sor .
Elõször
megismerkedtünk a horgászattal kapcsolatos
szabályokkal, törvényekkel. (3 órán keresztül, a végén kicsit
"uncsi” volt).
Az elõadás második felében a halak felismerése ,meghatározása
volt a feladat. Kezdetben még nehézséget okozott a felpillantó
küllõ és a kerékpár küllõ megkülönböztetése,de a végére
rendezõdtek az ismeretek.
A vizsgára többször gyakoroltunk tanár bácsival, elméletben
már az összes halat kifogtuk a környezõ vizekbõl.
A vizsgára december 9-én került sor.
Írásbeli tesztet töltöttünk ki, majd a szóbeli vizsga következett,
ahol a fogható ill. védett halakat kellett felismerni. A vizsga elég
nehéz volt, de mindenkinek sikerült, több-kevesebb segítséggel,
így jövõre már igazi horgásznak számítunk.
Köszönjük a támogatást a KHESZ ifiklubjának, az
Önkormányzatnak.
Reszkessetek halak! (de ne a hidegtõl)
Gyaraki Adrienn, Budai Gergõ 6. osztály

SPORTHÍREK
Téli pihenõn a férfi kézilabdások
Elõzõ számunkban igen szomorú sorokat kellett írni a felnõtt
kézilabdások helyzetérõl. Akkor is írtuk, hogy a nyáron többen
távoztak a csapatból fõiskolai tanulmányok, külföldi
munkavégzés, vagy egyéb okok miatt és pótlásukra csak négy
játékost tudott igazolni a szakvezetés. Az új játékosok csapatba
való beépítése sem volt zökkenõmentes, teremproblémák és
munkahelyi elfoglaltságok miatt.
Ezen körülmények miatt várható volt, hogy a gondok
kiütköznek majd az eredményességben is. Sajnos ez be is
következett.
Nem szenvedett ugyan csúfos vereséget a csapat, de hat forduló
után még pont nélkül álltunk az elõzõ cikk írásakor .A
mérkõzések közül igen fájó vereség volt a Turkeve elleni /27-28/
és a Békéscsabai BDSK elleni /24-27/ mérkõzés.
Idõ kellett az összeszokáshoz, a taktikai elemek begyakorlásához. Ez idõvel kezdett látszani a játékon, ezért
reméltük, hogy ennek hatása megmutatkozik majd az
eredményen is.
Így is történt. A hátra lévõ öt mérkõzésbõl négyet meg is nyert a
csapat. Egyedül a bajnokjelölt Mezõtúrtól szenvedtünk
vereséget.
Eredményeink: Köröstarcsa - Karcag 35-27, Mezõtúr Köröstarcsa 36-22, Köröstarcsa - Kiskõrös 26-22, Köröstarcsa Kondoros 32-30, Köröstarcsa - Makó 27-15. Ez egy szép sorozat
volt, itt a végén.
Sajnálhatjuk, hogy most következik a téli szünet. Jelenleg a 9.
helyen áll a csapat, szorosan az elõttünk zsúfolódó ellenfelek
mögött. Reméljük, hogy a február 18-ai tavaszi rajtig jól
felkészül a csapat és ezáltal átmentik a mostani sikereket is.
A fiatalabbak változó eredményeket értek el a bajnokság során.
Az ifjúsági és a serdülõ csapatok is létszámhiányosak, ezáltal

Molnár Zoltán edzõ, Polgár Tibor, Novák Bence, Molnár,
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ, Krisztián, Borbély Zsolt,
Szathmári Miklós, Lõrinci Pál, Lipcsei Zoltán KSK elnök
Molnár Balázs, Puskás Sándor, Mészáros Ákos, Tomanyiczka
József, Schupkégel Henrik, Bánfi Viktor, Földesi Bertalan, Kiss
Norbert
sebezhetõk voltak. Többször elõfordult, hogy a fáradtság miatt
vesztették el az amúgy megnyerhetõ mérkõzést.
Jelenleg az ifjúsági csapat a 10-dik, a serdülõ csapat az 5-ödik
helyen áll. Reméljük, hogy tavasszal jobban szerepelnek majd.
A „kicsik”, az U9 és az U10-es csapataink is elindultak a
kisiskolás bajnokságban. Ebbe a korcsoportba nem jegyzik a
góllövõket, nincs tabella. Az a lényeg, hogy szeressék meg a
sportolást, a sportágat. Öröm nézni Õket, amikor nagy
lelkesedéssel próbálják elsajátítani a kézilabdázás alapjait.
Gratulálunk a csapatoknak a helytállásért. Kívánjuk, hogy jól
sikerüljön mindenkinek a tavaszi felkészülés és ezáltal még több
örömöt szerezzenek maguknak, szurkolóinknak.
A szakosztály minden tagja nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, Boldog Új Évet kívánunk olvasóinknak,
szurkolóinknak.
Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ

Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi
ünnepek idõszakában fokozottan lehet számítani a városban
megjelenõ besurranó tolvajokra, vagy trükkös tolvajokra.
Az ilyen jellegû bûncselekmények megelõzése érdekében:
- Ne hagyják, hogy kedvesen és udvariasan beszélõ idegen
személyek különbözõ jó hír közlésével becsapják!
- Idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba!
- Tartsák zárva az utcai kaput és a lakás bejárati ajtaját!
- A kapukulcsot mindig tartsák maguknál, ne a kapura akasszák!
- Lehetõleg ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségû pénzt!
- G yanús körülmény esetén - akár a szomszédok is - tegyenek
bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a bevásárlás során:
- N e hagyjanak pénztárcát a bevásárló kosárban!
- Pénztárcáikat a zárt kézitáskában, vagy ruházatuk belsõ
zsebeikben tartsák!
- A már megvásárolt értékeket ne hagyják õrizetlenül!
- A mobiltelefont ne tartsák jól látható helyen!
- Irataikat lehetõleg ruházatuk belsõ zsebében tartsák!
A bûnelkövetõk egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a
gépkocsival a bevásárló helyre érkezõket, és feltöréssel, vagy
nyitva hagyott ajtókon benyúlva eltulajdonítják a
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gépkocsiból az ott jól láthatóan elhelyezett pénztárcát,
kézitáskát, telefont, iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedõk figyelmét, hogy:
- Parkoláskor a jármûben ne hagyjanak jól látható helyen
értéket!
- A gépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be!
- N e hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
A fûtési szezon idején gyakran jelennek meg az utcákon
házról-házra járva, kisteherautókkal üzletelõ faárusok,
tûzifát kínálva csábítóan kedvezõ áron.
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínált tüzelõ akár
bûncselekménybõl is származhat.
A legtöbb esetben csak az árus távozása után derül ki, hogy a
kifizetett mennyiségnek csak egy részét pakolták le a jármûrõl.
A csalók gyakran vízzel elõáztatott tûzifát értékesítenek, amely
jelentõsen megnöveli a fa súlyát.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a tûzifa árusok
között sok a csaló, ezért tûzifa vásárláskor legyenek fokozottan
körültekintõek !
Az áldozattá válás megelõzése érdekében kérjük, hogy:
- Csak hivatalos forgalmazó helyrõl vagy már ismert
kereskedõtõl vásároljanak tûzifát!
- N e bízzanak az árusítók által vitt mérleg hitelességében !
Tisztelt Köröstarcsaiak!
A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét fejezi ki a város
közbiztonsága érdekében végzett tevékenységünkhöz
nyújtott segítségükért, megértésükért és együttmûködésükért!
A Mezõberényi Rendõrõrs munkatársai nevében a város
minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog új évet, és jó egészséget
kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet
kíván a Dobó Ferenc Horgászegyesület!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kíván a Tiba Kereskedõház!

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

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

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

Békés, boldog ünnepeket kíván
Csávás István biokertész.!
Szeretetben gazdag, békés Karácsonyi
Ünnepeket kívánnak a település
minden lakosának a Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete tagjai.

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

Szeretetben gazdag, békés karácsonyi
ünnepeket kíván Fehér László és
A Körös Vegyipar Kft.
Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket kíván Gyaraki Imre
nevében a Gyaraki Tetõ Kft.

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁN
ÖNNEK ÉS TISZTELT
CSALÁDJÁNAK
A JÓKAI ABC
AZ ÚJVÁROSI CSEMEGE
ÉS A TIP-TOP ABC
VALAMENNYI
DOLGOZÓJA !
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