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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az
emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében minden
kedves lakosnak békés, boldog
ünnepeket kívánok!
Lipcsei Zoltán polgármester
A képviselõ-testület 2018. november 15-én rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott.
A képviselõ-testület a belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója
Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében tárgyú
közbeszerzési eljárásának megindítása kapcsán meghatározta az
eljárás becsült értékét, elfogadta az ajánlattételi felhívást, és
megnevezte a gazdasági szereplõket, akiknek az ajánlattételi
felhívás megküldésre került.
A képviselõ-testület a Köröstarcsa Község Önkormányzata
egyes intézményi épületeinek energetikai korszerûsítése tárgyú
közbeszerzési eljárásának megindítása kapcsán meghatározta az
eljárás becsült értékét, elfogadta az ajánlattételi felhívást, és
megnevezte a gazdasági szereplõket, akiknek az ajánlattételi
felhívás megküldésre került.
A testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselõ-testület módosította a 2018. évi közbeszerzési
tervét.
A képviselõ-testület 2018. december 6-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 2019. évben indítandó
közmunka programokhoz biztosítja az önerõt és megbízta a
polgármestert a mintaprogramokhoz szükséges nyilatkozatok,
intézkedések megtételével.
A testület elfogadta a 2019 évi költségvetéséi koncepcióját azzal
a kiegészítéssel, hogy
- a mûködési célú elõirányzatok 4. pontjában szereplõ 500 eFtos általános tartalék 1 MFt-ra változik
- a fejlesztési célú elõirányzatok 4. pontjának elsõ mondata
módosításra kerül úgy, hogy „Javasoljuk az út-, járdaépítés,
felújítás folytatását hidegaszfalttal, erre vonatkozó ütemterv

meghatározását és elfogadását”
- az egyéb 2019. évi költségvetést érintõ kérdéseknél a civil
szervezetek támogatása kiegészül: „A Mûvelõdési Ház
keretében mûködõ csoportok támogatási keretét 300 eFt-ban,
valamint a Települési Értéktár támogatását 200 eFt állapítja
meg.”
Megbízta a polgármestert a költségvetés elõterjesztésével.
A képviselõ-testület a Helyi Esélyegyenlõségi Programját 20182023.év idõtartamra elfogadta.
A testület módosította a lakások lakbérérõl, a lakbértámogatásról és a helyiségek bérletérõl szóló 4/1995.(III.30.) számú
önkormányzati rendeletét. A lakbéremelés 2019. február 1-tõl
hatályos az alábbiak szerint:
Jelenlegi lakbér
3%-os emelés
utáni lakbér
a, Összkomfortos lakás
305.-Ft/m2/hó
315.-Ft/m2/hó
b, Komfortos lakás
275.-Ft/m2/hó
285.-Ft/m2/hó
c, Félkomfortos lakás
185.-Ft/m2/hó
190.-Ft/m2/hó
d, Komfort nélküli lakás
120.-Ft/m2/hó
125.-Ft/m2/hó
Köröstarcsa községben a költségalapon bérbe adott önkormányzati lakások lakbére:
komfortos lakás
420.-Ft/m2/hó
435.-Ft/m2/hó
A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 9/2016.(IV.29.) számú önkormányzati
rendeletét. A gyermekélelmezésben alkalmazható térítési díjak
2019. február 1-tõl:
Bölcsõdés gyermek, napi négyszeri étkezés (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna) bruttó 540.-Ft
Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna) bruttó 470.-Ft
Iskolás gyermek napközis tanuló (tízórai, ebéd, uzsonna) bruttó
540.-Ft
Menza (csak ebéd) bruttó 350.-Ft
A Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõdében a gondozásért fizetendõ intézményi térítési díj
összege: 0 Ft/ ellátási nap.
A testület módosította a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
9/2003.(II.28.) számú önkormányzati rendeletét. 2019. február
1-tõl az alábbi díjat kell fizetni:
- az egyes sírhelyért 18.000,-Ft +ÁFA,
- a kettõs sírhelyért 36.000,-Ft + ÁFA
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központban
alkalmazott térítési díjakról a 2019. áprilisi ülésén dönt.
A testület a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó
elõterjesztést elfogadta. Az adó mértékében 2019. évben nem
lesz változás.
A testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét
módosította, a módosítás után a költségvetés fõösszege 941.658
eFt-ról 946.681 eFt-ra változott.
A testület jóváhagyta az önkormányzat 2019. évi ellenõrzési
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tervét.
A testület a szociális célú tüzelõanyag juttatásainak szabályairól
szóló rendeletét megalkotta. Az a személy kaphat támogatást,
aki a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban a havi egy fõre
jutó jövedelme nem haladja meg
- családban élõ esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-át
- egyedül élõ esetén annak 300%-át.
A támogatás formája barnakõszén, a kérelmet a Polgármesteri
Hivatalban kell benyújtani 2019. január 10-ig.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt a Szervezeti
és Mûködési Szabály módosításával, melyre az aljegyzõ
foglalkoztatása miatt van szükség.
A testület a Közszolgálati Tisztviselõk Napját minden év július
1-jét a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal dolgozói részére
munkaszüneti nappá nyilvánította.
A képviselõ-testület megalkotta a közterület használatáról szóló
önkormányzati rendeletét.
A testület módosította a települési szilárd hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati
rendeletét.
A testület a Békés Medical Kft. központi orvosi ügyeletre
vonatkozó ajánlatát elfogadta.
A képviselõ-testület elfogadta a 2019. I. félévi munkatervét.
A civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázati
kiírását, valamint a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban mûködõ szervezetek támogatására vonatkozó
pályázati adatlapot elfogadta. A pályázati felhívás és a
nyomtatvány a www.korostarcsa.hu honlapon megtalálható.
Lakossági megkeresésre a testület megbízta a polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot a Református Egyházközséggel a
temetõ hiányzó kerítés részének megépítése ügyében.
A testület úgy döntött, hogy Vrbovszki Szabolcs egyéni
vállalkozóval a kábel-televízió stúdió mûködtetésére kötött
szerzõdést 2019. december 31-ig meghosszabbítja, a vállalkozói
díj összegének emelését a 2018. évi infláció mértékével hagyta
jóvá.
A testület az önkormányzat Munkaruha Szabályzatát elfogadta.
A képviselõ-testület döntési jogkörrel hatalmazta fel a
polgármestert a kincstári könyvvezetési szolgáltatás
bevezetésére vonatkozóan.
A testület tudomásul vette a polgármester Bejárható Körösök
Völgye Programmal kapcsolatos tájékoztatóját.
A képviselõ-testület elfogadta a Köröstarcsa, Edelesi u. 19. szám
alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását és
a tulajdonost mentesítette az önkormányzat felé fennálló
tartozásai megfizetése alól. Megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A képviselõ-testület megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy a
Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán címû
projekt szerzõdés szerinti teljesítését vizsgálja meg, és az errõl
szóló jelentést terjessze a testület elé.
A testület úgy döntött, hogy nem támogatja a köröstarcsai posta
önkormányzati forrásból történõ klimatizálását.
Az M47-es gyorsforgalmi út tervezése során a képviselõ-testület
nem értet egyet olyan nyomvonal változattal, amely a meglévõ
47 jelû fõúttól távol, a fõút és a román határ között vezetve lenne
megállapítva. Megbízta polgármestert a nyilatkozat aláírásával.
A testület elfogadta a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselõ-testület zárt ülésen
- Balázsné Dankó Hédi pályázatát támogatta a Köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményvezetõi pályázatára.
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- hozzájárult, hogy Kopp Szilárd vállalkozó mûködtesse a
kikötõt 2019. évtõl.
- egy kérelmezõ részére visszatérítendõ kamatmentes kölcsönt
állapított meg.
- egy köröstarcsai tanulót delegált az Arany János
Tehetséggondozó Programba, és a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi
5000.-Ft ösztöndíjban részesíti.
A képviselõ-testület 2019. január 31-én tartja következõ soros
ülését az alábbi 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
fogorvos
Bencsikné Hudák Ilona védõnõ
3. Az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak ellátása,
tájékoztató a 2018. évben végzett tevékenységrõl, a 2019. évi
feladatok meghatározása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Kopányi Ferenc brigádvezetõ
4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló)
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. Bejelentések

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejezõdött a Köröstarcsai Egészségház
infrastrukturális fejlesztése
Befejezéséhez érkezett a TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése megnevezésû pályázati
forrásból megvalósuló, Köröstarcsa Egészségház infrastrukturális fejlesztése beruházás.
A támogatási összeg 60,00 millió forint, mely forrást az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosította.
Önkormányzatunk projektjének átfogó célja a jó minõségû
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi
alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának,
valamint prevenciós funkcióinak fokozása.
A fejlesztés keretein belül megvalósult a Köröstarcsa Pipa utca
10. szám alatti Egészségház infrastrukturális fejlesztése,
megújuló energiaforrások használata, eszközbeszerzés,
valamint a Köröstarcsa Dübögõ utca 9/c. szám alatti szolgálati
lakás felújítása.
Az építési munkák és az eszközbeszerzés a Medimûszer Kft.
közremûködésével valósultak meg.
Az épületek felújításával korszerû, energiatakarékos,
egészségházat és szolgálati alakítottunk ki.
A fejlesztés hozzájárult az egészségügyi szolgáltatások
színvonalának növeléséhez.
A munkakörülmények javítása elõsegítette a munkahelymegtartást.
A beruházás elvégzésének
határideje:
2018. október 31.
További információ kérhetõ:
Lipcsei Zoltán polgármester
Elérhetõség: 66/480-211,
e-mail:
onkormanyzat@korostarcsa.hu
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Kedves Ünnepre Készülõ
Köröstarcsaiak!
Az esztendõ napjai: megannyi kisebb,
nagyobb küzdelem, melyek gyõzelmek és tanulságok emlékeivel
sorakoznak egymás mögött. Végigtekintve rajtuk, a maga módján
mind-mind egy ünnep, hiszen általuk
léptünk tovább, haladtunk elõre a számunkra kijelölt úton. Ám ilyenkor, az adventi idõszakban ez a
haladás egyre elgondolkodtatóbb, befelé figyelõ lépésekbe vált
át. Immár ünneplõbe öltöznek az utcák, s velük együtt lelkünk is
a közelgõ karácsonyest varázsa felé fordul. Az advent fényei
ugyanis képesek a külsõ csillogást és várakozást is belsõ
ragyogássá változtatni. Ahányan vagyunk, annyiféle módon ölt
formát ez a várakozás, hogy mindannyian megélhessük saját
belsõ ünnepünket. A karácsony legnagyobb csodája talán éppen
ebben rejlik, ahogy belsõ, személyes készülõdésünk, ünnepi
csodavárásunk végül mégis egymáshoz vezet el bennünket.
Családok, barátok, és egész keresztény világunk összetartozásának legszentebb ünnepe a Megváltó születése, mely a
szeretet és hûség alapjait rakta le szerte a világon. Forduljunk hát
ezzel a szeretettel most egymás felé. Ismerjük fel az ünnep
fényében egymásban mindazt, ami összeköt bennünket! Ám a
fény, legyen bármilyen erõs, nem egyformán jut el mindenhová,
ezért figyeljünk azokra is, akik nélkülöznek, akik ezekben a
napokban is nélkülözik az odafordulást. Számukra egy jó szó,
egy mosoly hozhatja el az igazi ünnepet. Kívánom, hogy
mindannyiunk számára váljon hát elérhetõvé most az örömhír,
Megváltónk születésének csodája. Így kívánok mindannyiuknak
áldott, békés karácsonyt!
Dankó Béla
országgyûlési képviselõ

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ünnepekre hangolódva
2018. december 2-án kezdetét vette az adventi idõszak. A
Milleniumi parkban felállított adventi koszorúnál meggyújtottuk az elsõ gyertyát. A mûsorban az óvoda Zenemanó
csoportja volt segítségünkre.
December 5-én este közel 50 gyermekhez látogatott el a mikulás
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Mikulás házhoz
megy! címû kezdeményezésének köszönhetõen.
Hétvégén tovább folytatódott az ünnepekre hangolódás.
Szombaton délelõtt Karácsonyváró ünnepségünk vette kezdetét,
melyet a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete és a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház együttesen szervezett, vasárnap pedig
meggyújtottuk az adventi koszorú második gyertyáját is. Az
adventi mûsorról ezúttal a Nyugdíjas klub tagjai gondoskodtak.
A mûvelõdési ház csoportjai sem feledkeztek meg az
ünnepekrõl. Elõször a Nõklub majd a Nyugdíjas klub is mikulás
ünnepséget tartott a mûvelõdési házban.
December 13-án került megrendezésre a hagyományos Községi
karácsonyi ünnepségünk, melyre a település teljes lakosságát
vártuk.
Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntõje után ünnepségünk
elsõ fellépõ vendége a Mûvelõdési Ház Subrika
hagyományõrzõ csoportja volt, akik a kántálás szokásait
elevenítették fel.
A karácsonyi énekes, esetleg verses köszöntõt leggyakrabban
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kántálásnak nevezik, de néhol kóringyálás, pászlizás,
mendikálás, angyali vigasság ugyanannak a szokásnak a neve.
Karácsony vigíliáján vagy akár az egész adventi idõszakban
házról házra járva énekeltek a kántálók, de az énekekhez
gyakran kapcsolódtak köszöntõk, jókívánságok, rigmusok, az
ünnephez kapcsolódó prózai szövegek is.
A csoportot felkészítette: Végh Judit, Gyarakiné Szõke Anita,
Komócsin Gabriella. Furulyán közremûködött Serfõzõ Bianka.

A Pillangó csoport mûsora
Õket követte a Napköziotthonos Óvoda nagycsoportja.
Felkészítette õket: Puskás Sándorné pedagógus, munkáját
segítette Török Andrea és Forró Antalné pedagógusok, majd
Marti Réka zongorajátékát hallhatta a közönség. Réka egy éve
zongorázik, felkészítõje Arany Máté.
Ezt követõen Boldizsár Petra, Zöldi Gergely: Karácsonyi álom
címû versét adta elõ.
A Borgula testvérek néptánc mûsorral kápráztatták el a
közönséget. Borgula Benedetta és Borgula Bendegúz magyar
palatkai korcsost, délalföldi lassút és friss csárdást táncolt.
Következõ fellépõ vendégeink a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes Gyémánt és Mini csoportjai voltak, akik egy
fénykoreográfiát adtak elõ.
A Gyémánt csoport tagjai: Bakó Zsófia, Budai Zoé Kinga, Kajla
Auróra Réka, Marti Réka, Nagy Kinga, Róbert Hanna, Sós
Georgina, Szabados Emma, Szalai Viktória, Szentesi Anna
Bella, Vértes Nóra
Mini mazsorettek: Gyõri Katalin, Kukuk Fanni és Ónodi Ágnes
Luca

Boldizsár Petra és Paczuk Gabi
Paczuk Gabi felkérésünkre néhány dallal színezte az estét, Pápai
Joci: Origó c. számában Boldizsár Petra táncosként közremûködött.
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Utolsó fellépõ vendégünk a Szivárvány
Hastánc csoport volt. A csoport 5 évvel
ezelõtt alakult Békésen. Alapító tagja
Plavecz Erika.
A lányok hobbi szinten táncolnak, a
megye számos rendezvényein vesznek
részt.
A Békés Megyei Ki Mit Tud döntõseiként a
múlt évben a „Legtüzesebb”, idei évben pedig a
„Leglátványosabb produkció” Különdíját kapták.
Koreográfia Stúber Gyöngyi valamint Kecskeméti Mária aki
segíti a lányokat felkészülésben és a táncok elsajátításában.
A mûsor végén hagyományosan a Szabó Károly Mûvelõdési ház
dolgozói ajándékkal és pogácsával kedveskedtek.
December 16-án adventi gyertyagyújtással folytatódott az
ünnepekre való hangolódás. A harmadik gyertyagyújtás
házigazdája a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének
tagjai voltak.
Sok szeretettel várunk mindenkit az utolsó adventi gyertyagyújtásra december 23-án 16:00 órára, melyet hagyományosan a
Református Egyház zár.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Fehér Lászlónak és a
Körös Vegyipari Kft.-nek a gyertyák felajánlásáért, Berényi
Istvánnénak a parkban felállított fenyõfáért, Ombodi Róbertnek
és családjának a teához felajánlott alapanyagért, a Gyaraki Tetõ
Kft-nek a forralt borért és pogácsáért és Kopányi Editnek a
mûvelõdési házban felállított fenyõfáért.
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kifejezve ezzel múlt és jelen összefonódását. Mûvészeti
vezetõjük, karvezetõjük Szabóné Uhrmann Zsuzsanna tanárnõ
hónapok óta szervezte ezt a találkozást.

Az iskola gyermekkórusa és Szabó Tibor
a Magna Cum Laude együttes gitárosa, alapító tagja
Az esemény egyik díszvendége Szabó Tibor zeneszerzõ, a
Magna Cum Laude együttes gitárosa, egyben alapító tagja volt,
aki maga is az iskolánk növendékeként tanult és közösen
énekelte a jelenlegi diákokkal a Vidéki sanzon címû slágert.
Szabó Tibor késõbb meg is tekintette a korszerûsített
iskolaépületet.

Az Arany Gusztáv Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
ünnepélyes átadója
2018. november 24-én rendeztük meg az EFOP-4.1.3-17
kódszámú, a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulást segítõ tereinek
infrastrukturális fejlesztése címû projekt átadó ünnepségét.
Nagy örömünkre településünk vezetõi, szülõk, iskolánk tanulói,
régi tanítványaink, jelenlegi és nyugalmazott pedagógusaink,
munkatársaink, az intézmények vezetõi, a pályázat
projektmenedzserei, a kivitelezõ, a fejlesztés mûszaki ellenõre,
partnereink, a sajtó képviselõi valamint számos érdeklõdõ
elfogadta meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket.
A 42,7 millió forintos rekonstrukció során megtörtént a
tantermekben PVC padlóburkolat cseréje, nyelvi labort
alakítottak ki, felújították a sportudvart. Ezen felül fûthetõvé
tették a folyosókat, a közlekedõket, a közösségi teret, felújították
a vizes blokkot és az iskola belsõ festést kapott. A Gyulai
Tankerület 28 millió forintos belsõ forrásából kicserélték a
kazánokat.
Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Szabó Zoltán, iskolánk
névadójának unokája és Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai
Tankerületi Központ igazgatója. Intézményünk történetét Balog
Lajos tanár úr ismertette, régi diákjaink képviseletében
Szabados Kata köszöntötte a vendégeket.
Boldizsár Petra Reményik Sándor: Akarom címû versét szavalta
el, majd színvonalas mûsorral mutatkozott be mûvészeti
iskolánk Subrika hagyományõrzõ csoportja, melynek mûvészeti
vezetõje Végh Judit tanárnõ.
Borgula Benedetta és Szûcs Levente iskolánk régi diákjai
Palatkai táncokat mutattak be.
„Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövõnk”
énekelte gyermekkórusunk otthonunk, iskolánk megújulásának
örömére. Régi tanítványaink tértek vissza hozzánk és álltak
együtt a jelenlegi diákjainkkal egy közös éneklésre méltán

Balázsné Dankó Hédi megbízott intézményvezetõ, TelekiSzávai Krisztina tankerület vezetõ, Bátori Lászlóné
református lelkész, Lipcsei Zoltán polgármester
Büszkék vagyunk régi és jelenlegi tanítványainkra! Köszönjük
ezt a szép ünnepet munkatársainknak, akik áldozatos
munkájukkal hozzájárultak a sikerhez; vendégeinknek, hogy
elfogadták meghívásunkat.
Balázsné Dankó Hédi
megbízott intézményvezetõ

CIVIL SZERVEZETEK
Karácsonyváró rendezvény
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárral együttmûködésben 2018.
december 8-án tartotta Karácsonyváró rendezvényét, melynek
kulcsszava az „Együtt”, témája a közös karácsonyra hangolódás,
a karácsonyvárás élménye, a szeretet, az összetartozás és a
barátság érzésének valódi megtapasztalása volt. Együtt a
ta gc sa lá do kk al , eg yü tt a kö rö st ar cs ai la ko so kk al és
vendégeinkkel. Karácsonyváró rendezvényünk hagyományos-
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nak mondható, hiszen évrõl-évre megrendezésre kerül immáron
sokadik alkalommal. Eleinte saját berkeinken belül, tagjaink
számára rendeztük meg, majd a közhasznúságot megszerezve
egyesületünk kibõvítette települési szintû rendezvénnyé.
Mindig aktuálisan, lehetõségeinkhez mérten alakítottuk a
programot. Az idén eltértünk az elõzõ évek gyakorlatától és a
NEA- TF-1 8-SZ -010 9-es szám ú nyer tes pály ázat unkn ak
köszönhetõen és e pályázati forrás felhasználásával, ételosztás
keretén belül finom babgulyással is vendégül tudtuk látni
segítségre szoruló embertársainkat, velük együtt tagjainkat,
vendégeinket, segítõinket és a tarcsai lakosokat is. Az éttermi
szolgáltatást a Lip-Szab Kft-tõl rendeltük meg.
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munkatársai sütöttek ki, hozzá pedig Csávás Istvántól kaptuk a
finom gyümölcslevet. Köszönjük szépen! Végül de nem utolsó
sorban köszönettel tartozunk minden -név szerint nem említettönkéntesünknek és mindazoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez! Köszönjük a Szabó
Károly Mûvelõdési Háznak és munkatársainak az együttmûködés lehetõségét! A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
nevében kívánok szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendõt!
Borgula Pálné
Elnök

SPORTHÍREK
Kézilabda

A kézmûves foglalkozásról a Mûvelõdési Ház munkatársai
gondoskodtak. Mindenki megtalálhatta az ízléséhez és
ügyességéhez passzoló lehetõséget. Igazán sokszínû volt a
felhozatal és szebbnél-szebb kreatív alkotások születtek.

Csodálatos õszi szezont produkáltak a tarcsai kézilabdások.
Negyedik éve szerepelnek az NB.II-ben kézilabdásaink. Az
elõzõ évi gyengébb szereplés ellenére csak dicsõítõ szavakat
mondhatunk kéziseink eddigi eredményeire, amibe most már
beszámít a mostani õszi produkció is. Visszaemlékezve az
elmúlt félévre elmondhatjuk, hogy ez idõ alatt megjártuk a
hullámvasút minden részét.
Köszönetet mondhatunk a Magyar Kézilabda Szövetség
illetékes vezetõinek, akik bíztak bennünk és lehetõséget adtak az
NB.II. folytatására.
A döntést követõen meg kellett erõsíteni a játékoskeretet, ami
most sokkal jobban sikerült mint az elõzõ évben. Fiatalabb
és”korosabb” játékosok vegyesen kerültek hozzánk, de abban
azonosak voltak, hogy nagyon szeretnek és tudnak is
kézilabdázni. Úgy tûnt, hogy a rendelkezésre álló stabil
játékosokkal összecsiszolva jó csapatunk lesz.
Az alapozást követõ vegyes idõszakban lejátszott edzõmérkõzések során jó eredményeket ért el a csapat a kiváló képességû
és nagy múltú ellenfelek ellen. Ez a sorozat november 11-én
szakadt meg amikor a Pick Szeged U23 csapatától vereséget
szenvedtünk. Nem esett jól a vereség, de haladni kellett tovább.
Ez a vereség szerencsére nem törte meg a tarcsai csapat
lendületét és újból sorozatos gyõzelmekkel örvendeztették meg
magukat és lelkes szurkolóikat.
A rivális Mezõtúr otthonában elért gyõzelemmel véget ért az
õszi szezon, amelyben csapatunk a Pick Szegeddel azonos 20
ponttal, egy vereséggel, a kiváló második helyen áll. Ez a
helyezés nagy boldogsággal tölti el minden játékos, és a
csapatért szurkolók lelkét.

Berta János vándorkomédiás mûsora
A gyerekeknek csodás mûsorral tudtunk kedveskedni Berta
János és partnere közremûködésével. Valójában gyereknekfelnõttnek igen szórakoztató és emlékezetes elõadás volt!
Ezután a Nagyszakállú Télapó is eljött. Volt gyermek, aki
megjegyezte, hogy ez bizony az igazi Mikulás lehet! … Hát, Ki
tudja?
Rendezvényünk támogatói: Ebédünk finanszírozója a
Miniszterelnökség Nemzeti Együttmûködési Alapja illetve a
Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ,
Szõke és Társa Kft. Az ételhordó dobozokat a Lip-Szab Kft
biztosította. A mûsort a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
támogatta, a Kosár Centertõl tombola felajánlást kaptunk. A
Fornetti biztosította az uzsonnát, melyet a T+T üzlet

Molnár Zoltán edzõ, Polgár Tibor, Fekete Gergõ, Kopcsák
József, Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ, Varsandán Áron,
Kánya László, Molnár Krisztián, Lõrinczi Pál, Lipcsei Zoltán
Községi Sportkör Elnöke,
Molnár Balázs, Borbély Zsolt, Bánfi Viktor, Mészáros Ákos,
Schupkégel Henrik, Puskás Sándor
Wágner Mihály, Kiss Norbert
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Csak gratulálni lehet a csapatnak, edzõjüknek és mindenkinek,
aki valamilyen formában segítette a csapat szereplését.
Köszönjük szponzoraink, szurkolóink önzetlen támogatását és
kívánunk nekik és családjuknak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, Boldog Új Évet. Most egy hónapos pihenõre
mennek játékosaink és majd január elején kezdik el az edzéseket.
/Az ifjúsági és a szivacskézilabdás gyerekek, szereplésérõl a
Híradó következõ számában írok./
Edzõmérkõzéseinkre, valamint a februári rajtra ismét várjuk
szurkolóinkat.
Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ

ELADÓ ISKOLAI PADOK!
A padok ára: 1500 Ft/db
Érdeklõdés: Török László
Tel.: 06-20/440-92-22
Köröstarcsa Kossuth út 6.
Hétfõ-Péntek: 0700 - 1500
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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.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2019. január 3. napjától megkezdi
mûködését a
vérvételi pont.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván
Ombodi Róbert és családja!

Rendelési idõ: kedd
csütörtöki napokon,
7.15 - 9.15 óra között
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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