ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Aképviselő-testület 2019. október 28-án rendkívüli ülést tartott
A képviselő-testület elfogadta a beszerzési bizottság javaslatát
és megbízta a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot
adó LAKESZ Út Kft-vel 17.621.758,-Ft ajánlati árral kössön
szerződést a belterületi utak (Kassai, Harcsa, Templom köz)
felújítására.
A testület megbízta a polgármestert, hogy kérje fel a KÖVIMET
Kft-t, hogy a Belterületi kerékpárút teljessé tétele Köröstarcsa
47. számú főút átkelési szakasza mellett elnevezésű pályázatra
az általuk elkészített terveket módosítsa aszerint, hogy a Kossuth
utcán tervezett kerékpársáv helyett kerékpáros nyom kerüljön
kialakításra és az eltérési engedélyt kérje meg az engedélyező
hatóságtól.
A képviselő-testület a Belvízelvezető rendszerek rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében
elnevezésű pályázat keretében kiépített Szabadkai utcai
belvízelvezető csatorna vízjogi üzemeltetési engedély
megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése
érdekében a bekért árajánlatok elbírálására bírálóbizottságot
között létre. Az ajánlat értékelési szempontjaként a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg.
A képviselő-testület 2019. november 28-án tartotta soros
ülését
A testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének várható irányszámait elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy:
- Az átvett pénzeszközöknél az egészségügyi szolgáltatások
működtetése kiegészül: „A háziorvosi asszisztensek egészségügyi szakdolgozói bértábla szerinti bérezésének felülvizsgálata.”
- A kiadási tételeknél a Civil és Sport Alap támogatása
kiegészül: „A Művelődési Ház keretében működő csoportok
támogatási keretét 300.000,-Ft-ban, valamint a Települési

Értéktár támogatását 250.000,-Ft-ban állapítja meg.”
- A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete részére biztosítson
300.000,-Ft összeget feladatalapú támogatásként.
Megbízta a polgármestert a költségvetés előterjesztésével.
A képviselő-testület módosított az önkormányzati lakások
lakbéréről, a lakbértámogatásról és a helyiségek bérletéről szóló
önkormányzati rendeletet a lakbérek vonatkozásában, melyek
2020. január 1-től az alábbiakra módosulnak:
Köröstarcsa községben az önkormányzati lakások alaplakbére:
a) összkomfortos lakás
325 Ft/m2/hó
b) komfortos lakás
295 Ft/m2/hó
c) félkomfortos lakás
195 Ft/m2/hó
d) komfort nélküli lakás
130 Ft/m2/hó
Köröstarcsa községben a költségalapon bérbe adott önkormányzati lakások lakbére:
a) komfortos lakás
450 Ft/m2/hó
A képviselő-testület a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletét módosította. A gyermekélelmezésben alkalmazható nettó térítési díjak 2020. január
1-től
Bölcsődés gyermek, napi négyszeri étkezés 440 Ft
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodás gyermek
380 Ft
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolás gyermek napközis tanuló
440 Ft
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Menza (csak ebéd)
285 Ft
A Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsődében a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj
összege: 0 Ft/ellátási nap.
A testület úgy döntött, hogy az Alapszolgáltatási Központban
alkalmazott térítési díjakról a 2020. áprilisi ülésén dönt.
A képviselő-testület megalkotta a helyi adókról és a
talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletét. A fizetendő
adók mértéke nem változik.
A testület módosította a 2019. évi költségvetését. A módosítás
után a költségvetés főösszege 780.915 eFt-ról 799.727 eFt-ra
módosult.
A képviselő-testület megalkotta a Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A testület elfogadta az önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési
tervét, valamint a 2020. évi I. félévének munkatervét.
A képviselő-testület az önkormányzat számviteli politikáját az
alábbi pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal elfogadta:
1. Bizonylati szabályzat
2. Házipénztári pénzkezelés szabályzata
3. Fizetési számlán lévő számlapénz kezelésének szabályzata
4. Selejtezési és hasznosítási szabályzat
5. Leltározási és leltárkészítési szabályzat
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6. Szabályzat a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri
rendjéről
7. Az eszközök és források értékelési szabályzata
8. Készletgazdálkodási szabályzat
9. Önköltségszámítás, valamint a kiadások és bevételek
felosztása rendjének szabályzata
A testület megalkotta a közterületek, közintézmények
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
rendeletét.
A testület elfogadta a civil szervezetek számára kiírt pályázatot
és pályázati adatlapot.
A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tüzelőanyag
juttatásainak szabályairól szóló rendeletét.
Az a személy kaphat támogatást, aki a kérelem benyújtását
megelőző hónapban a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg
- családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250%-át (71.250,-Ft)
- egyedül élő esetén annak 300%-át (85.500,-Ft)
A támogatás formája barnakőszén, a kérelem nyomtatvány a
Családsegítő Szolgálatnál és a Polgármesteri Hivatalban
megtalálható, a kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell
benyújtani 2020. január 10-ig.
A testület elfogadta a Beszerzések Lebonyolításának
Szabályzata módosítását, mely szerint egy állandó
bírálóbizottságot hozott létre.
A testület a Ligeti rendezvényközpont felújításának pótmunkái
tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész (térvilágítás)
vonatkozásában eredménytelennek nyilvánította, mert kizárólag
érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
A 2. rész (kamerarendszer) vonatkozásában az eljárást
eredményesnek nyilvánította, Az eljárás nyertese a
legkedvezőbb ajánlatot tevő LNL Group Solutions Kft.
egyösszegű nettó 1.092 eFt-os ajánlati árral és 12 hónap
többletjótállással.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde minden dolgozója, valamint a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény konyha
szervezeti egységében a közétkeztetésben érintett foglalkoztatottjai számára, ledolgozott munkanaponként nem kötelező
igénybevétel lehetőségével
napi egyszeri, térítésmentes
munkahelyi melegétkeztetést biztosít, kedvezményes, a felnőtt
étkeztetésre megállapított, általános forgalmi adóval növelt
nyersanyagnormával számított érték alkalmazásával 2020.
január 1-től.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatott óvodatitkár 3 havi
továbbfoglalkoztatásának bérét (2019. december, 2020. január,
február) az intézmény 2020. évi költségvetésében biztosítja.
A további foglalkoztatás lehetőségével kapcsolatosan
megbízták a polgármestert, hogy tárja fel a lehetőségét a 2020.
március 1-től való foglalkoztatásnak.
A testület a Köröstarcsai Református Egyházközségnek a
református temető karbantartására 5 éves időtartamra évente
április 1-től október 31-ig terjedő időszakra a 2020. évre
vonatkozóan bruttó 840.000,-Ft-os, a további évekre az infláció
mértékével megemelt összegű árajánlatot tetteMegbízta a polgármestert a Köröstarcsai Református
Egyházközségnek elfogadó nyilatkozata alapján a szerződés
aláírásával.
A testület az önkormányzat 2019. évi módosított közbeszerzési
tervét elfogadta.
A következő soros képviselő-testületi ülés 2020. január 30-án az
alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
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a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Lipcsei Zoltán polgármester
2. Köröstarcsa Község egészségügyi ellátásáról szóló
beszámolók elfogadása
Előadó:
háziorvosok
fogorvos
védőnő
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
3. A Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi
településüzemeltetési feladatainak ellátása, tájékoztató a 2019.
évben végzett tevékenységekről
Előadó:
Lipcsei Zoltán polgármester
Kopányi Ferenc brigádvezető
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
4. Köröstarcsa Község Önkormányzatának, valamint a
fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. évi
költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó:
Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
5. Bejelentések

Önkormányzati Pályázatok Hírei
Egészségház
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Falu Program
keretében 2.999.875 Ft elnyert támogatásból az Egészségház
eszközállománya bővítésre került. Az új, és korszerű eszközök
közül, a legfontosabbakat kiemelve, a háziorvosi rendelőbe egy
CRP-PSA készülék, boka-kar index mérő automata, elektromos
fonendoszkóp került beszerzésre. A fogorvosi rendelőbe kézi
turbina, műszerasztal, és gépi depulátor, valamint a Védőnői
szolgálat egy csecsemő hosszúságmérő eszközzel gazdagodott.
Célunk, hogy továbbiakban is a legjobb minőségben és
színvonalon biztosítsuk a lakosság érdekében az egészségügyi
ellátást. Köszönjük a Kormány támogatását!

Dr. Fehér Richárd és Lipcsei Zoltán polgármester
A Magyar Falu Program keretében benyújtott „Óvodai udvar
fejlesztésre” pályázatunk pozitív elbírálást kapott, az elnyert
összeg 4 814 916 Ft, melyből 4 tornyos várat, laphintát,
mozdony mászókát és filagória babaházat és egyéb biztonságos
eszközöket építünk az óvoda udvarára.
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Így biztonságosan használhatják az óvoda gyermekei az udvari
játékokat.
Aszfaltozás
Vége a kampánynak! A megkezdett úton haladunk, a munkánkat
tovább folytatjuk. Nagy örömömre szolgál, hogy 3 utcát
leaszfaltoztunk: Templom, Harcsa, Kassai utcákat. A beruházás
összes költsége bruttó 17.621.758 Ft, melyhez szükséges
2.624.264 Ft önerőt az önkormányzat biztosította. Kiemelt
önkormányzati feladat útjaink, járdáink karbantartása, javítása,
melyre a Magyar Falu Program ad továbbiakban lehetőséget.

Nyertes pályázat a Magyar Falu Program keretén belül
Az Agrárminisztérium 2019. évben kiírt zártkertek fejlesztését
támogató pályázatot Köröstarcsa Község Önkormányzata
megnyerte. A „Zártkerti gazdálkodás fejlesztése Köröstarcsán „
címmel elnyert pályázat összege 9.999.968 Ft. A projekt
keretében a külterületen elhelyezkedő zártkertek megközelítését
szolgáló út újra aszfaltozására kerül sor. A pályázat részét képezi
az önkormányzati zártkerti porták körbekerítése, és
gyümölcsfák telepítése is.
Lámpatestek cseréje
Településünkön 16 helyen cserélték a lámpatesteket a
közelmúltban. Az Önkormányzat és az NKM Áramszolgáltató
közös programjának részeként. A munkálatok első ütemét
valósították meg, aminek részeként a veszélyes kereszteződésekben történtek meg a fejlesztések, továbbiakban pedig más
utcákon belül is lesznek cserék, és új lámpatestek is üzembe
állításra kerülnek.
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
Jó hír, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott
„Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal épületének felújítása” című
pályázat elfogadásra került. Az elnyert összeg 38 478 114 Ft,
melyből a helyi értékvédelem alatt álló 1929-ben épült (volt
Petneházy villa) Polgármesteri Hivatal épületének külső és belső
felújítása, korszerűsítése: nyílászáró cseréje, klimatizálása;
parkolók kialakítása, akadálymentesítése valamint bútorbeszerzés és járdafelújítása fog megvalósulni. A patinás épület
így visszakapná régi méltóságát. A fejlesztések megvalósításával reményeink szerint Köröstarcsa élhetőbb településsé
fog válni, mely hozzájárul a település népességének megtartásához.
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egyedivé teszik létezésünket. Ám ezen ünnepek közül is
kiemelkedik az, mely összekapcsol mindannyiunkat
embertársainkkal, szeretteinkkel, melyre mindenki tisztelettel,
szeretettel tekint szerte a keresztény világban, sőt még azon túl
is.
Karácsony…. Egy szó, mely jelent csodát és a Megváltó által
valósággá vált ígéretet is egyben. Egy szó, amely nem hiányzik
egyikünk életéből sem, noha minden lélekben más és más
érzéseket, meséket, emlékeket, hitet és megélt boldog perceket
rejt. A valódi ragyogás, a világot formáló, sőt megfordító erő, a
betlehemi jászolból áradt szét. Sokszor hallhattuk már annak a
csodálatos éjszakának a történetét, jól ismerjük szereplőit. S
noha érkezését számos prófécia és csodás esemény övezte,
mégis úgy született meg, mint bármelyikünk: egy szerető anya és
atya valósággá vált reménységeként. Ám ugyanekkor Ő, a
jászolban fekvő kisded a szülein túl az egész teremtett világ
reménységét is magán hordozta. Ez a reménység, és az ebből
táplálkozó hit és szeretet emeli a karácsonyt az egész év
legfényesebb csillagává mind a mai napig.
A karácsonyfa meghittsége, soha nem múló titokzatossága és
fényei mindannyiunk otthonában megidézhetik és meg is idézik
azt az éjszakát. Megidézik, és akárcsak akkor a három
királyokat, bennünket is elhívnak a szenteste fényei. Minden fa
körül családok állnak, a legnagyobb, a legszebb családok, hiszen
ilyenkor a szívünkben válik teljessé velünk ünneplő szeretteink
köre, s azok is velünk vannak a gyertyák fényében, kiknek kezeit
már nem tarthatjuk kezeinkben. A karácsony csodája határtalan
és végtelen, véletlenül sem mérhető az üzletek ilyenkor felénk
sugárzó talmi fényjátékaihoz, az agyafúrtan kitalált újabbnálújabb ajándékok okozta percnyi örömökhöz. Ez a csoda bennünk
lakik, és csak általunk válhat valósággá.
Kívánom, hogy kézzelfogható, megélhető valósággá váljon
minden lélekben és minden családban ez a csoda, az ünnep reánk
váró napjaiban.
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Boldog Születésnapot!
2019. november 27-én ünnepelte 90. születésnapját Győri
Sándorné Török Margit néni. A településvezetés képviseletében
Mezőné Gyaraki Julianna anyakönyvezető személyesen
köszöntötte, aki átadta a Magyarország miniszterelnöke által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékát. Margit néni
szűk családi körben ünnepelte meg ezt a jeles napot. Jó
egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Kedves Ünnepre Készülő Köröstarcsaiak!
Vannak napok, melyek különös erővel ragyognak felénk a
dolgos, néha talán szürkének tűnő hétköznapok végtelen
sorából. Ünnepeink ezek, életünk nagy fordulópontjai melyek

Győri Sándorné és Mezőné Gyaraki Julianna anyakönyvvezető
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Ünnepekre hangolódva
2019. december 12-én került
megrendezésre Községi Karácsonyi Ünnepségünk a Szabó
Károly Művelődési Házban,
melyre a település teljes lakosságát vártuk.
Lipcsei Zoltán polgármester úr
köszöntője után ünnepségünket
a békéscsabai Jókai Színház
szí-nészeinek „Csoda ez az éj”
című karácsonyi gála műsorával indítottuk (Nagy Róbert, Vidovenyecz Edina, Kiss Viktória, Szász Borisz).
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A karácsonyi hangulat jegyében a
Subrika hagyományőrző csoport az
Arany Gusztáv Általános Iskola
Énekkarával karöltve a karácsony
népi hangulatát idézték fel.
Boldizsár Petra előadásában Pilinszky János „A fényességes angyal is” című versét hallhattuk. Az
est zárásaként a Köröstarcsai
Mazsorett Együttes Gyémánt és
Mini csoportjainak műsorait láthattuk.
Az ünnepségünk végeztével, apró ajándékkal és megvendégeléssel készültünk a meghívott kedves vendégeknek, ezzel
kívánt a Szabó Károly Művelődési Ház minden dolgozója
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket.

Békéscsabai Jókai Színház:
Nagy Róbert, Vidovenyecz Edina, Kiss Viktória, Szász Borisz
Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt csoportja
Őket a Napköziotthonos Óvoda Margaréta csoportja követte
Karácsonyi Gyertyafény című műsorukkal. Felkészítette őket
Farkas Katalin és Vámosné Nagy Ilona pedagógusok.

Néphagyományok és hagyományőrzés
Ami, 100-150 évvel ezelőtt a paraszti társadalom életében
hagyományként szerepelt az a XXI. században hagyományőrzéssé alakult át. A paraszti társadalom fokozatos
eltűnésével a mindennapi élet és az ünnepi alkalmak
hagyományai kivonultak az emberek életéből, helyüket átvette a
globalizált világ tömeg kultúrája. Ami napjainkban népihagyományként, szokásként megjelenik életünkben, abba már
nem születtünk bele, nem nevelődtünk benne, csak egy
felidézett, megtanult, tudatosan átvett cselekvésből kialakított
folyamat, a hagyománynak az őrzése vagy úgyis nevezhetjük

Óvoda Margaréta csoportja

Subrika hagyományőrző csoport és az
Arany Gusztáv Általános Iskola kórusa

A Som kerti betlehem és a helyi Települési Értéktár tagjai
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felelevenítése. Sajnos nem áll már módunkban régi tradícióinkat
olyan mértékben beépíteni a mindennapi életünkbe és ünnepeink
sorába, mint amikor még valóban a hagyományok határozták
meg az emberek életét, mert a világ megváltozott és az emberek
életvitele is megváltozott.
Így a hagyományok gyakorlata mára hagyományőrzéssé alakult
át. Ezzel magyarázható az a jelenség is, hogy a szokásokból,
tradíciókból, motívumkincsből stb. átvett elemeket építjük be
jelenlegi életünkbe, nem a hagyományt gyakoroljuk, csak
őrizzük a hagyományainkat.
A téli ünnepkör szokásai, jelképei megjelennek a családok és a
közösségek életében, átalakulva, módosulva, új formában, új
környezetben elevenítik fel azt, ami régen a mindennapos a
hagyományos volt. Ebbe a sorba tartozik az adventi koszorú, a
gyertyagyújtás, a karácsonyfa és betlehem állítás szokásai is,
amelyek megjelentek új formában a közösségek életében és
kikerültek a közterületekre is. Gondoljunk itt a települések
karácsonyfáira vagy a köztéri adventi koszorúkra és
betlehemekre, a fényekkel díszített házakra, közterekre. Ez
mind-mind a népi kultúrából fakadóan, a családi és gyülekezeti
életből, a hagyományokból kinőve, mint hagyományőrző elem
jelenik meg a XXI. században a közösségek életében. Ez
egyáltalán nem baj, nagyon jó, hogy megjelenik, hiszen ezzel is
megmarad és nem vész el életünkből. A lényeget pedig életben
tartja és megerősíti, aminek a célja pedig nem más, mint a
közösségek összetartozásának megerősítése, az adventi időszak
mondanivalójának közvetítése, a karácsony eljövetelére való
ráhangolódás elősegítése.

Az Adventi Mesebolt megálmodói és megalkotói
Ezen elgondolás alapján készült a település közösségének, a
Települési Értéktár és a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
jóvoltából a köröstarcsai köztéri betlehem és került megrendezésre az Adventi Mesebolt helyi kézművesek és termelők
portékáival. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Végh Judit
Néprajzkutató
a Települési Értéktár és a Köbe elnöke

Vasárnapi adventek
December 1-jével fénybe borultak a település közterei,
lakóházai ami az ünnepi hangulat kezdetét jelenti. Mára már
hagyománnyá vált, hogy minden adventi vasárnapon a
Millenium téren felállított adventi koszorúhoz gyülekezünk, és a
település apraja nagyja együtt gyújtja meg hétről hétre a
gyertyákat.
Mit is jelent advent, mit jelképez az adventi koszorú?
Advent első vasárnapján, december 1-jén kezdődött a négyhetes
várakozási időszak. Ez nemcsak a karácsonyi készülődés ideje:
ilyenkor esedékes az egyházi év kezdeti szakasza is, amit Jézus
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Krisztus hármas eljöveteléhez kötnek. Maga az advent szó is
eljövetelt jelent. Az első vasárnap mindig november 27. és
december 3. közé esik, míg a negyedik, utolsó vasárnap
december 18. és december 24. közé.
A karácsonyi előkészülődés elengedhetetlen része az adventi
gyertyagyújtás. A koszorú formája, vagyis a tökéletes kör az
örökkévalóság szimbóluma. A koszorút uraló négyes szám a
karácsonyt megelőző négy hetet jelképezi és vasárnapról
vasárnapra, mindig eggyel több gyertyát gyújtunk meg. Így mire
elérkezik a világ legszentebb napja, addigra nem csak a fenyőfa,
hanem a koszorú is fénybe borul. A gyertyák színére 3 lila és 1
rózsaszín többféle magyarázatot tart számon a hagyomány, de
mindegyik történetben közös, hogy a színek a szeretet, a béke, a
remény és az angyalok érkezését, eljövetelét jelképezik.
Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német lutheránus
lelkész készítette, azaz inkább építette 1839-ben. Egy
kocsikerékre 23 gyertyát állított fel és minden nap eggyel többet
gyújtott meg közülük - hétköznap pirosat, vasárnap fehéret. A
mai adventi koszorú fenyőből, esetleg tiszafából készül. Négy
gyertyáját négy vasárnap kell meggyújtani.Agyertyák fogalmat,
személyt, közösséget is megtestesítenek, rendre:
I.Ahitet. Ádámnak és Évának elsőként ígért Isten megváltást.
II. Reményt.. A zsidóknak Isten megígérte: a Megváltó közülük
való lesz.
III. Örömöt. Szűz Mária Megváltót, Fíút szült. Ezért a rózsaszín
gyertya.
IV. Szeretetet. Keresztelő Szent János Krisztus - az önzetlen
szeretet - eljövetelét hirdette az embereknek.
Az első adventi gyertyagyújtáson a napköziotthonos óvoda
„Zenemanó” tehetséggondozó csoportja mutatta be kis műsorát.
A következő adventi vasárnapon a 2. gyertya fénye a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének közreműködésével gyulladt meg.
Most vasárnap a Nyugdíjas klub vezetőjének köszöntője után
Somogyiné Varga Magdolnától hangzottak el ünnepi
gondolatok, majd az Asszonykórus zárta a műsort. Így lobbant
fel advent 3. lángja.
Advent utolsó vasárnapja hagyományosan a Református egyház
ünnepi műsorával zárul ezzel a koszorú teljes fényességében
ragyog, ami már valóban a karácsony közelségét jelzi.
Minden gyertyagyújtás alkalmával teával és a közreműködő
Szervezetek által készített házi jellegű süteménnyel kínáltuk a
látogatókat. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Fehér
Lászlónak és a Körös Vegyipari Kft.-nek a gyertyák
felajánlásáért, Berényi Istvánnénak a parkban felállított
fenyőfáért, Oláh Jánosné Gyöngyikének a művelődési házban
felállított fenyőfáért.

Életképek az Arany Gusztáv Általános
Iskola életéből
Tökös délután
Az Arany Gusztáv Általános Iskola alsó tagozatán október 18-án
került megrendezésre az immár hagyománnyá vált " Tökös
délután." A gyerekek különböző helyszíneken tehették próbára
ügyességüket. Ellátogattak a Pókasszony szövödéjébe ahol hálót
szőhettek. A boszorkány tanyáján seprűtáncot járhattak. A
szellemírtók barlangjában célbadobással kergethették el a
szellemeket. A Macskakosárban pedig nyalókából készíthettek
halloweenes figurát. Mindezen megpróbáltatások után sok-sok
mennyei finomságot kóstolhattak a szülők jóvoltából. Hálásan
köszönjük az alsó tagozatos munkaközösség vezetőjének és
pedagógusainak áldozatos munkáját, mellyel ismét egy csodás
délutánt tölthettek el gyermekeink ebben az általuk elvarázsolt
világban!
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tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk. A versenyekre való
felkészülés mellett általános képességfejlesztést is folytatnak
pedagógusaink.
Számos szakköri foglalkozás nyújt lehetőséget diákjainknak az
érdeklődésüknek és kiemelkedő képességeiknek megfelelő
tevékenységekre. Közlekedési és természetismereti szakköreink
az elméleti mellett ügyességi feladatok, kísérletek, kreatív
gyakorlati tevékenységek színterei.
Valljuk: Mindenki tehetséges valamiben.

Tehetségpont
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola Regisztrált
Tehetségponttá vált.
Hosszú évek óta foglalkozik intézményünk tehetségazonosítással és gondozással.
Iskolánk egyben művészeti iskola is, kézműves tanszakkal, 15
éve a képzőművészeti területen tehetséges gyerekek ellátását
szolgálja. Iskolánk tanulóinak közel egyharmada vesz részt
minden tanévben a művészeti alapképzésben. A pedagógusok
tanórán kívüli foglalkozásokat, rendezvényeket, tanulmányi
kirándulásokat, közösségi összejöveteleket szerveznek a
művészeti csoportoknak. Számtalan rajzpályázatra készítenek
pályaműveket a gyerekek és szép eredményeket érnek el, díjakat
nyernek.
Intézményünkben működő diáksport egyesület vezetésével
tanulóink felkészítését és versenyeztetését végezzük kézilabda,
labdarúgás és atlétika sportágakban.
Részt veszünk az Intézményi Bozsik programban. Leány
kézilabda gyermekbajnokság több korcsoportjában versenyeztetjük sportolóinkat. Az országos Kisiskolák sportversenye - Diákolimpia versenyén többször országos döntőbe
jutottak csapataink, egyéni versenyzőink.
Kiemelten fontosnak tartjuk a matematikai készségek
fejlesztését. Iskolánkban mindig is volt emelt óraszámú
matematika oktatás. A matematikai kompetenciák fejlesztése
fontos célkitűzésünk.
A zenei tehetségek gyermekkórusunkban és a muzsikus
műhelyben fejlődhetnek. Énekelni jó! programunk a
mindennapos éneklés jegyében segíti a művészeti nevelést.
Idegen nyelvben és anyanyelvben kiemelkedően teljesítő
tanulóink számára egyéni és kiscsoportos fejlesztő,

Népi játék napja a Művészeti iskolában
Remek hangulatban ünnepeltük a Népi játék napját a művészeti
iskola tanulóival. A szervezőktől kaptuk a következő üzenetet:
"Hálásan köszönöm, hogy csatlakoztak a 2019-es Népi Játék
Napja felhíváshoz! Részvételükkel a további 475 intézménnyel
gyökereinket, táplálják mindannyiunk lelkét!"
Ezúton szeretnénk megköszönni a művészeti iskola
tagozatvezetőjének Végh Juditnak és az előképzősökkel
foglalkozó Wagner Éva tanító néninek áldozatos tevékenységét.
Művészeti iskolánk 15 éves jubileumának újabb rendezvénye
volt a jó hangulatú délután.

Szépítkezünk
Épült, szépült a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és
AMI alsó tagozatának épülete. A kisiskolában az elmúlt
hetekben zajlott az élet. A mindig aktuális, évszakoknak, jeles
napoknak megfelelő dekorációk mellett az udvaron
gyermekkuckót alakított ki kreatív karbantartó kollégánk. A
zsibongó valóságos meseországgá változott, Aprajafalváról a
hupikék törpikéket és Shrek mocsarának lakóit elevenítik meg
az elkészült falfestmények. Kollégáink és a művészeti iskola
tanulói varázsolták ezt a birodalmat gyermekeink örömére. Az
adventi készülődést az ajándék fenyőfa díszítésével kezdték
kisdiákjaink. Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult
munkájával a sikeres fejlesztésekhez!
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Edzőtábor
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI
Diáksport Egyesülete 2019. november 22-24. között csapatépítő
edzőtábort tartott Szeghalmon. A táborozás a sportolók részére
ingyenes volt. A teljes edzőtábor idejére a gyerekeknek teljes
ellátást biztosítottunk. A Kárász kastélyban laktak a lányok. A
sportolók bajnoki mérkőzéseik mellett napi több edzésen vettek
részt. Pénteken úszásban ügyeskedhetett a társaság a
füzesgyarmati strandon. A szabadidős programokon, a
megbeszéléseken a sok közös élmény összekovácsolta a
csapatot. Nem titkolt célunk az együttműködés és a
csapategység további erősítése volt. Bízunk benne, hogy a
lányok jól érezték magukat! Hálásan köszönöm kedves
Kollégáimnak a segítséget, hogy szabadidejüket áldozták fel a
gyerekekért, vigyáztak rájuk és élménnyé varázsolták a
munkával töltött hétvégét! Köszönöm Szegedi Antalné
Györgyikének, Balog Emesének, Török-Szegedi Györgyinek,
Garzó Lászlóné Icunak, Török Imrének, Miklós Gábornak,
Török Lászlónak! Külön köszönet Fehérné Horváth
Hajnalkának a sok-sok segítségért!
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Erzsébet bál
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola 7. osztálya
szervezésében került sor több évtizedes hagyományunk az
Erzsébet bál megrendezésére. A program kezdetén sokféle
játékban próbálhatták ki tájékozottságukat, ügyességüket,
szerencséjüket vendégeink, gyerekek és felnőttek. Jó hangulatú,
izgalmas játékainkat követően Kiss Petra és Gyaraki Viktor
társastánc bemutatójában gyönyörködhettünk. A hetedikesek
jelenetei görbe tükröt tartottak elénk a diákélet néhány groteszk
jelenetével. A tombola után diszkó zárta az estet. Hálásan
köszönjük a szülői munkaközösség tagjainak, hogy segítették a
gyerekek munkáját és a sok finomságot, a süteményeket,
szendvicseket. Szívből gratulálunk a hetedikes diákoknak és
osztályfőnöküknek Balog Lajos tanár úrnak.

CIVIL SZERVEZETEK
Együtt Karácsonyra várva
Angol verseny
November 16-án szombaton a Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
képviseltette magát a XV.
TELC Megyei Angol Versenyen amit a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Körösök Vidéke Egyesület
rendezett meg Békéscsabán
az általános iskola 7.-8.
osztályos tanulói részére.
Különböző kategóriákban
hirdettek eredményt. Külön
díjazták az emelt szinten
(heti 5-6 angol óra) és az
alap szinten tanuló diákokat
(heti 3 óra).
A rendezvényen 10 megyei település 20 iskolájának legjobb
angolosai versengtek egymással.
Iskolánkból egy hetedik osztályos tanuló , Szabó Levente Róbert
vett részt a versenyen. A zsüri az első 6 helyezettet díjazta.
Levente a kategóriájában induló 25 kiváló versenyző közül meg
is szerezte az előkelő 6. dobogós helyet.
Szívből gratulálunk neki! Büszkék vagyunk Rá! Hálásan
köszönjük Kálmánné Czakó Ibolya tanárnőnek Levi
felkészítését!

A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködésben 2019.
december 7-én 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
tagcsaládjainkkal, együtt a köröstarcsai lakosokkal és
vendégeinkkel. Karácsonyváró rendezvényünk hagyományosnak mondható, hiszen évről-évre megrendezésre kerül immáron
sokadik alkalommal. Eleinte saját berkeinken belül, tagjaink
számára rendeztük meg, majd a közhasznúságot megszerezve
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egyesületünk kibővítette települési szintű rendezvénnyé.
Mindig aktuálisan, lehetőségeinkhez mérten alakítjuk a
programot. A gyerekeknek ez
évben is bőven jutott mókakacagás! A kézműves foglalkozásról a Művelődési Ház
munkatársai gondoskodtak.
Készültek a szebbnél-szebb
karácsonyi asztaldíszek, cuki
mézeskalácsok. Első műsorunk
egy csodálatos interaktív gyermekműsor volt, a végén hangszersimogatóval. Már a címe is
nagyon izgalmas: Karácsonyi
Zenecsoda… és tényleg az volt.
Öröm volt látni a gyermekek
megilletődöttségét, ahogyan az
előadó lekötötte a figyelmüket és
bevonta Őket a műsor során a közös énekelésbe, játékba.
Ezután megérkezett a Mikulás bácsink is a srácok nagy-nagy
örömére! Végül Bodrogközy Rita zenés-énekes gyermekműsora
zárta a délutánt, igazi bulihangulatot varázsolva. Tavalyi
rendezvényünk mintájára az idén is eltértünk az előző évek
gyakorlatától és sikeres NEA pályázatunknak köszönhetően
pályázati forrás felhasználásával, ételosztás keretén belül finom
babgulyással is vendégül tudtuk látni mindazokat, akik eljöttek a
rendezvényre. Az éttermi szolgáltatást a LIP-SZAB KFT.-től
rendeltük meg. Rendezvényünk támogatói: Vacsoránk
finanszírozója a Miniszterelnökség Nemzeti Együttműködési
Alapja, illetve a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő. A műsort a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének köszönhetjük. Az ételhordó dobozokat a LIPSZAB Kft biztosította. A FORNETTI-től kaptuk az uzsonnát,
melyet a T+T üzlet munkatársai sütöttek ki. Köszönjük szépen!
Végül de nem utolsó sorban köszönettel tartozunk minden név
szerint nem említett önkéntesünknek, akik erőn felül dolgoztak a
délután sikeréért, nem csak most, hanem egész évben is minden
rendezvényünkön! Köszönjük a Művelődési Ház munkatársainak egész éves partnerségét és mindazoknak a segítségét,
támogatását, akik bármilyen formában hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez!
Advent második vasárnapján szintén egyesületünké volt a
főszerep, hiszen mi gyújthattuk meg Köröstarcsa adventi
koszorújának második gyertyáját. Igyekeztünk apró kis
műsorral kedveskedni a jelenlévőknek és a forró tea mellé
süteményt kínáltunk. Minden kedves jelenlévőnek köszönjük,
aki beállt közénk a „szeretetkörbe”, s így közösen hangolódhattunk a közelgő ünnepekre.
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete nevében kívánok
szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt!
Borgula Pálné, elnök

A Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete életéből
,,Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
és ha minden álmod valóssággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete célkitűzései között
szerepel az élet-és anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és
a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. 2019.
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november 28-án egy nagyon
szép, kerek évfordulót köszöntöttünk. Málint Pali bácsi
és felesége Marika néni ezen a
napon ünnepelte 60. házassági
évfordulóját. Egyesületünk is
immáron 32. évét tapossa. Ha
utánaszámolunk, a Málint
házaspár bizony együtt töltött
házas éveinek kicsivel több
mint a felét a „Mi” nagy
családunkkal is együtt töltötte!
Mindig is aktív tagjai voltak
szervezetünknek. A nagy
napon otthonukban köszöntöttük Őket, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket.
,,Köszönet a boldog évekért, Köszönet a sok-sok mindenért”
Drága Marika néni és Pali bácsi!
Köszönjük, hogy kitartotok mellettünk és nagy családunk tagjai
vagytok! Szeretettel kívánunk sok boldogságot együtt és
családotok körében, s hozzá nagyon jó egészséget mindkettőtöknek!

SPORTHÍREK
Véget ért az NB II kézilabda bajnokság. Felnőtt csapatunk az
őszi szezon végén az ötödik, utánpótlás csapatunk a negyedik
helyen zárt.

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NB II férfi felnőtt-Dél-kelet
csapat
M GY D V LG
Pick Szeged U23 11 9 1 1 367
Makói KC
11 8 2 1 364
Mezőtúri AFC
11 7 0 4 311
Kondorosi KK
11 6 1 4 301
Köröstarcsai KSK 11 6 1 4 311
Csongrádi KSE
11 5 1 5 284
Kunszentmárton 11 5 0 6 329
Törökszentmiklós 11 4 2 5 293
Békéscsabai BDSK 11 4 1 6 314
Kiskunmajsai KC 11 4 0 7 311
Békéscsaba DKSE 11 3 1 7 303
Bácsalmási PVSE 11 0 0 11 272

KG
286
299
304
276
288
287
314
309
341
330
301
425

GK P
81 19
65 18
7 14
25 13
23 13
-3 11
15 10
-16 10
-27 9
-19 8
2
7
-153 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Férfi Ifjúsági III. osztály-I csoport
Mezőtúri AFC
9 8 0 1 361 220
Csongrádi KSE
9 7 1 1 269 185
Békéscsabai BDSK 9 7 0 2 311 209
Köröstarcsai KSK 9 6 0 3 229 216
Törökszentmiklós 9 5 1 3 307 289
Kiskunmajsai KC 9 5 0 4 232 225
Makói KC
9 2 0 7 226 271
Kunszentmárton 9 2 0 7 239 329
Kondorosi KK
9 1 0 8 241 330
Bácsalmási PVSE 9 1 0 8 179 320

141 16
84 15
102 14
13 12
18 11
7
10
-45 4
-90 4
-89 2
-141 1

A Bácsalmási PVSE-től 1 büntetőpont levonva.
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Rendőrségi felhívás
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Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy az év végi ünnepek időszakában
fokozottan lehet számítani a településen megjelenő besurranó tolvajokra, vagy trükkös tolvajokra.
Az ilyen jellegű bűncselekmények
megelőzése érdekében:
- Ne hagyják, hogy kedvesen és
udvariasan beszélő idegen személyek
különböző 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!
Lehetőleg ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségű pénzt!
Gyanús körülmény esetén tegyenek bejelentést a
Mezőberényi Rendőrőrsre.

Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban,
üzletekben, bevásárló helyeken és a piac területén is.
Ezeken a helyeken a tolvajok kihasználják a vásárlásba
feledkezett vevők figyelmetlenségét, és tőlük pénztárcát,
vagy más értéket lopnak el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a bevásárlás során:
- Ne hagyjanak pénztárcát a bevásárló kosárban!
- Pénztárcáikat a zárt kézitáskában, vagy ruházatuk belső
zsebeikben tartsák!
- Amár megvásárolt értékeket ne hagyják őrizetlenül!
- Amobiltelefont ne tartsák jól látható helyen!
- Irataikat lehetőleg ruházatuk belső zsebében tartsák!
A bűnelkövetők egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a
gépkocsival a bevásárló helyre érkezőket, és feltöréssel,
vagy nyitva hagyott ajtókon benyúlva eltulajdonítják a
gépkocsiból az ott jól láthatóan elhelyezett pénztárcát,
kézitáskát, telefont, iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy:
- Parkoló járműben ne hagyjanak jól látható helyen értéket!
- Agépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be!
A fűtési szezon idején gyakran jelennek meg az utcákon
házról-házra járva, kisteherautókkal üzletelő faárusok,
tűzifát kínálva csábítóan kedvező áron.
A legtöbb esetben csak az árus távozása után derül ki, hogy a
kifizetett mennyiségnek csak egy részét pakolták le a
járműről.
A csalók gyakran vízzel előáztatott tűzifát értékesítenek,
amely jelentősen megnöveli a fa súlyát.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a tűzifa árusok
között sok a csaló, ezért tűzifa vásárláskor legyenek
fokozottan körültekintőek !
Az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük, hogy:
- Csak hivatalos forgalmazó helyről vagy már ismert
kereskedőtől vásároljanak tűzifát!
- Ne bízzanak az árusítók által vitt mérleg hitelességében !
A Mezőberényi Rendőrőrs a község minden lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag
boldog új évet, és jó egészséget kíván!
Mezőberényi Rendőrőrs
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A közlekedési balesetek ősszel és télen
történő bekövetkezésének elsődleges
oka, hogy a járművezetők gyakran nem
az időjárási-, látási-, és útviszonyoknak
megfelelően vezetik járműveiket.
A téli évszakban gyakran előforduló
fagy, köd, havazás, vagy eső, illetve az
ezekkel együtt járó kedvezőtlen látási
viszonyok fokozott figyelmet és
óvatosságot követelnek meg minden járművezetőtől.
Erre tekintettel fel kell készülni a téli hónapokra jellemző
időjárási körülményekre, melyek a nyári vezetési stílustól
lényegesen eltérő vezetéstechnikát igényelnek, és amelyek
váratlan helyzet elé állíthatják a forgalomban résztvevőket.
Kérjük a tisztelt járművezetőket, hogy a biztonságos
közlekedés érdekében készítsék fel járműveiket az őszi és a
téli közlekedési viszonyokra!
Fontos a futómű, az akkumulátor, és a gumiabroncsok
állapotának, illetve a világítás, a fékrendszer és az
ablaktörlők működésének ellenőrzése.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a járművek jól
láthatóságának biztosítására is!
Minden esetben érdemes a gépkocsiban jégkaparót és
jégoldó sprayt elhelyezni. Gondoskodni kell fagyálló
ablakmosó folyadék biztosításáról is!
A ráfutásos közlekedési balesetek megelőzés érdekében
tartsanak biztonságos követési távolságot!
A földútról szilárd útburkolatú útra való ráhajtás előtt a
járműről a rátapadt sarat el kell távolítani.
Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges, úgy
közvetlenül az úttestre való ráhajtás után soron kívül
intézkedni kell az útburkolatra felhordott sár, vagy egyéb
szennyeződés eltávolítására.
Kerékpárral közlekedők:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
használjanak világítást, valamint lakott területen kívül
fényvisszaverő mellényt (ruházat) is,
- ne haladjanak át a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzésén,
- tartsák be az elsőbbségre vonatkozó szabályokat,
- kizárólag kerékpárúton, vagy annak hiánya esetén az
úttesten közlekedjenek!
Gyalogosan közlekedők:
- kizárólag a gyalogjárdán közlekedjenek!
- ne haladjanak át a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzésén,
A Mezőberényi Rendőrőrs a közlekedésbiztonság érdekében
az őszi és téli időszakban is kiemelt figyelmet fordít a
forgalom segítésére, valamint a közlekedési szabálysértők
kiszűrésére.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a saját és mások élete, testi
épsége érdekében az őszi és a téli hónapokban is tartsák be a
közlekedési szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs
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Kellemes karácsonyt
és békés boldog új
esztendõt kívánok.
Varga Mihályné

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván
a Községi Sportkör!
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.

Munkalehetõség
Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó Zrt
kettős könyvvitelben gyakorlattal
rendelkező munkavállalót keres
főkönyvelői munkakörbe.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet
kíván a Települési Értéktár!

Boldog, Békés Karácsonyi
Ünnepeket kívánnak a
Nyugdíjas klub tagjai!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új esztendõt kíván a
Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete.

Feladatok:
-bevallások készítése
-éves besámoló készítése
-bérszámfejtés
-egyéb munkakörhöz tartozó feladatok.
Jelentkezés: részletes önéletrajzzal a
takfeld@globonet.hu
e-mail címen, vagy a
30/466-3818-as telefonszámon.
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