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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aranyosi Ervin:

Lelkünk együtt ünnepel

Önkormányzati pályázatok
A Községháza felújítása befejezõdött

„Karácsonyi éjszakában
legyen benne részetek!
higgyetek a szép csodában,
fontosak a részletek.

Javították a homlokzatot és a sérült plafonszerkezetet. Az
irodákban is megvalósultak felújítások, központi klímarendszert
és árnyékolórendszert alakítottak ki, illetve festették az épületet.
Mindezeken felül új parkolókat is létesítettek, melyek szolgálják
a lakosságot.
Az önkormányzat 38,4 millió forintot nyert a Magyar Falu
Programban a beruházásra, amihez saját forrást nem kellett
biztosítaniuk.
A fejlesztés több célt is szolgál. Egyrészt a lakosságot
komfortosabb körülmények várják, az önkormányzat
munkatársai pedig még méltóbb körülmények között
dolgozhatnak. Ezenfelül egy településképi szempontból fontos
épületrõl, az egykori Petneházy-villáról van szó, amelynek
megújulása, megszépülése ebbõl a szempontból is nagyon
fontos.

Figyelj oda szívedre,
benne éled a csoda,
s, azt kívánom, szív- szeretve
másoknak is add oda!
Legyen boldog minden ember
szép karácsony éjjelén,
szívük teljen szeretettel,
s mindet járja át a fény!
Ha majd minden szívben éled,
s a szeretet útra kel,
gyertyafényben szól az ének,
s lelkünk együtt ünnepel.”
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében minden kedves köröstarcsai
lakosnak békés, boldog ünnepeket kívánok!

Lipcsei Zoltán polgármester

Szeretetben gazdag, Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket kíván a
Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény.
Fotó: Szalai Lajosné (Marika néni)

Magyar Falu Program sikeres pályázatai
Óvodai fejlesztések
A Magyar Falu Programmal kapcsolatban kedvezõ döntések
születtek, hiszen a választókerület négy településének újabb
pályázatait bírálták el kedvezõen a döntéshozók. Így a
köröstarcsai önkormányzat 12 millió 498 ezer forint
támogatásból óvodai sporttermet, tornaszobát fejleszthet.
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Hasznosítanák az üres házakat Köröstarcsán
4.916.000 forint támogatást nyert elhagyott ingatlan közcélra
történõ felhasználására a köröstarcsai önkormányzat a Magyar
Falu Programban. Lipcsei Zoltán polgármester elmondta, a
községben nagy számban találhatók üresen álló lakóépületek.
-Fontos célunk, hogy a településkép védelme érdekében
megoldást találjunk az ingatlanok kérdésére, különösen a község
központjában álló házakra.
Szeretnénk a biciklis turizmust is fejleszteni. Az érintett
településközponti ingatlan helyén kerékpáros pihenõhelyet,
kapcsolódó szolgáltatásokat, javítóeszközöket, tárolókat
helyezünk majd el tette hozzá.
Arany Gusztáv Általános Iskola tornatermének megújulása
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az általános iskola
tornaterme/tornaszobája a Magyar falu program keretein belül
megújulhat 12 millió 499 ezer forintból. Köszönetemet
szeretném kifejezni Dankó Béla országgyûlési képviselõ úrnak
támogatásáért.
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adventi koszorú négy gyertyája is tükrözi. Higgyünk
magunkban, higgyünk a családtagjainkban, barátainkban,
higgyünk egymásban. Az idén mindenki békében, a saját kis
családjával ünnepelheti a karácsonyt. És valószínû nem lesznek
nagy családi összejövetelek. Készüljünk, hangolódjunk!
Minden évben elmondjuk, hogy a készülõdés a rohanásról, a
vásárlásról és a kapkodásról szól… most nem. A mostani
karácsonyra való ráhangolódás idõszakában inkább mélyüljünk
el magunkba, gondoljuk át az értékrendjeinket, és fontossági
sorrendjeinket. Most nem kell rohanni, nem kell kapkodni. Lesz
idõnk megtalálni a lelki nyugalmat, és higgyünk abban, hogy ez
a mostani karácsony egy más új örömöt hoz életünkbe. Ez a
mostani helyzet ugyan még jobban nehezíti azt az ünnepet, ami
egyébként is az év legérzékenyebb ünnepe. Persze, hiszen a
szeretetrõl szól, hát… akkor itt az ideje, hogy szóljon valóban
arról.
Szeretet verse:
Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok…

Újabb lehetõségek elõtt áll Köröstarcsa
A kedvezõ egészségügyi hatásairól ismert pi-víz kinyerésére
alkalmas, díjmentes lakossági kutat hozhat létre a köröstarcsai
önkormányzat a Hemotrade Kft.-vel együttmûködésben a
közeljövõben. A közös gondolkodásnak köszönhetõen a
települési termõföldeken és állattenyésztõ farmon is használják
majd a vizet, illetve a halgazdálkodásban tevékenykedõ helyi
Körös-Halért Kft. már januárban alkalmazni fogja a számos
területen eredményesen mûködõ technológiát.

„Nézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,
mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.
Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,
görbe tükrei egy eltorzult világnak.
A mosoly, az öröm, egymás ölelése,
- önzõ világunkban, vajon nem kevés-e?
Vajon hová bújt el az igazi érték,
A szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.
Figyelmet és idõt kéne többet adni,
minden körülményben embernek maradni!”

Molnár Zoltán Körös-Halért Kft ügyvezetõje, dr. Fülöp László
pi-víz-kutató és Lipcsei Zoltán polgármester a Gácshátihalastavaknál
/Fotó: Imre György/

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ünnepelni jöttünk
Kedves köröstarcsai Lakosok!
Most minden más… de az ünnep a miénk!
Kedves köröstarcsaiak, apraja, nagyja!
Más ez az ünnep és mi is másképp készülõdünk. Most különösen
átértékelhetünk így az év végéhez közeledtével mindent. A
decemberi hónap nekünk Mûvelõdési Ház dolgozóinak is
kapkodás rohanás... de most rájöttünk, hogy hiányzik. Ezért úgy
döntöttünk, hogy akkor is közös lesz az adventi gyertyagyújtás,
csak most másképp!
Másképp, de a lényeg mindig minden körülmények közt ugyan
az. A béke, a hit, a remény, és a szeretet. Mint ahogyan azt az

Fotó: Somogyi-Vida Szilvia
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Online könyvtári szolgáltatás
Kedves köröstarcsai Lakosok!
A Kormány 484/2020 (XI.10) Korm. rendelete
értelmében a könyvtárak látogatása tilos.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár „Házhoz m e g y a
könyv” szolgáltatását továbbra is mûködteti. Igényüket a
lehetõségekhez mérten megpróbáljuk teljesíteni. Jelentkezni
kéréssel, kérdéssel az alábbi elérhetõségeken teheti meg az,
aki beiratkozott olvasó:
A muvhaz@korostarcsa.koznet.hu e-mail címen, a
mûvelõdési ház facebook oldalán, valamint minden a 0666/480-824-es és 06/20/565-2550-es telefonszámon. A kért
könyveket a délelõtti órákban eljuttatjuk az Önök otthonába,
vagy átvehetik egyeztetett idõpontban az intézmény
bejáratánál.
Továbbá a jelenleg Önöknél lévõ könyvek kölcsönzési idejét
automatikusan meghosszabbítottuk, késedelmi pótlékot nem
számítunk fel.
Online ingyen regisztráció nélkül letölthetõ könyvek a
mek.oszk.hu (Magyar Elektornikus Könyvtár) oldalon
lehetséges.
A mûvelõdési ház dolgozói

Arany Gusztáv Általános iskola
eseményei
Az Arany Gusztáv Általános Iskolában a "Fenntarthatósági
témahét" tevékenységeiben több osztály is részt vett. A
Diákönkormányzat papírgyûjtést szervezett, melyre sok
felajánlás érkezett Köröstarcsa lakosaitól. Köszönjük, hogy a
hulladékpapír összegyûjtésével hozzájárultak környezetünk
védelméhez és ily módon is támogatták iskolánkat!
A Boldog Iskola 8. osztályos tanulói
Az Arany Gusztáv Általános Iskola alsó tagozatos osztályainak
témahete sok izgalmas feladatot, tevékenységet és játékot
tartogatott a gyerekeknek. Hálásan köszönjük az alsó tagozatos
munkaközösség pedagógusainak az ötleteket, a szervezést, a
megvalósítást. Tanítványaink jól dolgoztak, csodálatos
alkotások születtek. Köszönjük a szülõk együttmûködõ, segítõ
munkáját és a finomságokat!

Az Arany Gusztáv Általános Iskola ebben a tanévben is részt
vesz a Boldogságóra programban. Ezzel ismét kiérdemeltük a
„Boldog iskola” címet!
A boldogságóra programjának megvalósítása olyan élménypedagógiai módszertan, mely a tanulók és tanárok lelki jólétével
foglalkozik. Lehetõséget teremt arra, hogy a hagyományos
tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális
kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk. Az önismereti
fejlesztéssel és a boldogságérzetet fokozó technikák
bemutatásával a tanulók személyes, lelki egészségüket is tápláló
kompetenciáit fejleszti.

"Télapó itt van..."
Mikulás járt az intézményekben. Csendben érkezett meg már
december 3-án és 4-én az óvodába és az iskolába az ajándékhozó
Mikulás a gyermekek nagy örömére, akik verseltek és énekeltek
a Mikulásnak.
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Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett 1-2 góllal. Az utolsó
percekben a tarcsai fiúk elõbb egyenlítettek, majd átvették a
vezetést és nagy izgalmak közepette megnyerték a mérkõzést.
A hibák ellenére a „tarcsai szívvel” való küzdés értékes két
pontot eredményezett, amellyel a csapat megerõsítette helyét a
képzeletbeli dobogón.
A járvány miatt a bajnokság további programja sajnos
bizonytalan. Ennek ellenére:
HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán

SPORTHÍREK
Kézilabda
Folytatódott az NB.II-es
kézi-labda bajnokság. A
Mezõtúr elleni nagyarányú
gyõzelem után kellõ önbizalommal készültek játékosaink a tabella élén álló MAKÓ
csapata ellen. Jól kezdett a tarcsai
csapat és kisebb elõnyt tudtak elérni a
mérkõzés elején, amelyet a szünetig meg is
tartottak. Szünet után sebességet váltottak a
makóiak és a félidõ közepére három gólos elõnyt
szereztek. A mieink ezután minden erejüket összeszedve
lépésenként haladva kiegyenlítettek a több szegedi játékossal
felálló, bajnokesélyes vendégek ellen.
Az utolsó percben, döntetlen állásnál a mieink támadtak, de a
játékvezetõk egy fordított ítélettel elvették a labdát. Hét méterest
adtak ellenünk, amit a vendégek értékesítettek és megnyerték a
mérkõzést. /24:25/ Egyáltalán nem érdemelt csapatunk
vereséget.

Álló sor balról: Molnár Zoltán vezetõ-edzõ, Polgár T.,
Brezowszki P., Ivanics G. Széplaki Zoltán szak.o.vez. Molnár K.,
Kovács I., Lõrinczi P., Mohácsi Árpád edzõ., Vértes Zoltán
gyúró., Alsó sor: Molnár B., Branyiczki Gy., Domokos D.,
Lipcsei Zoltán KSK. elnök., Kiss N., Borbély Zs., Molnár S.,
Sárosi G.
A soron következõ TÚRKEVE elleni mérkõzés a papírforma
szerint alakult, csak a gólkülönbség volt kétséges. /37:18/
A következõ hétvégén nagy reményekkel utazott a csapat a
kiváló képességû KUNSZENTMÁRTON otthonába. Mind a két
csapat jól játszott, felváltva estek a gólok.

hely csapat
M
1. Makói KC
9
2. Törökszentmiklós 8
3. Mezõtúr
10
4. Köröstarcsai KSK 9
5. QSM Algyõ
7
6. Békéscsaba DKSE 9
7. Kunszentmárton
7
8. Kondorosi KK
5
9. Kiskunmajsai KC 6
10. Békéscsabai BDSK 6
11. Csongrádi KSE
5
12. Túrkevei VSE
7

Tabella
GY D
8
0
8
0
6
0
5
1
4
0
3
2
3
0
2
0
1
1
1
0
1
0
0
0

V
1
0
4
3
3
4
4
3
4
5
4
7

LG
313
240
284
232
224
242
181
127
171
157
127
164

KG
226
192
285
194
203
254
205
148
185
166
140
264

GK P
87 16
48 16
-1 12
38 11
21 8
-12 8
-24 6
-21 4
-14 3
-9
2
-13 2
-100 0
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