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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. október

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

11. évfolyam 8. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. október 13-án rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi
döntések születtek:
A képviselõ-testület arról döntött, hogy a Békési Hulladékgyûjtõ
Kft.-vel köt hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdést 2012.
január 1-tõl 2012. december 31-ig terjedõ idõszakra.
Felhatalmazta a polgármester a szerzõdés aláírásával.
A képviselõ-testület kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók illetõleg felsõoktatási tanulmányokat
kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához. A pályázati felhívás a hirdetéseknél olvasható.
A képviselõ-testület megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottságot
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kérelem
felülvizsgálatára és a javaslat elõterjesztésére.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. október 27-én rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi
döntések születtek:
A képviselõ-testület pályázatot nyújt be Körös-Sárréti
események, rendezvények támogatására, VI. Hal- és Falunapok
megrendezésére. A beruházás összköltsége bruttó 302.500,-Ft,
melyhez az ÁFA tartalmat 60.500,-Ft-ot az önkormányzat a
2012. évi költségvetésében biztosítja. A projekt
megvalósításához igényelt támogatás: 242.000,-Ft.
A képviselõ-testület pályázatot nyújt be Településfejlesztési
akciók a Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület területén címû
pályázatra köztéri óra elhelyezésére Köröstarcsa község
központjában. A beruházás összköltsége bruttó 1.250.000,-Ft,
melyhez az ÁFA tartalmat 250.000,-Ft-ot az önkormányzat a
2012. évi költségvetésében biztosítja. A projekt megvalósításához igényelt támogatás 1.000.000,-Ft.

Tisztelt Lakosság!
A 2011. évi népszámlálást 2011. október 1. és 31. között
végrehajtották a számlálóbiztosok.
Felhívom azon személyeknek a figyelmét, akik az
összeírásból esetlegesen kimaradtak 2011. november 8-ig
jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal 9. számú irodájában
a pótösszeírás lebonyolítása végett.
Jegyzõ, mint Települési Népszámlálási Felelõs

Tájékoztató pályázat kiírásáról
A Köröstarcsai Önkormányzat a Nemzeti Erõforrás
Minisztériummal együttmûködve 2012. évre kiírja a BURSA
HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú ösztöndíjra pályázhatnak azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, akik felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben, a képzési
keretidõn belül folytatják tanulmányaikat.
továbbá
„B” típusú ösztöndíjra 2012/2013. tanévtõl kezdõdõen azok az
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû fiatalok pályázhatnak, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások, vagy
B) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév elsõ félévétõl kezdõdõen felsõoktatási
intézményben teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2012-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2012/2013. tanév elsõ félévében ténylegesen
megkezdik.
A pályázatot a települési önkormányzatnál, a Polgármesteri
Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban,
kötelezõ mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A benyújtott pályázatról az önkormányzat
átvételi
elismervényt ad a pályázónak.
A pályázati kiírás megtalálható a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján.
Pályázni csak a megfelelõ önkormányzat által biztosított „A”
vagy „ B” jelû pályázati ûrlapon lehet. Pályázati csomag a
Polgármesteri Hivatal 4. sz. irodájában vehetõ át.
Az ösztöndíj idõtartama:
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Az „A” jelû pályázat 10 hónap (két egymást követõ
tanulmányi félév)
2011/2012 tanév második féléve, és a 2012/2013 tanév elsõ
féléve,
A „B” jelû pályázat 3x10 hónap, (hat egymást követõ
tanulmányi félév.)
a 2012/2013 tanév, a 2013/2014 tanév és a 2014/2015 tanév,
a pályázati csomag beszerezhetõ a polgármesteri hivatalban,
mely a részletes pályázati kiírást is tartalmazza.
Szabó Károlyné vezetõ fõtanácsosnál.
Bõvebb felvilágosítás a www.bursa.hu címen is elérhetõ.

2011. október

Óvodai hírek
2011. szeptember 1-jén töltötte Forró Antalné óvodapedagógus a 30. jubileumi évfordulóját, melyhez ezúton is
gratulálunk, további munkájához jó egészséget kívánunk.
Munkáját a diploma megszerzése után 1981. szeptember 1-jén
az Arany János úti óvodában kezdte el, és az eltelt 30 év alatt Ági
óvó néni nagyon sok kisgyermeket vezetett el lelkiismeretes
munkával az iskola kapujáig.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Színjátszó szakkör
Szeptember elejétõl újra indult a TÁMOP 3.2.3-08/2-20090085 Közösségek építése a Körösök völgyében a
közmûvelõdés a nem formális tanulás szolgálatában Békés
megyében keretein belül a Színjátszó szakkör a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Az általános iskolás
gyerekeket Kopányiné Soós Ilona mûvészeti vezetõ várja.

Környezetünk védelme
Iskolánkban harmadik éve tartunk témahetet. Ezen a héten
minden tevékenység egy téma köré szervezõdik. A felsõ
tagozatban ez a környezetünk védelme. Ebben a programban a
mindenkori 6. osztály vesz részt. Most szeptember 26-30.ig
tartott. A tanítási órákon ilyen témákkal foglalkoztak.
Az osztályfõnöki órán a gyerekek beszélgettek szûkebb és
tágabb környezetükrõl, arról, hogy mit tehetnek a környezetük
védelméért. Megbeszélték a Témahét programját és
megalakították a csoportokat. Ének órán megnézték Michael
Jackson: Föld dala címû videoklipjét, majd fogalmazást
készítettek róla. A Technika órán megismerkedtek a papír újra
hasznosításának módjával. Maguk is készítettek ilyet, majd az
újra hasznosított papírból környezetvédelemmel kapcsolatos
plakátot készítettek. Rajz órán feliratokat, plakátokat, logókat
készítettek csoportmunkában. Fizika órán az égéshez
kapcsolódó témákkal foglalkoztak. Így az égés következményei:
savas esõk, városi szmog, üvegházhatás, a gépjármûvek okozta
légszennyezés, a dohányzás hatása az emberi környezetre. Ez
volt a téma a Biológia órán is. Megismerkedtek új, korszerû
technikákkal: Nap, víz szél energiájának a hasznosításával.
Informatika órán a gyerekek
információt gyûjtöttek az
Internetrõl a szelektív hulladékgyûjtésrõl, az erdõtüzek
következményeirõl, levegõ víz és talajszennyezésrõl. Földrajz
órán a Körös-Maros Nemzeti Parkról szereztek információkat.
Matematika órán. a papírgyûjtéssel kapcsolatos feladatokat
oldottak meg. Magyarórán
nyelvi jeleket gyûjtöttek a
környezetbõl.: pl. Dohányozni tilos, a kutyát a buszra felvinni
tilos. Szövégrtés feladatuk témája: Kevesebb szemetet!
A Témahét programja csatlakozott az egész iskolát érintõ
papírgyûjtéshez. Ez nemcsak azért fontos, hogy környezetünket
tisztábbá tegyük, hanem azért is, mert a gyerekek a gyakorlatban
is megmutathatták, hogy maguk is képesek tenni ezért. A
papírért kapott pénzen a napközi, a tanulószoba és a fejlesztõ
foglalkozások számára vásárolunk játékokat.

2011. szeptember 19-én a tanévnyitó értekezletünkön
megünnepeltük az új óvoda épület fennállásának 5. évfordulóját.
Elkészült a 2011. októberi statisztika, mely alapja az óvoda
normatív finanszírozásának. A csoportok kialakítása megtörtént
augusztusban, melyet nyilvánossá tettünk a hirdetõ táblánkon,
így a szülõk idõben tájékozódtak arról, hogy melyik csoportba
fog járni gyermekük, ki lesz az óvó néni, dajka néni, és kik
lesznek a csoporttársak.
A képviselõ testület támogatta a bölcsõde további mûködését a
2011-2012-es évben is.
Ebben a tanévben óvodába felvett gyermekek száma október 1jén 66 fõ, melyhez folyamatosan érkeznek az év közben 3. évet
betöltött gyermekek, akik nem járnak bölcsõdébe, így év végére
várhatóan 77 óvodás gyermek fog járni intézményünkbe.
A csoportok dolgozói a következõk:
- Katica csoport (vegyes nagycsoport)
Óvónõk: Laudiszné Szabados Julianna, Hoffmanné Bartalus
Edit, Dajka: Kónya Lászlóné
- Pillangó csoport (vegyes középsõ)
Óvónõk: Puskás Sándorné, Törökné Szentpéteri Ibolya, Dajka:
Bereczkiné Kónya Mária
- Margaréta csoport (kiscsoport)
Óvónõk: Dr. Mieczynszky Ernõné, Forró Antalné, Dajka:
Kovács Tiborné
A bölcsõde férõhelye 14, mely 100%-os feltöltöttségû.
Gondozónõk: Török Andrea, Parainé Wágner Marianna,
Dajka:Puskás Irén
- Az intézmény vezetõje: Juhász Antalné
A karbantartási feladatokat a fenntartó brigádja látja el.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a nyár folyamán megtörtént az
épület teljes belsõ festése, valamint az udvari játékok, kerítések,
faszerkezetek festése, így szeptember 1-jén tiszta, egészséges,
esztétikus környezet várta a gyerekeket. Köszönetet mondunk a
fenntartónak a kivitelezésért. Az éves mûködésünket az állami
normatív támogatáson kívül a fenntartó jelentõs mértékben
finanszírozza. Az „Ovisokért” Alapítvány az adó 1%-os
felajánlásokból 150.000,- Ft összeget biztosított az óvoda
számára a gyermekek szabadidõs és kulturális foglalkozásainak
anyagi fedezetére. Az alapítvány kuratóriuma a Köröstarcsa
Község Önkormányzatától 55.000,- Ft támogatást kapott,
melyet az óvoda szervezésében bonyolít le karácsonyi ünnepség
megrendezésére.
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A Békés Megyei Önkormányzathoz pályázatot nyújtottunk be az
OVISOKÉRT alapítvánnyal közösen, melyen a következõ
programokra nyertünk támogatást: Vésztõ-Mágorra történelmi
hely megtekintése, játszótér. Helyben a Békéscsabai Napsugár
Bábszínház egy elõadásának megtekintése.
A TÁMOP pályázat keretében 3x1 napos programra nyertünk
támogatást: kirándulás a Körös parton, tájház megtekintése,
egészséges táplálkozás, adventi készülõdés.
Ezekbõl 2 programot már sikeresen, jó hangulatban
megvalósítottunk, mely a gyermekek számára sok-sok élményt
jelentett.
A TÁMOP 3.2.11/10 pályázat keretében, melyet Végh Judit
projektmenedzser nyújtott be a „Körösvölgyi Kézmûves és
Lovaskultúra Témanapok” rendezvénysorozaton a nagycsoportosok számára biztosítanak térítésmentes foglalkozásokat. Ennek helye Köröstarcsa Szövõház és Lovasudvar. A
foglalkozások száma félévente 3-3 alkalom, melyet a délelõtti
órában töltünk el, ahol kézmûves tevékenységekre, lovaglásra,
kocsikázásra kerül sor. A témanapokon a szüret, kukoricafosztás, fonó, húsvét, pünkösd és aratóünnep témaköröket
dolgozzák fel, melyeket képzett szakemberek vezetnek.
A felsorolt programok színesítik a hétköznapokat, amelyeket az
óvónõk egyébként is igyekeznek érdekessé, élmény gazdaggá
tenni a gyermekek számára.
A szeptemberrel kezdetét vette a tanév, az évszakváltozások, az
ünnepek, és a bennük rejlõ fejlesztési lehetõségek mind-mind
alapja annak, hogy a gyermekek képességei koruknak és egyéni
fejlettségi szintjüknek megfelelõen fejlõdjön.
Juhász Antalné
vezetõ óvónõ
2011. augusztus 1-jén, volt 35 éve, hogy Juhász Antalné,
akkori nevén Rása Julianna, végzett pedagógusként,
Köröstarcsán munkába állt. Dolgozott az Általános
Iskolában napközis nevelõként, majd 1981-tõl az Arany
János úti óvodában óvónõ és egyben vezetõ lett, majd 1988tól az akkori Összevont Óvodák vezetõje, mind a mai napig.
Munkáját lelkiismeretesen, felelõsséggel végzi. A tanévnyitó
értekezleten köszöntötte a nevelõtestület, jó egészséget,
kitartást kívánunk a munkájához!

Eredményeink a segítségek tükrében
Intézményünk minden évben elvégzi a partneri elégedettségi
vizsgálatokat melyek eredményét, nyilvánosságra szoktuk
hozni. Ebben az évben az alábbi eredmények születtek:
Általános elégedettség: 94% (3%-os emelkedés)
Partnereink elégedettsége (teljeses körben mérve, kb.100
kérdõív kapcsán)
- Szülõk: 88% (elõzõ évben is)
- Fenntartó: 92 % (4%-os emelkedés)
- Dolgozók: 94% (2%-os emelkedés)
- Iskola: 92% (4%-os emelkedés)
- Gyermekjóléti szolgálat: 100% (3%-os emelkedés)
Köszönjük, hogy válaszoltak kérdéseinkre, és ezzel is segítették
munkánkat! Az eredmények hátterében sok minden
meghúzódik, megbecsülés, tisztelet, elismerés, kritika,
segítõkészség, és köszönet. Most elsõsorban, azokról szeretnék
írni, akik segítõink voltak ebben az évben.
Dr Mieczynszky Ernõ: elõadások tartása, információátadás;
Imely Lászlóné: eszközbeszerzés; TIP-TOP ABC: mesemondó
verseny támogatása; Vida Szilvia: virágbeszerzés; Simon
Piroska. Gyermeknap megszervezése; Hõgye Mihály: évzáró
támogatása; SZMK: egész év során nyújtott segítség; Szabó
Károly Mûvelõdési ház és Könyvtár. Ezen kívül számos apró
segítséget kaptunk a hétköznapokban, amiért itt szeretnénk
köszönetet mondani.
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Külön szeretnék szólni a pályázatok íróiról, megvalósítóiról, és
azokról, akik az elszámolást végzik. Igen nehéz, felelõsségteljes
feladatot látnak el, legyen az TÁMOP-os, Alapítványi, SZMK-s,
vagy a Békés Megyei Önkormányzathoz írt pályázat. Hiszen a
mai világban ez elvárásként szerepel az intézménnyel szemben,
és sok esetben a talpon maradást és költségvetési megtakarítást
jelent. Sajnos a csatornák egyre szûkülnek így még nehezebb a
hiánypótlás.
Forró Antalné
vezetõ helyettes

Hogyan készítsük fel a gyereket az õszitéli betegségek ellen?
Az õszi szezon kezdetével egyre több szülõben merül fel a
kérdés, hogy mit tehet gyermeke egészségéért, hogyan erõsítheti
természetes módon az immunrendszerét, hogy a betegségek a
lehetõ legjobban elkerüljék.
Minél kisebb egy gyerek, annál érzékenyebb a szervezete a
fertõzõ betegségekre, mivel az immunrendszer mûködése
ilyenkor még nem alakult ki teljesen. Tudni kell azt is, hogy a
kiállott betegségek által érik az immunrendszer, tehát néhány
betegségen nem árt átesni. Azonban a közösségbe kerülõ
kisgyermekeknél nem ritka, hogy az õszi-téli hónapokban
gyakrabban betegek, mint egészségesek, még szinte meg sem
gyógyult és már újra elkap valamilyen fertõzést. Ezek többnyire
vírusos eredetû felsõ és alsó légúti betegségek, nátha,
torokgyulladás, hörghurut, középfülgyulladás, ami
baktériummal felülfertõzõdhet és olyankor elkerülhetetlen az
antibiotikum használata. Az antibiotikum az aktuális bakteriális
fertõzést legyõzi ugyan, de a szervezet általános
védekezõképességét gyengíti, mivel károsítja a bélflórát, ami az
immunrendszer mûködésének egyik sarkalatos pontja. Ezért
fontos, hogy ha antibiotikum szedésére kényszerül a gyerek,
akkor mellé kapjon ún. bélflóra regeneráló probiotikumot. A
gyermekközösségekben a fertõzések viszonylag gyorsan
terjednek. A kicsik gyakran elfelejtkeznek a zsebkendõ
használatáról, így egy-egy tüsszentés során is számos vírus és
baktérium kerülhet a levegõbe. A közösen használt játékokon is
számos kórokozó rejtõzhet, valamint a gyerekek a felnõtteknél
gyakrabban érintik meg az arcukat, veszik a szájukba kezüket,
így a fertõzéseket is könnyebben elkaphatják.
A felkészülést nyáron kezdjük
Az immunrendszer erõsítését a nyári hónapokban érdemes
megkezdenünk. Ilyenkor a természet bõségesen gondoskodik
finom, vitaminokban gazdag gyümölcsökrõl, melyek közül
mindegyik gyermek találhat kedvére valót. Gyermekek számára
válasszuk inkább a helyben termett, érett idénygyümölcsöket,
melyek tápanyag összetétele és vitamintartalma is jóval
magasabb, mint az éretlenül leszedett, importált gyümölcsöké.
A gyümölcsök közül október-novemberben van szezonja
például az almának, a birsalmának, egyes körte- és
szõlõfajtáknak, a naspolyának, a diónak és a gesztenyének. A
zöldségek közül érdemes ilyenkor a padlizsánt, a brokkolit, a
káposztaféléket, a metélõhagymát, a fekete retket, a céklát, a
zellert, a csicsókát vagy a sütõtököt választani. A rendkívül
pozitív élettani hatásaik miatt is érdemes a gyermekekkel
elfogadtatni és megszerettetni ezeket a viszonylag olcsó és
könnyen hozzáférhetõ élelmi anyagokat.
Multivitaminok helyett inkább bõséges zöldség- és
gyümölcsfogyasztás javasolt! Ha azonban a gyerek nem
hajlandó zöldséget-gyümölcsöt enni, akkor a téli idõszakban
indokolt a vitaminkészítmények adása, amelyek ásványi
anyagokat és nyomelemeket is tartal-maznak. Ugyancsak van
létjogosultsága a vitamin-készítményeknek a gyakorta beteges
gyerekeknél, illetve a hosszantartó betegség után lábadozóknál
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is, de jó hatást várható Béres-csepp és grapefruitmag-kivonat
alkalmazásával is, valamint érdemes számba venni a
homeopátiás készítmények széleskörû használati lehetõségeit
is!
Ha már beteg a gyerek, ne adjuk a multivitamint! A
multivitaminoknak és az ásványi anyagoknak a fogyasztása is
nagyon fontos a megelõzésben. Azonban csak akkor szabad
alkalmazni, ha betegség nem áll fenn, mert fertõzés esetén ezek
vas tartalma elsõdlegesen a kórokozókat táplálja. Ebbõl
következik az is, hogy a betegségek megelõzésének fontos
eszköze a vasraktárak megfelelõ feltöltése is, mert a kialakuló
fertõzés során a kórokozók elfogyasztják a vasat.
A gyakori légúti fertõzések megelõzésében fontos a megfelelõ
C- és D-vitamin ellátottság. Talán nem mindenki tudja, de a
könnyen mellõzött D vitamin fontos szerepet tölt be az
immunrendszer egészséges mûködésében! Amikor világszerte
megszülettek a D-vitaminra vonatkozó ajánlások, a megalkotóik
szeme elõtt a babák csontrendszerének egészséges fejlõdése állt.
Azóta azonban egyre több élettani folyamatban igazolják a Dvitamin szerepét, és ma már a tél végi fertõzéseket is inkább a Dvitamin-hiánynak, és nem a C-vitamin-hiánynak tulajdonítják.
Egységes ajánlás nincsen rá, de az orvos által felírt Dvitaminkészítmény rendszeres szedése egy éves kor után is
hasznos minden gyermek számára.
Plusz néhány tanács az erõs immunrendszerért
1. Az egészséges táplálkozás mellett a kicsi minél több idõt
töltsön a szabadban. A friss levegõ mellett a napfény és a
mozgás jótékony hatását is használjuk ki annak érdekében, hogy
az elõttünk álló õszi-téli idõszakot kevesebb fertõzéssel
vészeljük át.
2. A probiotikumok fontos szerepet játszanak a légúti betegségek
megelõzésében és kezelésében egyaránt. A közösségbe
kerüléskor vagy még az elõtt érdemes egy immunrendszererõsítõ probiotikum kúrával is kiegészíteni a felkészülést.
Antibiotikum-kúra, illetve széklet- és emésztési probléma
esetén viszont mindenképpen ajánlott a probiotikum
kúraszerûen adása.
3. Stresszes idõszakban felnõttként is könnyebben
megbetegszünk. Az új közösségbe való beszokás a gyermek
számára bizony sok izgalommal is jár, így különösen fontos,
hogy a biztosítsunk lehetõséget az új helyzet feldolgozására.
Segítsük õt türelemmel, munka mellett is alakítsuk ki úgy az
idõbeosztásunkat, hogy a délutáni, esti órákban közös játékot
szervezünk. Hagyjunk idõt a pihenésre is. Elegendõ alvás
hiányában a gyermekek a fertõzésekkel szemben fogékonyabbá
válhatnak.
4. Homeopátiás szereket alkalmazva a legtöbb õszi-téli hurutos
betegség megelõzhetõ, illetve utóhatások nélkül gyógyítható.
Tudni kell azonban azt is, hogy vannak esetek, amikor a
homeopátiát ki kell egészíteni vagy fel kell váltani a
hagyományos orvoslás gyógyszereivel. Mérlegelése mindig
orvosi feladat.
5. Ha a gyerek hajlamos a légúti betegségekre, lehet próbálkozni
olyan, gyengített, a leggyakoribb légúti fertõzést okozó
baktériumokat tartalmazó készítményekkel is, amelyek az
immunrendszert e baktériumokat felismerõ ellenanyag
termelésére késztetik. E készítmények alkalmazása kora õsszel
és tavasszal javasolt. Ezek receptköteles készítmények,
használatukat orvosukkal beszéljék meg. Mivel a téli
megfázások hátterében többnyire vírusok állnak ezért a
használatuk nem minden esetben vezet megoldáshoz.
Tudnunk kell, hogy mindenki számára egységes csodaszerek
nincsenek, sem a megelõzésben, sem a gyógyításban. Minden
gyerek, minden szervezet más, és mindenkinél mások a
hajlamosító tényezõk is. Van, akinél a dohányfüst, van, akinél az
egészségtelen környezet, másnál az alultápláltság, esetleg a
gyermek félelmei, szorongásai növelik meg a téli felsõ légúti

2011. október

betegségek gyakoribb kialakulásának kockázatát. Fontos, hogy
az anyuka ismerje a gyerekét, és hogy õ bízzon, higgyen benne,
hogy az alkalmazott szer használ a gyereknek. De a fertõzést egy
szer sem képes önmagában legyûrni, hanem a szervezet gyõzi le.
Ezért sokszor a gyerek állapotán a hagyományos törõdés, ápolás
sokkal többet segít, mint egy pirula.
Jó egészséget kívánok az õszi-téli idõszakban is!
Bencsikné Hudák Ilona
védõnõ

Tavaly még ötlet volt idén már valóság!
Az MMA után egyre gyakrabban hallani a birkózásról is
Köröstarcsán hiszen október elsejével megindultak az edzések
nálunk is Hencz Gyula szervezésével és irányításával. De elõbb
a sportról néhány mondatban: A birkózás olyan küzdõsport, ahol
a küzdelem során nem szabad ütni, eszközt használni, a
másiknak sérülést okozni. Fogásokkal, az ellenfél testrészeinek
megragadásával kell elérni a gyõzelmet. A puha, kör alakú
küzdõtéren két versenyzõ küzd egymás ellen, testhezálló
ruhában és cipõben. Öt sportágat foglal magába: az akrobatikát,
a tornát, a gimnasztikát, az atlétikát és magát a küzdelmet.
A kicsiket minden kedden és pénteken 15.30-17.00-ig a
Dévaványai Birkózó Klub edzõje Kovács Zsolt várja, aki ifi
válogatottként versenyzett. Jelenleg birkózó edzõ, 16 éve neveli
a diákokat. Eddigi pályája során 6 diákolimpiai bajnokot nevelt
illetve 12 versenyzõje lett válogatott. Nagy érdeklõdésre ad
okot, hogy az elsõ edzésen már 20-an megjelentek és ez a
létszám stabilnak is mutatkozik.
Szoros kapcsolatot tartunk a szülõkkel, a gyakori szülõi
értekezletek megtartásával szeretnénk még erõsebbé kovácsolni
a klubot. Az edzéstervek kialakításában Hencz Gyula is segít.
A felnõtt birkózó edzésekre 20.00-21.30-ig szintén kedden és
pénteken kerül sor. Edzõjük az elõbb már említett Hencz Gyula
nyolcszoros magyar bajnok, kétszeres vb-negyedik birkózó, a
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke. A felnõtt edzéseken 15
MMA-s, birkózó fiú vesz részt.
Célunk számos verseny illetve a Magyar Bajnokság
megrendezése, ahol 100-120 diák népszerûsíthetné ezt a sportot
és Köröstarcsa község sportéletét is. A jövõ évi tervek között
szerepel, hogy Köröstarcsa néven sport klubot létesítsünk. Már
elkezdtük a diákversenyeztetést, az utánpótlás nevelést és
szeretnénk mindezekbe bevonni a környezõ településeket
(Mezõberény, Gyomaendrõd, Körösladány, Békés) is így 80100 fõ edzhetne Köröstarcsán.
Ezúton szeretnénk megköszönni Török Imre igazgató úrnak,
hogy rendelkezésünkre bocsájtja az általános iskola tornatermét
és Smiri László polgármesternek a maximális támogatást.
Felnõttek:

További rutin munka oktatása
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CIVIL SZERVEZETEK
Felhívás

Speciális elemet oktat Hencz Gyula
Diákok

Kovács Zsolt oktatás közben

Megkezdõdött a diák birkózás

Kedves szülõk, diákok
Lehetõség van birkózásra az általános iskola után tovább
tanulással egybekötve a „Mr. Tus” Birkózóiskolában
Orosházán: Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetség
Központ (www.tancsicsoh.hu). A tanulmányokat itt az
iskolában, a birkózást pedig az orosházi Spartacusban
(www.osbk.hu) folytathatják a diákok. További információért
kérem tekintsék meg a honlapokat.
Tisztelettel: Hencz Gyula
Békés M. Birkózó Szöv. Elnöke

Idén elõször Köröstarcsán!
2011. november 12-én 10.00 órai kezdettel kerül megrendezésre
Köröstarcsa községünk elsõ Birkózó Versenye, a Szikszai
Sándor Emlékverseny, a Dévaványai SE nevében, mint országos
megmérettetés a Diák I., Diák II. korcsoportok számára.
Célja: a leendõ, de már diák sportként mûködõ Birkózó Klub
Köröstarcsán mielõbb országos hírnevet szerezhessen.
Gyertek el, nézzétek meg, szurkoljatok!
Fõ támogatók: Köröstarcsa Község Önkormányzata,
Dévaványai Birkózó Klub, Orosházi Spartacus Birkózó Klub,
Békés Megyei Önkormányzat, Magyar Birkózó Szövetség,
Sportbaráti üdvözlettel: Hencz Gyula Békés Megyei Birkózó
Szövetség elnöke, www.invitelweb.hu/wrestling

A „Lehetõséget a Tehetségnek” Alapítvány az idei évben
támogatja a közép és- felsõfokú intézmény nappali
tagozatára járó diákokat egyszeri összegben a következõ
feltételek alapján.
A támogatást csak az a diák kaphatja meg, akinek az elõzõ
tanévben a középiskolai év végi vagy érettségi eredménye
legalább 4,00 átlagú, ill. a felsõfokú képzésben tanulók
esetében az év végi vizsga eredményeik átlaga szintén
legalább 4,00. A tehetségek támogatásánál kiemelt szempont
az egy fõre esõ rendszeres nettó jövedelem összege, amely
nem lehet több mint a legkisebb minimál nyugdíj, melynek
összege 28500 Ft. Az elbíráláshoz a következõ
dokumentumokat kell leadni:
- Rövid bemutatkozás
- Jövedelemigazolás a havi rendszeres jövedelemrõl,
családtagonként
- Iskolai eredmények másolata
A pályázatokat legkésõbb 2011. november 10-ig kell
benyújtani a következõ címre: Lehetõséget a Tehetségnek
Alapítvány, 5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6. sz.
A pályázat elbírálási határideje: 2011. november 17.
Lehetõséget a Tehetségnek Alapítvány Kuratóriuma

Bemutatkozik a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesület
Köröstarcsai Csoportja
A mozgáskorlátozottak köröstarcsai csoportja 1990-ben alakult.
Vezetõje 15 éve Czeglédi Sándor, helyettese Vámos Imréné,
gazdasági vezetõjük Bálint Lászlóné. A jelenlegi taglétszám 140
fõ.
Legfontosabb feladatuk a Köröstarcsán élõ mozgássérült
emberek érdekképviselete. Ezenkívül a lelki segély szolgálat
helyi szinten. A vezetõk elmondása szerint bármilyen
problémával érkeztek a tagok mindig pozitív segítséget kaptak.
Ha pedig nem volt azonnali megoldás az adott problémára a
megyei szervezettõl kértek segítséget.
Megvalósult pályázatok, támogatások:
- 1990-tõl 2011-ig mintegy 633 fõ kapott lakáscélú támogatást
Köröstarcsán, ami 94.950.000.-Ft-ot jelent.
- Szintén 1990-tõl napjainkig kb. 250-en kapták meg minden
évben a közlekedési támogatást, melynek összege elõbb
12.000.-Ft majd 7.000.-Ft lett.
- Évente átlagban 10 fõ kapta meg a gépkocsi szerzési
támogatást, melynek összege 300.000.-Ft/ fõ.
November 09-én tartja 30 éves jubileumi ünnepségét a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, valamint a helyi Köröstarcsai
Csoportja a vezetõségi választását.
Ezúton köszönjük az eddigi bizalmat a tagoknak. Az új vezetõk
munkáját Czeglédi Sándor továbbra is segíteni fogja.

Köszönet
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete megköszöni a 2010.
évi adó 1 %-ból befolyt 9556 Ft. összegû támogatást, amelyet
rendezvényein használt fel.
Virágos Porták 2011. évi díjazottak:
Varga László és neje Arany J. u. 8.
Hanicz Sándorné Kálvin u. 2.
Tóth Jánosné Deák u. 49.
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MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Tarcsai tehetség
2007 óta lovagolok, Tiba Mihály
tanított erre a szép sportágra. 20082010-ig gyermek-ügyességi
versenyeken vettem részt. 2011 áprilisában letettem Mezõhegyesen a
rajtengedély vizsgát, amire már
jelenlegi edzõm Zsilinszki Mátyás
készített fel. Ez elméleti kérdésekbõl, díjlovagló és díjugrató
feladatokból állt.
A lovam tapasztalt, rutinos ló, akit
Habosnak hívnak és sokat tanulok
tõle, egyre jobban kezdünk összeszokni.
A versenyeken a Berényi Lovas
Barátok Egyesülete színeiben
Díjugrató verseny
indulok. A nyár folyamán nyolc
Szabadkígyós
versenyen indultam melyeken egyre jobb eredményeket sikerült elérnem:
Békéscsaba
B0 kategória
III. helyezés
Békés
B1 stílus
II. helyezés
Füzesgyarmat
B1 stílus
II. helyezés
Mezõtúr
B1 nyitott
II. helyezés
Mezõhegyes
B1 nyitott
I. helyezés
B1 stílus
I. helyezés
Ezeket az eredményeket a kemény edzéseknek és a jó oktatásnak
köszönhetem. A nyár folyamán minden nap két lóval dolgoztam
1-1 órát. A velük való foglalkozás, gondozás mellett hetente
kétszer két óra ugróedzést tartott az edzõm.
Úgy érzem a munka meghozta gyümölcsét. Jövõre B2
kategóriában szeretnék indulni Habos nevû lovammal.
Garzó Ádám
Verseny Füzesgyarmaton

Osztálytalálkozó
Dr. Mezõ Renáta vagyok, 1987. február 27-én, Békéscsabán
születtem. Szüleim: Mezõ János, a Békés Megyei Vízmûvek
dolgozója, és Mezõné Gyaraki Julianna, köztisztviselõ a
köröstarcsai önkormány-zatnál. Öcsém, Norbi, 20 éves, a
Debreceni Egyetem Mûszaki Karának másodéves építõmérnök
hallgatója. Óvodás éveimet az Újvárosi Óvodában töltöttem,
majd alapfokú tanulmányaimat az akkori köröstarcsai Általános
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Iskolában végeztem kitûnõ
eredménnyel. Középiskola
választásakor egy sikeresen
teljesített elõfelvételi vizsga
után a mezõberényi Petõfi
Sándor Gimnázium mellett
döntöttem. A magyar-német
két tanítási nyelvû, öt évfolyamos tagozaton tanultam
tovább 2001 szeptemberétõl.
Itt 9. Évfolyamon heti 20
német nyelvû óránk volt, és
ezzel sikerült kellõen megalapozni a nyelvtudásomat
ahhoz, hogy 15 évesen
középfokú C-típusú német
nyelvvizsgát tegyek, majd 3
év múlva megszerezzem a
felsõfokú oklevelet is. 12. évfolyamtól lehetõség nyílott
fakultáció választására, én a természettudományok iránti
érdeklõdésembõl fakadóan a biológia és kémia tantárgyak
mellett döntöttem. Ezen tárgyakból az érettségi vizsgára való
sikeres felkészülésemet két Köröstarcsán élõ középiskolai
tanárom is nagyban segítette, Tóth Julianna és Bokorné Tóth
Gabriella tanárnok, akiknek ezért köszönettel tartozom. 2006
tavaszán tehát hat tantárgyból tettem sikeres érettségi vizsgát,
ezek közül háromból német nyelven.
A biológia- és kémiatudásomra alapozva a Debreceni Egyetem
Gyógyszerésztudományi Karára adtam be a felsõoktatási
jelentkezésemet, és a szükséges felvételi ponthatárt teljesítve
2006 õszén meg is kezdhettem az ottani tanulmányaimat. Az öt
év folyamán nyaranta a kötelezõ gyógyszertári szakmai gyakorlataimat a köröstarcsai Tóth Elemér Szentlélek Gyógyszertárában tölthettem, amit még egyszer ezúton is köszönök a
Bácskay családnak. Rendkívül hálás vagyok a patika
valamennyi dolgozójának azért, hogy segítségemre voltak a
gyakorlati tudásom megalapozásában, elmélyítésében. Az ott
töltött hetek, hónapok alatt éreztem igazán, hogy kezdek
„valódi” gyógyszerésszé válni. Idén júniusban sikerült az
államvizsgám írásbeli, szóbeli és gyakorlati részét is remek
eredménnyel teljesítenem, a diploma megszerzésével pedig
egyben a gyógyszerész-doktori cím birtokosává is váltam.
Már tanulmányaim befejezése elõtt találtam munkahelyet,
augusztus óta a derecskei Than Károly Gyógyszertárban
dolgozom. Biztosítanak számomra szolgálati lakást, így itt
kezdhettem meg önálló életemet. Úgy érzem, sikerült
beilleszkednem a munkahelyi kollektívába, igazán befogadóak
és segítõkészek a munkatársaim, és egyre inkább megismerem a
derecskei szokásokat, embereket.
Havonta legalább egyszer hazalátogatok Köröstarcsára a
családomhoz. Ezúton is szeretném megköszönni, fõként
szüleimnek, hogy a tanulással töltött éveim alatt végig mellettem
álltak, és minden lelki, valamint anyagi támogatást megkaptam
tõlük ahhoz, hogy a lehetõ legjobban tudjak teljesíteni. Ezután is
igyekezni fogok, hogy a családom legalább annyira büszke
legyen rám, mint amennyire én rájuk.
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