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

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

11. évfolyam 9-10. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Bernáth William:
Karácsony
Hó nem szitál. Az ég derûs.
Csupán az este hûs.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.
Idézve látom múltamat…
a gyémántos havat.
S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.
BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT ÉS
EREDMÉYNEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁN KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN SMIRI LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER!
A képviselõ-testület 2011. november 29-én tartotta soron
következõ ülését.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót.
A testület megbízta a polgármestert és a címzetes fõjegyzõt,
hogy gondoskodjanak a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.
A változás az általános mezõgazdasági és a korlátozott
mezõgazdasági övezeteket érintené úgy, hogy ezek esetében
megszûnne az építéshez szükséges terület nagyságának helyi
építési szabályzatban rögzített minimális területnagysága.
A képviselõ-testület köszönetét fejezte ki a Köröstarcsai
Hangulat Brigád a köröstarcsai fiatalokért Közhasznú
Egyesületnek a sporttelep mûködéséhez nyújtott támogatásáért.
A képviselõ-testület köszönetét és elismerését fejezte ki a
Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezet volt vezetõségének
Czeglédi Sándornak, Bálint Lászlónénak és Vámos Imrénének a
fogyatékossággal élõ helyi lakosok érdekében végzett áldozatos,
nagy elhivatottsággal végzett munkájukért.
A testület az ivóvíz-minõség javító programról szóló
tájékoztatást elfogadta.
A képviselõ-testület a 2012. évi víz- és csatornadíjra és
rekonstrukcióra vonatkozó javaslat megtárgyalását a decemberi
ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás tevékenységérõl szóló tájékoztatót tudomásul vette. A

pályázathoz önerõt kell biztosítani az önkormányzatnak
251.000,-Ft-ot.
A képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény által benyújtott 2011. évi háromnegyedéves
beszámolót elfogadta. A képviselõ-testület megállapította, hogy
a 2011. I-III. negyedéves gazdálkodása során az intézmények
mûködõképességét fenntartotta, kitûzött feladatait megvalósította. Az önkormányzat fizetõképességét a folyószámla
hitelkeret használatával folyamatosan biztosította.
A testület A helyi adórendeletek tárgyalását levette a napirendrõl
és a decemberi ülésén tárgyalja.
A képviselõ-testület elfogadta a 2012. évi költségvetési
koncepcióját és felkérte a polgármestert, hogy a részletes
költségvetést a törvényben elõírt határidõre terjessze a testület
elé.
A testület módosította a 2011. évi költségvetésérõl szóló
önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat 2011. évi
költségvetési kiadási és bevételi fõösszege 450.269 ezer forint.
Díjtételekrõl döntött a képviselõ-testület:
A képviselõ-testület 2012. évre vonatkozóan az önkormányzat
bérlakások lakbérét nem emeli.
A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint a
gyermekélelmezésben alkalmazható térítési díjak 2012. január
1-tõl az alábbiak:
bölcsõdés gyermek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
272,-Ft nettó + áfa
óvodás gyermek(tízórai, ebéd, uzsonna)
272,-Ft nettó + áfa
iskolás gyermek
-napközis tanuló (tízórai, ebéd, uzsonna)
347,-Ft nettó + áfa
-menza (csak ebéd)
225,-Ft nettó + áfa
A képviselõ-testület 2012. január 1-jétõl módosította a
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A
módosítás 4%-os emelést tartalmaz.
A testület az Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési
díjainak módosítására a 2011. évi önköltség megállapítása után
tér vissza.
A képviselõ-testület módosította a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendeletét. A hulladékszállítás díjai (heti
szállítási gyakorisággal)2012. január 1-tõl:
60 liter
7.680,-Ft nettó + áfa
80 liter
10.240,-Ft nettó + áfa
120 liter
14.305,-Ft nettó + áfa
240 liter
28.610,-Ft nettó + áfa
A képviselõ-testület elfogadta a 2012. I. félévi munkatervét.
Január 26. (csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl Elõadó: Smiri
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László polgármester
- A vállalkozó háziorvosok, fogorvos által az önkormányzatnak
fizetett költségtérítés felülvizsgálata; Elõadó: Smiri László
polgármester ; Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Tájékoztató az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl;
Elõadó: Csóka Károly parancsnok; Véleményezi: Humán és
Ügyrendi Bizottság
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása (I.
Forduló); Elõadó: Smiri László polgármester; Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi Bizottság
- A házibrigád beszámolója 2011. évi tevékenységérõl, a brigád
2012. évi feladatainak meghatározása; Elõadó: Smiri László
polgármester; Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- A köztisztviselõi teljesítmény követelmények alapját képezõ
célokról döntés; Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
fõjegyzõ; Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
- Bejelentések
Február 23. (csütörtök) 16.00 óra
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl; Elõadó: Smiri
László polgármester
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotása;
Elõadó: Smiri László polgármester; Véleményezi: Pénzügyi
Bizottság, Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Bejelentések
Április 26. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl; Elõadó: Smiri
László polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítésérõl; Elõadó: Smiri László polgármester; Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
3.A Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója az
átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról; Elõadó: Nosza József Humán és Ügyrendi Bizottság
elnöke; Smiri László polgármester; Véleményezi: Humán és
Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról; Elõadó: Szabó Károlyné
vezetõ-fõtanácsos; Vértes Katalin családsegítõ; Véleményezi:
Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakások
hasznosításáról, javaslat a bérlakás állomány felújítási
állománynövelési lehetõségére; Elõadó: Smiri László
polgármester; Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
6. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés); Elõadó: Pardiné
dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ; Véleményezi: Humán
és Ügyrendi Bizottság
7. Bejelentések
Június 7. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl; Elõadó: Smiri
László polgármester
2.Közrend, közbiztonság helyzete;Elõadó: Mezõberényi
Rendõrõrs Õrsparancsnoka; Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság
3.A Vagyonvédelmi Egyesület tájékoztatója mûködésérõl;
Elõadó: Körömi János elnök
4. A Képviselõ-testület 2012. II. félévi munkatervének
elfogadása; Elõadó: Smiri László polgármester
5. Bejelentések
A képviselõ-testület módosította az üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjérõl szóló önkormányzati rendeletét. A

2011. november-december

hétvégi (péntek-szombat) nyitva tartás 2011. december
1-jétõl másnap 03.00 óráig tarthat.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás szerint
szociális kölcsönt évente egy alkalommal vehet igénybe a
kérelmezõ, ha a rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelel. Továbbra sem kaphat kölcsönt az akinek tartozása van
az önkormányzat felé.
A képviselõ-testület a mezõõri szolgálat felállításáról a januári
ülésén dönt. Megbízták a címzetes fõjegyzõt, hogy a településen
gazdálkodók körében végezzen felmérést arra vonatkozóan,
hogy igénylik- e a mezõõri szolgálat felállítását.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtás
ellátására nem köt feladat átvállalási megállapodást a Tevékeny
Szeretet Misszióval. A képviselõ-testület módosította a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, az Alapszolgáltatási
Központ, a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde, a
Polgármesteri Hivatal, valamint az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát.
A testület úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a Békési
Kistérség a Magyarország-Románia határon átnyúló szélessávú
internethálózat kiépítésére benyújtandó pályázatához. A
képviselõ-testület 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-ig
Kopányiné Soós Ilona könyvtárost megbízta a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetésével heti 20 órában. A
képviselõ-testület a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába három nyolcadik osztályos
tanulót támogatott. Két tanuló esetében az önkormányzat
vállalta, hogy a programban való részvétel idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) diákonként 5.000,-Ft havi
ösztöndíjat nyújt. Egy tanulót elviekben támogatott a testület. A
képviselõ-testület 2012. január 26-án tartja soron következõ
ülését.

Közmunka Mintaprogram
2011. szeptember 01-jétõl a Belügyminisztérium vette át a
közfoglalkoztatás irányítását. ettõl az idõponttól datálódik a
Startmunka mintaprogramok elindulása. A Startmunka
programok egyik eleme az úgynevezett Kistérségi Mintapro gra mok . A min tap rog ram ok kie mel ten t ámo gat ott
tevékenységei a különbözõ mezõgazdasági tevékenységek, a
belvíz elvezetési munkálatok elvégzése, a közút és mezõgazdasági úthálózatok karbantartása, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Elsõként a Békési és a Szarvasi kistérségekben indulhattak el
ilyen új típusú Startmunka mintaprogramok. A Békési
kistérségben a pályázott és támogatott programelemek, 2011.
december 31-ig összesen 374 fõ részére biztosítanak folyamatos
munkalehetõséget, melyre 109,6 millió forintot nyertek el a
pályázott települések.
Valamennyi mintaprogram közös ismérve, hogy értékteremtésük révén élhetõbbé és lakhatóbbá teszik a településeket,
továbbá olyan állástalanoknak biztosítanak segély helyett
megélhetést biztosító munkajövedelmet, akik jelenleg nem
tudják munkaerejüket és szaktudásukat az elsõdleges
munkaerõpiacon értékesíteni. Az is nagyon fontos eleme az új
típusú közfoglalkoztatási mintaprogramoknak, hogy a foglalkoztatás 8 órában történik és a támogatás a közfoglalkoztatási
bér és az azt terhelõ járulékok teljes mértékének megtérítésén
túl, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó valamennyi közvetlen
költség finanszírozását is tartalmazza.
Köröstarcsán 16 fõ érdekelt ebben a programban. Az õ
foglalkoztatásuk belvízelvezetõ árkok karbantartásában és a téli
közmunka programban valósul meg.
2011 évben a Startmunka mintaprogram keretein belül
Köröstarcsán 2 mintaprogram indult be a belvíz program ill. a
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téli közfoglalkoztatás 8-8 fõ bevonásával.
A belvíz program mintegy 20-30 km árokrendszeren biztosítja a
biztonságos vízelvezetést, ami által csökkenne a településen a
belvízveszély.
A téli közmunka program során a tüzelõanyagot a 8 fõ állítja elõ,
oly módon, hogy az önkormányzati tulajdonú külterületi utak,
árkok és földterületek mentén található jövéseket,
gyalogakácokat, azok nyakazása során kikerülõ növényi
részeket összeaprítják, szárítják és a fûtési idõszakban a
helyszínen telepített kazánban eltüzelik.
2012 évben beindul Köröstarcsán az úgynevezett kazánprogram, mely keretén belül az Egészségház jelenlegi gáz
fûtését kívánjuk a lehetõ legnagyobb mértékben kiváltani
alternatív fûtési technológiára.
A hozzá szükséges tüzelõ anyagot részben a 2011 évi téli
közmunka, részben a 2012-ben induló belvízprogram illetve a
téli közfoglalkoztatás biztosítja. E három projekt megvalósítása
során összegyûjtött alapanyagokat három kistérségi település
által közösen beszerzendõ faapríték készítõ géppel dolgozzuk
fel a telepítendõ kazánnak megfelelõ tüzelõanyaggá.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Nagy Imrénének, Nagy
Attilának, Gyarakiné Bálint Anikónak és Földesi
Lászlónak, hogy adományaikkal
gyarapították a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár könyvállományát.

Karácsonyi játszóház a Könyvtárban
Kellemes, családias hangulatban telt el a december 20-i délelõtt
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. gyerekek
apraja-nagyja jött el, hogy közösen készítsünk díszeket a
karácsonyfára különbözõ mintás papírból, mézeskalácsból,
csipeszbõl. Ragasztottak, nyírtak, origamiztak, kreatív egyéni
ötleteket vittek a munkába a gyerekek.

Testvér települési hírek
2011. november 12-én Orom testvér település falunapján
vettünk részt 5 fõs delegációval, Dr. Bácskay Tamás
alpolgármester vezetésével.
Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk, több meghívott
vendéggel együtt.
Legutóbbi látogatásom óta sokat fejlõdött a település arculata.
Büszkén mutatták be a vadászházat, a szépen felújított iskola
épületét,valamint az óvoda udvarán a modern fa játszóteret.
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított egészségházat és
gyógyszertárat. 2010-ben épült egy 120 éves parasztházból
átalakított Zengõ Tájház, melyben a régi néphagyományt és
használati tárgyakat tekinthettük meg. Az épülethez tartozik egy
új szépen kialakított nagy terasz, a hozzá tartozó modern
kiszolgáló helységekkel, ahol a gyermekek részére nyáron
táborokat szerveznek, valamint nagy létszámú rendezvényeket
tudnak lebonyolítani. A helyi katolikus templom új lépcsõvel és
akadálymentesített feljáróval lett gazdagabb. Szalagátvágással
jelképesen átadták a forgalomnak az
Arany János út
aszfaltburkolattal ellátott szakaszát.
A falunap hangulatát emelte a kultúrmûsor a helyi Mûvelõdési
Házban, melyet az óvodás és iskolás gyermekek pedagógusok
vezetésével és a helyi mûvészeti csoportok adtak elõ. A település
új címert kapott, melynek a felszentelésére az esti misén került
sor, ahol szintén jelen voltunk.
A programot állófogadás és jóízû kötetlen beszélgetés zárta.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Évzáró
2011. december elején tartotta a TÁMOP-3.2.3-08/2-20090085 Közösségek építése a Körösök völgyében - a
közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában Békés megyében keretében mûködõ
Színjátszó szakkör és ÖKO-játékok záró mûsorát és
kiállítását. A megjelentek megtekintették a gyerekek
munkáit, láthatták a foglalkozásokon készült fényképeket,
végül a színjátszó csoport bemutatóját.

Próbáltak minél változatosabb, minél több fajta remekmûvet
létrehozni mely ötleteket otthon is megvalósíthatnak.
Természetesen a gyerekeket megvendégeltük egy kis mézes
sütivel. A nagy lelkesedéssel készült díszeket örömmel vitték
haza, hogy majdan a saját fájukat díszíthessék vele.
Lakatosné Kurucsó Anikó

Hunyadiak nyomában Délvidéken
Az Arany Gusztáv Általános Iskola sikeresen pályázott 2011
tavaszán a HATÁRTALANUL! Programra, és 2011. november
14-én aláírta a Támogatási szerzõdést a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. Képviselõjével. A pályázat célja tanulmányi
kirándulás szervezése határon túli magyarlakta területekre,
célcsoportja 7. osztályos tanulók korosztálya. A pályázaton az
iskola 921 260 forint vissza nem térítendõ támogatásban
részesül. Ezt a támogatást a 7. osztályosok osztálykirándulásának finanszírozására használjuk fel. Az iskola
felvette a kapcsolatot a Student Lines Diákutazási Irodával,
amely segédkezik a szervezésben és lebonyolításban. 2012.
április 11-14 között lesz a program, melynek címe Hunyadiak
nyomában Délvidéken. Szerbiában meglátogatjuk a következõ
településeket: Újvidék, Pétervárad, Székelykeve, Nándorfehérvár, Zimony, Szendrõ, Zenta, Csantavér. A történelmi
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lehetõségeken kívül irodalmi, természetföldrajzi, zenei, néprajzi
téren is növelhetjük ismereteinket. Iskolánk névadója Arany
Gusztáv köröstarcsai lelkész itt élt egészen Trianonig, amikor a
magyarságért végzett tevékenysége miatt onnan kiutasították. A
hat áro n túl i mag yar ok kul túr ájá nak /ir oda lom , zen e,
népmûvészet/ megismerése is célunk.
Meglátogatunk egy iskolát, ahol találkozunk ottani magyar
gyerekekkel. A kiránduláson Pallagi Sándorné osztályfõnök
vezetésével a hetedikesek vesznek majd részt.
Török Imre igazgató

Bábelõadás
A Békés Megyei Önkormányzathoz pályázatot nyújtottunk be az
OVISOKÉRT Alapítvánnyal közösen az Ormányos hüntyüllér
címû bábelõadásra. A pályázat sikerének köszönhetõen 2011.
november 18-án az óvodás gyerekekkel elsétáltunk a
mûvelõdési házba, ahol már berendezett színpad, és széksorok
vártak bennünket, melyért köszönetet mondok a mûvelõdési ház
dolgozóinak. Erre az elõadásra meghívtuk az alsó tagozatos
iskolás gyerekeket is, így közösen nézhettük meg a mesét,
melyet a békéscsabai Napsugár Bábszínház adott elõ nagy
sikerrel.
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adott át az önkéntes segítõknek, Hanicz Sándorné, Bokor
Sándor, Bokor Sándorné, Bátori Antalné voltak azok, akik
idejüket és energiájukat nem sajnálták és segítettek az ünnepség
és megvendégelés elõkészületeiben.
A vetítést követõen rövid szünet után történt meg az új vezetõség
megválasztás. A helyi szervezet új vezetõje Nagy Gabriella,
helyettese Szentesi Katalin lett. Gazdasági vezetõnek Szabó
Antalnét nevezte ki a két új vezetõ. Ezúton is szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki jelenlétével, szavazatával
támogatott minket.
Általános szociális munkásként végeztünk a gyulai Szent István
Egyetemen. Mind az iskolai gyakorlatokon, mind pedig a
munkahelyünkön számos esettel, problémával találtuk már
szembe magunkat, de mindig a legjobb tudásunk szerint
próbáltuk ezeket megoldani.
Legfontosabb feladatunknak tekintjük a Köröstarcsán élõ
mozgássérült emberek érdekképviseletét. Bár sokan fiatalnak
tartanak minket, mi a legjobb tudásunk szerint fogjuk a helyi
szervezetet vezetni.
Szeretettel várjuk jelenlegi és jövõben tagjainkat. Továbbra is a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban tartjuk
fogadóóránkat. Kívánunk az elkövetkezõkhöz erõt, egészséget.
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
Köröstarcsai Csoportjának Vezetõsége

Bemutatkozik a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete

CIVIL SZERVEZETEK
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesület Köröstarcsai Csoportja
2011.11.09-én a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak
Köröstarcsai Helyi Szervezete ünnepséget tartott a Szabó Károly
Mûvelõdés Ház és Könyvtár termében. Ezen a napon a szervezet
megtartotta a 30 éves jubileumi ünnepségét, valamint az új helyi
vezetõségi választást. Az ünnepségen beszédet mondott a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Elnöke
Czeglédiné Kovács Ágnes, valamint Köröstarcsa Község
Polgármestere, Smiri László Zoltán. Az ünnepség alkalmából
került bemutatásra az egyesület elmúlt 30 évét bemutató film,
mely nagyon megható és tanulságos volt. Ezt követõen átadásra
kerültek az oklevelek, melyet a helyi szervezet támogatásáért,
segítéséért osztott ki Czeglédi Sándor segítésével a megyei
Elnök
Oklevelet kapott: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
fõjegyzõ, Smiri László Zoltán polgármester, Dr. Bíró Ibolya
háziorvos, Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvos, a helyi szervezet
leköszönõ vezetõsége Czeglédi Sándor csoportvezetõ, Vámos
Imréné, Bálint Lászlóné vezetõségi tagok, Czeglédi Sándorné
mozgáskorlátozott tag, Hídvégi István, Kurilla Olivér választott
küldöttek.
Czeglédi Sándor köszönetet mondott és egy- egy száll virágot

1987. õszétõl 5 évig a Békéscsabai Nagycsaládos Egyesület
csoportjaként mûködtünk. 1992. november 4-én jegyeztek be
bennünket önálló egyesületként.
Nagy taglétszámmal és nagy lendülettel kezdtük meg a civil
munkát. Az akkori alapító tagokból lett vezetõség nagy része
még ma is aktívan tevékenykedik.
Elsõ elnökünk Kolarovszki Zoltán pedagógus volt. Õ tartotta a
kapcsolatot a NOE országos szervezetével, tagok voltunk a NOE
Önkormányzati klubjában. Rendszeresen jártunk és ma is járunk
Budapestre gyûlésekre.
Õt váltotta az elnöki poszton Fehér Lászlóné, akinek lelkes
munkája nyomán kaptuk a legtöbb adományt és pénzügyi
támogatást (áramdíj hozzájárulás, HÉRA). Saját boltot is
üzemeltettünk akciós olcsó termékekkel, melynek akkor nagy
jelentõsége volt, mivel még nem voltak nagy multi cégek és
akciók.
1998-ban közhasznú szervezet lettünk, ezáltal felvállalunk
olyan tevékenységet is, ami nem csak a tagságot érinti.
Rendezvényeink nagyobb része nyilvános az egész község
lakosai részére, mint a gyermeknap, a kirándulások, a
szûrõvizsgálatok. A következõ elnökünk Bodocz Barnáné, a
község akkori védõnõje volt, õt követte a sorban a jelenlegi
elnök Róbert Lászlóné.
Igyekszünk minden pályázati lehetõséget kihasználni. A
tagdíjból és különbözõ támogatásokból finanszírozzuk a
tevékenységünket. Eszközeinket egytõl egyig pályázati pénzbõl
vásároltuk. Az évek során közös pályázatírással több százezer
forint értékû könyvet kaptunk a községi könyvtár, az iskolai
könyvtár és az ÖNO részére. 2010-ben nagy mennyiségû
energiatakarékos izzót tudtunk kiosztani tagjainknak..
Egyesületünk kapcsolatban áll az Élelmiszerbankkal, évente
kétszer szoktunk adományt kapni és osztani a szociálisan
rászorulók részére. Rendeztünk régiós találkozót és Minikonferenciát is. Az önkéntesség hete alkalmából a ligetben
takarítottunk és kertészkedtünk. A községi szemétgyûjtésben is
részt vettünk. A ligetben szalonnasütést rendeztünk, mely
nagyon jó hangulatban telt el. A falunapon is kivesszük a
részünket a munkából, süteményt sütünk a vendégek számára.
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Anyák és apák napi teadélutánt szoktunk rendezni, ahol meghitt
együttlétre és beszélgetésre hívjuk tagjainkat. Az évet a
fenyõünnep zárja, melyet méltóképpen színvonalasra tervezzük,
saját gyermekeink mûsort adnak, ajándékot osztunk és
tombolázunk.
Sok ötletünk van, amit szeretnénk a jövõben megvalósítani. Itt
szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, Kovács László
Képviselõ Úrnak, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
dolgozóinak a segítségét.
Békés Boldog Ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendõt
kíván minden családjának és a község összes lakójának a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete. Ezúton mondunk
köszönetet azoknak is akik a munkájukkal és az 1 %-os
felajánlásukkal segítettek bennünket.
NE. Vezetõsége

A Petõfi Vadásztársaság, mint
vadgazdálkodó
A természetben élõ vad az állam tulajdona, de a róluk való
gondoskodás, a vadgazdálkodás, a földtulajdonhoz kötõdõ
törvényi kötelezettség. Az állam ezen feladatok ellátásának
ellentételezéseként a vadászati jogot biztosítja. A földtulajdonosi közösségek vadásztársaságot alapítva maguk
gyakorolhatják a vadászati jogot, és ezzel felvállalják a
vadgazdálkodási kötelezettségeket is. A vadgazdálkodáshoz
szükséges szakértelmet a vadásztársaság alkalmazásában álló,
elõírt számú hivatásos vadászok biztosítják.
A másik lehetséges megoldás, ha a földtulajdonosi közösség egy
vadásztársaság részére értékesíti a vadászati jogot, amely ellátja
a vadgazdálkodási feladatokat is. Természetesen a felek között
az együttmûködési kötelezettség továbbra is fennmarad.
A köröstarcsai vadászterületen az utóbbi gyakorlat alakult ki
azzal a célszerû változattal, hogy a Petõfi Vadásztársaságnak
több földmûvelésbõl élõ tagja van. Termelõi szemszögbõl
nézve, - bár hangsúlyoznom kell a vadászat az sport - ez a
logikusabb megoldás, mert a sportvadászat magas
kötelezettségekkel, és költségekkel járó hobbi.
A vadászterület vadállománya helyi közösségi érték is.
Turisztikai vonzásával, sportvadászati lehetõségével, és
kapcsolatitõke-képzõ képességével növeli a település
ismertségét, és kézzel fogható hasznot is termel. Ezért is állítom,
hogy túl a természeti értékekhez való korrekt viszony
kötelezettségén, közösségi érdek is a vadgazdálkodás
(élõhelyvédelem és fejlesztés, állományszabályozás)
eredményességének elõsegítése.
A tízezer hektárt meghaladó vadászterületünkön, becslésünk
szerint, mintegy 700 db õz, 1200 db nyúl, és 800 db fácán képezi
a törzsállományt. Átvonuló nagyvadként a vaddisznó, és a
dámszarvas rendszeresebb elõfordulása jellemzõ.
A vaddisznó, és a stratégiailag nagyobb jelentõséggel bíró õz az
élõhelyváltozáshoz jól alkalmazkodott, ugyanakkor a fácán- és a
mezeinyúlállomány folyamatosan csökken. A törzsállomány
szinten tartása, és a vadászati lehetõség biztosítása érdekében
évente 2-3 ezer db fácánt, és 1500-2000 db tõkésrécét nevelünk,
és helyezünk ki a területre.
Napjaink mezõgazdálkodása sajnos nem, vagy csak alig veszi
figyelembe a vadgazdálkodási szempontokat. Vadászterületünkön a szántók százalékos aránya magas. Az intenzív,
esetenként monokultúrális termesztés a vad szempontjából
„kultúrsivatagnak“ minõsül.
A fészkelési idõszak kezdetén a terület jelentõs része még
fedetlen, így nemcsak fészkelésre, de táplálékszerzésre is
alkalmatlan. A nagy táblaméretek következtében csökkentek a
mezsgyék, az erdõsávok, a fa- és bokorsorok, a csenderesek, a
remízek.

A mezeinyúl- és fácánállomány folyamatos csökkenéséhez a
fentieken túl, a védett ragadozó faj nagymérvû elszaporodása is
hozzájárult.
A vadásztársaságnak nagy a felelõssége a bölcs állományszabályozás, az élõhely folyamatos védelme és fejlesztése, a vad
mesterséges takarmányozása kérdéseiben.
Természetesen az együttmûködõ partnereink is sokat tudnak
segíteni a vadállomány, mint jelentõs helyi közösségi érték
megóvásában, élõhelyének védelmében.
Fontos lenne a gyepterület megtartása, az erdõsítettség fokozása,
az út-, vasút-, árokpartok (ahol ez megtehetõ) és nádasok
felégetésének megszüntetése.
Sokat segít a nagyteljesítményû, széles munkasávú gépek
alkalmazásakor a vadak óvása, a mûtrágya és gyomirtók
használatakor, a rágcsálók elleni védekezéskor a technológiai
elõírások betartása.
A törvényhozás jelenleg még adós a mezõgazdálkodásra, a
természetvédelemre, és a vadgazdálkodásra vonatkozó
követelmények célszerû harmonizálásával, ezért a végrehajtók
tudatos együttmûködésével kezelhetõk csak a felmerülõ
gyakorlati problémák.
A tél közeledtével a vadásztársaság felkészült a vadállomány
mesterséges takarmányozására, az etetõkön a szükséges
javításokat elvégeztük. Biztos vagyok benne, hogy vadgazdálkodási célkitûzéseink a szélesebb közösség elõtt is
megértésre és támogatásra találnak.
Braun László vt. Elnök
2011. október 21-én töltötte a szép korát Megyeri Mihályné
Lidus néni, ez alkalomból köszöntötte gondozója Ferencz
Rozália, aki a néni mindennapjaiban nyújt segítséget és lelki
támaszt. A Közösségi Misszió Szeretet Szolgálat nevében
Huszárné Máté Ildikó Vezetõ gondozó és Salamon Éva Szeretet
Szolgálat vezetõ köszöntötte.

TARCSAI HÍRADÓ

6

Osztálytalálkozó

Végh Kristóf
1982-ben születtem Debrecenben. Köröstarcsára 1986-ban
költöztünk. Itt végeztem 1988 - 1996 között az Általános Iskolát.
Bátran állíthatom, hogy ez a 8 év több szempontból is nagy
szerepet játszott az életemben. Az elsõ dolog, amit ebben az
idõszakban tanultam, azt Osváthné Ilona (Ila néni/mama) tanár
néninek köszönhetem, aki elõször mutatta meg nekem, hogy én,
az „idétlenke”, fordítva vakarom a fejem (bal kézzel a jobb
halántékomat). Ennek akkor még nem tulajdonítottam akkora
jelentõséget, de ma már tudom, hogy mit jelent ez, és hogy fõleg
ennek a gondolkodásmódnak, logikának köszönhetem azt, amit
eddig elértem. Késõbb megkaptuk osztályfõnöknek Tóth
Julianna tanárnõt, akitõl rengeteg mindent tanultam az életrõl, a
barátságról, az összetartásról. Õ már 14 évesen valóban
felkészített minket a „Nagybetûs ÉLET-re”, és megmutatta
nekünk, mik az igazi értékek.
És utoljára, de nem utolsó sorban ott volt a kézilabda, amirõl
szerintem egy regényt lehetne írni, hogy mennyi mindenre
tanított és mennyi mindent köszönhetek azoknak a csodálatos
éveknek, amiket a köröstarcsai kézilabda csapatban játszottam.
Nem is szaporítanám a szót, csak annyit szeretnék, hogy
köszönöm szépen mindenkinek, akivel egykoron egy csapatban
játszottam, és külön köszönet Török Imrének, mint edzõnek,
mint tanárnak, mint barátnak, azt hiszem nem túlzok, ha azt
mondom, õ volt az apukánk, a csapat pedig egy nagy család!
Tanulmányaimat 1996 - 2001 között a Mezõberényi Petõfi
Sándor Gimnázium kéttannyelvû tagozatán végeztem. Bár ez
már nem Köröstarcsa, még is, ezekben az években is egy
köröstarcsai tanárnõnek köszönhetem a legtöbbet, õ pedig
Bokorné Tóth Gabriella tanárnõ. Õ volt az az ember, aki
megmutatta erõsségeimet, gyengeségeimet, és bár lehet anno
úgy gondoltam, hogy néha túl szigorú, de mindig is tudtam, hogy
igazságos, és ezt azóta is nagyon fontos dolognak tartom.
A gimnázium után 2001-ben felköltöztem Budapestre, ahol a
mai napig is élek és dolgozom, és itt kezdtem a BME
Építõmérnöki karán egyetemi tanulmányaimat. Két évet
töltöttem itt, és hamar rájöttem, hogy nem ezzel akarok
foglalkozni. Ennek ellenére ezt a két évet nem cserélném el
semmire. Az egyetemi és koleszos életbe elég hamar, és nagyon
jól sikerült beilleszkednem. Már elsõs koromban egyetemi
körvezetõ lettem, ami ott 'elég nagy szónak' számít, ez volt a
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VPSZK, Vásárhelyi Pál Számítástechnika Kör.
A BME után az ELTE TTK programtervezõ-matematikus karán
folytattam tanulmányaimat, amit szintén két év után, érdeklõdés
hiányában ott hagytam (semmi köze nem volt az informatikához,
inkább a matekhoz, de ahhoz nagyon :D)
Ez után kezdtem el a BMF (ma Óbudai Egyetem) Mérnökinformatikus karán tanulni. Ezt az iskolát nagyon szerettem,
tényleg csak szakirányválasztás és egy év választott el a
diplomától, de akkor már nyakig voltam a munkában, az életben,
így ezt is ott hagytam.
2002 augusztusában, még a BME alatt, kezdtem el dolgozni,
életem elsõ munkahelyén, ami szerintem nem meglepõ módon,
egy számítástechnikai üzlet volt. Nagyon szép 3 évet húztam le
itt, nagyon sok barátra tettem szert, akikkel azóta is tartom a
kapcsolatot.
2005 nyarán, valahogy a BMF-es pályafutásommal egy idõben,
kezdtem el dolgozni, mint programozó, és ezt a szakmát
mûvelem mind a mai napig. Nagyon szeretem a munkámat,
szeretem az új kihívásokat, szeretem, hogy nincs lehetetlen.
Elsõ munkahelyem az Omegaconsulting Kft. volt, ahol, az egész
TIGAZ által, a mai napig használt, iktatórendszert fejlesztettem,
teljesen egyedül. Azt hiszem ez a projekt elég jó tanulópénz volt
abban az idõben, nagyon sokat tanultam a szakmáról.
Ezután az MDD 2002 Kft. alkalmazottjaként fejlesztettem egy
magánorvosok számára készített betegnyilvántartó rendszert.
Ezen a munkahelyen három évet töltöttem, és nagyon szerettem
itt dolgozni. A szoftvert személyesen én supportáltam, és nagyon
jó kapcsolatot sikerült kialakítanom az ügyfelekkel. A szoftvert a
mai napig több mint 800 orvos használja az országban.
2009 õszén hagytam ott az MDD 2002 Kft-ét fájó szívvel, de egy
úriember, a késõbbi fõnököm, egy visszautasíthatatlan ajánlattal
keresett meg. Az IMC Média Kft-n belül sikerült, ha nem is
sokat, de egy évig a média közelében dolgoznom. Itt
fejlesztettem, többek között, egy olyan szoftvert, amit a mai
napig több országban használnak tv-s mûsorok feliratozásánál
(pl. Ezo tv). Sajnos ez a cég, a vezetõségnek köszönhetõen, nem
volt hosszú életû.
Jelenleg az ország egyik legnagyobb informatikai cégénél, az
Astron Kft-nél dolgozom, mint vezetõ fejlesztõ. A cégnek több
üzletága van. Én a diszpécser üzletágban vagyok, ami a Siemens
számára fejleszt vasút irányítási rendszereket. Több országban is
jelen vagyunk, mint például indiai, kínai metrók, vagy az
Ausztrál bányavasút, illetve a Finn, Észt nagyvasút. Az üzletág
egyik része fejleszti azt a szoftvert, ami ezeket a vasúti
rendszereket vezérli, a másik része pedig ehhez a szoftverhez
fejleszt egy ún. szimulátort, hogy a rendszert ne az éles vasúti,
metró szerelvényeken, hálózaton kelljen kipróbálni, tesztelni.
Én ennek a szimulátornak a fejlesztésében veszek részt, illetve a
partner rendszer tesztelésében. Munkánk olykor sok utazással
jár, fõleg Németországba, de elég gyakran kell menni közvetlen
a vevõhöz, az elõbb felsorolt országok egyikébe.
Emellett egy éppen induló vállalkozás társtulajdonosa és
ügyvezetõje vagyok. A cég informatikai szolgáltatást nyújt
deviza kereskedõknek. Ennek a kis cégnek próbálom egyengetni
az útját.
Azt hiszem bátran kijelenthetem, hogy elégedett vagyok az
életemmel és boldog vagyok. Van egy gyönyörû párom, akivel
már több mint két éve élünk együtt Budapesti lakásunkban.
Szabadidõmben az ESMTK Jégmadarak jégkorong csapatát
„erõsítem”.
Végezetül talán két dolgot mondanék, ami engem mindig is
segített az életben. Az egyik, hogy „sok jó ember kis helyen is
sok jó ember” - ha valaki megérti ennek az „átírt” mondatnak az
értelmét, szerintem elég sok mindent fog tudni kezelni az
életben. A másik pedig, hogy soha nem szabad feladni, hiszen
olyan még nem volt, hogy sehogy se lett volna. Azt hiszem ez
pedig magától értetõdõ.

2011.
november-december
2011.
október
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A gyalogosok
- a gyalogos átkelés kivételével minden esetben a járdán
közlekedjenek
Kérjük, hogy a közlekedéskor tanúsítsanak egymással
szemben toleranciát, és saját, valamint mások testi
épségének megóvása érdekében maradéktalanul tartsák be
a közlekedési szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs

mérkõzésekre visszagondolva sikeresebb is lehetett volna számunkra az
õszi záróra. A bajnokság során mind
a két csapat produkált kiváló,
közönségszórakoztató, sikeres mérkõzést, de láthattunk több hibával
tarkított, ok nélkül elveszített összecsapást is.
A Köröstarcsa I. csapatának kiváló
eredményei / Köröstarcsa- Gádoros
63:16, Köröstarcsa - Kondoros I. 27:19
Köröstarcsa -Mezõhegyes 30:21 / voltak, de
volt két elvesztett mérkõzése is./ KöröstarcsaKétsoprony 24:29 és Köröstarcsa-Gyula
21:24/. Ezekre volt jellemzõ, az elõzõ megjegyzés. Ezen a szinten egy-egy kihagyott ziccer,
egy-két ok nélküli kiállítás, némi bizonyt-alanság
/kishitûség/ azonnal megbosszulja magát. Ennek
ellenére csapatunk /Kétsop-ronnyal azonosan/ a
legtöbb gólt szerezte és a legkevesebbet kapta a
bajnokságban, és a szezon végén a II. helyen áll.
A Köröstarcsa II. csapatát fõleg az utánpótlás korúak
versenyeztetése miatt indítottuk, de segítségként néhány
idõsebb játékos is szerepelt a csapatban. Eredményük megfelelõ,
de a három gyõzelmen túl fegyelmezett, taktikus, okos játékkal
legyõzhették volna a Mezõhegyes és az Újkígyós csapatát is. Kár
az elveszített pontokért. A játékosok közül kikell emelni Bögre
Tamást aki 101 találatával vezeti a megyei góllövõ listát.
Összességében elfogadható az elért eredmény. Az
edzéslátogatottság jó, sõt idõnként az edzõ a „bõség zavarával”
küzd a kisebb méretû tornateremben. A bajnokság befejezte után
még egy ideig edzésbe maradnak a csapatok, majd a téli pihenõ
után, januárban kezdõdik az alapozás.
A bajnoki rajtot megelõzõ téli teremkupára benevezzük a
csapatokat. A Köröstarcsa I csapatát az NB-s csoportba, a
Köröstarcsa II. csapatát a megyei csoportba kívánjuk nevezni.
Ha lehetõségünk lesz rá, akkor az ifjúsági és a serdülõkorú
játékosok számára is szeretnénk játéklehetõséget biztosítani
saját korcsoportjukba.
A csapatok nevében köszönjük szponzoraink, szurkolóink
támogatását, buzdítását. Kívánunk minden sportbarátnak, lakos
társaknak kellemes ünnepeket és sok sikert 2012-ben is.
A tabella megtalálható a www.handballnet.hu oldalon
Széplaki Zoltán Szakosztályvezetõ

SPORT HÍREK

Megrendeztük az elsõ birkózó versenyt
Köröstarcsán

Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy továbbra is
számítani lehet a községben megjelenõ utazóbûnözõkre,
besurranó tolvajokra, trükkös tolvajokra, valamint
gépkocsi feltörõkre.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a bûncselekmények
megelõzése érdekében:
- Tartsák zárva az utca kaput és a lakás bejárati ajtajait !
- Idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba !
- Ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségû pénzt !
- Készpénzt soha ne hagyjanak jól látható helyen !
- A jármûben soha ne hagyjanak jól látható helyen étéket !
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek,
soron kívül tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a
352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Tisztelt gépjármûvezetõk!
Az õszi és téli hónapokban megváltozott körülményekre kell
számítani. A legtöbb problémát a csúszós út és a kedvezõtlen
látási viszonyok okozzák, ezért fontos, hogy minden
jármûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét ezekre a
körülményekre.
A gépjármûvezetõk:
- a gépkocsikat lássák el téli gumiabroncsokkal
- ellenõrizzék a világító berendezéseket és a fékrendszert
- fagyos vagy párás ablakok esetén tisztítsák le a gépjármûvek
ablakait
- tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot
- ne vezessenek szeszesitaltól befolyásolt állapotban
A kerékpárosok
- éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között használjanak a
világítást
- ne üljenek kerékpárra szeszesitaltól befolyásolt állapotban

Kézilabda
A közelmúltban befejezõdött a 2011-2012. évi megyei férfi
kézilabda bajnokság õszi programja, amely a köröstarcsai
csapatok számára nagyjából a várt eredményt hozta.
A Tarcsai Híradó augusztusi számában tájékoztattuk az
olvasókat arról, hogy hogyan készülnek csapataink az õszi
sze zon ra. A kem ény edz ésm unk a mel let t idõ nké nt a
folyamatosságot zavaró körülmények is elõfordultak.
Sérülések, munkahelyi problémák, kevés labdás edzés is zavarta
a felkészülést.
A szlovákiai torna tapasztalatait kiértékeltük és úgy döntöttünk,
hogy két felnõtt csapatot indítunk a megyei bajnokságban. A
játékos állomány ehhez rendelkezésre állt.
A Köröstarcsa I. csapatánál a célkitûzés a bajnoki 1-3. hely
megszerzése, míg a Köröstarcsa II. csapatától, helyezéstõl
függetlenül jó hozzáállást, folyamatos fejlõdést, fegyelmezett
játékot várt el a szakvezetés.
Eddig mind a két csapat teljesítette a célkitûzést, de a

2011. november 12-én megrendezésre került Köröstarcsán, elsõ
alkalommal a Szikszai Sándor Birkózó Emlékverseny melyre az
ország több településérõl, sõt még a határon túlról is érkeztek
sportolók. A versenyt Poór László a Bács-Kiskun Megyei
Birkózó Szövetség elnöke nyitotta meg, míg a szervezést és
lebonyolítást Hencz Gyula vállalta magára. Mint kiderült
Köröstarcsa ideális helyszíne volt a lebonyolításnak, rengeteg
gratulációt kaptak a szervezõk.
A versenyen máris bemutatkozott egy tarcsai tehetség, a
tízesztendõs Molnár Kitti, aki ezüstérmet szerzett, Decemberben
pedig már leigazolt versenyzõként lép szõnyegre Köröstarcsa
színeiben.
Jövõ évtõl Köröstarcsa lesz a központi helye annak a négy-öt
települést összefogó hálózatnak, ahonnan eljönnek a gyerekek
az itte ni edzé sekr e. Majd egy orsz ágos bajn oksá ggal
egybekötött ünnepélyes megnyitó keretin belül adják át az új
Klubot.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Arany Gusztáv Általános
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Jó napom volt

Hencz Gyula elismeréseket adott át

Eredményhirdetés: Molnár Kitti ezüstérmes
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának
Török Imrének, Smiri László Köröstarcsa polgármesterének és
Köröstarcsa Község Önkormányzatának az önzetlen segítséget
és a rendkívüli hozzáállást. Szintén szeretnénk köszönetet
mondani Kis Károlynak, Tiba Mihálynak, Lakatos Mónikának
és Tóth Mónikának a segítségért.
Részletes tájékoztatást találnak a www.vitalap.hu-n.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog
új évet kíván önnek az Újvárosi Csemege Kft.
Békés karácsonyt
és békés,
boldog új esztendõt kíván
Puskás László és családja

Tóth Kinga
Kézilabda edzésen tanár bácsi közölte velünk, hogy a hegyekbe
fogunk utazni egy kézilabda tornára. Nagyon örültünk a jó
hírnek. Eljött az ideje, hogy elinduljunk Romhányba. Nagyon jól
telt az út, „éltük a bulit”. Végig a „Mizut” énekeltük. Gyorsan
eltelt az út és megérkeztünk a Fáradt vándor panzióba. Finom
vacsorával vártak minket. Utána elfoglaltuk a szobákat,
átöltöztünk és mentünk a medencébe. De nem sokáig úsztunk
mert hamar le kellett volna feküdnünk, másnap meccs volt! Igaz,
hogy 11 fele le kellett volna feküdni de még fél 3-kor karaokizni
akartunk. 3-kor viszont kidõltünk. Reggel korán kellett kelni,
mert indult a busz a csarnokhoz. Jó értelemben „mindenkit
levertünk”. Nagyon boldogok voltunk, hogy elnyertük az elsõ
helyet. De az még kifejezetten boldoggá tett minket, hogy
Gyaraki Zsófi lett a legjobb mezõnyjátékos. Az eredményhirdetés után visszamentünk a szállásra, jól bepalacsintáztunk és
indultunk haza. Itthon a szülõk vártak minket.
Ábel Dóra
Nagyon szeretek kézilabdázni. Már hét éve ûzöm ezt a sportot.
Szoktunk meccsekre járni és különféle csapatokkal játszani.
Ebben az évben voltunk Békésen, ahol Békésszentandrással és
Makóval mértük össze tudásunkat. Nagyon ügyes volt a
csapatunk mindenki teljes erõbedobással küzdött. Egymás után
lövöldöztük a gólokat. A csapat az egyik meccset 29:7-re, a
másikat 28:10-re nyerte. Ez természetesen az edzõnek is
köszönhetõ aki mindent megtesz annak érdekében, hogy jók
legyünk. Az edzésen tanultakat érvényesítjük a meccseken ami
nagyon összetett. Nem elég csak futni és játszani, a pályán „látni
is kell”. Úgy érzem sokat fejlõdtem az elmúlt években, ami az
általam dobott gólokon is látszik. Tanár bácsi egy-egy megnyert
meccs után megdicséri a csapatot, ami örömmel tölt el
bennünket. Szeretem a sportot, különösen a kézilabdát, amiben
egyre jobb vagyok.
Borgula Benedetta
Amikor reggel kinyitottam a szememet arra gondoltam „ez a nap
is olyan lesz mint a többi, megint egy nap, amikor az iskolába
megyek, tanulok, és hazajövök”, de nem így történt. Eszembe
jutott, hogy az öcsém Bendegúz ma megy elõször iskolába. Alig
vártam, hogy hazaérjek. Mikor már otthon voltam, lepakoltam,
és rohantam be a szobába, elkezdtem öcsémet faggatni: „na
milyen volt, jó volt vagy rossz volt, kaptál már valamit vagy még
nem?”.... vagy két percig azt hallgatta, hogy miket kérdezek.
Azután felállt. Egy kicsit meglepõdtem, de aztán elmosolyodtam. Ugyanis megölelt. És azt mondta: „Nagyon tetszettek az órák, alig várom, hogy újra menjek holnap. De egy
órát már nagyon utálok, az pedig a tesi óra!” Na ekkor már
nevettem, és azt mondtam: „Hát az hogy lehet hogy pont a tesi
órát nem szereted, mikor olyan kis eleven vagy?” Este boldogan
feküdt le. Lefektettem, és akkor azt mondta: „Amúgy meséltem,
hogy Zsuzsi, Hunor és Én már kaptunk aranycsillagot?” Nagyon
ügyes vagy mondtam. Na ezen a napon nagyon boldog volt a
testvérem és így én is. Remélem nagyon jól fog tanulni.
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