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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. február

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2012. február 2-án tartotta soron következõ
ülését.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót.
A testület a háziorvosok és a fogorvos által fizetendõ rendelõ
fenntartási hozzájárulás összegét 2012. február 1-jétõl 16.500,Ft + ÁFA/hó összegben, azaz havi 20.955,-Ft-ban határozta
meg. Megbízták a polgármestert, hogy a háziorvosokkal és a
fogorvossal kötött egészségügyi vállalkozási formában történõ
ellátásra vonatkozó szerzõdést módosítsák.
A képviselõ-testület az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységé rõl szóló beszámol ót elfoga dta és meg bízta a
polgármestert és a címzetes fõjegyzõt, hogy az egyesülettel
kötött együttmûködési megállapodást vizsgálják felül és a
megállapodás tervezetét terjesszék a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület elsõ fordulóban tárgyalta az önkormányzat
2012. évi költségvetését. A költségvetés második fordulós
tárgyalásához az alábbi határozatokat hozta:
A képviselõ-testület a civil szervezetek támogatása, a sportpálya
üzemeltetés, a babatámogatás, az elhullott álltatok tetemeinek
beg yûj tés e, a bel víz szi vat tyú k üze mel tet ése fel ada tok
áttekintésével megbízta a Pénzügyi és a Humán és Ügyrendi
Bizottságot.
A testület az áprilisi ülésének napirendjére felvette az
önk orm ány zat int ézm ény sze rke zet átt eki nté sét , me ly
napirendnek az elõadója a polgármester lesz.
A képviselõ-testület megbízta az óvoda vezetõjét, hogy
készítsen kimu tatást arra von atkozóan, hogy a februári
hónapban hány gyermek veszi igénybe a délutáni ellátást és a
kimutatást terjessze a testület elé.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a védõnõi szolgálatot
továbbra is két körzetben mûködteti tovább.
A képviselõ-testület a mezei õrszolgálat megalakításáról a
döntését a következõ ülésére halasztotta.
A testület az Aradi-Szabadkai utcák belvízelvezetésére kiírás
esetén pályázatot kíván benyújtani.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy az
elfogadott határozatoknak megfelelõen terjessze a 2012. évi
költségvetést a testület elé.
A testület a házibrigád 2011. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, valamint a brigád 2012. évi feladatainak
meghatározását elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a júliusaugusztus-szeptember hónapra felveszik a járdaépítést, valamint
a Dübögõ utcai és a KMB-s szolgálati lakásoknak a külsõ
tatarozását, meszelését a munkatervbe.
A ké pv is el õ- te st ül et a k öz ti sz tv is el õi te lj es ít mé ny követelmények alapját képezõ 2012. évi célokat elfogadta,
valami nt jóváha gyta a címzet es fõjegy zõ teljes ítmény -

értékelésérõl szóló tájékoztatót.
A képviselõ-testület kezdeményezte a tulajdonát képezõ Arany
Gusztáv Általános Iskola református egyházi fenntartásba
történõ átadását. A testület a cél megvalósítása érdekében
elõzetes tárgyalásokat kezdeményezett a Tiszántúli Református
Egyházkerülettel. A testület megbízta a polgármestert, hogy a
testület határozatát a Köröstarcsai Református Egyházközség
Presbitériumához tárgyalás és támogatás céljából továbbítsa.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Békési Kistérségi
Társulás által pályázat keretében megvalósított kistérségi
szélessávú informatikai hálózat mûködtetésére, az AH Zrt-vel
kötött haszonbérleti szerzõdés megszüntetésével kapcsolatban
felmerült költségek fedezetét a Társulási Tanács által elõírt
fizetési kötelezettséget forrás hiányában nem tudja teljesíteni.
A testület egyetértett a Békési Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa által kezdeményezett egy 100%-os önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság (kft.) létrehozásával. A kft.
társasági szerzõdését jóváhagyta és megbízta a polgármestert,
hogy gondoskodjon az önkormányzat 40.000,-Ft összegû
törzsbet étjének átutalás áról és felhatal mazta a társaság i
szerzõdés aláírásával.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Köröstarcsa, József A. u. 16. szám alatti ingatlan
tulajdonosával az ingatlan megvásárlása érdekében.
A képviselõ-testület a Dél-Alföldi Ivóvízminõség-javító
Konzorcium Taggyûlésének határozata alapján nyilatkozott
arról, hogy a konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerõ 70%-át 312.761,-Ft-ot átutalja a
Közép-Békési Térség Ivóvízminõség-javító Önkormányzati
Társulásnak.
A képviselõ-testület a Közösség Misszió részére támogató
nyilatkozatot adott ki arra vonatkozóan, hogy a misszió
fenntartásában mûködõ Humán Szolgáltató Központ a mûködési
engedélye szerint különösen olyan területen biztosítson a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást, ahol az önkormányzat által biztosított szolgáltatás nem
elérhetõ, vagy olyan többletszolgáltatást biztosítson az adott
területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott
ellátást, továbbá munkahelyet teremthessen és fenntarthasson a
telepü lésen és me gbízta a polgár mester t a nyilat kozat
aláírásával.
A testület megbízta a polgármestert, hogy a kikötõt bérlõ
vállalkozót kérje meg, hogy részletezze elképzeléseit a kikötõ
további mûködtetésével kapcsolatosan és az elképzeléseket
terjessze a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület együttmûködési szándéknyilatkozatot adott
ki az Ecocaritas Egyesület részére a Tiszta Folyók pályázathoz.
Az egyesület tervezett projektje során az érintett települések
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folyópartja mentesülne az ott található illegális hulladéktól,
illetve hulladéktároló konténerek kihelyezésével és szemléletformáló kampánnyal, illetve a hulladékgazdálkodási akciótervek elkészítésév el a jövõbeli szennyezés kialakulását
elõzhetnék meg. Ezen eredmények településünk számára
környezetvédelmi, egészségügyi, gazdasági és turisztikai
területen egyaránt fontos elõrelépést jelentene, melyet már
forrás hiányában sajnos nem tudnánk megvalósítani.
A képviselõ-testület 2012. március 1-jén tartja soron következõ
ülését az alábbi napirendi pontokkal:
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
4. Bejelentések

2012. február

elszavalták a Himnuszt és romantikus zeneszerzõk és festõk
mûveit kellett felismerniük.
A versenyt Somogyi Dóri Okoskái (Somogyi Dóri, Patzer Írisz,
Ábel Dóra, Vetési Viktória) nyerték meg. Mindenki jól érezte
magát. Hasznosan töltöttük ezt a délutánt.

Zöldülj-Fordulj
Ökotudatos vetélkedõ döntõ

Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény szerint a közút
mellett tilos elhelyezni olyan jelet, jelzést, egyéb tárgyat,
amely alkalmas arra, hogy a közlekedõk figyelmét elterelje,
vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti.
Aki e szabályokat megszegi szabálysértést követ el. A
szabálysértési bírság kiszabható összege 50.000 Ft. Aki így
kárt okoz köteles azt megtéríteni.
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közutak mellett
elhelyezett köveket, karókat szíveskedjenek eltávolítani.
Polgármesteri Hivatal

INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Kultúra Napja
2012. január 23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából
mûveltségi vetélkedõt hirdettünk a hetedik-nyolcadik osztályos
korosztály számára.

1823. január 22-én Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a
Himnuszt. 1989 óta országszerte ünnepségeket, programokat
rendeznek ebbõl az alkalomból. Többféle díjat adnak át kiváló
mûvészeknek, tudósoknak. Ebben az évben Sebestyén Márta
Kölcsey díjat kapott.
Kölcsey Himnusza nemzeti imádságunk 2012. január 01-jétõl
Alaptörvényünk kezdete.
A vetélkedõre hat csapat jelentkezett. Bemutatkozásul minden
csapat egy plakátot készített, amelyen bemutatták, hogy mit
jelent számukra a magyar kultúra. Teszteket oldottak meg,

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2011 tavaszán indította
környezettudatos szemléletformáló programját, mely 2012
januárjában záródott. A program célja az óvodás, iskolás és
felnõtt korú lakosság környezettudatának erõsítése, a
háztartások, munkahelyek és oktatási intézmények „zöld
fordulatának” elindítása. A projekt kiemelt témái a hulladék
megelõzése és csökkentése, a környezettudatos háztartás, a
tudatos vásárlás, a komposztálás, biokertészet, madárbarát kert
és a helyi turisztikai értékek megismertetése voltak.
A komplex programsorozat részeként szemléletformáló
interaktív kiállításokkal, ismeretterjesztõ elõadásokkal, aktív
túraprogramokkal és ökotudatos vetélkedõkkel várták iskolánk
tanulóit Békéscsabán a Széchenyi ligetben a szervezõk.
Iskolánkból ötven tanuló három alkalommal vett részt a
programsorozatban. Ezeken a kiállításokon sokat tanultunk
környezetünk védelmérõl, a hulladékok újrahasznosításáról,
megismerkedtünk az egészséges táplálkozással, feladatokat
oldottunk meg és tavaly Póstelekre túráztunk kerékpárral. Végül
a január 25-én megrendezésre kerülõ Ökotudatos vetélkedõ
döntõjén hat csapattal indultunk, ahol szép eredményeket értünk
el. A 10-12 éves korosztályban a 7. osztály „Biogazdák” csapata
III. helyezett lett, míg a 13-16 éves korosztály versenyében a 8.
osztály „Õstermelõk” csapata negyedik helyezést ért el. A
nyertes csapatok tagjai voltak, Borgula Benedetta, Tóth Kinga,
Somogyi Dóra, Mieczynszky Viktor, Vajda Dávid, Garzó Ádám,
Bakó Emese, Vetési Viktória, és a nyolcadik osztályból, Bokor
Bettina, Balázsházi Krisztina, Nyíri Olga, Gyaraki Bettina,
Horváth Viktória, Patzer Attila, Jánovszki Regina, Szabó József
Attila. Gratulálunk az eredményhez, természetesen a többi
csapat tagjainak is akik kitartóan részt vettek a négy fordulós
vetélkedõben.
Iskolánk tanulói lelkesedéssel várják a további zöld
programokat, amely nagyban hozzájárul a környezeti
neveléshez és a környezettudatos viselkedés kialakításához.
Végh Judit Programfelelõs
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Kultúrházak éjjel-nappal

CIVIL SZERVEZETEK

A Magyar Népmûvelõk
Egyesülete önálló akcióként szervezte meg 2012ben a Kultúrházak éjjelnappal rendezvényt, február 17-18-19-én.
A mûvelõdési házak évi 80
millió érdeklõdõvel a leglátogatottabb kulturális terek. Az egész országot behálózó, a kisebb településeken szinte egyedüli
kulturális szolgáltatóként
jelenlévõ kultúrházak, faluházak, a nagyobb településeken közmûvelõdési feladatokat ellátó
mûvelõdési és közösségi
házak, többfunkciós intézmények 2012. február 1719 közötti napokban mutatkoztak be éjjel vagy nappal, avagy
mindkét napszakban sokoldalúságukat bizonyították.
A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos program megvalósításával a Magyar Népmûvelõk Egyesületének az volt a célja,
hogy a kultúra teremtés és terjesztés házai, a benne dolgozó
szakemberek és elsõsorban az alkotó, kreatív közösségek
teremtsenek egy olyan alkalmat, melyben közösen dolgozva
hívják fel a figyelmet azokra a megkerülhetetlen kulturális,
közmûvelõdési értékekre, amelyek ezekben a házakban,
szervezetekben, közösségekben születnek és kerülnek
nyilvánosságra.

Rajzpályázat

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2012-02-17-én
(pénteken) farsangi vetélkedõvel kedveskedett az általános
iskolás korú gyermekek számára. A vetélkedõ után fánkkal
jutalmaztuk õket. 2012. 02. 18-án (szombaton) farsangi
kézmûvest szerveztünk a gyermekek számára ahol különbözõ
kreatív ötletek segítségével díszíthették maszkjaikat.
Természetesen itt sem maradt el a farsangi fánk és csõröge!
Ezúton szeretnénk meg köszönni Ábel Jánosnénak, Erzsike
néninek a fánk elkészítésében nyújtott segítséget.

A Gyulai Kulturális és Rendezvényszervezõ Nonprofit Kft.
Rajzpályázatot hirdetett a Magyar Kultúra Napja alkalmából
óvodások és általános iskolások részére,
Kedvenc magyar mesém képekben
címmel.
Sok pályamunka készült el, melyeket
elküldtünk. Közülük két általános
iskolás diák (Nagy Patrik 6. oszt.,
Földesi László 5.oszt.) rajzát díjazta a
zsûri.
Gratulálunk nekik!

Mozgáskorlátozottak
Köröstarcsai Szervezete
2012. 01. 04.-én a helyi szervezet az új vezetõséggel megkezdte
fogadóóráját. Nagy örömünkre januárban több új tagot is
köszönthetünk egyesületünkben. A tagdíj az elõzõ évhez
hasonlóan továbbra is 1200 Ft. Szeretném tájékoztatni a leendõ
tagokat, hogy új belépés esetén, igazolványképet, valamint 150
Ft-ot hozzanak magukkal, mely a tagkönyv árát fedezi.
Ezúton értesítem, azokat a tagokat, akik valamilyen oknál fogva
az elmúlt évben nem fizettek tagdíjat, és szeretnének továbbra is
a szervezet tagjai lenni, hogy ezt az elmaradást legyenek
szívesek pótolni.
Az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan van lehetõség gépkocsi
szerzés támogatásra kérelmet beadni. A kérelem benyújtásának
határideje: 2012. március 31. Ezt megtehetik a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Hivatalánál 5600
Békéscsaba, Árpád sor 2/6, alagsor, 1. irodában. Kérelmet a
kormányhivatal honlapjáról is le lehet tölteni a
http://www.bekeskh.hu/gyamhivatal
Fogyatékossági támogatás iránti igényt "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" címû nyomtatványon
lehet elõterjeszteni az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál.
Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylõ háziorvosa
által kiállított orvosi beutalót valamint a fogyatékosságot
igazoló orvosi dokumentációt, eredetiben vagy hiteles
másolatban.
A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvényrõl (Mmtv.), valamint a felhatalmazása alapján kiadott
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (R.) a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályok változtak 2012.01.01 -jétõl.
A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal komplex minõsítése
keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függõen, vagy
rehabilitációs ellátás, vagy pedig rokkantsági ellátás. A személy
rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, illetve
rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt,
vagy ha rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának
idõpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevõ
idõtartam az 5 évet nem haladja meg.
Ha valaki a változásokról bõvebb információt szeretne, az
keressen fel minket fogadóóránkon.
Tisztelettel a Helyi Szervezet Vezetõsége
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Fókuszban a civil törvény
A 2011. december 5-én elfogadták „Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról” szóló törvényt (2011.évi
CLXXV.). A törvény jelentõs változásokat hozott a civil
szervezetek életében.
Éppen ezért Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Közösségfejlesztõk Békés Megyei Egyesülete 2012.
január 30-án tartotta konferenciáját Fókuszban a Civil
Törvény
Értsd és alkalmazd! címmel.
Az elõadók között szerepelt Szablics Bálint, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil
Kapcsolatok fõosztályának vezetõje és Dr Bagdi Árpád, a
Gyulai Törvényszék bírósági titkára.
Az egybegyûltek nagy létszáma azt jelezte, hogy szükség
van erre és ehhez hasonló konferenciákra, fórumokra. Több
helyi civil szervezet vezetõjével is találkoztunk.
A konferencián elhangzott a sok változáson kívül, hogy
2012-ben létrejön a Nemzeti Együttmûködési Alap ami a
Nemzeti Civil Alapprogramot fogja helyettesíteni. A
Nemzeti Együttmûködési Alap az NCA-hoz hasonlóan azért
jön létre, hogy minden téren támogatni tudja a civil szférát és
pályázatokat biztosítson. Az elsõ pályázati kiírásokat
egyébként márciusra ígérik.
Ezenkívül létrejött a Civil Információs Portál
(http://www.civil.info.hu) a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium üzemeltetésével ahol a civilek tájékozódhatnak és naprakész információkat szerezhetnek. Bár a
honlap még szerkesztés alatt áll már így is tartalmaz hasznos
információkat. Tervezik olyan Civil Információs Pontok
létrehozását amelyek támogatást és nyújtanak és
információval szolgálnak a többi civil szervezet számára.
Ilyen információs pontok olyan civil szerveztek lehetnek
amelyeket pályázatok útján választanak ki
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8. Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért” Alapítvány
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Berényi Lovas Barátok Egyesülete
18385618-1-04

1%
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

18391950-1-04

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

0066
0011
0035
0286
1823

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai
számok 2012 címeknél.

Osztálytalálkozó

1+1 %
A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetõséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkezõ
iratokat.
Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:

1%
Kedvezményezett civil szervezet neve:

1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Községi Sportegyesület
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
5. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
6.”Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04

Kovács Tamás vagyok. 1986. május 8-án láttam meg a
napvilágot Gyulán, Szabó Róza és Kovács Sándor második
fiaként. Édesanyám, mindenki Rózsikája, könyvelõként
dolgozik a helyi „TSZ irodában”. Édesapámtól „örököltük”
bátyámmal (Kovács Sándor) a kézilabda szeretetét, mely ma is
mindkettõnk életében jelen van.
Talán többen tudják, hogy most Ének-zene tanárként dolgozom
Szobon a Fekete István Általános Iskolában. Most elmesélem,
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hogyan is lettem pedagógus.
Az énekkel nagymamám ( a bölcsõdébõl ismert Ági néni ) által
találkoztam elõször, aki otthon és a Bölcsõdében nagyon sokat
énekelt nekem.Az Újvárosi Óvodában pedig Ági néni szerettette
meg velem a dalokat. Késõbb az akkori Köröstarcsai Általános
Iskoláb an kezdtem furulyá n játszan i, Fejes Tóni bácsi
szakkörén. Emellett viszont megjelent életemben a kézilabda is,
mely olyan természetes volt számomra, mint a levegõ, hiszen
szinte a tornateremben nõttem fel. Több éven keresztül jelentette
a barátokat, a sportot, családot és az életet is. (Máig sem tudtam
abbahagyni, habár nem aktív sportolóként, hanem edzõként
folytatom.) Bátyám sportsikerei is végig motiváltak, mindig is
példaképként tekintettem rá.
A kézilabda mellett új hangszer is megjelent az életemben, a
klasszikus gitár, mellyel Varga Zsolt gitártanár ismertetett meg,
Békéscsabán. Emellett többször részt vettem a Bartalus Ilona
Énekversenyen. Általános iskolás éveim után, a mezõberényi
Petõfi Sándor Gimnázium Arany János Tehetséggondozó
Programjában folytattam tanulmányaimat. A kézilabda és a zene
ugyanúgy fontos volt az életemben, bár akkor még nem
gondoltam, hogy énekkel fogok foglalkozni, sokkal inkább edzõ
szerepben láttam magam. (Bár részben ez is megvalósult.) 2005ben sikeres középfokú nyelvvizsgát tettem angolból, 2006-ban
érettségiztem, majd felvételt nyertem a szarvasi Szent István
Egyetem - Pedagógia Karának Tanító szakára. Itt töltöttem
legszebb tanulóéveimet. Átigazoltam a Szarvasi Mozzarella HC
csapatába, ahol két évig játszottam. Az ének továbbra is fontos
maradt számomra. Hamar felfigyelt hangomra Bartáné Góhér
Edit tanárnõ, akinek köszönhetem, hogy tovább fejlesztette
ének-zenei tudásomat, megtanította hogyan használjam a
han gom at. Éne kel tem a Fõ isk ola Vegyes kar ába n, a
Kamarakórusban, Mozart: Varázsfuvolájában Sarastro áriáját,
énekeltem egy szem basszus hangként egy nõi karban.
Mûveltségterületként testnevelést és ének-zenét szerettem volna
felvenni, de testnevelés nem indult, ezért Békéscsabán kézilabda
sportoktatói képesítést szereztem, és csak az ének-zene
mûveltségterületet vettem fel. A megyei elsõ osztályban az
általam edzett köröstarcsai ifjúsági kézilabda csapattal bajnoki
aranyérmet szereztünk.
2010-ben diplomáztam ének-zene mûveltségterületes
tanítóként. Sok iskolába nyújtottam be pályázatot, és végül a
pályázatok beküldési sorrendjében a 62. helyen lévõ szobi
Fekete István Általános Iskolába vettek fel. Már második éve
alsó tagozatban testnevelést, felsõben ének zenét tanítok.
Emellett a felsõ tagozatban Énekkart vezetek és
Kézilabdaedzést, alsóban Tömegsport szakkört tartok. Egy éve
nép tán cra jár ok, ha i dõm eng edi , a h ely i Da nub ius
Táncegyüttesbe (2 fellépésem is volt már: Lengyelországban
2010-ben és a Szobi Városnapokon). Jelenleg a Nyíregyházi
Fõiskola Ének-zene szakán tanulok, megfelelõ képesítést
szerzek a tanításhoz felsõ tagozatban. Emellett sajnos ritkán jut
idõm hazalátogatni, de igyekszem tartani a kapcsolatot
barátaimmal, családommal.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek
éle tut amb an, els õso rba n szü lei mne k és tes tvé rem nek
(Sanyinak), akik áldozatos munkájukkal és önfeláldozásukkal
támogattak anyagilag, fizikailag és lelkileg is, barátaimnak,
tanáraimnak, kiemelten Noszáné Tóth Editnek, Szabóné
Uhrmann Zsuzsannának, akiktõl sokat tanultam szakmai
gyakorlatom során. Török Imre igazgatóúrnak, aki a kézilabda
alapjait adta át, és mellettük még sokaknak tartozom hálával.
Így lettem én mindenki „Tojásából” szobi „Tamás bácsi” 25
évesen. Magam mögött hagyva a szülõfalumat, egy másik életet
kezdtem. Jól érzem magam, a kezdeti nehézségeket leküzdve
el is me rt ta ní tó ké nt is me rn ek Sz ob on . Ki ta rt ás om at ,
elszántságomat és türelmemet a gyerekek, szülõk és kollegáim is
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értékelik. Nem utolsó sorban, megismerkedtem egy helyi
lánnyal, aki mindenben támogat és most már 1 éve mellettem
van jóban, rosszban. Örülök, hogy megtaláltam az életcélomat,
örülök, hogy a zenével foglalkozhatok és a sport is maradhatott
az életemben és elismert tagja lehetek a társadalomnak.
Sikeresnek és boldognak érzem magam, de soha nem felejtem el,
honnan indultam. A szívem mindig visszahúz Tarcsára.
Kovács Tamás

Felhívás
Kedves Lakostársaink!
A fáklyás felvonuláshoz konzervdobozokra van szükségünk, melynek gyûjtésében
számítunk az Önök segítségére.
Az összegyûjtött konzervdobozokat a Mûvelõdési Házba
kérjük.
Köszönettel: Szervezõk

Jó napom volt
Paragi Gábor
Egyszer egy nyári szombaton, reggel 8:40 perckor felkeltettek
anyáék, hogy megyünk Pestre mamámhoz. Nagyon örültem,
mert ritkán látom. Reggel elindultunk busszal, majd vonattal
mentünk tovább. Nagyon jó volt, hogy sok érdekességet láttunk.
Az út kb. 3.30 perc volt. Mikor odaértünk Pestre, nagyon sok
érdekességet láttunk. Mikor megláttam mamámat nagyon
örültem. Mamám elkezdett sírni annyira boldog volt. Sok
szomszédja volt, nagyon idõs 71 évesek voltak. Ott voltunk 8 óra
hosszát, puszilgatott. Mikor elindultunk hazafelé apa elkezdett
könnyezni mert, hogy beteg volt.
De azt mondta anya, hogy még karácsonykor is felmegyünk.
Azóta is minden nap felhívom, hogy nincs-e valami baja, de
szerencsére még nem volt, és ennek nagyon örülök. Nagyon
szeretem. Itt a vége.
Virág Kitti
Nekem az egyik legjobb napom az nyáron, egy szombati napon
volt. Mikor reggel elindultunk Paksra nagyon meleg volt és az út
is hosszú volt. Láttunk a kocsiból kis pónikat, nagy lovakat, szép
épületeket de a legszebb dolog amit láttam az Szarvason a
korona volt. Az egy gyönyörûség. Útközben kártyáztunk,
beszélgettünk és elaludtam. Mire felébredtem már bent voltunk
Pakson, a városban. A legelsõ utunk a mamához vitt minket. Jó
volt õt látni mert már nagyon rég láttuk. Kaptunk tõle
ajándékokat és nagyon sok mindent. Késõbb bementünk anya
testvéréhez is. Ott jól elvoltunk, mert sok a gyerek. Elmentünk a
Duna túlsó felére fürödni a strandra. Sokan voltak de jó volt mert
röpiztünk, fociztunk, fogócskáztunk, beszélgettünk. Estefele
visszaindultunk keresztanyámékhoz, ott megvacsoráztunk.
Vacsora után még számítógépen facebookoztunk és utána
lefeküdtünk aludni. Én nagyon jól éreztem magam.
Patzer Írisz
Nekem akkor volt jó napom, amikor a húgom Noémi
megszületett 2008. január 25-én. Reggel amikor felkeltem akkor
apukám odajött hozzám, hogy este megszületett Noémi. Nagyon
örültem mert vártam hogy meglássam milyen szép. Felöltöztem
és elindultam az iskolába. Mindenki kérdezte hogy miért vagyok
ilyen boldog én mondtam hogy a húgom megszületett. Aznap
kaptam 3 ötöst. Alig vártam hogy hazaérjek az iskolából.
Elindultam haza és gondoltam milyen aranyos és cuki. Mikor
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hazaértem megcsináltam a leckét. Utána felhívtam anyát hogy
jól van-e, minden rendben van-e. Apa mondta hogy van egy
meglepetése. Kérdeztem hogy mi az és mondta hogy indulunk
Békéscsabára a kórházba látogatóba. És amikor megláttam
akkor máris arra gondoltam, hogy mikor jönnek haza a
korházból. Indultunk haza és már csináltam egy csomó képet
róla. Róla is álmodtam hogy milyen lesz.
Mára már a húgom három és fél éves lesz!
Gyõri Imre:

Emlékversek
Bánatos szívem ne hagyjál el engemet
Õrizd meg az emlékemet mindörökre
A szívem tele van örömmel és bánattal
Maradjon meg az emléked a messze tájon
Hogy tehozzád hû leszek kedves párom.

A földön sok ember él milliárd is meg van
De az egész világon belõled csak egy van
Szeress minket, mert mi nagyon szeretünk
Hisz olyan jó elmondani hogy te vagy nekünk.

Kézilabda
A tavaszi rajtra való felkészülés jegyében rendezi
minden évben a Horváth
István emléktornát a Békés Megyei
Kézilabda Szövetség. A tornára
felnõtt, ifjúsági és serdülõ csapatokkal neveztünk.
A Köröstarcsa I. csapatát beneveztük
az NB-s csoportba, ahol kiváló, és
eredményes játékkal a II. helyen
végeztek játékosaink.
Az ifjúsági korú játékosaink 50 %-os
teljesítménnyel ezüstérmesek lettek.
A serdülõkorúak az Orosházán rendezett tornán a vártnál kissé
gyengébben szerepeltek, de így is a III. helyen végeztek.
Ezek után tovább folytatódik a Horváth István torna a megyei
felnõtt csapatok részvételével, ahová mind a két csapatunkat
beneveztük. Az ifjúsági korúak itt a Köröstarcsa II. csapatában
szerepelnek majd. A torna három versenynapon, Újkígyóson,
Békéscsabán és Mezõberényben kerül lebonyolításra.
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Márc ius 18-á n /vas árna p/
Mezõ beré nybe n lesz nek a
mérkõzések, ahol mind a két csapatunk 3-3 mérkõzést játszik
majd. Mérkõzéseinkre várjuk szurkolóinkat.
NB-s csoport végeredménye
1. Újkígyós
4
4 2. Köröstarcsa
4
2 1 1
3. B.csabai BDSK
4
1 2 1
4. Makó
4
1 1 2
5. Gyula
4
4

121 : 94
94 : 97
119 : 120
107 : 85
85 : 130

8
5
4
3
0

Életmód
Tavaszi saláta - egyszerû recepttel!
Bár korábban szinte elképzelhetetlen volt, hogy a fejes salátát
másként is elkészíthetjük, mint ecetesen, szerencsére fordult a
kocka: az asztalra kerülhet számtalan változatban. Mi is
mutatunk egyet. Vásárláskor érdemes jól megnéznünk a
kínálatot. A saláta akkor friss, ha sok ropogós, élénkzöld levele
van ilyenkor több benne a tápanyag is. 100 g saláta 16 kalóriát,
1,4 g fehérjét, 0,3 g zsírt, 2 g szénhidrátot tartalmaz.
Tarka tavaszi saláta
Hozzávalók (6 személyre):
1 fejes saláta, 1 doboz (425 ml) csemegekukorica, 30 dkg
paradicsom, 1 kígyóuborka, 2 különféle színû paprika, 1
fõzõhagyma, 10 dkg olajbogyó, 3-3 ág kakukkfû, bazsalikom és
petrezselyemzöld, 1 gerezd fokhagyma, 6 ek fehérborecet, 6 ek
olívaolaj, 1-2 tk cukor, só, bors, a díszítéshez friss zöld fûszerek
Elkészítése:
1. A salátát csíkokra metéljük. A kukoricát lecsöpögtetjük. A
paradicsomot cikkekre, az uborkát szeletekre, a paprikát falatnyi
darabokra vágjuk. A fõzõhagymát legyaluljuk. A saláta
elõkészített hozzávalóit összekeverjük az olajbogyóval.
2. A zöld fûszereket felaprítjuk, aztán a fokhagymát átnyomjuk
présen. Az ecetet összekeverjük az olajjal, a zöld fûszerekkel
meg a fokhagymával. Sóval, borssal és cukorral ízesítjük. A
salátára locsoljuk, rövid ideig állni hagyjuk, és szükség esetén
utána ízesítjük. Friss zöld fûszerekkel díszítve kínáljuk.
Elkészítési idõ kb. 30 perc, kb. 880 kJ (210 kcal) / adag.
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