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

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2012. június 7-én tartotta soron következõ
ülését.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót.
A képviselõ-testület a közrend, közbiztonság helyzetérõl szóló
beszámolót elfogadta.
A testület a 2012. II. félévi munkatervét elfogadta az alábbiak
szerint:
Szeptember 13. (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 a település tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem
érdekébe n tett int ézkedése krõl és az azzal kap csolatos
feladatokról, Elõadó: Békéscsaba i Hivatásos Tûzoltóság
Tûzoltó parancsnoka, Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság
3. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról,
Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi: Pénzügyi
Bizottság
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása, Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
5. A hel yi épí tés i sza bál yok ról szó ló önk orm ány zat i
rendeletének a módosítását.
6. Bejelentések
Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés), Elõadó: Pardiné
dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ, Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság
Október 23. (kedd)
Ünnepi Képviselõ-testületi ülés.
November 29. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, Elõadó: Smiri
László polgármester
2. Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése,
Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi: Pénzügyi
Bizottság
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata, Elõadó: Pardiné dr.
Szabó Zsuzsanna jegyzõ, Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója,
Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi: Pénzügyi
Bizottság
5. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása, Elõadó: Sm ir i Lá sz ló po lg ár me st er ,
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6. A képviselõ-testület 2013. I. félévi munkatervének
elkészítése, Elõadó: Smiri László polgármester

7. Bejelentések 8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés),
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ, Véleményezi:
Humán és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletét a korábbi testületi ülésen hozott döntéseknek
megfelelõen módosította. A 2012. évi költségvetés fõösszege
408.180 eFt-ra módosult. A testület a mezei õrszolgálatra
vonatkozó rendelet tervezetet lakossági fórum keretében vitára
bocsátotta. A képviselõ-testület a tulajdonát képezõ KettõsKörös árterén lévõ kikötõ és büfékocsi haszonbérleti
szerzõdéseit módosította, eszerint 2018. október 31. napig
továbbra is Ombodi Róbert mûködteti.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy támogatja a Hargita
megyei nyerges-tetõn az 1848-as szabadságharc székelyföldi
színhelyén emlékfa állítását, melyhez 20.000,-Ft-tal járultak
hozzá az általános tartalék terhére. A testület a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetségének (KETOSZ) Alapszabályában foglaltakat elfogadta és felhatalmazták a polgármestert
a KETOSZ-hoz való csatlakozásra és arra, hogy a szükséges
további intézkedése, nyilatkozatok megtételérõl gondoskodjon,
az önkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje. A
képvis elõ-te stület vállal ta a lakoso nként 3,-Ft- ot tagdíj
megfizetését az általános tartalék terhére. A képviselõ-testület a
2012. szeptember 13-i testületi ülésének napirendjére felvette a
helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendeletének a
módosítását. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy 2012. június
25. napjától csatlakozik a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. csatorna
rákötési kampányához. Vállalta a kampánnyal kapcsolatos
szóróanyagok készítését és kézbesítését. Megbízta a
polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére,
valamint az együttmûködési megállapodás megkötésére. Az
érintettek részére a szóróanyagok postázásra kerülnek. A testület
megbízta Török Imrét az általános iskola igazgatóját, hogy az
erdei iskol a mûköd tetés ével kapcs olato s lehet õsége krõl
készítsen tájékoztatót és terjessze a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület 2012. szeptember 13-án tartja soron
következõ ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, Elõadó: Smiri
László polgármester
2. Beszámoló a település tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem
érdekébe n tett int ézkedése krõl és az azzal kap csolatos
feladatokról, Elõadó: Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóság
Tûzoltó parancsnoka, Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság
3. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról,
Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi: Pénzügyi
Bizottság
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
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4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása, Elõadó: Smiri László polgármester, Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
5. A helyi építési szabályokról szóló önkormányzati
rendeletének a módosítását.
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés), Elõadó: Pardiné
dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ, Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság

Elismerés
A képviselõ-testület 2012. április 29-én a rendõrség napja
alkalmából munkája elismeréseként ajándéktárgyat adott át
Szentpéteri János körzeti megbízottnak.

“Maradj még fény, adj egy kis idõt”
(Bodó Csiba Gizella )
2012. június 1-jén ismét szépkorú személyt köszönthettünk
településünkön. Szalai Mihályné Köröstarcsa, Dózsa György u
38. szám alatti lakost Smiri László polgármester és Szabó
Károlyné a polgármesteri hivatal dolgozója köszöntötte fel 90.
születésnapján. Ebbõl az ünnepi alkalomból személyesen
kívántunk jó egészséget és további szép életéveket. Az
önkormányzat virággal, ajándékkosárral és emléklappal
kedveskedett a tekintélyes életkort elért Annus néninek. A
köszöntés során a polgármester átadta az ünnepelt részére azt az
emléklapot, melyet a szépkorúak jubileumi köszöntése
alkalmából állítottak ki és Magyarország Miniszterelnöke Orbán
Viktor írta alá. Az átadott emléklap hivatott kifejezni szépkorú
polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Kilenc évtized! Aki
ezt a szép kort megéli, az a személy a tisztelet érzéseit vívja ki az
emberekben. Annus néni ennyi idõ távlatában is megõrizte az
érdeklõdését a világ iránt, és nemcsak a szûk család dolgairól
érdeklõdik. Híreket hallgat, televíziót néz, szeret értesülni a
nagyvilág eseményeirõl. Jó kapcsolatot ápol a hozzátartozókkal,
szomszédokkal. Szívesen tevékenykedik bent a lakásban, a
kertben vagy a ház körül. A jeles eseményt, a 90. születésnapját
izgatottan várta. Meghatottan fogadta a köszöntést, az ajándékot
és születésnapi jókívánságokat!

2012. június

Mikrovállalkozások támogatása
2012. május 31-én a
Mûvelõdési házban
Szívós László tájékoztatót tartott az érdeklõdõknek a mikrovállalkozások támogatásának
mód-járól. Támogatás
vehetõ igénybe megkezdett vagy tervezett
gazdasági tevékenységhez. A támogatás
mértéke az összes elszámolható kiadás 65%-a.
Igénybe vehetik azok,
akiknek már mûködõ
mikrovállalkozása van,
vagy indítani szeretné.
Pályázhat az a magánszemély is, aki vállalja, hogy a támogatás
megítélését követõen az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának
idõpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát
és tevékenységét. A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel Szívós
Lászlóhoz fordulhatnak az alábbi elérhetõségeken.
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
5521 Szeghalom, Pf. 33.
További információk: www. Koros-sarret.eu

INTÉZMÉNYI HÍREK

Diák-hét
2012 június 4. és 13. között megrendeztük a Diák-hetet. Ezzel a
programmal ebben az évben kapcsolódtunk a TÁMOP3.2.11/10-1-2010-0015 „Mûvelõdõ gyermekközösségek a szebb
jövõért” programsorozatához. A programok az elõzõ évekhez
hasonlóak voltak. Volt kerékpáros ügyességi verseny, sport
program külön az alsó és a felsõ tagozatosok részére. Sok
résztvevõvel zajlott a horgászverseny a Ligeti horgász-tavon.

2012. június
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Nagy érdeklõdés mellett zajlott az esti bátorság próba.. A
sokszínû programból mindenki találhatott magának kedvére
valót. Játékos és mûvészeti vetélkedõn is összemérhették az
erejüket a gyerekek. Végül az iskola minden tanulója egy közös
akadályversenyen vett részt.
Köszönetet mondunk a program támogatóinak!
Köröstarcsa Község Önkormányzata, TÁMOP-3.2.11/10-12010-0015 projekt, Békési Rendõrkapitányság, SZMK, Hõgye
Mihály, Dobó Ferenc Horgászegyesület, Molnár Zoltán

Évzáró az óvodában
2012. június 02-án került megrendezésre az óvodai évzáró
ünnepség melyet részt vett Smiri László polgármester, dr.
Bácskay Tamás alpolgármester és Báthory Lászlóné református
lelkész. Kettõs ünnep volt ezen a napon. Egyrészt kis mûsorral
kedveskedve lezártuk ezt az évet, másrészt ünnepélyesen
elbúcsúztak az iskolába menõ nagycsoportosok.
Néhány tájékoztató adat az óvodáról
A gyermeklétszám alakulása a következõ:
2011/2012-es nevelési évre 77 gyermeket írattak be a szülõk. Év
végére a költözködések miatt 73 gyermek maradt óvodánkban.
Napközisek száma: 67 fõ, délig. Gyermekvédelmi
kedvezményben részesült 44fõ.
Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek száma 5 fõ. A
Sajátos Nevelési Igényû gyermekek száma 4 fõ. Az év során 10
gyermek számára biztosítottuk a hitoktatást. Bögre János
tánctanfolyamán 8 gyermek vett részt. 2011. decemberétõl
Kovács Tiborné helyett Puskás Irén lett a kiscsoport dajka
nénije.
Bölcsõde
Gondozónõk száma: 2 fõ. A 14 férõhelyes bölcsõde maximálisan
kihasznált.
Tárgyi feltételek alakulása
Az egész óvoda épületét kifestették és megtörtént az udvari
játékok, babaházak, homokozók, kerítések, festése esztétikai és
állagmegóvási céllal. A munkálatok szeptemberre befejezõdtek,
így egészséges, esztétikus környezetben indíthattuk az új
tanévet.
A Község költségvetése biztosította az intézményünk
zavartalan mûködését. Ebben az évben is sikerült pályázati
forrásokhoz jutnunk.
1. Az OVISOKÉRT alapítványunk 55.000,- Ft támogatást
kapott, melybõl a mikulás csomagokat vásároltuk.
2. Az OVISOKÉRT alapítvány 1% -os támogatásából kb.
150.000,-Ft, melyet a gyermekek szabadidõs és kulturális
foglalkozásának anyagi fedezetére használtunk fel. A Békés
Megyei Önkormányzathoz pályázatot nyújtottunk be az
OVISOKÉRT Alapítvánnyal közösen, melybõl két program
megvalósítására nyertünk: Vésztõ-Mágorra történelmi hely
megtekintése, játszótér 55 gyermek vett részt a programon.
Békéscsabai Napsugár Bábegyüttes egy elõadásának
megtekintése A TÁMOP pályázat keretében 3x1 napos
programra nyertünk támogatást Doboz társintézményekkel
együtt. Élményszerzõ kirándulás a Körös parton, tájház
megtekintése. Egészséges táplálkozás „Az vagy, amit megeszel”
címmel, Adventi készülõdés, karácsony
3. Az Új Széchenyi terv keretében a TÁMOP 3.2.11/10/1
pályázat keretében megvalósuló „Körösvölgyi Kézmûves és
Lovaskultúra Témanapok” címû rendezvénysorozat
foglalkozásain térítésmentesen vehettek részt a
nagycsoportosok, mely 5 éven keresztül fog megvalósulni.
Félévenként 3 alkalommal pénteki napokon.
- Témák: szüret, kukoricafosztás, fonó, húsvét, virágmag
ültetés, pünkösdölés, arató ünnep. A témanapokhoz
kapcsolódott kézmûveskedés, lovaglás, lovaskocsikázás
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4. A karácsonyi játékvásárláshoz 50.000,-Ft támogatást kaptunk
Kopányi Lászlóné nagyszülõtõl, aki a CARBURANTE KFT-n
keresztül nyújtott segítséget.
5. A nyári életet Gyõri Zoltán szülõ 2 m3 homokkal támogatta.
Az egész éves munkánkat a Helyi Óvodai Programunk alapján
végeztük, melyhez igyekeztünk a törvényességi feltételeket
biztosítani. Folytattuk a Kompetencia alapú programcsomag
alkalmazását nevelõ munkánk során. Fontos szabályként jelent
meg a dohányzás tilalma, melyet szakhatóság ellenõrzött az
intézményünknél is. Mindent rendben talált. Tûzvédelmi,
biztonsági ellenõrzés is történt, nem volt probléma, ehhez
kapcsolódóan a tûzriadót is gyakoroltuk az év során 2
alkalommal. Áprilisban megtörtént az óvodai és bölcsõdei
beíratás. Az adatokból kitûnik, hogy minden csoport meghaladja
a maximált létszámot a 25 fõt. Az iskolába 11 gyermeket írattak
be a szülõk. Ebben az évben rendkívül sok volt a hiányzás
betegségek miatt.
Ezúton mondok köszönetet az OVISOKÉRT alapítvány
kuratóriumának a gyermekeknek nyújtott segítésért. Köszönetet
mondok minden szülõnek az egész éves segítõ munkájáért. A
Szülõi Szervezet vezetõjének Emrichné Vántus Editnek
elballagott a gyermeke, virággal köszöntük meg a több éven
keresztül végzett munkáját: A következõ években ezt a tisztet
Puskásné Aradszky Tünde látja majd el. Az iskolába menõ
gyerekek elbúcsúztak az óvodától: a csoportoktól, az óvodai
dolgozóktól, a játékoktól. Kívánom a gyerekeknek, hogy
érezzék magukat jól az iskolában.
Az ünnepség végén Smiri László polgármester virággal
köszönte meg pedagógus nap alkalmából egész éves odaadó,
eredményes munkánkat.
Szép nyarat és jó pihenést kívánok minden gyermeknek,
szüleiknek és munkatársaimnak.
Juhász Antalné óvodavezetõ

Az Arany Gusztáv Általános Iskola
ballagó nyolcadikosainak névsora
Balázsházi Krisztina
Baliga Tamás
Bokor Bettina
Boldizsár Erika
Bozsányi Vanessza
Fazekas András
Fehér József
Fidel Izabella
Gyaraki Bettina
Horváth Viktória Adrienn
Jánovszki Regina
Kiss Zoltán
Kovács Ákos József

Kõmûves Orsolya
Molnár Szabina
Nyíri Olga
Patzer Attila Gábor
Pintér Klára
Szabó József Attila
Szabó Renáta Tímea
Túri Márk Krisztián
Tusz Alexandra
Tusz Andrea
Vértes János
Wagner Adrienn

Útinapló a szerbiai kirándulásról
1. nap
2012. április 11-én Szerbiába utaztunk. Mindenki nagyon
izgatott volt. Már reggel 6:30-kor ott voltunk a nagyiskolánál.
Amikor megláttuk a buszt, egy pillanatra elállt a lélegzetünk. A
szülõk sírással búcsúztattak minket. Mikor felszálltunk,
mindenki az ablak mellé akart ülni. Elindultunk. Volt aki sírt, de
volt aki örült, hogy ebbõl a kis faluból ilyen messzire eljuthat.
Békéscsabára érve már a táborfalvi diákokkal beszélgettünk.
Legközelebb már Szegeden álltunk meg, egy kis anyagcserére.
Az idegenvezetõnk Sanyi bácsi egy számunkra most már
kedves kis mondókával hívta fel a figyelmünket arra, hogy
megállóhely következik. A mondóka így hangzott: Csiri-biri,
csere-bere, jaj de szép az anyagcsere! Miután mindenki
elvégezte a dolgát, újra elindultunk. Következõ megállónk már a
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határ volt. Mindenki igyekezett még egy utolsót beszélni a
szüleivel telefonon.
Szeged környékén egy kecskés telep mellett haladtunk el. A
kecskés telep a nevét a kecskés grófról kapta. Ezt a telepet régen
sokat bombázták, így kialakultak a bombatölcsérek. A II.
világháborúban sok halastó keletkezett emiatt. A régi medreket
pedig feltöltötték. A Tisza medrénél láttuk a száraz Mattyt. Majd
a Matyér-tavat csodáltuk meg, ahol a kajak-kenu versenyeket
szokták tartani. A röszkei határnál volt egy ellenõrzés, majd az
úton lévõ nagy piros csík mutatta, hogy a senki földjére
érkeztünk, a szerb határ után nem volt más hátra, mint elõre.
A Délvidék és az Alföld a nagy Pannon-síkság része.
Vajdaságnak is nevezik. A Bánságban négy tájegység található.
Fõ folyói a Duna, Tisza, Száva, Dráva és a Temes. A Délvidék öt
megyébõl áll, ezek: Baranya, Valkó, Verõce, Szerõny és Bád
Bodrog. A Bánság fõvárosa Újvidék. Kisebbségben vannak a
szerbek. 1941-ben Magyarországhoz, majd 1945-ben már
Jugoszláviához tartozott. Újvidék, vagyis Noviszád. A város
különös módon kapta a nevét. A lakosai Mária Teréziához
mentek, hogy adjon nevet városuknak. Nem tudott dönteni a sok
név közül, ezért azt mondta, mindenki a saját nyelvén nevezze.
A török kiûzése után az 1800-as években magyarok telepedtek
ide. A földeket szépen megmûvelték. Ott volt az eddigi
legnagyobb lovarda. A Thörley József- féle. A vele szomszédos
falut is muszáj megemlíteni, ugyanis Topolyán szokták tartani a
legnagyobb táncházakat. Na de visszatérve Újvidékhez! Még
ma is sok régi utcarész található. A mai házak ablakain még
látható a kibizfenster, amit akkor használtak ha kinéztek az
ablakon. A mai városháza a régi Kossuth utcán volt, mai nevén
Szabadság tér. Újvidék testvérvárosa Pécs. A templomok gazdag
díszítésûek és Zsolnay kerámia tetejûek. Péterváradon nagy
népszerûségnek örvend a Részeges óra, mivel a kismutató a
perceket, a nagy pedig az órákat mutatja. Pétervárad egy
számunkra ismert személyrõl kapta a nevét. Petúr bánról. Ezután
a hosszú nap után már csak pár órát kellett buszoznunk, hogy
odaérjünk a még nem látott szállásunkra, Székelykevére. Kicsit
fáradtak voltunk, de még hátra volt a vacsora, amit a Dani
étteremben kaptunk. Miután megvacsoráztunk, hazamentünk.
Olga néni és Anti bácsi is nagyon kedvesen fogadott minket. Este
kipakoltunk és egy szempillantás alatt már az ágyban is voltunk.
Annyiban biztosak voltunk, hogy jól ki kell magunkat aludni.
Hát jó éjt!
Borgula Benedetta, Várhalmi Antónia
Idén is mint már a tavalyi évben
Köröstarcsa intézményei és civil
szervezetei ismét részt vettek a
„TeSzedd” programban, melyre
2012. június 2-án került sor. Az elõzõ
évhez hasonlóan közös összefogással néhány óra alatt tették
szebbé és tisztábbá a falu utcáit és közterületeit.
Az idei akció mottója „Összefogás a tiszta Magyarországért”
volt, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért
Felelõs Államtitkársága és a Belügyminisztérium szervezett.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Arany Gusztáv Általános
Iskola tanulóinak és tanárainak, a Köröstarcsa Hangulat Brigád a
Köröstarcsai Fiatalokért Közhasznú Egyesület tagjainak, a
Községi Sportkör tagjainak, a Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesület Köröstarcsai Csoportjának, a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének, hogy képviselték
szervezetüket és részt vettek a „TeSzedd” országos
mozgalomban környezetünk óvása érdekében. Szintén
szeretnénk köszönetet mondani a Békési Hulladékgyûjtõ Kft.nek akik vállalták a szemeteszsákok szállítását.

2012. június

5 éves a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes a napokban ünnepelte
fennállásának 5. évfordulóját, 9 mazsorett csoport és a Matajsz
János karmester úr vezette, Mezõberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar közremûködésével. Az utcai felvonulást és a
gálamûsort élénk érdeklõdés övezte, a zsúfolásig megtelt Arany
Gusztáv Általános Iskola Tornacsarnokában. A rendezvényt

Smiri László polgármester úr nyitotta meg, méltatva az
együttest, annak Nívódíjas mûvészeti vezetõjét Macskinné Pór
Erzsébetet és a szülõk páratlan összefogását. Az ünnepeltek
produkciója mellett, twirling bemutató és 6 vendégcsoport
(Biharnagybajom, Csökmõ, Füzesgyarmat, Körösladány,
Szeghalom, Vésztõ) szereplése színesítette a progra mot, óriási
sikert aratva. Az alapító tagok, 18-an, 5 éves kitartásukért,
szorgalmukért, a mazsorett népszerûsítéséért jubileumi
serlegben részesültek. A Százszorszép és Szivárvány csoportok
az országos fesztiválokon szerzett kiemelt arany és
aranyoklevelekért, arany érmet vehettek át. Százszorszép
csoport: Baliga Tamara, Hajdú Petra, Nagy Alexandra, Palotai
Petra,Tóth Gréta Janka, Vértes Viktória. Szivárvány csoport:
Bátori Orsolya, Bátori Réka, Burai Molli, Gyaraki Bettina,
Jánovszki Regi-na, Mojsziás Roxána, Nyíri Olga, Somogyi
Petra, Smiri Zsófia, Smiri Tamara, Tóth Kinga,Török Csenge,
Várhalmi Antónia, Vámos Gréta, Vetési Viktória, Zsolnai Cintia.
Az együttes megköszönte a legfõbb szponzorainak a segítségét,
Törökné Szentpéteri Ibolya kiemelkedõ szervezõ munkáját,
Macskinné Pór Erzsébet szakmai irányítását. Szûcs Szilvia a
Közösségi Misszió támogatásával, egy csodálatos tortával
kívánt Boldog Születésnapot!
Köröstarcsa, 2012. június 14.
Macskinné Pór Erzsébet

CIVIL SZERVEZETEK
Ezüst érem a kézilabda bajnokságban
Véget értek a nagy csaták a megyei férfi kézilabda
bajnokságban, ahol a Köröstarcsa I. csapata a tabella 2. helyén
zárta az éves küzdelmeket. Nem kell szégyenkezni a Köröstarcsa
II. csapatában szereplõknek sem, hiszen a 8. hely jó eredmény
annak ellenére is, hogy több szoros mérkõzést vesztettek el, tehát
/kicsit/ jobb is lehetett volna a végeredmény.
Az elsõ csapat teljesítette az év eleji célkitûzést, a dobogós
helyek valamelyikébõl a másodikat szerezte meg. Ez kiváló
eredmény, mert aki látta az elvesztett mérkõzést az tudja, hogy az
másként is végzõdhetett volna. Pozitívum, hogy kisebb
megingás ellenére végig stabil volt a csapat játéka.
Eredményesen és a közönséget szórakoztatva teljesítették a
célkitûzésünket. A védekezés volt az erõsségük, hiszen a
legkevesebb gólt kapták a bajnokság során /470 gól/, de a
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góllövésben is a második legtöbbet szerzõk lettek a 735 lõtt
góllal. A kiváló csapatjáték, a csapat egysége hozta meg ezt a
kiváló eredményt.
A második csapat számára a „tisztes helytállás és fokozatos
fejlõdés” volt a célkitûzés, amelyet bõven teljesítettek is a
játékosok. Voltak remek mérkõzések, de gyorsan felejthetõk is.
A csapat a góllövésre érzékenyebb volt, mint a védekezésre. Erre
bizonyíték, hogy a csapat tagja, Bögre Tamás a bajnokság
gólkirálya lett 221 góllal, míg a csapat a második legtöbb gólt
/770 gól/ kapta a bajnokság során.
Úgy gondolom, hogy egy-egy elhibázott mérkõzés ellenére
mind a két csapat teljesítményére büszkék lehetnek a KSK. és a
szakosztály vezetõi, játékosai és maguk a szurkolók is akik
buzdításukkal egész évben segítették csapatainkat. A Békés
megyei Kézilabda Szövetség a köröstarcsai szakosztály részére
felajánlotta az NB. II-ben való szereplés lehetõségét de sajnos
kellõ pénzügyi forrás hiányában ezzel a lehetõséggel nem
tudunk élni. Így a 2012-2013. évi bajnokság során is a megyei
bajnokság küzdelmeiben fogunk részt venni.
Az utánpótlás nevelés szempontjából elõre lépésnek számít,
hogy a szakosztály május 14-én utánpótlás toborzót rendezett az
1997-2002 években született fiúk számára Az elsõ
foglalkozáson 23 leendõ kézilabdás vett részt. Azóta már több
edzést tartott részükre Varga Antal edzõ és örülünk, hogy a kezdõ
létszám alig változott. A gyerekek lelkesedéssel végzik a játékos,
de komoly gyakorlatokat, és szépen fejlõdnek. Túl vagyunk az
elsõ edzõ-mérkõzésen is. A Szarvason rendezett mérkõzésen
21:21-es döntetlen lett a végeredmény, ami többnyire a régebben
edzésben lévõknek köszönhetõ, de az „újoncok” is jól
mutatkoztak be. Az utánpótlás korú játékosok számára június
18-22-ig edzõtábort rendez a szakosztály a Tao-s pályázat
segítségével. Ennek során 2-3 edzõmérkõzést is beterveztünk a
tartalmas programba. Az ünnepélyes díjkiosztóval véget ért a

2009-ben alakult a Körösvölgyi Póni Klub Egyesület, amelynek
székhelye lett a Szövõház és Lovasudvar. Az egyesület létrejöttét
társadalmi igény teremtette meg. A kézmûves és
lovaskultúrához vonzódó gyermekek számára szükségessé vált a
településen egy szervezeti keretek között mûködõ egyesület
létrehozása, amely koordinálja, elõsegíti és összefogja a fiatalok
lovas sportokhoz való igényét. Az egyesület tevékenységi köre a
gyermekek megismertetése a lovaglással, és lovagláshoz
kapcsolódó szabadidõs sportokkal. A gyermekek fizikai,
szellemi és morális fejlõdésének elõsegítése. A közösségek
összefogása, a gyermek és ifjúsági célok kiemelt célként való
kezelése. A szabadidõ egészséges eltöltésével kapcsolatos
tevékenységek elõsegítse. Iskolán kívüli nevelési terv
kidolgozása. Kiemelt feladatnak tartjuk a lovas hagyományok
népszerûsítését és a lovaglás, mint fejlesztõ tevékenység
elfogadását széles körben. Több éves tapasztalatunk van
gyermekek nyári táborozása terén, ahol kézmûves
tevékenységekkel is foglalkozunk a lovaglás mellett, ezzel egész
napos elfoglaltságot biztosítva a gyermekeknek.
Az idei tanévben a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0228 számú
pályázati projektünk keretében, hat partner intézménnyel
dolgoztunk együtt a gyerekekért.
A projekt megvalósítása során megismertettük a résztvevõket a
néphagyományokkal, a népi kézmûves technikák elsajátításával
fejlesztettük a kreativitást. A gyerekeket a környezettudatos
magatartásra, az állatok védelmére, a testi és lelki egészségük
megõrzésére tanítottuk. Fokoztuk a mozgás örömének,
egészséges és tudatos végzésének elmélyítését. Az ember és
környezete aktív kapcsolatát a mindennapi életbe való
beillesztését.

bajnokság, amely jó sportolást, élvezetes mérkõzéseket és kiváló
eredményeket biztosított játékosok, szurkolók, vezetõk
számára. Gratulálok az eredményekhez és mindenkinek
köszönöm, aki valamilyen formában /pénzügyi, természetbeni,
erkölcsi/ segítette a szakosztály munkáját. Kérjük további
támogatásukat. HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ
Tabella
m. gy. d. v. gól
1. Kétsopronyi SE
22 20 1
1
730-472 41 p
2. Köröstarcsa SK I. 22 19 1
2
735-470 39 p
3. Kondorosi KK I. 22 17 2
3
750-549 36 p
4. Felföldi István SE 22 13 2
7
666-589 28 p
5. Mezõhegyesi SE 22 14 8
612-601 28 p
6. Gyulai SE
22 13 9
623-565 26 p
7. Körös Kézilabda Klub 22 12 10 613-590 24 p
8. Köröstarcsa SK II. 22 7
15 683-770 14 p
9. Nagyszénási SE
22 5
17 612-756 10 p
10. GKDSK Gyula
22 4
1
17 613-742 9 p
11. Kondoros KK II. 22 4
1
17 582-689 9 p
12. Gádorosi KK
22 22 442-868 -

A tanévben szeptembertõl júniusig tartottunk foglalkozásokat a
gyerekeknek a Szövõház és lovasudvarban. Ezek a témanapok
felölelték az évszakhoz kapcsolódó szokások megismerését, a
felhasználható természetes alapanyagok feldolgozását és a lóval
való bánásmód megtanulását, a lovas alapismeretek elsajátítását.
Foglalkozásainkon, szüreteltünk és mustot készítettünk,
lovaskocsival mentünk kukoricát törni, amit a szövõházban
morzsoltunk és daráltunk, szõttünk, fontunk, festettünk tojást és
ültettünk virágot. Pünkösdkor készítettünk gyöngyösbokrétát és
pünkösdi koszorút, végül megismerkedtünk az aratás
hagyományaival. Célunk volt a hagyományok felelevenítése és
megszerettetése, a közösség összetartozásának megerõsítése.
A foglalkozásokon kiemelten foglalkoztunk a lovakkal való
bánásmód megismertetésével. A gyerekek minden alkalommal
lovagoltak és lovaskocsikáztak.
Projektünk megvalósításával lehetõvé tettük a kézmûvesség és a

Kézmûves és lovas oktatás Köröstarcsán a
Szövõház és lovasudvarban
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lovaskultúra megismerését olyan tanulók számára is akik eddig
nem kerültek vagy kerülhettek ezeknek a lehetõségeknek a
közelébe.
Ezúton is köszönetet mondunk a köröstarcsai Óvoda és
Általános Iskola, mint partner intézményeink vezetõinek, hogy
sikeresen együtt mûködtek velünk a projekt megvalósítása
során, a gyerekek tartalmas idõtöltésének érdekében.
Végh Judit projektmene dzser a Körösvölgyi Pón i Klub
Egyesület Elnöke

Rendõrségi hírek
„Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a
községben megjelenõ trükkös tolvajokra, akik nappali
idõszakban különbözõ indokokkal kísérelnek meg a lakásába
jutni, ahol az ott lakót tévedésbe ejtik, majd figyelmüket
elterelve magukhoz veszik a lakásban talált készpénzt,
ékszereket, vagy más értéket, melyet eltulajdonítanak.
Számítani lehet besurranó tolvajokra is, akik nappali idõszakban
kihasználva az otthon lakó távolétét vagy figyelmetlenségét a
záratlan ajtón bemenve, vagy a zárva lévõ utca kapu, valamint
bejárati ajtó hamis kulccsal történõ kinyitását követõen a
lakásban felkutatott pénz, ékszert, vagy más értéket távozáskor
eltulajdonítják. Az ilyen bûncselekmények megelõzése
érdekében: idegen személyt soha ne engedjenek be a lakásba, az
ajtók lehetõség szerint biztonsági zárral legyenek zárhatók, az
utcai kaput érdemes az otthon tartózkodás ideje alatt is zárva
tartani, nagy mennyiségû pénzt, vagy ékszert ne tartsanak a
lakásban, gyanús körülmény esetén soron kívül értesítsék a
rendõrséget, a lakókörnyezetben élõknek érdemes figyelmet
fordítani egymásra. Az utazóbûnözõk gépkocsi feltörést is
elkövethetnek, amely során kihasználva a jármû ablakának
betörését, vagy a zár kifeszítését követõen az utastérbõl
eltulajdonítják az ott talált értékeket. Ilyen jellegû
bûncselekményt elsõsorban temetõk közelében, bevásárló
helyek parkolójában követik el, de elõfordulhat lakás elõtt
várakozó gépjármû esetében is. Az ilyen bûncselekmények
megelõzése érdekében: a jármûben ne hagyjanak jól látható
helyen étéket (kézitáskát, pénztárcát, mobiltelefont, stb.),
amennyiben jármûvétõl eltávozik, annak ajtajait mindenesetben
zárja be, amennyiben jármûvétõl csak rövid ideig távolodik el,
ne hagyja az ajtókat záratlan, esetleg kitárt állapotban, illetve ne
hagyja az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban.
Tisztelt fürdõzõk !
A tolvajok kedvenc nyári „vadászterülete” a strandok, uszodák
környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tûnik fel, ha
valaki felemel egy táskát, vagy egyéb értéket a földrõl és a kijárat
felé indul vele. Az elkövetõk leginkább mobiltelefont,
videokamerát, ékszert vagy pénztárcát próbálnak meg
eltulajdonítani. Ezek a bûncselekmények egy kis odafigyeléssel
könnyedén elkerülhetõek. Az ilyen bûncselekmények
megelõzése érdekében: használják ki a strandon biztosított
értékmegõrzõ lehetõségét, a csomagokra, táskákra felváltva
vigyázzanak, ne vigyenek a strandoláshoz nem feltétlenül
szükséges tárgyakat,értéket, fogadjuk meg az óvatosságra intõ
hangosbemondó rendszeres figyelmeztetését.
A nyári hónapokban nagyon sokan keresnek felüdülést a
szabadvizek mellett, ami nagyszerû kikapcsolódás, ugyanakkor
fokozott veszélyt is jelent.
Kérjük, hogy a tragédiák elkerülése érdekében fogadják meg
szabadvizeken tartózkodásra vonatkozó alábbi tanácsainkat.
Csak a kijelölt fürdõhelyen szabad fürödni! Ne fürödjenek tele
gyomorral! Soha ne ugorjanak felhevült testel a vízbe! Soha ne
ússzanak egyedül! Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret
nélkül! Figyeljenek a strand területét jelzõ bójákat! Figyeljenek
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a viharjelzésre! Ne fürödjenek alkoholos állapotban! Ne
fürödjenek betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt! Aki
nem tud úszni, ne használjon gumimatracot sem! Ismeretlen
helyen ne ugorjanak vízbe, hiszen a hazánkban található
szabadvizek nem átláthatóak, ezért fokozott veszélyt jelentenek
a víz felszíne alatt lévõ kövek, cölöpök !
Tilos fürdeni: hajóútban, kikötõkben, vízisí pályákon, hidak 100
méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között, viharban, ahol azt tiltó tábla
jelzi.
Csónak és egyéb vízi eszközök használata: Csónakot csak a 14.
életévét betöltött, úszni tudó személy vezethet, Vízi biciklivel
maradjanak partközelben, és figyeljék a viharjelzést! Vízi
jármûvet ittas állapotban vezetni TILOS! Csónakban állva
utazni TILOS !
A gyermekek védelmében betartandó szabályok: 10 éven aluli,
illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnõtt
kíséretében fürödhet! Gyermeket még a parton sem szabad
felügyelet nélkül hagyni! A karúszó nem nyújt kellõ
biztonságot!Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a
fentiekkel kapcsolatos gyanús személyt, vagy körülményt
észlelnek, továbbra is tegyenek bejelentést a Mezõberényi
Rendõrõrsre a 352-522-es telefon-számon, vagy a 107-es
segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

Osztálytalálkozó
(Az áprilisi szám folytatása)
Az Internet és televízió térhódításával
kicsit szembemenve juttatjuk el
emberek százezreihez a hagyományos
nyomdai úton készült olvasnivalót
magyarul: napilapot- és vele a cégek
reklámjait. Mindennek, legyen az
lakóhely vagy munkahely, emberi
kapcsolatok meg vannak a szép és
árnyékos oldalai. Hogy ezt miként éli
meg az ember és ezzel mihez kezd,
befolyásolja azt, hogyan érzi magát a
világban. Elvágyódik-e vagy marad,
belefog-e új dologba, vagy
megelégszik a jelenlegivel, meghatározza a tetteit. Bárhogyan is
alakul, az, hogy miként indulunk el, egy életre befolyásol. Én
szerencsés voltam- és szerencsésnek mondhatja magát Andrea
húgom és Barna öcsém is- mert kitûnõ szülõket választhattunk
magunknak a „nagy starthoz” akik elültették bennünk azt, hogy
ne másokhoz mérjük magunkat. Szerencsés voltam, mert kitûnõ
tanítók szegélyezték az utamat és segítettek akkor is amikor nem
is gondolták. Egy szó, egy gesztus, egy pillanatkép, amire
halványan emlékszem, de meghatározó volt. A régi
osztálytársak, utcabeli haverok, akikkel méltatlanul keveset
tartom a kapcsolatot pedig befolyással bírtak arra, hogy hol
vagyok ma. Szeretett párom, három gyönyörû gyermekem pedig
minden nap végén elfeledtetik velem a munkában töltött harcos
órákat…mert otthon más fajta harcos órák várnak rám.
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