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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁN KÖRÖSTARCSA
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN
SMIRI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER.
A képviselõ-testület 2012. szeptember 27-én rendkívüli ülést
tartott.
A testület az általános iskola mûködtetésével kapcsolatos
elõzetes szándéknyilatkozatot tett a feladatainak ellátására
vonatkozóan.
A képviselõ-testület kifejezte azon szándékát, hogy továbbra is
tagja kíván maradni az átalakított Békési Kistérségi Társulásnak
és a társulás keretében kívánja ellátni, a belsõ ellenõri feladatok
ellátását, pályázatfigyelési pályázatírási és projektmenedzseri
feladatok ellátását, központi orvosi ügyeleti ellátás
megszervezését és koordinációját.
A képviselõ-testület 2012. október 25-én rendkívüli ülést
tartott.
A testület a járási hivatalok kialakítására vonatkozó
megállapodást jóváhagyta, és megbízta a polgármestert, a
megállapodás aláírásával.
A testület úgy döntött, hogy 2013. évben forráshiány miatt nem
csatlakozik a Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz.
A képviselõ-testület módosított a mezei õrszolgálatról szóló

önkormányzati rendeletét. A rendeletet kiegészítette úgy, hogy
szántó/gyümölcsös/kert esetében 600,-Ft/ha/év a mezõõri
járulék mértéke.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy 2013.
január 1-jétõl határozatlan idõre kössön szerzõdést a DOTTORE
Bt-vel Köröstarcsa 2. számú háziorvosi körzetnek a
helyettesítéssel történõ ellátására és megbízta a jegyzõt a
háziorvosi körzet mûködési engedélyének megkérésére.
Felkérte továbbá a polgármestert a finanszírozási szerzõdés
megkötésére és a szükséges egyéb intézkedések megtételére. A
döntést az indokolta, hogy dr. Bíró Ibolya felbontotta az
önkormányzattal a háziorvosi feladatok ellátására kötött
szerzõdést 2012. december 31. napjával.
A testület megbízta a polgármestert a Paprévzugi szivattyútelep
felújítási munkáinak a megrendelésével, mely költség fedezetét
a költségvetés belsõ átcsoportosításából kívánja biztosítani.
Megbízta továbbá a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet
fentiek szerinti módosítását terjessze a testület elé.
A képviselõ-testület 2012. november 13-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület végleges nyilatkozatot tett a köznevelési
intézmény feladatainak ellátására vonatkozóan, megállapította,
hogy nem tudja az államtól átvállalni a mûködtetést.
A testület a 2013. évi ellenõrzési tervét elfogadta.
Az önkormányzat együttmûködési megállapodás megkötésérõl
döntött a Községi Sportkörrel, mely alapján az sportkör
pályázatot nyújthat be az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és fejlesztésre
LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl
igénybe vehetõ támogatásra. A pályázat a községi sportpálya
felújítására és a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló
helyiségek, felújítására vonatkozik, továbbá megépítésre
kerülh et egy kerékp áros pálya. A testül et megbíz ta a
polgármestert a Községi Sportpálya Községi Sportkör részére
történõ használatba adásra vonatkozó szerzõdés elõkészítésével.
A képviselõ-testület 2012. november 29-én tartotta soros
ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület az önkormányzat és intézményei 2012. háromnegyed
éves beszámolóját elfogadta. Megállapította, hogy az
önkormányzat gazdálkodása stabil.
A képviselõ-testület tudomásul vette a helyi adórendeletek
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót. 2013. évben sem változik a
helyi adók mértéke.
A testület megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzati
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konyha mûködtetését vizsgáltassa felül és tegyen javaslatot a
konyha további mûködési formájára.
A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár vezetõjével a
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozóan.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepcióját elfogadta és felkérte a polgármestert, hogy a
részletes költségvetést a vonatkozó jogszabályi elõírások
figyelembevételével készíttesse el és a szükséges egyeztetések
után azt a törvényben elõírt határidõre terjessze a képviselõtestület elé.
A képviselõ-testület módosította a 2012. évi költségvetését
489.220 eFt költségvetési bevétellel és 489.220 eFt
költségvetési kiadással.
A képviselõ-testület elfogadta a 2013. I. félévi munkatervét,
mely szerint az ülések az alábbi napokon lesznek megtartva:
Január 31. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2. A vállalkozó háziorvosok, fogorvos által az
önkormányzatnak fizetett költségtérítés felülvizsgálata
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása
(I. forduló)
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
4. A házibrigád beszámolója 2012. évi tevékenységérõl, a
brigád 2013. évi feladatainak meghatározása
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. Bejelentések
Február 21. (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 költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
megalkotása
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
5. Bejelentések
Április 25. (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 2012. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
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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
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó
Szentesi Katalin családsegítõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Bejelentések

Június 6. (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. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. A Képviselõ-testület 2013. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Smiri László polgármester
6. A mezõõri szolgálat bevezetésének tapasztalatai,
mûködésének értékelése
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
8. Bejelentések
A testület megbízta a polgármestert a közvilágítási célú aktív
elemek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerzõdés
aláírásával.
A testület az ivóvízre és szennyvízre vonatkozó 2013. évi
tervezett rekonstrukciós díjról a döntését a decemberi rendkívüli
ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy az
Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel az együttmûködési
megállapodást kösse meg.
A testület úgy döntött, hogy 2013. január 1. naptól az iskolaegészségügyi feladatok ellátását egy szolgálat mûködtetésével
biztosítja.
A képviselõ-testület a Berényi u. 19. és a Berényi u. 12/b. számú
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását
elfogadta és mentesítette a tulajdonosokat a víziközmû társulati
hozzájárulás megfizetése alól.
A testület megbízta a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
a Körös Volán Zrt-vel annak érdekében, hogy a Békéscsabáról
7.00 órakor induló járat Köröstarcsáig közlekedjen.
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Fontos, hogy az idõsebbek meséljenek életük eseményeirõl.
Sokat tanulhatunk tõlük.
(Gary Chapman)

2012. december 5-én ismét 90 éves
köröstarcsai lakost köszönthettünk
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Mikulásszolgálat
A régi hagyományt felelevenítve újra
Mikulásszolgálat indult december 5-én
este községünkben. A nagy érdeklõdést
bizonyítja az is, hogy 27 háznál
csengetett a Mikulás és csomaggal lepte
meg a gyerekeket.
Másnap, december 6-án meglátogatta az
ovisokat és az önkormányzat intézményeit, ahol szaloncukrot osztott a
dolgozóknak.

Községi Karácsonyi Ünnepség

Smiri László polgármester és Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ virággal, ajándékkosárral kedveskedett és
kívánt jó egészséget, további boldog éveket a 90 éves Szabó
Lászlóné Köröstarcsa, Arany J. u. 18. szám alatti lakosnak,
Esztike néninek.
A köszöntés során átadták 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! Esztike néni ma is érdeklõdik a napi események
iránt, szeret értesülni a nagyvilág dolgairól. Híreket hallgat,
televíziót néz, szívesen tevékenykedik bent vagy a ház körül.

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár elsõ alkalommal
rendezte meg a Községi Karácsonyi Ünnepséget hagyományteremtõ céllal.
Smiri László polgármester köszöntõjében a karácsonyt együtt
ünneplõ családok és közösségek fontosságát hangsúlyozta.
Elsõként a mûvészeti iskolás gyermekek népi köszöntõjét
hallhatták. Majd az óvodás csoportok léptek fel. A színjátszó
csoport tanulói versekkel színesítették a mûsort. Zongora
elõadást hallhattunk Csák Stefániától és Gál Anettõl. Végül
Kölüs Andrea karácsonyi slágereivel zárult a program.
Mindenkit megvendégeltünk és apró ajándékkal kedveskedtünk.

Testvér települési hírek
Novemberben meghívást kapott a Képviselõ-testület Orom
Helyi Közösségétõl a falunapjukra. Ennek a meghívásnak
tett eleget Smiri László polgármester és egy négy fõs
delegáció 2012. november 23-án.
A fogadtatás szívélyes volt. Érkezésünk után a könyvtárba
kísértek minket, ahol találkoztunk a Helyi Közösség
elnökével, Lékó Róberttel és a Tanács tagjaival. Büszkén
mutatták meg nekünk új tûzoltó autójukat, melyet helyi
összefogással és az önkéntes tûzoltó egyesület segítségével
sikerült megszerezniük.
Ezután átmentünk a mûvelõdési otthon nagytermébe, ahol
ünnepi mûsor keretében megnyitották a falunapot és
bemutatták Orom monográfiáját, melyre nagyon büszkék. A
mûsoron felléptek a helyi iskolások, óvodások és a
mûvelõdési egyesületek. A program az általános iskolában
folytatódott ahol megtekintettük a gyerekek alkotásaiból
készült kiállítást. Majd állófogadáson vettünk részt, ahol
Smiri László Köröstarcsa Község polgármestere
megköszönte a meghívást a Helyi Közösség és Tanács
tagjainak majd településünk ajándékát adta át Lékó Róbert
elnöknek.
Szabados Kata

A mûsort a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete teasüteménnyel, Kurilla Zita és párja fenyõfával, az önkormányzat
dolgozói mézes süti sütésével és ajándék készítésével támogatta.
Ezúton köszönjük mindenkinek a segítséget!

„Sokszínû világunk”
„Sokszínû világunk” címmel két fordulós rajzversenyen vettek
részt az általános iskola 6-7-8 évfolyamos tanulói a TÁMOP
3.2.13-12/1 „Mûvelõdõ gyermekközösségek a kulturális
örökség szolgálatában a Körösök mentén” pályázat keretében.
Az elsõ forduló témája z õsz volt a legjobb rajzok készítõi Bakó
Emese 8.o, Patzer Írisz 8.o, Vári Réka 6.o, Földesi László 6.o,
Molnár Kitti 6.o osztályos tanulók részesültek díjazásban. A
második fordulóban „Kis karácsony, nagy karácsony” témában
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CIVIL SZERVEZETEK
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesület
Köröstarcsai Helyi Szervezet

készültek az alkotások. A díjazott tanulók a következõk voltak:
Csák Stefánia 7.o, Szilágyi Szilvia 7.o, Somogyi Dóra 8.o,
Somogyi Petra 7.o, Tóth István 6.o.
A zsûri tagjai Ábelné Wagner Andrea, Miklós Gábor és
Szabados Kata voltak. A zsûri nagyon elégedett volt az elkészült
munkákkal. A kiállítás december végéig megtekinthetõ a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A rajzverseny
januárban tovább folytatódik az iskola további évfolyamain.
Végh Judit Szakmai felelõs

A Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Köröstarcsai Helyi
Szervezete évzáró vacsorát tartott 2012. november 24-én a
Szabó Károly Mûvelõdés Ház és Könyvtár termében. Az
ünnepséget Nagy Gabriella nyitotta meg, majd beszédet
mondott a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Elnök asszonya, Kovács Ágnes.
A rendezvény jó hangulatban zajlott. Visszajelzések alapján
elmondható, hogy mindenki meg volt elégedve a vacsorával és a
rendezvény lebonyolításával.

Csák Stefánia: Kis karácsony, nagy karácsony

Házi feladat az iskolából
Rímalkotás az iskoláról
Hoppá, mi ez, ja ez a vekker
Itt van megint egy újabb reggel.
Az ágyunkban szívesen dõzsölök,
de már a kakaó az asztalon gõzölög.
Szép lassan fölveszem a ruhámat,
tizenötször felmérgelem apámat.
Fölkapom az iskolatáskámat,
fejemre teszem a sapkámat.
A suliba bicajjal tekerek,
akárcsak a többi más gyerek.
Bemegyek az elsõ órára,
ránézek a faliórára.
Az idõ lassan eltelik,
A napló sûrûn kinyílik.
Ha nem tanultam otthon eleget,
rosszul megy a felelet,
itt van újra a felmentõ,
szünetet jelez a falicsengõ.
Az iskolát én valójában szeretem,
mert egész napom barátok közt tölthetem.
Mojsziás Miklós 5.A.
Közreadta : Szegedi Katalin pedagógus

Az ünnepségen a vacsoráról a Tópart Vendéglõ, a hangulatról
Bögre Imre gondoskodott, melyet ezúton is köszönünk.
Számos felajánlást is kaptunk Hídvégi Zoltán, Kovács Julianna,
Molnár Zoltán, Tiba Mihály, Újvárosi Csemege üzlet Nagy
Attila valamint a Koronglövõ szakosztály támogatta rendezvényünket.
Az új vezetõség számára ez az év a folyamatos tanulásról,
informálódásról, új helyzetek megismerésérõl, segítségnyújtásról szólt. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is
bizalommal fordulnak majd hozzánk jelenlegi és jövõbeni
tagjaink. A 2012-es évben a taglétszámunk 14 fõvel bõvült.
Remélhetõleg ez a létszám a jövõben tovább fog növekedni.

A 2013. évben is a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban tartjuk fogadóóráinkat, melyekrõl a tagokat a
kábel tv-ben, a helyi újságban, illetve a helyi szervezet irodájánál
kiírva értesítjük.
„Hópihe-szárnyon száll az idõ, ünnepi díszben áll a fenyõ.
Készül a bejgli, a sok jó falat, itt a karácsony a kertek alatt!”
Békés Boldog Karácsonyt és Új Évet Kívánunk!
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület
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Születésnap a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesületénél
Egyesületünk október 27-én ünnepelte 25. születésnapját. Ebbõl
az alkalomból ünnepi vacsorarendezvényt szerveztünk a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár nagytermében. Szép
számmal, 138-an vettünk részt ezen a szép estén.
Köszöntõmben megemlékeztem a megalakulásunkról, elõzõ
elnökeinkrõl, alapító tagjainkról, oklevelet és könyvet kaptak és
mindenkinek személyesen megköszöntem a munkáját, amit az
egyesületünkért tett. Lelkes szervezõink gondoskodtak róla,
hogy minden a helyén legyen, finom volt a vacsora, finomak és
szépek voltak Piri mama szülinapi tortái, színvonalas szép
mûsort láthattunk, jó zenére sokat táncoltunk.
Kedves vendégeket is fogadhattunk, a NOE elnökségébõl
Tóthné Nácsa Irént férjével és lányával, a Dél-Alföldi régió
vezetõjét Benedek Szilvit párjával, a Dévaványai és
Mezõberényi Nagycsaládos Egyesület képviselõit, Smíri László
polgármester urat feleségével, polgármesterünk és a régiós
titkárunk szép gondolatokkal köszöntöttek bennünket ebbõl a
ünnepi alkalomból, jólestek a dicsérõ szavak.
Jó volt látni, hogy a családok kicsi gyermekekkel együtt eljöttek
és a különbözõ generációk együtt ünnepeltek. Köszönöm a
szerve zõk és segítõ k áldoza tos munkáj át, a meghív ott
vendégeknek, hogy megtiszteltek részvételükkel bennünket.
Az egyesület minden tagjának erõt, egészséget és további szép
éveket kívánok.
Róbert Lászlóné elnök
Köröstarcsa, 2012. november 5.
December 8-án, szombaton tartottuk a karácsonyváró
ünnepünket a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
nagytermében.
Szép mûsort láthattunk az óvodások Margaréta csoportjától Ági
és Kati óvó nénik irányításával, felléptek a KNER TSE tarcsai
táncosai, akik latin táncokkal szórakoztattak bennünket, volt
tátika, citeraszó és ének. Köszönjük a színvonalas mûsort a
szervezõnek és a résztvevõknek is.
A mûsor után megérkezett hozzánk a télapó a gyermekek nagy
örömére, sok szaloncukrot, almát és mandarint hozott.
A büfében szendvics, üdítõ és sütemény várta a vendégeket. Volt
mézeskalács díszítés is.
A végén tomboláztunk és a családok csomagot kaptak.
Elfogadták meghívásunkat a mezõberényi nagycsaládos
egyesület vezetõi is.
Köszönjük a süteményeket és a felajánlott tombolatárgyakat, a
Német Finompékségnek a pogácsát.
Minden közremûködõnek köszönöm a sok-sok segítséget,
amivel hozzájárult a rendezvény sikeréhez és a gyermekek
öröméhez.
Kívánok mindenkinek kellemes békés karácsonyt és sikerekben
gazdag újévet a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
nevében Róbert Lászlóné
Köröstarcsa, 2012. december 9.

SPORTHÍREK
Garaczi Sándor Emlékverseny Tiszakécske
Délkelet-Magyarország diák II., diák I. és serdülõ
kötöttfogású birkózó területi bajnokság
2012. november 18.
A nagy létszámú megmérettetésen 180 fõ képviseltette magát,
természetesen a köröstarcsai csapat sem maradhatott ki. Lány
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versenyzõink részére a versenyt nehezítette, hogy azonos súlyú
fiúkkal kellett megmérkõzniük. Részünkrõl a következõ
eredmények születtek:
Marton Máté
48 kg bronz érem
Molnár Kitti
30 kg IV. hely
Vincze Andrea 63 kg IV. hely
Pintér Klára
63 kg V. hely
Püski Adrienn 55 kg VI. hely
Gratulálunk a versenyzõknek!
Továbbra is sok szeretettel várjuk a diákok és szülõk
érdeklõdését. A kedvezõbb idõbeosztás végett átköltöztünk a
zsibongóba, ahol a rendszeres edzések hamarosan indulnak.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
Köröstarcsai DSE birkózó csapata.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula
Békés-megyei Birkózó Szövetség Elnöke

Kézilabda
Véget ért a megyei kézilabda bajnokság õszi idénye, amelyet jó
eredménnyel zártak a KSK. csapatai.
A felnõttek közül a Köröstarcsa I. csapatát a dobogó valamelyik
fokára várjuk a bajnokság végén. Most a negyedik helyen állnak
7 gyõzelem, egy döntetlen a Kondoros I. ellen /28:28/ és két
vereség a Kétsoprony /24:25/ és a Gyula /24:22/ ellen.
A kiegyensúlyozott mezõnyben ez még jó eredmény, hiszen
tavasszal a Kondoros kivételével mind a két vetélytárs hozzánk
utazik. A csapat egységes. Bízunk a jó folytatásban.
A Köröstarcsa II. számára a tisztes helytállás a célkitûzés, de
ezen túl minél jobb eredményt remélünk a csapattól. A tabellán
elfoglalt nyolcadik hely jónak mondható, de voltak olyan
mérkõzések melyeket fegyelmezettebb, koncentráltabb játékkal
szorosabbá lehetett volna tenni.
Jelentõs mennyiségû lõtt gól /276/ mellett sok volt /318/ a kapott
gólok száma is, amely a gyenge védekezésre utal.
Probléma az is, hogy nemigen sikerül az utánpótlás-korú
játékosok beépítése a csapatba. Bögre Tamás viszont 98 góllal
/10 gólos elõnnyel/ vezeti a megyei góllövõ listát. /szép
teljesítmény/
A nyári edzõtábort követõen beindítottuk a serdülõ csapat
szervezését és szeptembertõl a rendszeres edzését is a Tao-s
támogatás segítségével.
A támogatásnak köszönhetõen már 21 fõ, 10-14 éves serdülõ
korú játékos részére tartunk edzéseket.
Lehetõség nyílt arra, hogy ifjúsági korú játékosainkat a
kuparendszerû ifjúsági bajnokságba, míg a serdülõket az amatõr
bajnokságba benevezzük.
Az ifjúsági csapat a várakozásnak megfelelõen szerepelt és a
második helyen áll. Ezt az eredményt kellene a tavaszi
folytatásban is tartani.
A serdülõ korú játékosok zömében még nagyon fiatalok és a
szeptemberi kezdéskor tudásban nagyon alacsony szintrõl
indultak. Ebben a korban nagyon sokat jelent a tudásbeli, a
magassági és a súlykülönbség is. Ezt mutatja a tabellán elfoglalt
ötödik helyezésük is. Szorgalmasan kell ezután is dolgozni,
hogy felzárkózhassanak az idõsebb, képzettebb ellenfelekhez.
Örülünk annak, hogy a kézilabda szakosztályban közel 60
sportoló edz, és versenyez sikeresen.
A Tao-s támogatás segítségével biztosítani tudjuk az utánpótlás
korúak felszerelését, utaztatását, terembérletét. Sajnos ez a
támogatás nem használható fel benevezési és bírói díjakra,
sportorvosi és más mûködési költségekre. Ezeket a költségeket
és a pályázati összeg saját forrását csak nagyon nehezen tudja
biztosítani a szakosztály.
Ezekkel az örömökkel és gondokkal zárjuk a 2012. évet.
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Köszönjük szponzoraink támogatását, szurkolóink biztatását.
Kívánunk sport-barátainknak, Köröstarcsa lakosságának
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet
Széplaki Zoltán Szakosztályvezetõ
Csapat
J.
1. Gyulai SE
10
2. Kondorosi KK I
10
3. Kétsopronyi SE
10
4. Köröstarcsa SK I.
10
5. Békéscsaba DKSE
10
6. Felföldi István SE
10
7. Mezõhegyesi SE
10
8. Köröstarcsa SK II.
10
9. Körös Kézilabda Klub 10
10. Nagyszénási SE
10
11. Kondorosi KK II
10

Gy.
9
8
8
7
6
6
4
3
1
1
1

D.
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

V.
1
1
2
2
4
4
6
7
9
9
9

Dob.
328
324
291
323
287
285
259
276
233
257
247

Kap.
265
249
226
249
258
261
291
318
303
350
340

P.
18
17
16
15
12
12
8
6
2
2
2

Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi
ünnepek idõszakában fokozottan lehet számítani a
községben megjelenõ utazóbûnözõkre (besurranó tolvajokra,
trükkös tolvajokra, valamint gépkocsi feltörõkre).
Az ünnepeket megelõzõ bevásárlás idõszakában a Mezõberényi
Rendõrõrs kiemelt figyelmet fordít a közterület rendjének
fenntartására, a bûncselekményt elkövetõk elfogására, a
bevásárló helyek, a piac területének, a MÁV állomás, a
buszmegállók, a pénzintézetek, a szórakozóhelyek, valamint az
egyéb nagy tömegeket vonzó helyek visszatérõ ellenõrzésére,
ezáltal a lakosság biztonságérzetének javítására.
Fontos azonban, hogy mindenki fordítson figyelmet saját
értékeinek, javainak megõrzésére.
A trükkös tolvajok felkereshetnek lakásaikon idõs személyeket,
amely során - kihasználva hiszékenységüket - valótlan
állításokkal és indokokkal (pl.: Nyugdíjfolyosósító Intézet
alkalmazottja, DÉMÁSZ dolgozó, pénzváltás céljából
érkezõ, stb.) megtévesztik az ott lakókat, elterelik a tulajdonosok
figyelmét, majd eltulajdonítják pénzeiket, vagy egyéb értékeiket.
A besurranó tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, vagy a
zárt bejárati ajtó, vagy kapu álkulccsal történõ kinyitását
követõen, a lakásba mennek, ahol gyors szemlélõdés közben
felkutatják a pénz,vagy más érték megtalálási helyét, azokat
magukhoz veszik, majd a helyszínrõl távoznak.
A hasonló bûncselekmények megelõzése érdekében: Tartsák
zárva az utca kaput és a lakás bejárati ajtaját! A kapukulcsot
mindig tartsák maguknál, ne a kapura akasszák! Idegen személyt
soha ne engedjenek a lakásba! Ne tartsanak a lakásban nagy
mennyiségû pénzt! A lakókörnyezetben élõk figyeljenek
egymásra! Hasznos lehet kutya tartása, és annak az utcai kapun
történõ feltüntetése! Segítséget nyújt a kilincsnyitásra
megszólaló kapucsengõ! A Szomszédok Egymásért Mozgalom a
lakókörnyezet éberségével távol tarthatja az idegen,gyanús
személyeket!
Tisztelt gépjármû tulajdonosok!
A bûnelkövetõk egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a
gépkocsival a bevásárló helyre érkezõket, és feltöréssel, vagy
nyitva hagyott ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gépkocsiból az
ott jól láthatóan elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont,
iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedõk figyelmét, hogy: a
jármûben ne hagyjanak jól látható helyen étéket! A gépkocsi
ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be! Rövid ideig
történõ eltávolodás esetén se hagyják kitárt állapotban az ajtókat!
Ne hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek,
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soron kívûl tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre
a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét a polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletérõl szóló 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben
foglaltak maradéktalan betartására.
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkezõ személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !
„Kis és közepes tûzijáték terméket (a közepes tûzijáték
termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban”
és a római gyertya kivételével) a petárda kivételével nagykorú
személyek december 28-ától 31-éig engedély nélkül
megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy idõben
összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják és a
használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tûzijáték termék (a közepes tûzijáték termékek
esetében a bombák, a „tûzijáték bombák mozsarakban” és a
római gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január
01-én 06.00 óráig engedély hiányában is felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a
vevõ által visszaadott kis tûzijátékterméket a 30. § (2)
bekezdésében meghatározott idõtartam lejártát követõ öt
napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt
köteles térítés nélkül visszavenni.”
A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése
érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai
terméket kíván felhasználni, csak fokozott óvatossággal, a
termékeken látható felhasználási szabályok maradéktalan
betartásával tegye azt.
Mezõberényi Rendõrõrs

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új esztendõt kíván a
Nagcsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván minden eddigi és leendõ vendégének a
Kishajó Kikötõ!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet kíván
önnek az Újvárosi Csemege Kft.
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