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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Az élet olyan, mint egy matekóra.
Mihelyt megoldottál egy feladatot, már
kapod a következõt.”
James Dent

A 2012-es év értékelése
Az év vége, az újév a számvetés, a tervezés
idõszaka. Mit tettünk? Mit valósítottunk meg a
terveinkbõl?
Hová érkeztünk, merre kell továbbindulni a céljaink
megvalósítása érdekében.
A költségvetésünket áttekintve kijelenthetõ, hogy 2012-ben az
önkormányzat gazdálkodása stabil volt, biztosítottuk az
intézmények mûködését, nem kötelezõ feladatként bölcsõdét,
turisztikai létesítményeket mûködtettünk.
Öt intézményben (Arany Gusztáv Általános Iskola,
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde, Alapszolgáltatási Központ,
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Polgármesteri
Hivatal) 70 munkatársunk végezte kötelezõ és önként vállalt
önkormányzati feladatok ellátását.
Köröstarcsán a gazdasági válság idõszakában megõriztük a
munkahelyeket és a közmunkaprogram - az abban résztvevõk
számára - több hónapra biztonságot hozott a mindennapokba és
megteremtette a további ellátásuk feltételét.
Tavaly 2734 fõ volt a lakosság száma, sajnos ismét kevesebben
élünk a településen. A munkanélküliség 8,57%, ami nem kevés,
ám jobb, mint a Békés megyei illetve az országos átlag.
A START mintaprogramban 74 fõ vett rész Köröstarcsán, a
programot az állami költségvetés 54.700.000.- Ft-tal, 100%-ban
támogatta.
A munkaerõ alkalmazása mellett különbözõ eszközök
beszerzésére faapríték készítõ gép, bozótvágók, fûnyírók,
traktor, pótkocsi, kazánok (Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelõ)
került sor.
A téli hónapokban 15 fõ végezte az önkormányzati tulajdonú
külterületi utak, árkok, földterületek mentén található jövések,
kökénybokrok, vadhajtások, száraz fák letermelését,
feldolgozását, aprítását az így elõállított tüzelõ betárolását.
Az önkormányzat a tulajdonában lévõ vízelvezetõ rendszerek
karbantartása során 35 kilométernyi árokrendszeren tették a
munkások biztonságossá a vízelvezetést, így csökkentve a
belvízveszélyt. A tevékenység a kazánprogram megvalósítását is
segítette, hisz a csatornák mentén eltakarított növényzet tüzelõ
alapanyagként került hasznosításra. A munkát az év során
összesen 31 fõ végezte.
A közterületek, a temetõ, a sportpálya gondozása, a hó eltakarítása
(az intézmények elõtt, csakúgy, mint az idõskorú lakosok portája
elõtt) is a közmunkaprogramban résztvevõk feladata volt.
Hosszú évek után az önkormányzati temetõ kerítésének
felújításával is elkészültünk.

Az év elején a település kritikus állapotú nem aszfaltozott útjainak törmelékkel való feltöltését, az aszfaltozott utak
kátyúzását is elvégeztük, elvégeztettük.
Képviselõi segítséggel, a lakosság hozzájárulásával az
önkormányzat dolgozói és a közmunkaprogramban résztvevõk új
járdaszakaszokat építettek, a felszedett betonnal pedig további
javításokat végeztek el.
A faaprítékkal történõ fûtéssel jelentõs értékû gázenergiát
takarítottunk meg a fûtési szezonban.
A Köröstarcsáért Barátok Egyesületével együttmûködve valósult
meg a Kossuth tér felújítása, melyet a település lakói a falunapon
vehettek birtokba. Forgalmas közterületen felállítottunk egy
digitális órát.
Megszerveztük a mezõõri szolgálatot.
Év végén sor került az önkormányzat számára egy Dacia Duster
személyautó megvásárlására.
Köröstarcsa Község Önkormányzata hitel nélkül, de folyószámla
hitelkerettel gazdálkodott. Ezáltal bekerülhetett a Kormány
adósság-konszolidációs programjába, így közel 30 milliós
többletforráshoz jutott Köröstarcsa.
Így vált lehetségessé, hogy a 2013. évi költségvetési egyensúly
már a költségvetés tárgyalásának elsõ fordulójában elfogadható,
azaz „nullás” lehetett. Ilyen stabil helyzetben az önkormányzat
talán csak a rendszerváltozás utáni években volt.
2013. január 1-jétõl az általános iskola az államhoz került.
2013-ban az Önkormányzat mûködteti a konyhát, a
Családsegítést és a II. számú háziorvosi körzetet és a mezõõri
szolgálatot.
A Békési Járás felállásával az a hivatal foglalkozik az ápolási díj,
idõskorúak járadéka korábban jegyzõi hatáskör folyósításával.
Az ügyek intézésére hetente ügysegédet biztosít a járási hivatal.
Köröstarcsán a rendszerváltozást követõen folyamatosan
megtörténtek a nagy beruházások: a szennyvízhálózat kiépítése,
intézmények felújítása, turisztikai létesítmények kialakítása.
A mi dolgunk ezek magas színvonalú, takarékos mûködtetése, a
munkahelyek megõrzése.
Ebben az évben további 30 kilométernyi belvízelvezetõ árok
rendbetételét, ezzel egyidejûleg a következõ évi tüzelõ
begyûjtését tervezzük.
A kazánprogram a mûvelõdési házban folytatódik tovább, újabb
középület fûtése válik olcsóbbá.
Nagy adósságunk van azonban az utak, járdák állapotát illetõen.
A múlt évben megkezdett bel- és külterületi árokrendszer
karbantartás folytatását, az utak javítását, kátyúzását, a
balesetveszélyes, helyenként keskeny járdák javítását, építését
2013-ban is tervezzük.
Önkormányzati földterületen konyhakert növényeket készülünk
termelni a közmunkaprogramban résztvevõ munkaerõvel.
Az intézmények és a közvilágítás energetikai korszerûsítése
pályázati lehetõségek függvényében , a jövõ feladata.
Smiri László polgármester
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A képviselõ-testület 2012. december 7-én rendkívüli ülést
tartott.
A testületi ülés elsõ napirendi pontja képviselõi eskütétel volt.
Mikó Imre képviselõ halála miatt megüresedett képviselõi
helyre dr. Mieczynszky Ernõ került, aki az egyéni listán a
következõ legtöbb szavazatott kapta. Dr. Mieczynszky Ernõ
november 26-án átvette a megbízólevelét a Helyi Választási
Bizottságtól, majd az ülésen letette a képviselõi esküt.
A képviselõ-testület dr. Mieczynszky Ernõt a Humán és
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tagjának is
megválasztotta.
A képviselõ-testület módosította a költségvetési rendeletét, így a
költségvetés kiadási és bevételi fõösszege 494.320 eFt-ra
változott.
A testület megbízta a polgármestert, hogy az Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
állami fenntartásba vételével összefüggõ megállapodás
aláírásával.
A képviselõ-testület 2012. december 15-én rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület határozatot hozott az állam által biztosított
egyszeri, vissza nem térítendõ költségvetési támogatás
igénybevételére vonatkozóan, mely szerint az önkormányzat
folyószámlahitelét az OTP által leadott igazolás alapján az állam
megtéríti.
A képviselõ-testület 2012. december 20-án rendkívüli ülést
tartott.
A testület elfogadta a regionális víziközmû vagyon tulajdonjogi
helyzetének rendezésérõl szóló megállapodást és felhatalmazták
a polgármestert a megállapodást tartalmazó szerzõdés
aláírásával, illetve feljogosították, hogy a vagyonrendezés
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges tulajdoni
részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja.
A képviselõ-testület 2013. január 1. napjától a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni a lakossági
szilárd hulladékgyûjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés
közszolgáltatást és megbízták a polgármestert a szerzõdés
aláírásával.
A testület a 2013. évi szolgáltatási díjat az árstruktúra javaslat
szerint (hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény)
elfogadta. Eszerint lakossági díj 120 literes hulladékgyûjtõ
edény gyûjtésre és szállításra vonatkozóan 203,23,-Ft/ürítés +
ÁFA.
A díj emelkedés az inflációt követte (4,2%).
A hulladékszállítás díjához kapcsolódik még a
hulladéklerakókon lerakott települési hulladék után tonnánként
3.000,-Ft hulladéklerakási járulék, továbbá 100,-Ft/fõ/év
felügyeleti díj megfizetése. Településünk esetében a tavalyi
adatok figyelembevételével, ez a fenti díjon felül mintegy 8001.200,-Ft-os többletköltséget jelent évente az éves
hulladékkezelési díjban ingatlanonként, attól függõen, hogy az
ingatlant hányan lakják életvitelszerûen 2013. január 1. napján.
Továbbra is lehetõség van 60 l-es hulladékgyûjtés választására.
A képviselõ-testület a 2013. évi belsõ ellenõrzési tervének
módosítását elfogadta.
A testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy kössön az
Alföldvíz Zrt-vel szerzõdést a 2013. évi ivóvizes, és szennyvizes
rekonstrukciókra vonatkozóan 520.000,-Ft összegre, aminek
felhasználása a II. félévben történjen.
A testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy vizsgálja meg a
Köröstarcsa, Dózsa u. 34. szám alatti ingatlan elbirtoklásának a

2013.
február
2012. december

lehetõségét.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat vagyonáról és
a vagyo ngazd álkod ás szabá lyair ól szóló önkor mányz ati
rendeletét.
A képvise lõ-test ület megalko tta a szociál is célú tûzifa
juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
A testület úgy döntött, hogy a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárat 2013. évben a jelenlegi formájában mûködteti
tovább.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert és a jegyzõt, hogy
a konyha mûködését vizsgáltassák felül és az erre vonatkozó
elõterjesztést terjesszék a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát módosította.
A képviselõ-testület 2013. január 31-én tartotta soros ülését.
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület úgy döntött, hogy 2013. évre vonatkozóan a vállalkozó
háziorvos és a fogorvos által az önkormányzatnak fizetendõ
költségtérítést nem emeli.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a
költségvetés I. fordulójára kidolgozott elõterjesztés szerint a
2013. évi költségvetést terjessze a képviselõ-testület elé. Az
önkormányzat költségvetése már az I. fordulóra egyensúlyban
van.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy külsõ szakértõt bíz meg a
napközi konyha 2011-2012. évi mûködésének vizsgálatára.
Megbízta a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
A testület elfogadta a házibrigád 2012. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, valamint a brigád 2013. évi feladatainak
meghatározását.
A testület megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy
vizsgálja meg, hogy a település közterületeinek elnevezése
megfelel-e a 2012. évi CLXVII törvény elõírásának. A törvényi
szabályozással ellentétes elnevezések módosítására a bizottság
tegyen javaslatot a képviselõ-testületnek, a javaslattételhez kérje
ki a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének véleményét.
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetõ
elnevezések tilalmával összefüggõ módosításáról szóló törvény
szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet
nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal. A törvény kimondja, hogy a közterület-név,
átnevezés miatt szükségessé váló hatósági igazolványok, tehát
például személyi igazolvány, vállalkozói igazolvány és forgalmi
engedélyek cseréjére vonatkozó hatósági eljárások általános
illetékmentességét. Hivatalból kell kiállítani azoknak a személyi
okmányait, akiknek a helységnév, postai irányítószám vagy
közterület elnevezés miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozás
miatt ez indokolt.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
intézményvezetõi munkakörére pályázatot írt ki.
A testület jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfe nntartó
Központtal megkötött vagyonkezelési szerzõdést.
A képviselõ-testület elfogadta a gépjármû üzemeltetési
szabályzatának módosítását.
A képviselõ-testület a települési és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötendõ együttmûködési megállapodást
és megbízták a polgármestert a megállapodás aláírásával.
A testület a Polgármesteri Hivatal és a Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõde alapító okiratának módosítását elfogadta.
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A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a víziközmû társulattól
átvett ügyekhez kapcsolódó kérelmekrõl az áprilisi ülésen
döntenek.
A képviselõ-testület az ökocentrum hasznosításáról helyszíni
bejárást követõen dönt.
A következõ soros testületi ülés 2013. február 28-án lesz
megtartva a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
16.00 órától 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 költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Smiri László polgármester
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Smiri László polgármester
5. Bejelentések
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fogadóaljzat megépítése,…), azok tervezési munkáit is el kellett
végezni.
A beruházás megfelelõ kivitelezésének biztosítása érdekében
mûszaki ellenõrt bíztunk meg.
A település célja a helyi életminõség javítása, az épített
környezet védelme, a település arculatának fejlesztése és a
közterületek fejlesztése volt.
A telepített köztéri óra kiválóan kiszolgálja az autóbusszal
utazókat, helyi lakosokat valamint a településen áthaladókat
esetleg a községünkben megpihenõ utazókat.
Szivattyúfelújítás a Pap-révzugi holtágon

Bio- és megújuló energiafelhasználás
„kazánprogram”
startmunka mintaprogram
A kazánprogram célja a hátrányos helyzetû kistérségek
településein mûködõ közintézmények támogatása, hogy a
gázüzemû fûtésrendszert alternatív fûtési rendszerrel
egészíthessék ki. A projekt emellett a munkahelyteremtést is
elõsegíti, hiszen a kazánokat a településeken és a közvetlen
környezetben található fás szárú növényekkel fûtik, és ezek
kitermeléséhez, aprításához új munkaerõt is foglalkoztatni
tudnak az intézmények. A kazánfûtõk alkalmazását is
támogatja a projekt.
Településünkön 2012-ben indult be a kazánprogram, mely
keretein belül az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
fûtésrendszerét alakítottuk át alternatív fûtési technológiára.
Jelen projekten belül kialakítottuk a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban is az alternatív fûtési
rendszert (aprítékos, bálás kazán).
A program során foglalkoztatott 2 fõ látja el a fûtési
idõszakban a három intézményben a rendszer üzemeltetését.
Fûtési idõszakon kívül a fûtõanyag begyûjtésében,
elõkezelésében, raktározásában fognak részt venni.

Köztéri óra-hõmérõ
Köröstarcsa község központjában, a településen átvezetõ 47. sz.
fõközlekedési út mellett fekvõ, önkormányzati tulajdonú
közterületen köztéri óra-hõmérõt állítottunk fel LEADER
pályázati forrásból.
A beruházáshoz a szükséges kiegészítõ infrastrukturális
fejlesztéseket (mint pl. az elektromos közmû kiépítése,

Ez év február hónapjában visszatelepítésre került a Pap-rév zugi
holtág felújított átemelõ szivattyúja. A FLYGT gyártmányú
szivattyú most már biztonsággal képes a keletkezõ belvizek
Kettõs-Körösbe történõ továbbítására.
Az önkormányzat pályázat alapján önerõ nélkül 150 fõnek
tudott tûzifa segélyt biztosítani

A kiszállításról az önkormányzat gondoskodott.
Kazánprogram a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban
Befejezéshez közelednek a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár fûtésátalakítási munkái. A Bio- és megújuló
energiafelhasználás startmunka mintaprogram keretein belül
megvalósuló beruházás jelentõs fûtési költségmegtakarítást fog
eredményezni.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA
5630 Békés, Kossuth utca 3.
A BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATAL
SZERVEZETI EGYSÉGEINEK CÍMEI
Szervezeti egység
Békési Járási Hivatal
Törzshivatala
Békési Járási Hivatal
Hatósági Osztálya
- Szociális ellátások
- Szabálysértési hatóság
Békési Járási Hivatal
Okmányirodai Osztálya
Békési Járási Hivatal
Mezõberényi Kirendeltsége
Békési Járási Hivatal
Gyámhivatala
Békési Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége
Békési Járási Hivatal
Földhivatal

Címe
5630 Békés, Kossuth u. 3.
5630 Békés, Kossuth u. 3.

5630 Békés, Petõfi u. 2.
(Polgármesteri Hivatal)
5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.
(Polgármesteri Hivatal)
5630 Békés, Kossuth u. 3.
5630 Békés, Múzeum köz 1.
(Munkaügyi Központ)
Tel.: 66/411-747
5630 Békés, Széchenyi tér 15.
Tel.: 66/510-040

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Tisztelt Ügyfelek!
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal
ügyfélfogadási rendje az alábbi:
Hétfõ:
8.00-12.00, 12.30-16.00
Kedd:
NINCS
Szerda
8.00-12.00, 12.30-18.00
Csütörtök:
NINCS
Péntek:
8.00-12.00
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Tisztelt Ügyfelek!
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal
Mezõberényi Kirendeltségének (5650 Mezõberény, Kossuth
tér 1.) ügyfélfogadási rendje az alábbi:
Hétfõ:
8.00-12.00, 13.00-16.00
Kedd:
8.00-12.00
Szerda:
13.00-16.00
Csütörtök:
NINCS
Péntek:
8.00-12.00
Békés, 2013. január 1.
Tisztelettel: dr. Csarnai Judit hivatalvezetõ mb.

1+1%

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:
Kedvezményezett civil
szervezet neve:
1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Községi Sportegyesület
19977063-1-04

2013.
február
2012. december

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
8. Polgárõr Egyesület Köröstarcsa
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. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete 18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04

1+1%

4

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 2013 címeknél.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Kultúra Napja
„A gyerek az öröm, a reménység, egész kedves valója olyan
nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörûség.”
(Gárdonyi Géza)
„Mindegy, hogy képességeid mekkorák: fõ, hogy a tõled telhetõ
legjobbat formáld belõlük és általuk.”
(Weöres Sándor)
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az emléknapon
országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt
tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, az
oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.
Ebbõl az alkalomból a tavalyihoz hasonlóan az idén is
vetélkedõvel készült a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár. Ezzel az volt a célunk, hogy közelebb hozzuk a
gyerekekhez az olvasás és a versek szeretetét. Az idei év témáját
két író, költõ adta: megemlékeztünk Gárdonyi Géza
születésének 150. és Weöres Sándor születésének 100.
évfordulójáról.
A vetélkedõre 5-8-dik osztályos tanulók jelentkezhettek. Így
nyolc 3-4 fõs csapat képviseltette magát a versenyen.
Igyekeztünk arra törekedni, hogy minél játékosabb formában
elevenítsük fel verseiket, életútjaikat. Mindenki nevében
mondhatjuk, hogy kellemes hangulatban vetélkedtek a
gyerekek. Az elsõ három helyezett csapat könyvjutalomban

2013.
2012. december
február

TARCSAI
TARCSAI HÍRADÓ

részesült. Harmadik helyezést ért el a Kultúrvikingek csapata
(Molnár Kitti, Hajdú Bence, Földi Norbert, Földesi László),
második helyezett lett az Irodalom rabjai csapata (Csák Stefánia,
Boldizsár Dóra, Somogyi Petra, Bozsányi Evelin, Savolt
Szabina), elsõ helyezett lett a Könyvmolyok csapata(Ábel Dóra,
Várhalmi Antónia, Patzer Írisz, Földesi Alexandra)
Ezúton szeretnénk megköszönni a zsûri tagjainak a
közremûködést: Balázsné Dankó Hédi, Kopányiné Soós Ilona,
Ábelné WagnerAndrea.
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A tevékenységeknél megvalósultak különbözõ módszerek:
egyéni foglakoztatás, készségek fejlesztése elméleti és
gyakorlati tevékenységek által, kézügyesség, kreativitás
fejlesztése, ábrázolási módok megismerése.
A tervezett tevékenység idõbeni bontása:
1. alkalom:
„Itt van az õsz, itt van újra…”
Az õszi rajzversenyben a Pillangó csoportból 15 gyermek vett
részt. Többen ismétlik a nagycsoportot. Szívesen rajzolnak,
festenek, barkácsolnak. Ezt a témát több technikával is
megörökítettük. Festettünk, ragasztottunk, rajzoltunk,
barkácsoltunk. A gyerekek örömmel vettek részt a munkában.
Kitartóan dolgoztak. A pályázaton részt vett munkákból
kiállítást rendeztünk. A kész munkákat a zsûri megnézte,
nehezen lehetett választani, mert mindegyik színvonalas munka
volt.
2. alkalom:
„Kiskarácsony, nagykarácsony…”
Ebben az évben is nagy örömmel készültek a gyerekek a téli
ünnepekre. Izgatottan várták a Mikulást, a karácsonyi
ünnepségeket is, és szívesen rajzoltak, színeztek, festettek,
díszítettek. Ebben a témában a Pillangó és a Margaréta
csoportból vettek részt, összesen 15 gyermek. Az említett
technikákkal készült munkákból nagyon szép és színes kiállítást
rendeztünk be.
Örömmel várjuk a következõ rajzversenyt!
Juhász Antalné óvodavezetõ

Farsang
Az idén is készültünk farsangi álarcokkal a téltemetésére.
2013. február 8-án kézmûves foglalkozást tartottunk a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Különbözõ
technikákkal díszíthették ki álarcaikat és farsangi
szemüvegeiket az általános iskolás gyerekek. A délután jó
hangulatban telt el.
Február 18-án, hétfõn pedig farsangi vetélkedõre hívtuk a
gyerekeket, melyre több mint 50 gyermek jött el. A vegyes
csapatok kialakítása után izgalmas és mókás feladatokat
oldottak meg. A játék végén Végh Judit, a zsûri elnöke
kihirdette az eredményt, a legjobb csapatok oklevélben
részesültek. Természetesen a farsangi fánk sem maradhatott
el, melynek elkészítését köszönjük: Nagy Lászlónénak,
Rangasz Jánosnénak és Berényi Istvánnénak.

Egy kis hír óvodánkról
A dobozi Kulich Gyula Mûvelõdési Ház a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában címû felhívásra
támogatást nyert a TÁMOP-3.2.13-12/1-20120060
azonosító
számú
„Mûvelõdõ
gyermekközösségek
a
kulturális
örökség
szolgálatában a Körösök mentén” címû pályázatán.
Együttmûködõ partnerként a mi óvodánk is részt vesz ebben a
pályázatban.
Program elnevezése: Vidám vetélkedõk az oviban-rajzverseny.
Négy félév alatt kell lebonyolítani 8 rajzversenyt, kettõt-kettõt
félévente. Egy-egy rajzversenyen összesen 15 gyermek vehet
részt, alkalmanként mindig újabb 15 gyermek. A
megvalósításhoz anyagi támogatást nyertünk, melybõl
folyamatosan megvásároljuk a megvalósításhoz szükséges
eszközöket. A program fenntartása 5 éven át kötelezõ.
A tevékenység célja: kézügyesség és alapvetõ rajztudás
fejlesztése, formálása, kézügyesség fejlesztése, szabadidõ
hasznos eltöltése.

SPORTHÍREK
Versenybeszámoló 2013. február 11.

Kick-Box
Új év, új kihívások vártak Szentpéteri Bence 7. osztályos
tanulóra a Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzõjére.
A szezon elsõ versenyét Olaszországban, Mareno di Piave
városában rendezték a Golden Glove Világkupa elnevezéssel
2013.január 19-20-án. Három kategóriában indult ebbõl egy I. és
III. helyezést sikerült elérni.
A következõ versenyt Horvátországban, Karlovec városában
rendezték, ahol dupla súlycsoportban indult Bence. A sorsolás
következtében már a legjobb nyolc között összekerült a
háromszoros világbajnok Veres Rolanddal, aki „aranyponttal”
vagyis döntetlen menet, döntetlen hosszabbítást követõ elsõ
érvényes találattal gyõzte le Bencét, így helyezés nélkül végzett
a 47 kg-ban.

Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzõi és edzõjük
Debreceni Dezsõ
Az 52 kg-ban szintén a nyolc között találkozott az olasz
világbajnokkal akitõl szintén „aranyponttal” kapott ki, így
helyezetlen maradt.

TARCSAI
TARCSAI HÍRADÓ
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A következõ verseny Szlovákiában lesz, bízunk a kedvezõbb
sorsolásban és egy kis szerencsében.
Aki szimpatizál a sportággal és támogatni kívánja Szentpéteri
Bencét szívesen veszünk bármilyen anyagi támogatást.

Kézilabda
Véget ért a téli pihenõ a KSK. kézilabda csapatainak, és
megkezdõdött az alapozás is. Személyi változások is történtek.
A Köröstarcsa I. játékosa Kónya László tartós sérülése miatt
leadta a felszerelését, míg a Köröstarcsa II. játékosa, Marton
Roland az NB. II-es Berettyóújfaluba távozott. A II-es csapathoz
két ifjúsági korú játékos érkezett Szeghalomból.
Az alapozást követõen megtörtént az elsõ edzõmérkõzés is. A
Köröstarcsa I. csapata az igen jó képességû, NB. II-es
Berettyóújfaluval mérkõzött. Mieink kikaptak ugyan 40:25-re,
de igen mérkõzést játszott csapatunk.
A serdülõ fiúk is megmérkõztek a Berettyóújfaluval és 14:11-re
nyertek, ami igen hasznos volt a továbbfejlõdés érdekében.
A múlt hétvégén megrendezték a Horvát István emléktorna NB-s
versenyeit is, melyen a Köröstarcsa I. csapata jó játékkal, csak
gyengébb gólkülönbséggel a II. helyen végzett.
Eredmények:
Köröstarcsa - B.csabai DKSE.
25:20
Köröstarcsa - B.csabai BDSK.
25:22
Köröstarcsa - Újkígyós
25:29
Végeredmény:
1./ Békéscsabai DKSE.
2./ Köröstarcsa
3./ Újkígyós
4./ Békéscsabai BDSK

4 pont
4 pont
4 pont
0 pont

A felnõtt csapatok számára további edzõmérkõzések lesznek.
Ezen kívül március 3-án és 24-én Békéscsabán, március 10-én
Mezõberényben megrendezésre kerülnek a Horvát István
emléktorna megyei mérkõzései.
Március 10-ei mezõberényi program:
9.00
Kétsoprony
- Köröstarcsa I.
9.50
Békéscsaba DKSE - Nagyszénás
10.40 Kondoros I.
- Kondoros II.
11.30 Mezõhegyes
- Békéscsaba
12.20 Nagyszénás
- Kétsoprony
13.10 Köröstarcsa I
- Köröstarcsa II.
14.00 Mezõhegyes
- Nagyszénás
14.50 Kondoros I.
- Köröstarcsa I.
15.40 Kondoros II.
- Köröstarcsa II.
A felnõtt csapat meghívást kapott a Gyomaendrõdön, március 9én megrendezésre kerülõ Körös Kupára is.
A megyei bajnokság március 31-én kezdõdik. Kérjük látogassa
mérkõzéseinket és buzdítsa csapatainkat. Egyben kérjük, hogy
személyi jövedelemadója 1 %-át ajánlja fel a köröstarcsai KSK.
szakosztályai számára. Adószámunk: 1 9977063-1-04
HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

A 4. a osztály mottói a SZERELEMRÕL
Mi a szerelem?
„Amikor két pár találkozik és egymásba szeret. Ezt hívják:
szerelem elsõ látásra. Vannak meghitt pillanatok, is mint az elsõ
randi, csók kézfogás.”
Vigyázz, mert a szerelem nehéz. Nem biztos, hogy sikerül de egy
próbát megér.” (Pardi Viktória 4.A)
„A fiúnak tetszik egy lány .Vonzódik hozzá, ha nem látja
hiányzik neki. Virággal kedveskedik neki.”(T.M.)

2013.
február
2012. december

„ Olyan dolog, amikor valaki iránt vágyat érzel. Szeretnéd
közelebbrõl megismerni. Mindig a közelségében akarod tudni
magad.”
„A fiú és a lány közötti mély érzéseket jelenti. Akár egy életre is
szólhat. Nem szabad kicsúfolni azt, aki szerelmes, mert akkor
nagyon megbántjuk. (Palotai Petra)”
Közreadta: Szegedi Katalin tanító

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Engedje meg, hogy tisztelettel meghívjuk és röviden
tájékoztassuk Önt a Magyar Államkincstár által
forgalmazott állampapírokról és a Kincstár értékpapírforgalmazási tevékenységérõl.
Az elõadást a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Köröstarcsa, Kossuth
út 18-20.)
Földszinti
nagytermében tartjuk 2013. március 22-én 10 órai
kezdettel.
A tájékoztatót követõen
igény esetén
lehetõséget
biztosítunk a helyszínen történõ számlanyitásra is. Ez
természetesen csak lehetõség, elsõdleges célunk a
tájékoztatás, az állampapír vásárlás melletti érvek
ismertetése. A számlanyitás nem jár azonnali befektetési
kötelezettséggel és pénzbefizetéssel, mindössze a személyi
igazolványra, lakcímkártyára, adókártyára van szükség.
Kérjük, hogy készpénzt befektetési szándéka esetén se
hozzon magával.
Ezúton köszönjük meg elõre is, amennyiben megtisztel
bennünket figyelmével, és részt vesz rendezvényünkön.

Kedves Gyerekek és Fiatalok!
A Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
tagfelvételt hirdet, a lovakat szeretõ és a
lovaglás iránt érdeklõdõ, sportolni akaró
gyerekeknek és fiataloknak. Nálunk
megtanulhatsz lovagolni, részt vehetsz az
egyesület klubnapjain és kedvezményesen nyaralhatsz nyári tábo-rainkban.
Egyesületünk a Magyar Lovassport
Szövetség és a Békés Megyei Lovas Szövetség tagja, így a
nálunk igazolt gyerekek és fiatalok versenyeztetése is
megoldható a klub színeiben.
Az egyesületi tag éves tagdíja 3000 Ft.
Amennyiben érdeklõdésedet felkeltettük, szeretettel várunk.
Kedves Szülõk! Kérjük támogassa adója 1%-val a
köröstarcsai lovas egyesületet!
Adószám: 18001099-1-04
Köszönjük!
Jelentkezni és érdeklõdni:
Végh Judit lovas tanár és szervezõnél lehet
(30-555-9368).
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

