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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2013. október

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

13. évfolyam 7. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében meghívom Önt 2013. október 23-án nemzeti
ünnepünk községi ünnepségére.
Smiri László polgármester
0930 Ünnepi megemlékezés
Helye: Kossuth tér
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és
A képviselõ-testület 2013. október 10-én
rendkívüli képviselõ-testületi ülést
tartott.
A testület a Békés Megyei Ivóvízminõségjavító Program projekttel kapcsolatosan
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy az önkormányzati önrész összegét a
2014. és 2015. évi költségvetési ren-
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Alapfokú Mûvészeti Iskola ünnepi mûsora.
Felkészítõ tanár: Rónainé Wagner Éva
Ünnepi köszöntõt mond: Dankó Béla országgyûlési
képviselõ
Koszorúzás a kopjafánál
Emlékfa ültetés
Köszöntõt mond: Smiri László polgármester
Közremûködik: Róbertné Fábián Melinda
Helye: Liget

deletében elkülöníti. Megbízták továbbá
a polgármestert a pályázat aláírásával és a
további nyilatkozatok megtételével.
A testület úgy határozott, hogy nem
csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2014. évi fordulójához.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
57/2 013. (X.4 .) BM rend elet alap ján
szociális célú tûzifavásárláshoz kiegészítõ

támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 100 erdei köbméter a vállalt önerõ
összege: 254.000,-Ft. Az igénylés-hez az
önkormányzat az önrészt az általános
tartalék terhére biztosítja, továbbá az
önko rmán yzat gond osko dik a tûzi fa
településre, illetve a jogosultak részére
történõ szállításáról.

Folytatódnak községünkben az önkormányzati beruházások és felújítások

Megkezdõdött a Dübögõ utcai szolgálati lakás karbantartása. A
festést, mázolást Gyõri Sándor helyi vállalkozó végzi.

A Pipa úti szolgálati bérlakások udvarán felújításra kerülnek a
garázsok. A munkálatokat az önkormányzat házibrigádja végzi el.

A fagyok beálltáig folyamatosan valósul meg a település járdáinak újjáépítése a Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretében.

A közintézmények csatornáinak tisztításában a helyi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület is részt vett.

TARCSAI HÍRADÓ

2

Az önkormányzat négy intézményében - Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, Alapszolgáltatási
Központban, Egészségházban, Polgármesteri Hivatalban indult be a fûtés október 1-jével. A bio- és megújuló
energiafelhasználás, a startmunka mintaprogram keretein belül
megvalósult beruházás, jelentõs fûtési költségmegtakarítást
jelent az intézmények számára.

2013. szeptember 28-án 90 éves
köröstarcsai lakost köszöntöttünk!
Smiri László polgármester és Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ virággal és ajándékcsomaggal kedveskedett
és kívánt jó egészséget a 90 éves Farkas Lászlóné köröstarcsai
lakosnak a számára rendezett családi ünnepségen, aki 1923.
szeptember 30-án született. A köszöntés alkalmával átadták az
ünnepelt részére azt az emléklapot, melyet a szépkorúak
jubileumi köszöntése alkalmából állítottak ki és Magyarország
miniszterelnöke Orbán Viktor írt alá. Az átadott emléklap
hivatott kifejezni a szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és
hálánkat.

Ezen a napon Esztike néni
generáció volt jelen.

családja körében ünnepelt, öt

V. Szilvanap
2013. szeptember 28-29.
A Szilvanapok immáron ötödször került megrendezése
szeptember 28-29-én a Népi Kulturális Ökocentrum és Tájház
udvarán.
A Szilvanapok elsõ programjaként Szilvanapi vetélkedõvel
leptük meg a gyerekeket szombat délután, amikor még a nap is
ránk mosolygott. Nagy lelkesedéssel jöttek el a gyerekek és
vettek részt a 7 állomáson, melyen próbára tették ismereteiket és
ügyességüket. Célba dobtak, a település régi épületeinek

2013. október

Az elsõ gazdasági év végéhez ért a mezõgazdasági
közmunkaprogram. A termések betakarítása után a földek
szántása is megtörtént.
fotóiból kirakóztak, totót töltöttek ki Köröstarcsa helyismeretével kapcsolatban, õszi keresztrejtvényt fejtettek meg, régen
és most játékon párosítottak régi köröstarcsai épületek fotóit a
mostanival, így ismerhették meg Köröstarcsa régi faluképét.
Utolsó állomások egyike a mocsárjárás, a másik helyen szilvafa
rajzolás volt.
Az állomások teljesítése után a gyerekek kézmûveskedhettek:
korongozhattak, szõhettek, varrhattak, õszi ablakdíszeket
készíthettek. A gyerekeknek lehetõségük volt csillámtetoválást
venni. A vetélkedõ végén 3 kategóriában - ovis, alsós, felsõs jutalmaztuk a helyezetteket és vigaszdíjul mindenkit szilvás
gombóccal kínáltunk meg. A legügyesebbek voltak: Lakatos
Lõrinc Levente ovis, Budai Gergõ alsó tagozatos, Földesi László
felsõ tagozatos gyerekek. Gratulálunk nekik!
A délutáni programok alkalmával a gyerekeknek lehetõségük
volt póni lovagolásra és hintós falujárásra. Ezúton köszönjük a
segítséget Strausz Józsefnek és Marton Lászlónak.
A programok levezetésében megköszönjük a segítségét Birinyi
Brigittának, Bakóné Nagy Anikónak, Rása Ildikónak, Plavecz
Anikónak, és a középiskolás diákoknak: Szegedi Dórinak,
Fülöp Attilának, Burai Beátának, Somogyi Dórinak.
Az V. Szilvanapokat Smiri László polgármester úr nyitotta meg.

2013. október
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Köszöntõjében elmondta, hogy az idei Szilvanap is széleskörû
összefogással valósulhatott meg. Ez a nap, a hagyományápolás
napja, amikor felelevenednek a régi szokásaink, a tárgyalkotó
népi kultúra elemei, a lovas kultúra és a gasztronómia is.
Polgármester úr beszélt még arról is, hogy 2013-ban Köröstarcsa
is csatlakozott a Szilvanapokkal az „Itthon vagy Magyarország
szeretlek”c. programsorozathoz, mely Szent Mihály napjához
kötõdik. Azért van ez a rendezvény, hogy megmutassuk
értékeinket, meghívjuk elszármazottainkat, akik itthon érezhetik
magukat településünkön.
Végh Judit köszöntõjében a hagyományteremtés szerepelt,
melyre igénye van a lakosságnak. Az idei jó szilvatermésnek
köszönhetõen a szilvalekvár fõzés és kóstolás sem maradhatott
el.
Megköszönte a KÖBE tagjainak segítségét, támogatását: Birinyi
Brigittának, Bakóné Nagy Anikónak, Adamik Pálnénak, Juhos
Juliannának, Kovács Lászlónak.
Az Ökocentrum kiállítótermében Marti Imre és Komócsin Imre
Köröstarcsa képekben c. kiállítását tekinthettük meg, mely
ennek a két lelkes g yûjtõnek köszönhetõ, akik hagyományteremtõ értékmegõrzõ munkát végeznek. A legrégebbi
képeslap az 1898-as évekbõl való. Szép sikereket kívánunk
nekik!
A megnyitón közremûködött az immáron ötödik éve fennálló
Köröstarcsai Mazsorett Együttes 3 csoportja, õket az Árpád
téren láthattuk.
Majd Szívós László a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezet vezetõje nyújtott tájékoztatót az egyesület

munkájáról. Köröstarcsán különbözõ fejlesztések valósultak
meg a LEADER csoport támogatásával. 2008 óta a LEADER
program keretében jöhetett létre a Kossuth téri díszkút és
játszótér, a köztéri óra. Két futó pályázata van most is az
Önkormányzatnak, mely a jövõ évi Falunap támogatásáról és a
településen utcanév táblák, információs táblák elhelyezésérõl
szól. Szívós László tájékoztatta a lakosságot a november 1-jétõl
induló Turisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázatról, mely a
falusi szálláshelyek kialakítására, felújítására, ifjúsági
szálláshelyek kialakítására vagy szálláshelyekhez nem kötött
(lovassport, vadász- horgászturizmus) fejlesztésekhez ad 65%os ill. 100%-os vissza nem térítendõ anyagi támogatást, attól
függõen, hogy vállalkozói, közszféra vagy nonprofit a pályázó.
Részletes felvilágosítást a pályázatról személyesen adott az
érdeklõdõknek.
Népi köszöntõvel folytatódott a délután Bokor Péter és Földesi
László elõadásában.
Borgula Benedetta szilvához kapcsolódó népdalcsokra
következett.
Szentpéteri Hunor elõadásában két tréfás népmesét hallhattunk.
Budai Tamara fuvolán játszott el két népdalt.
Majd a Köröstarcsai Asszonykórustól hallhattunk népdalokat.
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A nap végén dévaványai és kalocsai táncokat mutattak be a
kamuti néptáncegyüttes fiataljai.
A népzenei csokrot a társastánc bemutató követte. Elsõként
Kõmûves Miklós és Kõmûves Orsolya mutatkozott be, akik már
12 éve táncolnak jelenleg a Sziluett TSE táncosaiként. Az idén
osztályt váltottak Standardból B-re, Latinból C-re.
Másodszor Budai Gergõt és párját Kovács Szabinát láthattuk
gyönyörûen táncolni, akik Szolnokon nem régiben aranyérmet
kaptak. Õk a Kner TSE táncosai.
A szombati nap a lekvárok és lekváros sütemények
eredményhirdetésével ért véget. A lekvárok versenyének elsõ
helyezettje Szegediné Mészáros Beáta, második helyezett
Szabados Gáborné, harmadik helyezett Szentpéteri Elekné.
A lekváros sütemények elsõ helyezettje Szabados Róza mézes
lekváros süteménye lett. Második helyezett Somogyi Dóra,
harmadik helyezett Adamik Pálné.
Gratulálunk a nyerteseknek, akik Birinyi Brigitta kerámiáit
vihették haza!
Vasárnap este a gyerekek kapták a fõszerepet. Elsõként az óvoda
nagycsoportosai, a Margaréta csoport lépett fel. Majd õket
követtek Bodrogközy Rita zenés-mókás gyermekmûsora, soksok ajándékkal.
Ezután Borgula Benedetta hívta táncba a közönség lelkes tagjait,
akik a néptánc alaplépéseit tanulhatták meg.
Az est sztárfellépõje a Sógorok zenekar volt, a Nóta és Muzsika
tv sztárjai, akik fergeteges hangulatot varázsoltak mulatós
slágereikkel.

Utána Köröstarcsa Község Önkormányzata, helyi alapanyagokból készült pásztorétellel, betyárossal kedveskedett a
vendégeknek. A betyárost a Mintamenza Programban részt vevõ
helyi Konyha dolgozói készítették el.

TARCSAI HÍRADÓ
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Végül házi sütésû linzerrel és teával láttuk vendégül a
megjelenteket, akik nagyon jól érezték magukat ezen a
délutánon.

21.30-kor pedig az ország 1300 településével együtt
Köröstarcsán is fellobbant a Szent Mihály napi tûz.
Az V. Szilvanapok során minden korosztály megtalálta a
számára megfelelõ programokat, családias hangulatban telt el ez
a két nap.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Idõsek napja
Idõsek világnapja alkalmából ünnepségre hívtuk a község idõs
korú lakosait 2013. szeptember 30-án a Mûvelõdési Házba. A
mûsoros délutánon elsõként Smiri László polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, melyben kihangsúlyozta hogy a
„kor mércéje nem az elszállt évek száma, hanem a szellem és a
lélek állapota”. Fontos, hogy mindig örüljünk a hétköznapok
apró örömeinek, legyünk kíváncsiak a nagyvilágra, várjuk
lelkesedéssel a holnapot.

Csík Sándor szavaival zárta köszöntõjét „A legfõbb mûvészet,
tudod mi? Derûs szívvel megöregedni!” Ehhez kívánt jó erõt,
egészséget, sok boldogságot Köröstarcsa idõs korú lakosainak
polgármester úr.
Ezután a óvoda nagy csoportosait, a Margaréta csoport õszi
mûsorát láthatták a meghívott vendégeink.
Majd Bátori Imre és Tóth Gréta Janka a Kner TSE tagjai standard
majd latin amerikai tánctudásukkal kápráztatták el
közönségüket.
Fábián Ágnes Ady Endre: Õrizem a szemedet, Gianni Rodari:
Fehér haj, Bényei József:Öregek c. verseit adta elõ, majd a
Csíkzenekartól a Fellegajtó nyitogató c dalát hallhattuk.
Felelevenítettük számukra a régi idõk moziját, melyben Kabos
Gyula fõszereplésével a Hetenként egyszer láthatom c. filmet
tekinthették meg.

Újabb beruházással bõvült a DOTTORE
Egészségügyi Szolgáltató Bt.
Dr. Mieczynszky Ernõ háziorvostól megtudtuk, hogy újabb
beruházással bõvült a DOTTORE Egészségügyi Szolgáltató Bt.
A háziorvosi rendelõben 2013. október 15-tõl lehetõség van az
úgynevezett Prothrombin-INR érték meghatározására. Ez a
Syncumart szedõ betegek számára rendkívül fontos, hiszen
nekik rendszeresen, heti-, 2 heti- vagy havi ritmusban kell
ismételni a vizsgálatot.
A mûszer eddig csak a békési rendelõintézetben vagy
Békéscsabán volt elérhetõ, ahol vénából történt a vizsgálat.
A helyi készülék rendkívül leegyszerûsíti a betegek számára a
vizsgálatot, hiszen a mérés az ujjbegybõl történik és 3 perc alatt
kész van. A beteg megszabadul az utazással járó
kellemetlenségektõl és egybõl a háziorvos kezébe jut az
eredmény. A mûszer kompakt kivitele, kis mérete, egyszerû
kezelése alkalmassá teszi arra, hogy a vizsgálatot a háziorvos,
akár a beteg otthonában végezze el. A vizsgálat térítéses.

Az elsõ beteg vizsgálata

TARCSAI HÍRADÓ

2013. október

Támogatott nyelvi
képzések a Szabó
Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban
2012. novemberében indult útjára a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi
és informatikai kompetenciák fejlesztése címû projekt a felnõtt
lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint
munkaerõ piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében.
A projekt közvetlen célja minimálisan 100.000 fõ bevonása a
kompetencia-fejlesztést célzó képzési programokba és ezen
létszámból legalább 85.000 fõ részére a képzés sikeres
elvégzését teszi lehetõvé illetve 10.000 fõ hátrányos helyzetû
személy bevonása a képzésekbe.
A program keretében községünkben is folyamatosan valósulnak
meg támogatott nyelvi képzések. Szeptemberben ért véget egy
90 órás német nyelvi képzés a mûvelõdési házban, most pedig
két angol nyelvi képzés fut párhuzamosan novemberig. A
tanfolyamokon való részvétel feltételei:
- Elmúlt 18 éves,
- Nem áll államilag támogatott tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban,
- Nem vesz részt ezen képzési programmal párhuzamosan más
hazai vagy európai uniós forrásból támogatott képzésben,
valamint
- Vállalja, hogy a képzés költségeit egy jelképes (2-5%-os)
önrésszel kiegészíti.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház munkatársai törekednek arra,
hogy a projekt végéig, azaz 2014. augusztus 31-ig minél több
tanfolyam valósulhasson meg nálunk.
Bõvebb információ a projekttel és a tanfolyamokkal
kapcsolatban személyesen a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban vagy 66/480-824-es telefonszámon.

Nagycsoportosok lettünk
Megkezdõdött a tanév. A szeptemberi hûvös szeles esõs idõben
az óvoda Margaréta csoportjában 27 kisgyermekkel (25fõ
iskolába menõ + 2fõ nyári születésû, óvónõk: Kati és Ági
óvónéni dajka: Irénke néni) lázas munkába kezdtünk. Év végén
elballagunk az óvodából, és sok-sok tudással, felvértezve
elindulunk egy esztendõ múlva az iskolába. Soknak tûnik ez az
idõ, de sok a tennivaló is. A tevékenységek, vagy más néven
foglalkozások naponta 2-3, rendre szervezõdnek, tehát a tudás
gyûlik, a képességek fejlõdnek. Mégis milyen kevés lenne, ha
csak az óvodai munkára terjedne ki a fejlesztés, hiszen a
szociális alkalmazkodó beilleszkedõ képességek nélkül semmit
nem érne a tudás. A gyerekekkel már idejében meg kell értetni,
hogy egy közösség tagjai vagyunk, szûkebb körben, az
óvodában, szélesebb körben, a községben. Éppen ezért, szívesen
tartjuk a kapcsolatot a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
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Könyvtárral, az Ökocentrummal, az Idõsek Klubjával, és
bármelyik egyesülettel, ahol szívesen látnak bennünket. Így
kerültünk tavaly a Nagycsaládosok Egyesületének
mikulásünnepségére, és a Községi karácsonyra vagy az idén a
Szilvanapok rendezvényre, illetve az Idõsek Napjára. Több mint
másfél évtizede lépünk fel az akkori MAMF-on és utódján, a
Falunapon. Óriási élmény a gyerekeknek, megmutatni mit
tudunk, és a szülõk, nagyszülõk is büszkén nézik a csemete
ügyességét, felkészültségét. Programjainkhoz mindig
megnyertük a szülõk támogatását, akik segítették munkánkat. A
szülõi értekezleten ismertettük év elején a várható programokat,
így senkit se ér váratlanul. Az elmúlt héten fogadtuk nagy
örömmel a tanító nénit, aki még számos alkalommal ellátogat
hozzánk. A csoportból néhányan részt vettek a Mesemondó
versenyen, valamint folytatódik a Dobozi Mûvelõdési Házzal
közös TÁMOP-os rajzpályázat is, de nem feledkezünk meg a
Világtakarékossági Napról sem. A felsorolásból is látható
mennyi színes tevékenységen vagyunk már túl 6 hét alatt, ami
nagyon sok hasznos tapasztalatot, és közös élményt nyújtott
számunkra.
Forró Antalné
óvoda vezetõ helyettes

CIVIL SZERVEZETEK
A vadászok választásra készülnek
A vadásztársaság jelenlegi vezetõségének mandátuma a folyó
vadászati idény végeztével lejár, így azt nem csak beszámoló,
hanem vezetõségválasztó taggyûléssel zárjuk. Minden
választásra igaz, de a mostanira fokozottan, hogy tétje van.
A jelenlegi vezetõség „öregjei” - ezt a kifejezést kis iróniával
használom, mint a „megbecsülés”; jelét -; úgy döntöttek, hogy itt
az idõ a fiatalításra és nem vállalnak újabb jelölést. Ez jól is,
rosszul is elsülhet. Jól - és ez a személyes meggyõzõdésem -, ha
az új vezetéssel az elmúlt öt év reformfolyamatai folytatódnak,
megszilárdulnak, és rosszul ha a még idõnként tetten érhetõ
önzés, és kapzsiság mentén egyfajta visszarendezõdés indul el.
A társaság elismerésre méltó fejlõdési pályán mozog, az
eredményeink magukért beszélnek, nem kell bizonygatni. Új
alap- és házi szabályzatunk van, így mûködésünk a törvényi
elõírásokkal összhangba került.
Szakszerû vadgazdálkodással elértük, hogy vadállományunk
most már méltó a kivételesen jó adottságokkal rendelkezõ
vadászterületünkhöz.

SPORTHÍREK
Kick-Boksz Verseny beszámoló
Ahogy mondani szokás a lepényevést sem a közepérõl kezdjük,
így beszámolómat sem rögtön a versennyel kezdem, a teljesség
érdekében. Szentpéteri Bence a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola 8. osztályos tanulója, a a Békéscsabai
Lakótelepi SE versenyzõje, 2013-ban immáron harmadszor
vívta ki a magyar válogatottságot.
2013. 09. 15-21-én kerül megrendezésre Lengyelországban,
Krynicza-Zdroj városában az Utánpótlás Junior és Kadet KickBox Európa Bajnokság.
Szentpéteri Bence elsõ évesként a Kadet 2 korcsoportban (13-15
év) 47 kg-os súlycsoportban vett részt a küzdelmekben.
A nyár nagyon kemény, nehéz felkészüléssel telt, melyet sajnos
beárnyékolt egy lábujjtörés, egyetlen rossz mozdulat
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következménye. Az elvárás szezon elejétõl kezdve és a
felkészülési idõszakban is mind végig a legjobb négy közé jutás
volt. Ott már bármi lehet, de elégedettek leszünk akkor is, ha ott
véget is érne a versenyzés.
A törésbõl felépülve, kettõ hét állt rendelkezésre az EB kezdésig.
Minden eddig szerzett rutint, tapasztalatot bevetettünk a jó
szereplés érdekében. Bence rájellemzõen nagy akarattal,
kitartással olyan formát hozott ilyen rövid idõ alatt is, amely
meggyõzött mindenkit , õt nem lehet leírni, sérülés ide vagy oda.
Elérkezett az utazás ideje, mely probléma mentes volt.
Mérlegeléskor már volt egy kis csúszás de hibátlan 46,3 kg-al
hozta a versenysúlyt. Némi izgalom volt a sorsolást illetõen,
kiderült már az elsõ napon küzdeni kell, hazai lengyel fiú lesz az
ellenfél. Nem ismerjük, de nem számít nem félünk senkitõl, a
küzdelem 10-2 pontozással ér véget javunkra. Meggyõzõ fölény,
némi nyugalom, megvan az elsõ gyõzelem, nyolc közzé
kerültünk.
A következõ ellenfél egy szlovén fiú, vele már nemzetközi
versenyen találkoztunk és legyõztük. Ez pozitív elõjel, de minden
küzdelem más, nem szabad leírni senkit. A küzdelem érdekesen
alakul, 6-4-re nyerünk úgy hogy az elsõ menetben nincs pont.
Ellenfelünk nem vállalja a küzdelmet, menekül, sorozatosan
kilép a küzdõtérrõl, mégsem intik meg a bírók. A második
menetben 6-0-ra elhúz Bence, majd érdekes bírói döntések
következtében 4 pontot ajándékoztak ellenfelünknek. A
gyõzelmet így sem lehetett elvenni, négy között van Bence, a
reális elvárásokat teljesítette. A döntõbe jutásért egy orosz fiú várt
ránk, nemzetközi edzõtáborban már küzdöttek egymás ellen,
akkor Bence volt a jobb. Az edzés és versenyzés azonban egészen
más, de bizakodók vagyunk. Elérkezett a mérkõzés, elsõ
menetben 57 másodperc alatt 11-1-es pontozással, azaz technikai
KO-val vertük meg az oroszt. Azonnal véget is ért a mérkõzés.
Ekkora különbségnél leléptetik az ellenfelet, ezért hívják
technikai KO-nak. Az orosz edzõ, mint sebzett oroszlán úgy
bömbölt, nem akart hinni a szemének. Európa-bajnoki döntõbe
került Bence. A döntõben egy bolgár fiú az ellenfél, világbajnok
mint mi, nagyon ügyes, de megoldható problémának tûnik fõleg
ilyen fergeteges döntõbe jutással.
Európa-bajnoki döntõ, idegtépõ, taktikus küzdelem, a bolgár fiú
nem vállalja nyíltan a küzdelmet, de szabálytalan combrúgásokkal azért próbálja Bencét gyengíteni, amit valahogy a
bírók nem észlelnek. Ennek ellenére döntetlennel zárul az elsõ két
menet, így hosszabbítás vált szükségessé. A plusz idõ sajnos 2-1es vereséggel zárul, így II. helyezettként zárta Szentpéteri Bence
a 2013-as Utánpótlás Kick-Box Európa- bajnokságot.
Összegezve Bence minden tõle telhetõt megtett, ez most ennyire
volt elég. Hosszabbításban egyetlen ponttal kapott ki,
mondhatjuk a szerencse nem volt velünk. Menetelése méltó volt
világbajnoki címéhez, szakmai körökben is elismerést keltett, ez
nagyon fontos visszajelzés számunkra. Ennek megfelelõen
folytatjuk a munkát, új tapasztalatokkal felvértezve, még többet
dolgozva. Szentpéteri Bence felkészítõi voltak edzõje
Debreczeni Dezsõ V. dan mester, Király István IV. dan mester
szövetségi kapitány és jómagam.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ehhez a remek
teljesítményhez hozzájárultak:
Békéscsabai Lakótelepi SE
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola
Petõfi Zrt.
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Lehetõséget a TehetségnekAlapítvány
Dr Bácskay Tamás alpolgármester
Szõke Lajos vállalkozó
Fábián Sándor vállalkozó
Igyekszünk továbbra is megszolgálni azok bizalmát, akik hisznek
bennünk és az általunk elvégzett munkában.
Szentpéteri János

2013. október

Felhívás!
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. tájékoztatja a lakosságot hogy
közvilágítási hibabejelentés a nap 24 órájában az alábbi
elérhetõségeken történhet:
- 06 40/822 000/4-es menüpont
(közvilágítási hibabejelentés)
- kozvilagitashiba@edf.hu

Köszönetnyilvánítás
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete és a Körösvölgyi Póni
Klub Egyesület köszönetet mond mindenkinek, aki az adója
1 %-ával támogatta az egyesületek célkitûzéseit.

Az V. Szilvanapok
lekváros sütemények versenyének gyõztes receptje:

Mézes - lekváros tekercs
Hozzávalók:
Tészta:
50 dkg liszt
7 dkg zsír
20 dkg porcukor
16 dkg méz
3 tojás
1 kávéskanál fahéj
2 csipet õrölt szegfûszeg
1 kávéskanál szódabikarbóna
1 csipet só
Töltelék:
Fél üveg szilvalekvár
20 dkg dió
Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a zsírral és hozzákeverjük a
porcukrot. Lyukat formálunk a közepébe és beletesszük a
langyos mézet, a két tojást (a 3. tojással a tetejét kenjük le),
a szegfûszeget, a fahéjat, a szódabikarbónát és a sót. Jól
összedolgozzuk a tésztát és három részre osztjuk. Míg az
egyikkel dolgozunk, a többit letakarjuk, hogy ne száradjon
ki.
A tésztát 35-38 cm hosszúságúra és 18-20 cm szélességûre
kinyújtjuk. A közepét vastagabbra hagyjuk, mint a két
szélét. A vastagabban hagyott részre szilvalekvárt teszünk,
és körberakjuk dióval. Ráhajtjuk a két szélét a közepére,
jól rányomkodjuk és lekentjük felvert tojással.
A három rudat enyhén zsírozott tepsibe tesszük.
Elõmelegített sütõben 10 percig 200 fokon, majd 10-14
percig 150 fokon sütjük szép pirosra. Ha kihûltek,
nejlonzacskóba vagy zárható dobozba tesszük és másnap
fogyasztjuk.
Jó étvágyat hozzá!
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