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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

14. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ- testülete nevében tisztelettel meghívom Önt
2014.július 18-án 17.00 órára
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba
a VIII. Hal és Falunapok
megnyitójára
az Év Civil Szervezete díj
átadására,
az I. Világháború emlékei címû kiállítás megnyitójára
Az Év Civil Szervezete díjat átadja és köszöntõt mond:
Smiri László polgármester
A kiállítást megnyitja:
Balázsné Dankó Hédi történelem tanár
Közremûködik: Szabó Adrián
Smiri László
Polgármester

15.00 Eredményhirdetés
17.15 Mesevilág Interaktív Showja
17.55 Linea Aerobik Klub - Békés
18.15 Energy Dance Cool Hip Hop táncszínház
18.30 Csökmei Gábor koncertje
19.20 Bach Szilvia humorista, parodista elõadása
20.00 Csordás Tibor Fiesta
21.00 SWORD
A programok rossz idõ esetén a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban kerülnek megrendezésre. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Folytatódik a közmunkaprogram

PROGRAMOK
2014. július 18. (péntek)
SZABÓ KÁROLY MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
17.00 VIII. Hal és Falunap megnyitója
Az Év Civilszervezete díj átadása
I. Világháború emlékei c. kiállítás megnyitója
18.40
19.05
19.20
20.00
20.15
21.00

LIGET
Az óvoda Margaréta csoportjának elõadása
Berényi Népdalkör
Szilágyi Ida nótaénekes mûsora
Asszonykórus Köröstarcsa
Sláger party - Balázs Csongor (Jókai Színház)
Mulatós popzene A két Zsivánnyal

2014. július 19. (szombat)
SZABÓ KÁROLY MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
10.00 Testvértelepülések delegációinak fogadása
KISHAJÓ KIKÖTÕ
10.00 Röplabda bajnokság
LIGET
VIII. LIGETI TÓ KUPA Horgászverseny
VIII. Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Házi pálinkák- és muffinok versenye
Famíliatészta Kft. Ételkóstolója
10.00 Kreatív kezek foglalkozás gyerekeknek
14.30 Köröstarcsai Mazsorett Együttes csoportjainak
bemutatója
5.30
9.00

1. A Start Munkaprogram 2015. február 28-ig folytatódik, 21 fõ
vesz részt benne, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel
foglalkoznak. Köröstarcsa közigazgatási területén közel 2
hektáron, önkormányzati tulajdonú területeken folyik a
növénytermesztés. A munkások a Paprév kertben zöldborsót,
vöröshagymát, zöldbabot, céklát, sárgarépát, hónapos retket,
petrezselymet, burgonyát, spárgatököt, uborkát, paradicsomot,
szilvát, almát, körtét, meggyet termesztenek. A megtermelt
zöldségek, gyümölcsök az önkormányzati Mintamenza
konyhára kerülnek.
A programban résztvevõ munkások állattartásra alkalmas
épületet, gazdasági udvart alakítottak ki a Szabadkai út 4-5.
szám alatti önkormányzati területen.
Itt 20 nyulat, 100
tojótyúkot tartanak. A
telken szolgálati lakás
is kialakításra került,
így a gazdaság állandó
felügyelet alatt lesz. A
munkálatok (építés,
felújítás, nyúlketrec,
kerítés)
elvégzése
1.250.000 forintba került.
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A képviselõ-testület elfogadta a 2014. II. félévi munkatervét. A
II. félévben az alábbi idõpontokban lesz képviselõ-testületi ülés:

2. A településünk rendszeresen gondozott, öntözött parkjait,
virágágyásait, virágládáit egynyári virágok és évelõ növények
díszítik, amelyeket a munkások a tavasz folyamán ültettek el..
Az évelõ virágok jó részét a lakosok ajánlották fel. A parkokat,
sövényeket, virágágyásokat a közfoglalkoztatásban résztvevõ
asszonyok gondozzák, további feladatuk a közterületek
tisztántartása.

3. Továbbra is folytatódik a belterületeken lévõ belvízelvezetõ
árkok, csatornák tisztántartása, karbantartása, vízszállítási
képességük fenntartása.
4. Járdaépítésre a képviselõ-testület 2,5 millió forintot különített
el. A munkálatok június elején a Kassai utcán kezdõdtek el.

A képviselõ-testület 2014. június 12-én
tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a közrend, közbiztonság helyzetérõl szóló
beszámolót. 2013. évben a kiemelten kezelt bûncselekmények
száma 21 volt, mely az elõzõ évhez képest nõtt.
A testület a Vagyonvédelmi Egyesület mûködésérõl szóló
tájékoztatót elfogadta.
A képviselõ-testület módosította a 2014. évi költségvetési
rendeletét, így a költségvetés fõösszege 472.106 eFt-ra
változott.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl
szóló beszámolót.

Szeptember 11. (csütörtök) 16.00 óra
! Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
! Tájékoztató a Képviselõ-testület 2010. október 2014.
október közötti önkormányzati ciklusban végzett
tevékenységérõl.
Elõadó: Smiri László polgármester
! Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról
Elõadó: Smiri László polgármester
! Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
! Bejelentések
! Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Október 23. (csütörtök)
Ünnepi Képviselõ-testületi ülés.
Október 30. (csütörtök)
! Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: polgármester
! Beszámoló a település tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes, tûzoltó
parancsnok
! Tájékoztató az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl
Elõadó: Csóka Károly ÖTE parancsnok
! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: polgármester
! Bejelentések
! Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
November 27. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: polgármester
2. Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése
Elõadó: polgármester
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: polgármester
5. A képviselõ-testület 2015. I. félévi munkatervének
elkészítése
Elõadó: polgármester
6. Bejelentések
A testület a mezõõri szolgálat mûködésérõl szóló beszámolót
tudomásul vette.
A testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 20.000,Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére a Roma Napok
megrendezéséhez. A testület megbízta a polgármestert a
támogatási szerzõdés megkötésével.
A képviselõ-testület a Községi Sportkör kézilabda szakosztálya
részére az önkormányzat önerõ alapjából 324.575,-Ft
visszatérítendõ támogatást biztosított, 2014. december 31-i
viss zafi zeté si hatá ridõ vel. Megb ízta a polg árme ster t a
támogatási szerzõdés megkötésével.

2014. június

TARCSAI HÍRADÓ

3

BMX pálya hivatalos átadása és Községi
gyermeknap
Május utolsó vasárnapja a gyermekeké. Elõször szerveztünk
Községi gyermeknapot, mégpedig a sporttelepre. Ugyanis ezen
a rendezvényen vehették birtokba gyermekek és felnõtt fiatalok
a BMX pályát. Smiri László polgármester úr ünnepélyes keretek
között adta át Fazekas Gergõ segítségével az új BMX pályát.

versenyt rendezett, melyen több település bringásai vettek részt.
Halpogácsával és üdítõvel kínáltunk meg mindenkit. A nagy
melegben fagyival és jégkásával hûtöttük magunkat. A program
résztvevõi remekül érezhették magukat és élményekkel tele jól
kifáradva térhettek haza.
Köszönjük a közösségi szolgálatot teljesítõ középiskolás diákok
segítségét, Rása Ildikó, Kurucsó Péter, Bokor házaspár, Strausz
József, Mikó Éva, helyi rendõrõrs, polgárõrség munkáját.

INTÉZMÉNYI HÍREK
MAZSORETT SIKEREK!

Fazekas Gergõ és Smiri László polgármester
Polgármester úr szavaival élve ez egy sikertörténet volt. 3 évvel
ezelõtt Fazekas Gergõ kezdeményezésére 27 fiatal és 198 felnõtt
írta alá a levelet, melyben támogatják a BMX- és gördeszka
pálya megépítését. A gyerekek, felnõttek, a hatóságok, civilek,
döntéshozók összefogtak a közösség számára fontos ügyért. A
létesítmény a Körös-Sárréti Leader akciócsoport támogatásával
és a községi sportkörrel közösen jöhetett létre 2014. májusában.
A kiszolgálóhelységek felújítására a sporttelep fejlesztésére és a
BMX-pályára mintegy 12 millió forintot költöttek. Így jutottunk
el odáig, hogy a gyerekek birtokba vehették Köröstarcsa
legújabb sportlétesítményét, a BMX-pályát.
Az átadást követõen az állomásos vetélkedõvel kezdetét vette a
Községi gyermeknap
A gyerekek szabadon használták az ugrálóvárat, tarambulint.
Arcfestést, csillámtetoválást kérhettek. Lufit hajtogattak,
kézmûveskedtek az ügyesebbek. Az kisebbek pónin lovagoltak.
A Nyulambulam zenekarral együtt énekeltek, szórakoztak a
gyermekek. A hatalmas aszfaltra rajzolhattak, a legjobb
aszfaltrajzokat jutalmaztuk. A nagyobbak és a felnõttek is
kipróbálták az íjászkodást az íjászbemutató után, melynek nagy
sikere volt. Az ifjúság Fazekas Gergõ szervezésében BMX

A 2013-2014-es tanévben, 3 korcsoportban, 27 gyermek vett
részt a mazsorett oktatásban, óvodáskortól, középiskolás
lányokig. A foglakozásoknak a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
adott otthont, melyet ezúton is köszönünk. A Köröstarcsai
Mazsorett Együttes 7 éves fennállása alatt, a legeredményesebb
évet zárta.
Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi Verseny
A Százszorszép csoport, Gyermek korcsoport (9-12 éves), Mini
formáció, Botos kategória arany, Pom-pon kategória, szintén
arany érem. A Szivárvány csoport, Junior korcsoport (13-16
éves), Botos kategória ezüst, Pom-pon kategóriában arany érem.
A legjobb tamburmajor Tóth Gréta Janka lett.
XV. Debreceni Országos Mazsorett Fesztivál
Százszorszép csoport - Kiemelt Arany Oklevél. Szivárvány
csoport Pom-pon kategória Kiemelt Arany Oklevél. A legjobb
tamburmajor ismét Tóth Gréta Janka lett.
V. Békéscsabai Nemzetközi Jubileumi Táncfesztivál
Százszorszép csoport Arany Minõsítés. Szivárvány csoportArany Minõsítés, így kategória gyõztesként felléptek a
Gálamûsorban.
VIII. Aradi Nemzetközi Dancing Europe Táncfesztivál
Százszorszép csoport Arany minõsítés, Szivárvány csoport
Gyémánt Minõsítés.
A záró bemutatón 5 éves kitartásáért, példamutató szorgalmáért
jubileumi serlegben részesült Somogyi Petra és Vértes Dóra
Kata. Ballagásuk alkalmával köszöntöttük és megajándékoztuk
Somogyi Petrát és Zsolnai Cintiát.
Az okleveleket, érmeket és a serlegeket dicsérõ szavak
kíséretében, Smiri László polgármester úr adta át a lányoknak.
A Százszorszép csoport tagjai: Baliga Tamara, Hajdú Petra,
Horváth Rebeka, Mokrán Dorina, Nagy Alexandra, Schmél
Vivien, Tóth Gréta Janka, Vértes Dóra Kata, Vértes Viktória.
A Szivárvány csoport tagjai: Bátori Orsolya, Bátori Réka,
Gyaraki Bettina, Smiri Tamara, Smiri Zsófia, Somogyi Petra,
Tóth Kinga, Török Csenge, Vámos Gréta, Várhalmi Antónia,
Vetési Viktória Vivien, Zsolnai Cintia.
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Magyar irodalom óra Budapesten

A tanév lezárult, de a munka folytatódik. Fellépünk a
Nagycsaládosok Gyermeknapján, a Ladányi Napokon, a Békési
Polgárõrség és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvényén valamint a VIII. Hal és Falunapokon.
Köszönöm a szülõk pozitív hozzáállását, összefogását, anyagi
áldozatvállalását, az intézmények és támogatók segítségét,
bizalmát, melyre tudásunk legjavával igyekszünk rászolgálni.
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ

Ismét élhettünk azzal a lehetõséggel, hogy Kati tanár nénivel
Budapestre menjünk.
Elõször a Néprajzi Múzeumban voltunk, ahol sok érdekes
régi használati tárgyat, ruhát láttunk.
Nekem leginkább a busók jelmeze tetszett.(Hunor)
A városban tett sétánk után a Szent István Bazilikába értünk.
A templom gyönyörû volt, ott láttuk Szent István „jobb
kezét” a Szent Jobbot. Megnéztük a Fekete Madonna
szentélyt.
Felmentünk a kupola körkilátójába, ahol megtekinthettük
egész Budapestet.
Végül a kirándulás fénypontjához érkeztünk, a várva várt
Nemzeti Színházba. Szemrevételeztük idegenvezetõvel az
épületet, majd végigcsodáltuk a János vitéz címû darabot és a
hihetetlenül nagyszerû színészeket. Óriási élmény volt
számunkra.
Remélem, máskor is részt vehetek ilyen élménydús
kiránduláson.
Farkas Petra 5.A és Szentpéteri Hunor 3. osztály

Iskolánk és büszkeségeink
Balog Zoltán miniszter úr az Emberi Erõforrások
Minisztériumának nevében „Felelõsségteljes és példamutató
munkájáért Elismerõ Oklevelet adományozott a Köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
nevelõtestületének.” Az errõl szóló díszoklevelet Balog Lajos
Csaba úr a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési
Tankerületének tanügyi referense adta át az iskola
igazgatójának, Török Imre Mihálynak a ballagási és tanévzáró
ünnepségen.
A
2013/2014-es
tanévben
kiváló
eredményéért
könyvjutalomban részesült, melyet Török Imre igazgató úrtól
vett át:
az 1. osztályban: Bácskay Adél, Baksai Balázs, Pap Viktória
Katalin, Szabó Levente Róbert, Tóth Imre Zsolt.
A 2. osztályban Budai Gergõ.
A 3. osztályban Bácskay Barnabás, Boldizsár Petra, Horváth
Rebeka Szonja, Szabó Zsuzsanna, Szentpéteri Lõrinc.
A 4. osztályban Bakó Lõrinc, Nagy Alexandra, Raj István, Tóth
Benedek, Tóth Gréta Janka.
Az 5. osztályban Vámos Lili.
A 6. osztályban Ábel Attila Gergõ, Bátori Orsolya, Török
Csenge.
A 8. osztályban Boldizsár Dóra, Csák Stefánia, Szentpéteri
Bence Máté, Szilágyi Szilvia.
Ballagók névsora
Bartalus Csaba
Bokor Andrea
Boldizsár Dóra
Bozsányi Evelin
Burai Molli
Csák Stefánia
Csóka Antal Flórián
Darida Orsolya
Gyaraki Bálint
Gyaraki Tamás János
Gyõri Péter
Harczman Afrodité
Kitajka Gabriella
Machó Alexandra

Marton Máté
Mojsziás Roxána
Molnár Anita
Nagy Patrik
Nyeste Viktor
Savolt Szabina Eszter
Somogyi Petra
Szabó Adrián
Szabó Barbara Katalin
Szentpéteri Bence Máté
Szilágyi Szilvia
Tóth Szilvia
Zombori Gábor
Zsolnai Cintia Szilvia

„Sokszínû világunk” rajzverseny
Lezárult a TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat keretében az általános
iskolásoknak rendezett nyolc fordulós rajzverseny. Az utolsó két
fordulóban az iskola 1. és 2. osztályos tanulói vettek részt. A
rajzversenyek témája a farsang és az anyák napja volt. A pályázat
célja a látszati ábrázolás a körülöttünk lévõ tér, illetve a térben
elhelyezkedõ formák, alakok, tömegek síkban való hiteles,
érzékletes megjelenítése, a valóság képekben való kifejezése. A
program hozzájárult a kézügyesség és a rajztudás, a kreativitás,
az alkotóképesség fejlesztéséhez, valamint a szabadidõ hasznos
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eltöltéséhez. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk a Mûvelõdési
Házban.
A színvonalas munkák közül a zsûri a legjobbakat külön
jutalmazta. A díjazott elsõs és másodikos tanulók Gyaraki
Adrienn, Bácskay Adél, Budai Gergõ, Berecz Viktória, Nagy
Olivér, Nemes Dániel, Kovács Rita, Róbert Roxána, Mészáros
János és Balogh Eszter voltak.
A szervezõknek ezúton is megköszönjük a lehetõséget.
Végh Judit szakmai vezetõ

ÓVODAI HÍREK
Néhány tájékoztató adat errõl az évrõl
Személyi feltételek alakulása
A gyermeklétszám alakulása
2013/2014-es nevelési évre 77 gyermeket írattak be a szülõk.
Minden gyermeket felvettünk. Év végére a költözködés, illetve
további felvétel miatt 80 gyermek járt óvodánkba.
Napközisek száma: 79 fõ, Gyermekvédelmi kedvezményben
részesült 40 fõ. Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
száma 5 fõ. A Sajátos Nevelési Igényû gyermekek száma 1 fõ. Az
óvónõk fejlesztõ munkáját segítette a gyógypedagógus,
logopédus, fejlesztõpedagógus és az óvodai gyógytestnevelõ.
Az év során biztosítottuk a gyermekek számára a hitoktatás
lehetõségét, melyen 10 gyermek vett részt az év során.
Felnõttek munkakörében változás történt, hiszen a Nemzeti
Köznevelési Törvény biztosított számunkra 1 pedagógiai
asszisztens alkalmazását, melyet Rása Bernadett látott el május
elejéig. Helyette Puskás Katalin Esztert alkalmazzuk, aki
szakképzett pedagógiai asszisztens.
A bölcsõdében
A gondozónõk száma: 2 fõ és 1 félmûszakos dajka dolgozik.
A bölcsõde férõhelye 14 fõ, jelenleg 100%-os a feltöltöttség.
Tárgyi feltételek alakulása
Az elmúlt nyáron megvalósult az udvari játékok átfestése,
melyet az idei nyáron is tervezünk. Elõtte el kell végezni a kisebb
javításokat, karbantartást. A nyár folyamán az épület belsõ
részében átfestésre kerülnek a mosdók, öltözõk, folyosók,
tálalókonyha, mosogatók. A napokban készült el a tetõ javítása, a
világítás biztosítása.
A Község költségvetése biztosította az intézmény zavartalan
mûködését.
Az egész éves munkánkat a Helyi Óvodai programunk alapján
végeztük, melyhez igyekeztünk a törvényességi feltételeket
biztosítani.
A programunk sajátossága a gyermekek egyéni, tevékenységközpontú személyiségfejlesztése a környezettudatos magatartás
kialakításával, az anyanyelv széleskörû kiterjesztésével a
különbözõség elfogadása mellett. Célunk a gyermeki aktivitás,
motiváltság, a kreativitás elõtérbe helyezése és a
kompetenciaérzés kialakítása elsõsorban az ismeretek
tapasztalati úton történõ megszerzésével.
Feladatunk: támaszkodunk a természetes gyermeki
megnyilvánulásokra, minél több élményhez juttatjuk õket, ahol
a játék és mozgás biztosított, a szép és helyes beszéd kialakul, a
környezet megismerésén túl annak védelme a négy õselem köré
csoportosítva. Feladatunk az óvodás gyermekeink testi-lelki
szükségleteinek kialakítása: az egészséges életmód kialakítása,
az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelviértelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Folytattuk a Kompetencia alapú programcsomag alkalmazását
nevelõ munkánk során.
Nagyon tartalmas év áll mögöttünk, melyrõl a szülõk az év során
készített fényképek megtekintése által gyõzõdhettek meg anyák
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napján, illetve szülõi értekezleten.
A gyermeknaphoz kapcsolódott az ugrálóvár, a lovacskázás,
melyet korábban bonyolítottuk le. A csoportok külön-külön
megünnepel ték a gyermeknap ot, kirándulás sal, játszótéri
játékkal és megvendégeléssel. Ebbõl az alkalomból a mûsor
végén minden óvodás gyermeket meghívtunk egy szendvicsre és
üdítõre.
Május elején megtörtént az óvodai és bölcsõdei beíratás, pontos
adatokkal csak augusztus közepétõl szolgálunk, akkor dõl el,
hogy ki, milyen csoportba kerül szeptembertõl.
Az iskolába 25 gyermeket írattak be a szülõk.
2014. június 02-tól megkezdõdött az óvoda nyári mûködése, a
szabadságok kiadása.
Ezúton mondok köszönetet az OVISOKÉRT alapítvány
kuratóriumának a segítségért, támogatásért, a Tarcsai Agrár Zrttõl kapott jelentõs összegû anyagi támogatást.
Juhász Antalné
Óvodavezetõ
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0060
Mûvelõdõ gyermekközösségek
a kulturális örökség szolgálatában
A Körösök mentén

A 2013/2014-es nevelési év elsõ félévében „vidám vetélkedõk
az oviban” címmel megvalósult az õszi és a karácsonyi
rajzverseny.
A második félévben a következõ két rajzversenyt bonyolítottuk
le.
„Itt a Farsang áll a bál!” 2014. február. 27.
Az ünnepekre és az azokra való készülõdésre nagy hangsúlyt
fektetünk csoportokban.
Arra törekszünk, hogy az ünneplés a gyerekek életkori
sajátosságához igazodva nyugodt, meghitt légkörben történjen,
ezzel hatva érzelmeikre.
A téltemetõ Farsangot nagy izgalommal várták a gyerekek.
Beszélgetõ körben arról beszélgettünk, hogy mit is ünneplünk a
farsanggal, hogyan ünnepelünk, és mennyit kell még aludni a
farsangi mulatságig.
Már három héttel a farsang elõtt elkezdtük a ráhangolódást.
Lampionokkal, füzérekkel, álarcokkal díszítettük fel a
csoportszobánkat. Farsangi szemüvegeket, álarcokat festettünk.
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Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk be a
csoportszobánk öltözõjében, mely nagy tetszést aratott a szülõk
körében, a gyerekek megkapták a jutalmukat.
Végre eljött a várva várt nap, a gyerekek izgatottan érkeztek az
óvodába. Reggeli után mindenki beöltözött a jelmezébe.
Szép számmal érkeztek érdeklõdõ szülõk, akik megnézték
farsangi mûsorunkat, és sok fotót készítettek a jelmezbe öltözött
gyerekekrõl.
A farsangi dalokat egy zenés, hangszereket bemutató, táncos
elõadás keretében adtuk elõ, ahol zenére vonatoztunk és eljártuk
a „kacsa táncot” is.
Kellemesen elfáradtunk!
A másik rajzversenyünk az anyák napi ajándékkészítés volt.
Anyák napja 2014.április.30.
„Óvodánkban az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles
napok jelentik az óvodai élet vezérfonalát. Nevelõmunkánk
fontos részei az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötõdõ
hagyományok, szokások felelevenítése. Az ünnepek, a szokások
keretet adnak munkánknak. A gyerekek megszokják, hogy a
jeles napok ismétlõdnek és hogy mindennek meg van a maga
ideje. A várakozás, a készülõdés fokozza az ünnepekhez fûzõdõ
érzelmeket, belsõ tartást ad, s ez által teljesedik ki gyermekeink
személyisége.” - idézet Helyi Nevelési Programunkból
Programunk szellemében készülõdtünk a gyerekekkel az
édesanyákat, nagymamákat köszöntõ ünnepségre.
Az ünnepséget megelõzõen, összeállítottuk a verses, dalos,
zenés-táncos mûsorunkat.
Elkezdõdött az ajándékkészítés, minden kisgyermek rajzot
készített, melyet felragasztottunk, az óvó nõk által készült
papírvirág hátuljára.
A gyermekek ebbõl a lázas készülõdésbõl, kérésünkre semmit
nem árultak el az anyukáknak, nagymamáknak.
A gyerekek hatalmas lelkesedéssel, mindent beleadva próbáltak
napról - napra, hogy minden jól sikerüljön.
A nagy napon szépen feldíszítettük a tornaszobát, élõ
virágokkal, piros masnikkal, szív alakban elhelyeztük az
ajándék cserepes virágot.
Az ünnepségen mindenki nagyon meghatódott az elõadott
mûsor láttán. A gyerekek nagyon büszkék voltak magukra, hogy
ilyen jól sikerült a kis mûsoruk, a szülõk pedig gyermekükre
voltak büszkék, hogy ilyen szép anyák napi mûsort adtak elõ.
A gyerekek nagyon büszkék voltak magukra, hogy ilyen jól
sikerült a kis mûsoruk, a szülõk pedig gyermekükre voltak
büszkék, hogy ilyen szép anyák napi mûsort adtak elõ.
Hoffmanné Bartalus Edit óvónõ

2014. június

Családi nap a Bölcsõdében
A gyereknap keretében az idén is megrendezésre került a Családi
nap itt a bölcsõdében. Erre az alkalomra a szülõket is meghívtuk.
A gyerekek reggel nagy örömmel érkeztek anyukájukkal,
nagymamájukkal. Jó volt látni, ahogy elmélyülten játszanak. A
napot különbözõ tevékenységekkel tettük színesebbé, lehetett
pillangót és katicabogarat ragasztani, tulipánt festeni.
Készítettünk közösen egy nagy plakátot is, amit aztán a bölcsõde
faliújságjára tûztünk ki a többi aznap készített munkákkal
együtt. Jó hangulatban telt el a nap, aminek a végén a gyerekek
értékes ajándékokkal térhettek haza.
Török Andrea
Kisgyermeknevelõ

SPORTHÍREK
Ezüstérem a kézilabdásoknak
Véget ért a 2013/2014-es megyei kézilabda bajnokság,
amelyben a Köröstarcsa I. férfi felnõtt csapata, az NB.II-be
feljutó Gyula csapata mögött ezüstérmes eredményt ért el.
Ez kiváló eredmény, hiszen az elõzõ évi bajnok csapatból a két
„gólgyáros” /Plavecz Roland és Bögre Tamás/ a bajnokság
indulásakor magasabb osztályba távozott, a tavaszi szezon elõtt
két játékos leállt, de munkahelyi elfoglaltságok és sérülések
miatt is voltak hiányzások. Ilyen gondok között mégis sikerült
érmet szerezni. Ezért a játékosok minden dicséretet
megérdemelnek teljesítményükért.
Ráadásul a csapat tagja, Ladányi Imre 158 lõtt góllal a
bajnokság gólkirálya lett.
A fiatalabb korosztály a Köröstarcsa II-ben becsületesen helyt
állt, míg a létszámproblémákkal küzdõ ifjúságiak bronzérmesek
lettek.
Az Országos Gyermekbajnokságban résztvevõ serdülõk a
kezdeti megingások után a végére „összeszedték” magukat és a
tizennégy csapatos bajnokságban a 9. helyen végeztek 19
ponttal, ami azért értékes helyezés mert az ellenfelek mind
városi, többnyire NB-s csapatok utánpótlásai voltak.
Most ugyan nem sikerült bajnokságot nyerni a tarcsai felnõtt
csapatnak, de így is „kiváló a produkció” , hiszen ebben az
évtizedben a felnõtt csapat egyszer volt 4. helyezett, kétszer
bronzérmes, négyszer ezüstérmes és kétszer nyert bajnokságot.
Az ifjúságiak az utóbbi hét évben mindig dobogós helyen
végeztek.
A kézilabdások kiváló eredményeikkel, a 2013/2014. évi
szezonban is tovább öregbítették Köröstarcsa sport sikereit,
amelyhez gratulálunk.

2014. június
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Köszönjük szurkolóinknak, támogatóinknak segítségét,
támogatását.
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

Köröstarcsai KSK. ezüstérmes kézilabda csapata: Állnak balról:
Fehérné Horváth H. intézõ, Papp R, Ladányi I, Szatmári M,
Schupkégel H. Balázs T. Molnár B. Molnár Zoltán edzõ, Lipcsei
Zoltán KSK. Elnök, Középen: Széplaki Zoltán szako.vez. Elõl:
Szatmári Cs. Mészáros Á, Wagner M, Bereczki A, Fodor M,
Lajos M., Puskás S.
2013/2014-es Békés megyei férfi kézilabda bajnokság
végeredménye
Csapat
J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Gyulai SE
16 14 2
0 558 354 30
2. Köröstarcsa SK I.
16 13 1
2 506 368 27
3. Kondorosi KK
16 11 0
5 508 333 22
4. Felföldi István SE
16 10 1
5 499 393 21
5. Kétsopronyi SE
16 9 1
6 432 340 19
6. Mezõhegyesi SE
16 6 1
9 447 509 13
7. HC Szarvas
16 2 1 13 391 619
5
8. Köröstarcsa SK II.
16 2 0 14 361 586
4
9. Körös Kézilabda Klub 16 1 1 14 266 466
3

RENDÕRSÉGI HÍREK
A rendõrkapitányság és a rendõrõrs székhelyén, Békés és
Mezõberény városokban a regisztrált bûncselekmények száma
az illetékességi területen elkövetett bûncselekmények számának
(589) 87,1%-a volt 2013. évben.
A települések vizsgálatakor megállapítható,
hogy Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Murony és Tarhos
községben a regisztrált
bûncselekmények csupán
12,9 %-át, azaz 76-ot
követtek el.
A rendõrségi eljárásban
Köröstarcsa községre vonatkozó, közterületen elkövetett
regisztrált bûncselekmények alakulása
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább a közterületen
bekövetkezett bûncselekmények befolyásolják. Köröstarcsa
Község nem tekinthetõ bûnügyileg fertõzöttnek, melyet a
bûncselekmény számok is alátámasztanak. A rendõri eljárásban
regisztrált adatok alapján megállapítható, hogy közterületen 6
bûncselekményt követtek el 2013. évben.
A kiemelten kezelt bûncselekmények számának alakulása
Az alábbi táblázat a rendõri eljárásban regisztrált kiemelten
kezelt bûncselekmények számának alakulását mutatja be.
Rendõri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bûncselekmények számának alakulása 2012-2013. évi ENYÜBS
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adatok alapján Köröstarcsa elkövetési hely szerint
2012. év 2013. év
Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Emberölés kísérlet
Testi sértés
1
Súlyos testi sértés
1
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészet
Garázdaság
1
Önbíráskodás
Visszaélés kábítószerrel
(a terjesztõi magatartások tekintetében)
Lopás
12
18
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármû feltörés
Lakásbetörés
2
1
Rablás
1
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
1
Orgazdaság
1
Jármû önkényes elvétele
Kiemelten kezelt bûncselekmények
összesen
14
21
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FIGYELEM!
A KÖRÖSTARCSAI
TAKARMÁNYFELDOLGOZÓ ZRT.
AJÁNLJA MINDENFÉLE BAROMFI,
SERTÉS ÉS KÉRÕDZÕ TÁPJAIT,
20 ÉS 40 KG-OS KISZERELÉSBEN,
DERCÉS, GRANULÁLT,
MORZSÁZOTT FORMÁBAN.
NAGYOBB TÉTELEK
KISZÁLLÍTÁSÁT VÁLLALJUK.
TELEPHELYÜNKÖN MUNKANAPOKON
7.00-15.00 ÓRÁIG
VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!
TELEPHELY:
KÖRÖSTARCSA, KÜLTERÜLET 76.
TELEFON: 66/480-190
Felhívás

Alkotótábor

Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye: A VIII. Hal és
Falunapok keretében ismét megrendezzük 2014. július 19én a Hal és tájjellegû ételek fõzõversenyét illetve a
Muffinok és Házi pálinkák versenyét Köröstarcsán a
Ligetben, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A verseny 9tõl 16 óráig tart. Ebbõl a fõzéshez rendelkezésre álló idõ 9.00 13.00 óra. Regisztráció, nevezés a zsûri asztalánál 9.00 és
10.00 óra között. A fõzéshez szükséges tûzifát biztosítjuk. A
fõzés helyszínén korlátozott számban- asztalok és székek is
lesznek, ahol a versenyzõ csapatok vendégeket fogadhatnak.
13.00 14.30 között az ételeket zsûri értékeli. A zsûrihez egy
tányér ételt kell beadni, a többivel a versenyzõ csapat
rendelkezik 15 órakor eredményhirdetés. 16 órakor a fõzés
helyét mindenki tisztán, feltakarítva adja át a szervezõknek.
Halétel-fõzõ kategória: 1. regisztrációs díj: 1.000 Ft. Minden
csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja. 2.
regisztrációs díj: 2.500 Ft. A csapat 3 kg tisztított halat kap. Az
elkészített étel nemcsak halászlé, hanem más halétel is lehet.
Minden csapat a saját fõzõedényeit használja. A verseny
gyõztesének és helyezettjeinek ajándékot, kupát biztosítunk.
Tájjellegû-étel fõzõ kategória: Regisztrációs díj: 1.000 Ft.
Minden csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja.
A készülõ étel bármilyen Körös-menti tájjellegû étel lehet.
Ajándékot, kupát biztosítunk a verseny gyõztesének
Házi pálinkák és muffinok versenye: Regisztráció, nevezés
a zsûri asztalánál 9.00 és 10.00 óra között. A 2 dl pálinkát és a 4
db muffint 11.00-ig kell a zsûri asztalánál leadni. 15.00 órakor
eredményhirdetés. A nevezési díj 200 Ft/ kategória.
Jelentkezni 2014. július 17-ig kell a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Kérjük jelezze, hogy kér-e a
fõzéshez halat.

Ebben az évben ismét Képzõmûvészeti
alkotótábort rendezünk 10-18 éves gyerekek
számára a Szabó Károly Mûvelõdési Házban Papp
Zoltán mûvésztanár vezetésével.
A tábor idõpontja: 2014. július 07 - 11-ig
Jelentkezési határidõ: Július 02-ig
Jelentkezni lehet telefonon: 66/480-824
mobil: 06/20/565-2550
személyesen: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Köröstarcsa Kossuth 18-20.
e-mailen: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Papp Zoltán: 06/70/510-38-78
Részvételi díj: 6.500 Ft (1.300.-/nap)
Ezen fölül étkezési lehetõséget tudunk
biztosítani a
Községi Konyhán : 600 Ft/ ebéd
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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