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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2014. október

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

14. évfolyam 6. szám

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója:
Nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek a szavazólapon szereplõ sorrendben:
Polgármesterjelölt neve
Jelölõ szervezet/független jelölés
1.
Lipcsei Zoltán
Független
2.
Vigh Lajos
Független
3.
Smiri László
FIDESZ-KDNP
Nyilvántartásba vett képviselõjelöltek a szavazólapon szereplõ sorrendben:
Képviselõjelölt neve
Jelölõ szervezet/független jelölés
1.
Marton László
JOBBIK
2.
Kovács László
Független
3.
Kovács Pál
Független
4.
Kovács Tibor
Független
5.
Puskás János Tamás
Független
6.
Gyaraki Imre
Független
7.
Nosza József
Független
8.
Varga Antal
Független
9.
Litvai László
FIDESZ-KDNP
10.
Szûcs Katalin
Független
11.
Bányai Gábor
FIDESZ-KDNP
12.
Pap Bálintné
FIDESZ-KDNP
13.
dr. Mieczynszky Ernõ
FIDESZ-KDNP
14.
Puskás László
Független
15.
Végh Judit Jolán
Független
16.
Molnár Sándor
FIDESZ-KDNP
17.
dr. Bácskay Tamás
FIDESZ-KDNP
18.
Török Imre Mihály
Független
19.
Strausz József
Független
A megválasztható képviselõk száma 6 fõ.
Nyilvántartásba vett nemzetiségi képviselõjelöltek a szavazólapon szereplõ sorrendben:
Nemzetiségi képviselõjelölt neve
Jelölõ szervezet
1.
Botlikné Strausz Margit
MCF
2.
Horváthné Strausz Erzsébet Barbara
MCF
3.
Strausz József
MCF
4.
Botlik János
MCF
A megválasztható képviselõk száma 3 fõ.
A szavazókörök címe:
1.

számú szavazókör

Kossuth u. 18. (Mûvelõdési Ház és Könyvtár)

2.

számú szavazókör

Kossuth u. 39. (Önkormányzati Konyha)

3.

számú szavazókör

Kossuth u. 41/a. (Óvoda)

Nemzetiségi szavazókör

Kossuth tér 2. (Alapszolgáltatási Központ)
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

megbízták a polgármestert a megállapodás aláírásával.
Az önkormányzati ciklus lezárásaként a polgármester, az
alpolgármester, a képviselõk és a fõjegyzõ asszony a munkájuk
elismeréseként emléklapot vett át.

A képviselõ-testület 2014. augusztus 7-én rendkívüli ülés
tartott.
A testület módosította az 1/2014. (I.13.) számú határozatát a
Békés Megyei ivóvízminõség-javító Program nagyprojekt
önerejére vonatkozóan, valamint a konzorciumi megállapodást
kiegészítették.
A testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait,
póttagjait. Tagok: Gyarakiné Pardi Erzsébet, Bötsch Józsefné,
Juhász Antalné, póttagok: Baji József, Róbert Ferencné.
A képviselõ-testület engedélyezte a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõdében a Katica Nagycsoportjában, Pillangó Középsõ
csoportjában és a Margaréta Kiscsoportjában a csoportra
megállapított maximális létszám 20%-os átlépését.
A testület 30 eFt-os támogatást biztosított az általános tartalék
terhére a Titán Járási Önkéntes Mentõszervezet részére nemzeti
minõsítõ és rendszerbeállító gyakorlathoz.

Fejlesztések településünkön

A képviselõ-testület 2014. szeptember 11-én tartotta soros
ülését.
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végreha jtásáró l és a két ülés köz ött tört ént font osabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta Köröstarcsa Község Önkormányzata és
intézményei 2014. I. féléves beszámolóját.
A testület módosította a 2014. évi költségvetését, így a
költségvetés fõösszege 472.106 eFt-ról 474.974 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület megalkotta a közterületek elnevezésérõl és
a házszám megállapítás szabályairól szóló és a vagyonkezelés
szabályairól szóló önkormányzati rendeleteit.
A testület módosította a települési szilárd hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét.
A testület módosította a talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendeletét. Kibõvült a mentesség köre, eszerint:
A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj fizetése alól mentes:
- családban élõ személy esetén az, akinek az egy fõre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át.
- egyedülálló személy esetén az, akinek a havi nettó jövedelme
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át,
- az az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó, aki a 70. életévét a
tárgyév március 31-ig betölti,
- akinél a közcsatorna kiépítésre került, de mûszakilag nem tud
rácsatlakozni.
- az az ingatlanhasználó, akinek a díjmentességi kérelem
benyújtásnak idõpontjában a mérõóra kezdõ és záró óraállása
között legfeljebb 1 m3/hó átlag alatti vízfogyasztása keletkezett.
- több ingatlannal rendelkezõ tulajdonost a mentesség csak
egy ingatlanra ahol életvitelszerûen tartózkodik - illeti meg.
Különös méltánylást érdemlõ esetben a kibocsátó kérelmére a
tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os
díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
A) családban élõ estén az egy fõre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
össz egén ek (tov ábbi akba n: nyug díjm inim um) 130% -át.
b) egyedülálló estén a nyugdíjminimum 200 %-át.
A rendelet a folyamatban lévõ ügyekre is vonatkozik.
A testület tudomásul vette az államháztartási számvitelt érintõ
2014. évi változásokból eredõ rendezõmérlegek elkészítésérõl
szóló tájékoztatót.
A testület jóváhagyta a Református Egyházközséggel a temetõ
mûködtetésével kapcsolatos együttmûködési megállapodást,

Start munka mintaprogram keretein belül útjavítási munkálatok
vették kezdetét 2014.08.14-én. A szeptember 3-ig tartó folyamat
során, 11 munkan ap alat t 105,1 2 tonna aszfal t kerül t
felhasználásra. Összesen 28 utcán történtek javítások. A
munkálatokban naponta 8-10 közfoglalkoztatott vett részt.

Köröstarcsán kihelyezett információs táblák az MVH LEADER
támogatásával valósultak meg. A tájékozódást segítõ táblák a
fõútvonal mentén a fõbb intézmények és látnivalók irányát
jelzik.

Itthon vagy!
- Magyarország szeretlek! nap
2014. szeptember 27-én Köröstarcsa Község Önkormányzata is
csatlakozott az országos Itthon vagy!- Magyarország szeretlek!
rendezvénysorozathoz. Délután 14.00 órától indultak a
programok a Népi Kulturális Ökocentrumban.
A gyerekeknek már az elején, kézmûves foglalkozással és
vetélke dõvel kedvesk edtünk. Smiri László polgárm ester
köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy ez a
rendezvénysorozat hagyományteremtõ céllal jött létre, azért,
hogy felfedezzük és bemutassuk értékeinket.
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A Köröstarcsai Mazsorett Együttes csoportjaival, az óvoda
Katic a csopo rtjáv al és Tücsö k Peti gyerm ekmûs oráva l
folytatódott tovább a délután. Farkas Zoltán Békés megye
közgyûlésének elnöke, aki átadta a megyecímeres zászlót
Köröstarcsa Község lakosainak.
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A rendezvény idején Prohászka Béla Venesz díjas mesterszakács
Vendégváró pásztortarhonyáját kóstolhatták meg a résztvevõk.

A programokat színesítette a Békés megyei Értéktár-Túra
standja, ahol a bátrabbak értékes nyereményekért vetélkedhettek.

Farkas Zoltán a Békés megyei közgyûlés elnöke,
Smiri László polgármester
Késõbb a népzenéjé volt a fõszerep. Népdalcsokorral készült a
köröstarcsai asszonykórus és Borgula Benedetta, majd a
mezõberényi Leg a Láb Mûvészeti Iskola néptánc csoportja
varázsolta el a közönséget.

Este fél kilenckor meggyújtottuk a Szent Mihály- napi tüzet,
mely az összetartozást szimbolizálja.

Végül a Torony Band kétórás élõ koncertjével jó hangulatban
zárult az este.

Idõsek világnapja
2014. Október 1-jén Idõsek Világnapja alkalmából a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár mûsoros délutánt rendezett
a köröstarcsai idõsek részére.
Szívhez szóló verseket adott elõ Lakatosné Kurucsó Anikó,
Báthori Orsolya és Földesi Nikoletta. A folytatásban a
Mezõberényi Mécses Alapítvány 5 részes harangjátéka varázsolta el a közönséget.

TARCSAI HÍRADÓ
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Az esemény méltó lezárásaként a mazsorett együttes csoportjai
léptek fel. A mûsort követõen a mûvelõdési ház dolgozói házi
készítésû linzerrel, ajándékként pedig kulcstartóval
kedveskedtek. A megvendégelést az önkormányzat konyhája
által készített finom falatkák és frissítõ ital egészítette ki. Jó
hangulatban telt, tartalmas délután volt.

Közfoglalkoztatási kiállítás
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Közfoglalkoztatási Kiállítást szervezett 2014. szeptember 9-én

2014. október

Békéscsabán a Fõ téren, amelyen 58 Békés megyei település
mutatkozott be köztük Köröstarcsa is. A kiállításon látványos
keretek között megtekinthetõek voltak a települések által
megvalósított közfoglalkoztatási programok eredményei,
termékei. A közmunka-programban 70 település vesz részt, és
9100 embernek biztosítanak munkalehetõséget és fõleg
mezõgazdasági termékeket lehetett látni.
Köröstarcsa is kiállította a megtermelt és betakarított zöldségeit:
burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, zöldbab, szárazbab, tök,
cékla, répa, paradicsom, és karalábé is. Emellett kiállításra
kerültek a vetõmagok, takarmányok, fûszernövények,
feldolgozott termékek, tojás.
Külön sikert aratott az önkormányzati konyha által elõállított
mintamenza ételkóstoló ahol tojáskrémes és sajtkrémes
falatkákat, céklát, paradicsomlevet és ízesített vizet
fogyaszthattak a látogatók. A Községi Önkormányzat
közfoglalkoztatottjai által készített szõtteseket is
megtekinthették a látogatók és vásárolhattak is belõle.
A kiállításon lehetõséget kapott arra a is a településünk, hogy
mûvészeti csoportjaival is bemutatkozzon. Így Köröstarcsát az
Asszonykórus és a Mazsorett Együttes képviselte a délutáni
programok során.
Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy a közfoglalkoztatás
értékteremtõ munkát jelent. Büszkék lehetnek az elõállított
termékekre.

Kedves Lakosok!
Az önkormányzati tulajdonú
állattartó telepen
Köröstarcsa Szabadkai u. 4-5. szám alatt
TOJÁS ELADÓ 25.-/ db áron.
Hétköznapokon 9.00-12.00 és 13.00-18.00 óra között.

Kedves Lakosok!
Az Alapszolgáltatási Központban
mûködõ Családsegítõ Szolgálat folyamatosan gyûjt ruhákat a rászorulók
számára. Ha valakinek van feleslegessé vált, de még használható ruha,
lakás textília, játék, babaápolási
kellékek, bútor vagy bármilyen
használati tárgy a tulajdonában azt
szívesen fogadjuk. Ezeket a felajánlásokat rászoruló
családok részére továbbítja szolgálatunk.
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Nyári délutáni foglalkozás a könyvtárban
Augusztus hónapban meghirdettük a nyári napközis
foglalkozást a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
A gyermekek kortól függetlenül szabadon jöhettek, amikor
kedvük, szabadidejük, energiájuk engedte. Így változó
létszámban vettek részt délutánonként ezeken a
foglalkozásokon. 26 gyerkõc látogatott el hozzánk és érezte jól
magát. Voltak, akik barátokkal, testvérekkel érkeztek, ill. voltak
olyanok is, akik itt nyaraltak rokonoknál és nálunk találtak
barátokat.
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Kirándulás Kenderesre
Az Idõsek Klubjával ebben az évben Kenderesre szervezetünk
kirándulást. Sokan nem hallottak még róla, hogy ott található a
Horthy-kastély, a tengerészeti kiállító terem és a Horthy család
kriptája.
A klubtagok szép számban vettek részt az emlékhelyek
megtekintésében. A kastély eredeti állapotában tekinthetõ meg
jelenleg kollégiumként mûködik. /Most folynak a felújítási
munkálatok./ A tengerészeti kiállító terem hihetetlen

mennyiségû mûtárgyat, emléktárgyat õriz a Horthy család
örökségébõl. A hazafelé úton Kisújszálláson álltunk meg
ebédelni illetve megtekinteni a központban található szobrokat,
emlékmûveket és épületeket. A délutáni hõséget fagylalttal
próbáltuk enyhíteni. A kirándulás jó hangulatban, vidáman telt el
és a délutáni órákban jólesõ fáradtsággal tértünk haza.

Segítõink voltak az elõkészületi munkákban a diákok. Õk is részt
vettek a foglalkozásokon és felügyelték a gyerekeket, segítettek
a kézmûves foglalkozásokon a kisebbeknek.
A hónap során rengeteg mindent kipróbálhattak, mint
pl.:origami, gyöngyfûzés, zsugorka, festés, dekopázs, varrás,
csillámtetoválás, ping-pongozás, kiütõ, séta, célba dobás,
kártyajátékok, memória, puzzle, dominó, sakk, társasjátékok,
jenga, activity, bowling, diavetítés, tánctanulás, süteménykészítés, ugrókötelezés, székfoglaló…
Várunk benneteket jövõ nyáron is!

Vértesné Herbert Katalin

SPORTHÍREK
Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály
2013-2014. évi beszámolója
Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnõtt csapat és hat
utánpótlás csapat versenyeztetését szerveztük. Korosztályaink:
U7, U9, U11, U13, U16, U19, felnõtt.
Szakmai beszámoló:
Az U7-es korosztályunk a legkisebb, melyet óvodás és elsõ
osztályos gyerekek alkotnak. Itt a fõ cél megszerettetni a
kicsikkel a mozgást, fõként a labdával történõ játékot. Edzõ:
Tóth István
Az U9-es korosztályt a második, harmadik osztályos gyerekek
alkotják, ahol még szintén játékos formában tanulják a
labdarúgást, de a gyerekek egyéni technikai fejlesztése is folyik.
Edzõ: Tóth István
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Az U11-es korosztályt a negyedik, ötödik osztályos gyerekek
alkotják. Itt a cél a gyerekek egyéni fejlesztésének folytatása,
páros- és csapatjátékok gyakorlása, mozgáskoordinációjuk
fejlesztése, labdabiztonság növelése, lestaktika bevezetése és
gyakorlása. Edzõ: Miklós Gábor
Az U13-as korosztályt a hatodikos és hetedikes gyerekek
alkotják. A gyerekek folyamatos egyéni fejlesztése mellett,
tovább fokozzuk a labdabiztonságot. Egyre nagyobb szerepet
kap a csapatjáték, a többféle taktikai játékrend gyakorlása. Edzõ:
Hajdú Sándor
Az U16-as korosztály a nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes
gyerekekbõl áll. Õk már nagypályán játszanak, ugyanazon
szabályok szerint, mint a felnõttek, valamint ugyanazokat a
labdás gyakorlatokat, koordinációs feladatokat hajtják végre.
Edzõ: Szász Csaba, Tóth István
Az U19-es korosztály, az utánpótlás nevelésünk utolsó állomása.
Felkészítjük a játékosokat mind technikailag mind
állóképességileg és tovább erõsítjük bennük a labdarúgás
szeretetét, a csapatmunkát és az egymásért való küzdést. Edzõ:
Varga Lajos, Bokor Mihály.
Eredményeink:
Felnõtt csapatunk a megye III. bajnokság „A” csoportjában
szerepelt, ahol 7. helyen végzett, teljesítve a vezetõség által
elvárt tervet (4-8 - helyig).
U19: A csapat a megye III. bajnokságban a negyedik helyen
végzett. A gólkirályi címet is köröstarcsai labdarúgó szerezte
meg, Gyebnár István 54 góllal. Gratulálunk neki, a csapatnak
és az edzõknek is.
U16: A csapat a megye I. osztályban szerepelt, amely kissé
erõsnek bizonyult, mert a mi játékosaink átlagéletkora volt a
legfiatalabb. Ennek ellenére tisztelet illeti a játékosokat, hogy
végig küzdötték a bajnokságot a náluk idõsebbekkel szemben. A
bajnokságban 14. helyen végeztek.
U13: Mezõberény Farsang kupa, 4. helyezés,
Kétsoprony Május 1. kupa, 1. helyezés, a torna gólkirálya Hajdú
Bence játékosunk.

Kétsoprony Május 1. kupa U11-es és U13-as csapat is 1. helyezés
Gyomaendrõd Rózsa kupa, 4. helyezés
Köröstarcsa Pünkösd kupa, 1. helyezés, legjobb hazai játékos
Nyeste Márkó.
Kétsoprony Szent István kupa,1. helyezés, a mezõny legjobb
játékosa Horváth Sándor játékosunk lett.
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Kétsoprony Szent István kupa,2014.08.20. U13-as csapat 1.
helyezés, U11-es csapat 2. helyezés
U11: Kétsoprony Május 1. kupa, 1. helyezés, a torna gólkirálya
Puskás Péter és a legjobb kapus Tóth Ákos játékosunk.
Gyomaendrõd Rózsa kupa, 3. helyezés
Szeghalom Kakaó kupa, 4. helyezés
Köröstarcsa Pünkösd kupa, 3. helyezés, a legjobb hazai játékos
Schmél Zoltán.
Kétsoprony Szent
István kupa,2.
helyezés, a torna
gólkirálya Puskás Péter játékosunk.
Kétsoprony Szent
István
kupa,
2014.08.20. Horváth Sándort az
U13 legjobb játékosának választották, Puskás Péter az U11 gólkirálya lett.
Terveink:
A 2014-15. bajnoki évben a Bozsik programban szeretnénk
indítani az U7, az U9, az U11, és U13 gyermekcsapatainkat és a
megyei bajnokságban indítanánk az U16-os korosztály helyett
az U14-es csapatot.
Az U19-es csapatunk a megye III. osztályban fog szerepelni. A
csapat magjához beépítésre kerülnek az U16-ból felkerülõ
gyerekek. A csapat tagjai: Nyeste Dávid, Kerekes András, Burai
Balázs Sándor, Gyebnár István, Rövid Károly Márk, Zsákai
László, Bozsányi Norbert, Bakó Gergõ, Puskás Sándor, Putnoki
Dániel, Kiss Zoltán,Burai József, Szentpéteri Máté, Balogh Imre
Mihály,Földesi László,Kovács Tamás, Nyeste Viktor, Petneházi
Roland. Edzõjük továbbra is Varga Lajos és Bokor Mihály.
A felnõtt csapatunkban a 2014-2015-ös szezonra sikerült a
meghatározó játékosokat megtartani, hozzájuk csatlakoztak
Tímár Dávid / Mezõberény FC/, Zsombok János /Szeghalom
SE/, felkerült a felnõtt keretbe Bokor Sándor, Keresztesi József,
Mészáros Dávid és visszatért hozzánk régi edzõnk Zsombok
Attila.
Keret: Kurucz János, Tóth Gergõ, Bartó Róbert Roland, Tímár
Dávid ,Zsiga Norbert, Mészáros Sándor,Vámos Gábor, Bokor
Sándor,Tusjak Csaba, Mészáros Dávid, Andrejsi Mihály,
Keresztesi József, Lánczi Sándor, Varga Lajos, Németh Márk,
Bögre Tamás, Földi Norbert, Balogh Ádám, Zsombok János,
Tóth István.
Szeretnénk, ha felnõtt csapatunk a tavalyi 7. hely után, idén az
elsõ hatban végezne. Ehhez továbbra is várjuk a hazai
meccseken szurkolóink bíztatását. Köszönetet mondunk
azoknak a cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik
a felnõtt csapatot és az utánpótlás csapatokat támogatták.
Puskás László
vezetõségi tag
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