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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2017. június

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

17. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2017. május 25-én tartotta soros képviselõtestületi ülését
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2016. évi
beszámolóját. Az önkormányzat 2016. évi maradványát
75.338.093,-Ft összegben állapította meg. Az önkormányzat és
intézményei 2016. évi maradványának felhasználását
jóváhagyta és megalkotta a 2016. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendeletét.
A képviselõ-testület megalkotta a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, és díjairól szóló rendeletét.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Gyulai Tankerületi Központ
pályázatot nyújtson be az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítõ tereinek
infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt felhívásra az
önkormányzat tulajdonában és a tankerületi központ
vagyonkezelésében álló Kossuth u. 6., Kossuth u. 39. és a
Kossuth u. 4. szám alatt található ingatlanokra.
A képviselõ-testület módosította a fogorvosi feladatok ellátására
vonatkozó szerzõdést a rendelési idõ vonatkozásában. 2017.
június 1-tõl a rendelési idõ az alábbiak szerint módosul:
Hétfõ:
8.00-13.00
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
8.00-13.00
Csütörtök:
14.00-18.00
Péntek:
8.00-11.30
A testület a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján 2017.
szeptember 1-tõl Köröstarcsa Község Önkormányzata
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde mind a három óvodai
csoportjában engedélyezte a csoportra megállapított maximális
létszám 20%-os átlépését.
A képviselõ-testület engedélyezte az Alapszolgáltatási Központ
házi segítségnyújtás gondozói létszámának egy fõvel történõ
bõvítését 2017. június 1. napjával megbízta a hivatalt, hogy gondoskodjon a bõvítés miatti állami normatíva megigénylésérõl.
A képviselõ-testület a konyha felújítására benyújtott pályázat
megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését jóváhagyta.
A képviselõ-testület 2017. június 8-án tartotta soros képviselõtestületi ülését

A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját. A község
területérõl 2016-ban 5 jelzés érkezett a tûzoltósághoz, melybõl 3
tûzeset volt és 2 mûszaki mentés.
A képviselõ-testület elfogadta Köröstarcsa község 2016. évi
közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrõl és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót. Köröstarcsa községben a 2015. évben elkövetett 16
bûncselekménnyel szemben 2016. évben 28 bûncselekményt
regisztráltak. Közterületen elkövetett bûncselekmény 8,
kiemelten kezelt bûncselekmény 15, testi sértés 1, lopás 14,
lakásbetörés 2 esetben történt. Súlyos testi sértést nem követtek
el a településen. Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 4
volt, ebbõl 2 könnyû és 2 súlyos sérüléssel járt.
A képviselõ-testület a Polgárõr Egyesület tevékenységérõl szóló
beszámolót levette a napirendjérõl és a szeptemberi ülés
napirendjére tûzte. Felszólította az egyesületet, hogy az ülésen
képviseletérõl gondoskodjon.
A képviselõ-testület módosította a 2017. évi költségvetését. A
módosítás után a költségvetés fõösszege 909.836 eFt-ra
változott.
A testület elfogadta a 2017. II. félévi munkatervét.
A testület módosította a szervezeti és mûködési szabályzatát.
A képviselõ-testület módosította a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló rendeletét. A módosítás szerint 4
házigondozói körzet lett a településen.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzati kitüntetések
és díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, a védõnõi
szolgálat mûködési engedélyének módosításával. A módosítás
szerint a tanácsadás rendje az alábbiak szerint fog változni:
A területi védõnõi tanácsadások rendje:
Nõk, várandós anyák részére tartott tanácsadás: hétfõ 10-12 óra
Kenetvétel: hétfõ 13-15 óra
Csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: hétfõ 8-10 óra
A testület úgy döntött, hogy biztosítja a véralvadásgátlót szedõ
betegek térítésmentes vérvizsgálatát mind a két orvosi
körzetében.
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A képviselõ-testület jóváhagyta a Békési Gyógyászati Központ
és Gyógyfürdõ és az önkormányzat között létrejött szakmai
együttmûködési megállapodást.
A testület elutasította Ombodi Róbert vállalkozó bérleti díj
elengedésére vonatkozó kérelmét és vállalta, hogy a kikötõben a
parkolót saját kivitelezésben megvalósítja.
A testület elismerve a köröstarcsai kézilabda eredményét,
kifejezte azon szándékát, hogy a községi sportpályán kézilabda
munkacsarnokot létesít. Megbízták a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével, és a testület soron kívüli
tájékoztatásával.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a kábeltelevízió helyi adásának további mûködtetésérõl kezdeményezzen tárgyalást Mezõberény város polgármesterével.
A testület a közbeszerzési szabályzata alapján a „Köröstarcsai
Egészségház infrastrukturális fejlesztése”TOP-4.1.1-15-BS100044 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásához
a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjának Bencsikné Hudák
Ilona védõnõt és Török Antal tervezõt megválasztotta.
A képviselõ-testület a közbeszerzési szabályzata alapján a
„Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán” TOP1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú projekt
közbeszerzési eljárásához a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjának Szabados Kata mûvelõdésszervezõt és Kmetykó János
fõépítészt megválasztotta.
A testület a TOP-os pályázatok közbeszerzési eljárásai
közbeszerzési szakértõi feladat ellátásával megbízta dr.
Szatmáry Péter közbeszerzési szakértõt. Megbízták a
polgármestert a megbízási szerzõdés megkötésével.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország
2017. évi központi költségvetésérõl szóló 2016. évi XC.
törvényben meghatározott közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás jogcím pályázati kiírására a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény épület
felújítására és eszközbeszerzésére 442.500,-Ft támogatási
összegre. A saját forrás összege 442.500,-Ft, a önkormányzat
költségvetésében rendelkezésre áll.

További hír:

Forrás: Bartos Gyula EMMI
Dr. Maruzsa Zoltán Viktor oktatásért felelõs helyettes
államtitkát, Balog Zoltán emberi erõforrások minisztere,
Juhász Antalné nyugalmazott óvónõ, intézményvezetõ
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A képviselõ-testület a 20/2017.(II.07.) számú határozatával
kez dem ény ezt e Juh ász Ant aln é nyu gal maz ott óvó nõ,
intézményvezetõ Brunszvik Teréz díj miniszteri elismerését.
Juhász Antalné kiemelkedõ óvodapedagógiai munkájáért, a
magas színvonalon végzett negyven éves szakmai munkáért, a
gyermekek és a családok jólétének növelése érdekében tett
tevékenységéért elismerésként Brunszvik Teréz díjban
részesült, melyet 2017. június 1-én Budapesten a
Zeneakadémián Balog Zoltán emberi erõforrás minisztertõl vett
át.

Hõsök napja
A Magyar Hõsök Emlékünnepe, tisztelgés azon hõs magyar
katonák és civilek emlékére, akik életüket áldozták a magyar
haza szolgálatában.
A magyar hõsök emlékének megörökítése az utókornak
olyan kötelessége, amely önbecsülésünk, nemzeti
azonosságtudatunk megtartásának alapvetõ feltétele.
Erkölcsi követelmény, hogy a magyar hõsök emlékünnepén
méltó ünneplés keretében rójuk le hálánkat a nemzet hõsei
elõtt.
Eredete egy 1917-es törvénycikkre vezethetõ vissza.1945-ben
még országszerte megtartották a hõsök napját, de szerényebb
keretek között. Közel ötven évig csak titokban lehetett gyertyát
gyújtani értük, aztán 1989 májusában ismét tarthattak nyilvános
megemlékezést. Az Országgyûlés 2001-ben iktatta törvénybe a
Magyar Hõsök Emlékünnepét.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte Lakatosné Kurucsó Anikó
könyvtáros a megjelenteket 2017.05.26-án az I. világháborús
emlékmûnél megrendezett megemlékezésen.
Ezt követõen Petõfi Sándor: A királyokhoz címû versét
hallhatták Paczuk Gabi elõadásában, majd Balogh Dorottya, a
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának
kutatószolgálat vezetõjét mondta el ünnepi beszédét.
Beszédében felelevenített a 92 évvel ezelõtti eseményeket,
amikor 1925 májusában a megyei és az országos híradások
középpontjába került Köröstarcsa
Részlet Balogh Dorottya levéltáros ünnepi beszédébõl:
„Számos korabeli megyei orgánum, mint a Békés, a Körösvidék,
vagy a Békésmegyei Közlöny címlapokon hozta a köröstarcsai
hõsi emlékmû leleplezésérõl szóló tudósításokat.
A szobor ünnepélyes leleplezésére 1925. május 10-én vasárnap
került sor. A sajtó tudósításai szerint a község már régóta
készülõdött az országos visszhangot kiváltó eseményre. A házak
gondosan bemeszelve az utcák tisztára seperve, nemzetiszínû
zászló lobogott a legtöbb házon, Az emberek ünneplõ ruhát öltve
csoportosulnak a fõtéren, az emlékmû közelében.
A leleplezési ünnepélyre meghívott vendégek nagyrésze még a
szombati nap folyamán megérkezett. Ekkor érkezett meg
Kratochwil Károly altábornagy a nagy háború idején, a
nagyváradi 4. gyalogezred parancsnoka volt, ahová számos
tarcsait soroztak be , Scbandl Károly földmivelésügyi
államtitkár, Harsányi Pál békés-bánáti református esperes,
Temesváry Imre nemzetgyûlési képviselõ, Terstyánszky Jenõ
belügyminiszteri osztálytanácsos, Istók János szobrászmûvész,
Moldoványi János járási fõszolgabíró és végül báró Montagnac
Yocroes János a Magyar Képzõmûvészek Országos Hadi
Emlékbizottsága nevében érkezett a községbe. Kratochwil
altábornagy elõtt tisztelgett a köröstarcsai volt 4-es honvédek
küldöttsége, Puskás Imre községi aljegyzõ, volt fõhadnagy
vezetése alatt (Puskás korábban az olasz fronton harcolt s kétszer
is megsebesült).
Vasárnap reggel érkezett vitéz Rátvay Imre ezredes (aki a
szabadkai 86. császári és kir gyalogezredben harcolta végig a
háborút, ebben a gyalogezredben is harcoltak tarcsaiak), dr.
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Kovacsics Dezsõ fõispán, dr. Deimel Sándor alispán, Jánossy
Gyula rendõrfõtanácsos, vitéz Szabó Jenõ vármegyei Vitézi
Székkapitány.
Az ünnepély legimpozánsabb vendége József királyi hercegnek
érkezése volt. Érkezése délelõtt 8 óra 30 percre volt jelezve.
Kevéssel nyolc óra elõtt már kiment a 2030 tagból álló festõi
szépségû lovasbandérium vitéz Tóth János vezetése alatt és a
község négyes fogatán Kovacsics Dezsõ fõispán, Moldoványi
János fõszolgabíró, Brücher József községi fõjegyzõ, a tarcsa
határánál várakoztak a fõherceg fogadására. Közel kilenc órakor
érkezett meg József fõherceg, vitéz Fábry õrnagy szárnysegéd
kíséretében autómobilon Budapestrõl Mezõberény felõl. A
fogadás helyén Kovacsics fõispán üdvözölte és invitálta a
fõherceget, hogy szálljon át az említett négyes fogatba. A
bandériummal az élén haladt a négyes fogat, a lakosság sorfala
között a községen keresztül.
A városházánál fogadták a fõherceget, s Harsányi Pál esperes
mondott rövid üdvözlõ beszédet. József fõherceg tarcsai
kislányok sorfala között Brücher fõjegyzõ lakására ment, ahol
villás reggeli fogadta.

I. Világháborús emlékmû, Istók János alkotása
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sággal van eltelve a háború eredményének és a forradalomnak
láttára. Az emlékmûnek két oldalán az elesett 160 katona neve
van bevésve, s a következõ felirat áll rajta: Drága hazájukért
haltak meg õk, példájukat kövesse minden igaz magyar. Emlékül
állította az utókornak Köröstarcsa község közönsége.„
Az ünnepi beszéd elhangzását követõen a megjelent szervezetek- és intézmények delegáltjai elhelyezték a megemlékezés
koszorúit az I. és II. világháborús emlékmûveknél.

Községi Gyereknap
Május utolsó vasárnapja a nemzetközi gyermeknap. Ebbõl az
alkalomból községi gyermeknapot rendezett a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház, melyet önkormányzati forrásból sikerült
megvalósítanunk.
A programok 10 órától kezdõdtek. A gyerekeknek lehetõségük
volt ugrálóvárazni, trambulinozni, csúszdázni, a nagyobbaknak
sumozni. Kipróbálhatták az íjászatot, az ügyeskezûek fakanál és
ceruza tartót készíthettek konzervdobozból. A Kölyökszigetben
óriás jenga, malom és memória, diótörõ, gólyaláb és röpítõ várta
a gyerekeket.
11 órakor az Arany Gusztáv Általános Iskola második osztályos
tanulói léptek fel szórakoztató táncukkal, melynek címe Baj van
a részeg tengerésszel volt. Ezt követõen kezdetét vette a kutyás
agility bemutató a Gyulai Kutyás Agility Szabadidõsport Klub
tagjainak vezetésével. A bemutató után a gyerekeknek
megismerkedhettek a kutyákkal és kipróbálhatták a különbözõ
trükköket a felállított pályán.
Akik pedig elfáradtak, a csillámtetoválás és arcfestés alatt
kipihenhették fáradalmaikat.
A programok alatt folyamatosan sült a palacsinta a gyerekek és
szülik nagy megelégedésére, illetve minden gyermek
üdítõitalban, péksüteményben, jégkrémbe és héliumos lufiban
részesült.
Nagyon köszönjük a sok-sok támogatást a Kishajó kikötõnek, a
Gyaraki Tetõ Kft.-nek, Ancsin Jánosnak, a Vértes Farmnak,
Nagy Tibornak és családjának, a Köröstarcsa Hangulat
Brigádnak, Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Körös
Pékség Kft-nek és a Szõke és Társai Kft-nek.

A tarcsai hõsi szobor Istók János (aki a két világháború közti
idõszak egyik legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrásza volt)
szobrászmûvészének alkotása, amely község fõterén a
református templomkertbõl kihasított területen áll. Az emlékmû
mûkõbõl készült, s elkészítése 150 métermázsa búzába került
(vagyis 15000 kg búza). A háborúból zászlóval a kezében
hazatérõ honvédet ábrázol, aki meghatottsággal és szomorú-

A második osztályosok mûsora

INTÉZMÉNYI HÍREK
Óvodai hírek

Balogh Dorottya, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei
Levéltárának levéltárosa

2017. 05. 27-én került megrendezésre intézményünkben, az
évzáró és a ballagás, melyen a szülõk és a vendégeken kívül
megjelent Lipcsei Zoltán polgármester Úr, Bátori Lászlóné
lelkész, és a testület képviseletében Kovács László a pénzügyi
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bizottság elnöke. Számunkra a 2016-17-es tanév ismét változást
hozott, hiszen Laudiszné Julika óvó néni nyugdíjba megy a
nyáron, jelenleg felmentési idejét tölti. Intézményünkbe
összesen 84 gyermek járt, az óvodába, a három csoportba, 72
gyermek, mindegyike napközisként. A bölcsõdébe, ami nagyon
népszerû, állandósult a létszám. Felmenõ rendszerben
dolgoznak így lehetõség van az újonnan érkezõket felvenni,
hiszen az óvodáskorúak átkerülhetnek a kiscsoportba. A jövõ
évre történõ beiratkozás után szintén ilyen létszámmal
mûködünk majd.
Az idén is megszerveztük a képességfejlesztõ foglalkozásokat,
így segítette a nevelõmunkát a gyógypedagógus, a
fejlesztõpedagógus, a logopédus és az óvodai gyógytestnevelõ,
valamint a szenzomotoros fejlesztõ pedagógus, ami újdonságot
jelentett. Ettõl a tanévtõl kezdve, biztosítjuk a diétás étkezést
egyénenként az allergiás gyermekeknek szakorvosi javaslat
alapján. Megteremtettük a gyermekek számára a hitoktatás
lehetõségét, melyen 12 gyermek vett részt, két csoportban,
valamint létrehoztuk a tehetséggondozó „Zenemanó” csoportot
a három korcsoportból, akik az adventi gyertyagyújtáson, és a
községi karácsonyi ünnepségen léptek fel a nagyközönség elõtt.
Októbertõl májusig lehetõség nyílt az angolnyelvoktatásra,
ahová 17 gyermek járt, valamint megismerkedtünk a
nagycsoportosokkal, a lovaglással, ami nagyon érdekes volt
számukra. Jövõ évi terveink között szerepel mindezek
kiterjesztése a középsõcsoportosok számára, és a”Bozsik”
program megvalósítása, ami a Magyar Labdarugó Szövetség
utánpótlás képzés biztosításának az elsõ foka.
Az elmúlt nyáron lefestették az udvari játékokat mely az idén is
megvalósul, a kerítésjavítással festéssel, együtt melyet a
fenntartó biztosít az intézmény zavartalan mûködése mellett,
melyet köszönünk.
Nagyon tartalmas év áll mögöttünk, melyrõl a szülõk az év során
készített fényképek megtekintésével gyõzõdhettek meg, és a
”nyílt” napokon, ünnepségeken, valamint a szülõértekezletek
beszámolóin ismerhették meg az eredményeket. Jó hangulatú
kirándulásokat szerveztünk, így a szarvasi arborétumba és a mini
Magyarországra, a Mezõberényi vasútállomásra és a piacra, a
békéscsabai felújított pályaudvarra valamint a békési
múzeumba.
Megemlékeztünk a különbözõ ünnepekrõl, melyek célja a
hagyományápolás, így a Margaréta csoport és a Katica csoport
összesen 10 alkalommal lépett föl a különbözõ községi
rendezvényeken, erõsítve a közösséghez való tartozást.
Többször hallattunk magunkról a Tarcsai Híradóban, és a kábel
tv-ben egyaránt. Az év során több gyermek szerepelt
mesemondó versenyen, rajzpályázaton, és itt említettem, meg
hogy több gyermek jár úszni és mazsorettre. Köszönjük a
szülõknek, hogy segítik gyermekeik fejlõdését, a gyerekekre
pedig büszkék vagyunk. További sok sikert és kitartást
kívánunk.
Ezúton mondtam köszönetet az OVISOKÉRT alapítvány
kuratóriumának a segítségért, amivel októberben és májusban
támogatták a családi délelõttöket, mely nagy sikert aratott.
(összesen 270.000,- Ft) valamint az Szülõi Munkaközösségnek
és a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóinak,
Aknai Lászlónak, akik a rendezvényeinken a technikát
üzemeltetik így emelték azok színvonalát.
Külön megköszöntem a Ballagó nagycsoport SZMK-s szüleinek
segítségét, akiknek egy szál virágot adtam át, a hároméves
munkáért. (Kajla Miklósné Róbert Rita, Szilágyi Sándorné,
Komróczki Mariann, Fülöpné Makai Éva)
A mûsor végén minden óvodás gyermek beválthatta a BÜFÉ
jegyét, egy szendvicsre és egy üdítõre. Jó hangulatban zártuk le
az évet, innentõl már a nyári óvoda mûködik, összevontan,
bezárás nélkül. Az ingyenesek jogosultak nyáron is igénybe
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venni az étkezést, de csak itt az óvodában, ami nem kötelezõ
számukra.
Itt r agad om me g az a lkal mat, hogy mind en ke dves
munkatársamnak a szülõknek és a gyerekeknek egyaránt jó
pihenést kívánjak a nyárra, az iskolába menõknek pedig jó
tanulást!
Forró Antalné intézményvezetõ

Áció-Káció-VAKÁCIÓ
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola 8. osztályos tanulói a 2016/2017-es tanévben:
8. A.

8. B.

Osztályfõnök:
Kálmánné Czakó Ibolya

Osztályfõnök:
Pallagi Sándorné

Ármás Cintia Ramóna
Farkas Petra
Gulyás Alexandra
Horváth Tivadar
Kovács Aliz
Lipcsei Norbert Máté
Palotai Petra
Pardi Viktória
Tiba Mihály
Timár János Richárd
Varga Roland
Vámos Lili
Vetési Milán Mihály

Bartolf Melitta
Földesi Viktor
Fülöp Dominik
Galamb András
Hajdu Petra
Imely László
Kovács András
Mezei Violetta Barbara
Nagy Katalin
Nyeste Márkó
Puskás Péter László
Savolt Dániel Krisztián
Szarka Dániel
Török Dániel
Varga Dorina
Vértes Viktória

Az Arany Gusztáv Általános Iskolában a 2016/2017-es tanévben
kitûnõ tanulmányi eredményt elért:
Az 1. osztályból
Borgula Zsolt Máté
Marti Réka
Székely Evelin Zita
A 2. osztályból
Budai Ildikó
Karácsony Mirella
Kiszel Bertold Farkas
Kurilla Olivér
Nagy Mira Fanni
Szabó Róbert
Vágréti Virág
A 3. osztályból
Gyaraki Viktor
Kávai Bálint István
Koós Botond
Kovács Nikolett
Kukuk Norbert
Kurucsó Erik Péter
Lakatos Lõrinc Levente

Lukács Tamara
Mezõ Lili
Patzer Noémi Lilla
Puskás Petra
Az 5. osztályból
Budai Gergõ
A 6. osztályból
Boldizsár Petra
Borgula Botond Bendegúz
Horváth Rebeka Szonja
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor
A 7. osztályból
Bakó Lõrinc
Tóth Benedek
A 8.a osztályból
Farkas Petra
A 8.b osztályból
Fülöp Dominik
Puskás Péter László

Diákolimpiai sikerek
A Magyar Diáksport Szövetség idén 30. alkalommal rendezi
meg a Diákolimpiát. Az Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói
a Kis Iskolák Sportversenye megyei döntõjén vettek részt
atlétika, kézilabda és labdarúgás sportágakban.
Az atlétikai versenyek döntõje 2017. május 11-én került
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megrendezésre Békéscsabán.
A lányok versenyében a több-próba csapat elsõ helyezett lett. A
csapat tagjai: Kovács Nikolett, Takács Emese, Kovács Rita,
Gerendely Enikõ, Kovács Julianna, Mezei Violetta Barbara
ezzel továbbjutottak az országos döntõbe.
Az egyéni versenyszámok közül Ármás Cintia Ramóna 800
méteres futásban I. helyen végzett, Horváth Dzsenifer Ágnes
600 méteres futásban II. helyet szerzett így õk is utaznak
Miskolcra.
A többi egyéni és csapatversenyben is több dobogós és
pontszerzõ helyen végeztek iskolánk tanulói.
2017. május 18-án zajlottak Gyulán a labdajátékok döntõi.
Címvédõhöz méltóan küzdöttek csapataink és nyerték meg a
tornát a lány kézilabdások: Ármás Cintia Ramóna, Baliga
Tamara, Bartolf Melitta, Hajdú Petra, Horváth Rebeka Szonja,
Kovács Alíz, Kovács Julianna, Kovács Magdolna, Mezei
Violetta Barbara, Mokrán Dorina Stella, Palotai Petra, Vértes
Viktória. Õk képviselik Békés megyét a Diákolimpia országos
döntõjében, csakúgy, mint labdarúgó csapatunk tagjai, akik nem
találtak legyõzõre. A csapat tagjai: Földesi Viktor, Kikeszkó
István, Kovács András, Kovács Márk, Kovács Sándor, Nyeste
Márkó, Puskás Péter László, Raj István Máté, Schmél Árpád,
Szarka Dániel, Tóth Ákos István, Vetési Milán Mihály.
29 fõs diák sportoló küldöttség utazik 2017. június 18-án
Miskolcra, az országos döntõbe.
Külön öröm számunkra, hogy iskolánk az összetett
pontversenyben is gyõzedelmeskedett. Mivel egymást követõen
harmadik alkalommal hoztuk el a vándorkupát, a versenykiírás
értelmében végleg megtarthatjuk.
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Az ünnep felemelõ pillanati következtek, mert Nosza József
alpolgármester úr gyémánt díszokleveleket adott át iskolánk
nyugalmazott nevelõinek: Forgács Ferencné szül.: Márton Janka
tanárnõnek és Forgács Ferenc tanár úrnak. Tolmácsolta Dr.
Marsi Istvánnak a SZTE Juhász Gyula Fõiskolai Kar dékánjának
üdvözletét és méltató szavait.
Janka néni iskolánkban kezdett tanítani a fõiskola elvégzése után
tört énel em - föld rajz szak os neve lõké nt 1956 -ban . A
nevelõtestület megbecsült tagja volt, a kollégák, a szülõk és a
gyerekek tisztelték, szerették, igazi vezéregyénisége volt az
iskolának. Történelmet és földrajzot nyugdíjazásáig
fol yam ato san tan íto tt, jól fel kés zít ett e a tan uló kat a
középiskolára, s mindezt emberileg támogató és segítõ módon
tette. A mai napig gyakran ellátogat az iskolába, vidám derûs
egyéniségével a fiatal kollégákat is megnyerte, akik már csak a
helyi legendákból ismerhetik õt.
Feri bácsi 1955-ben kezdett tanítani matematika - fizika szakos
nevelõként.
Oktatási, nevelési munkája során sok gyereknek adott jó és
hasznos útravalót.
Matematikát és fizikát nyugdíjazásáig folyamatosan tanított,
magas követelményeket állítva.
A mai napig tartja a kapcsolatot iskolánkkal.
További hosszú és boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik.

Gyémánt díszoklevelet vett át Forgács Ferenc tanár úr és
Forgács Ferencné tanárnõ

SPORTHÍREK
A Diákolimpia résztvevõi

Pedagógusnap az Arany Gusztáv
Általános Iskolában
2017. június 1-jén Pedagógus napot tartottunk iskolánkban,
melyet megtisztelt jelenlétével a Gyulai Tankerületi Központ
igazgatója: Teleki-Szávai Krisztina és községünk alpolgármestere Nosza József.
Ady Endre: Vén diák üdvözlete címû versével kezdõdött az
ünnepség, amelyet Tóth Gréta 7. osztályos tanuló szavalt el,
majd Szabó Zsuzsanna 6.osztályos tanuló és Szabóné Uhrmann
Zsuzsanna tanárnõ négykezes zongorajátékában gyönyörködhettünk. Az iskola kórusának mûsora után Teleki-Szávai
Krisztina köszöntötte pedagógusainkat. Megható szavakkal
köszönte meg pedagógusaink áldozatos munkáját, majd
tankerületi dicséretként oklevelet adott át Noszáné Tóth Editnek,
Pallagi Sándornénak, Végh Juditnak és Wagner Évának.

Birkózás
2017. április 22-én és 29-én junior kötöttfogású válogató
versenyre került sor Köröstarcsán, melynek az Arany Gusztáv
Általános Iskola tornaterme adott otthont.
A két versenyre az ország legnevesebb egyesületeibõl érkeztek
versenyzõk (SMTK, Honvéd UTE, Vasas, Dorog stb.) A klubok
és a szövetség egyöntetûen, maximálisan elismerte a verseny
körülményeit, mely újabb elismerést és elõrelépést jelent
Köröstarcsa Község számára a Magyar Birkózó Szövetség
táborában.
2017. május 06-án került megrendezésre a NyírSport Kupa
nemzetközi kötöttfogású birkózó verseny, melyre meghívást
kaptunk.
A versenyen Schmél Zoltán és Schmél Árpád indult a
Köröstarcsai DSE színeiben.
Jelen voltak: ukrán, bolgár, román, olasz, szlovák, magyar
versenyzõk.
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Zoli és Árpi döntõsök lettek, majd az aranyéremért szoros
küzd elem ben ukrá n elle nfel eikk el szem ben ezüs térm et
szereztek.
Gratulálunk! Mindenkinek köszönöm a támogatást!
Tisztelettel: Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke
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kö ve tõ en is ta gj a ma ra du nk a Taka ré ko k Or sz ág os
Garanciaközösségének. Ilyen védelmet egyetlen másik bank
ügyfelei sem élveznek Magyarországon.
Az egyesülésrõl az ügyfelek értesítést kapnak, teendõjük nincs.
Számlaszámuk nem módosul, a hiteleiket változatlan
feltételekkel kell törleszteniük, az igénybe vett pénzügyi
szolgáltatásaik megmaradnak és a megtakarításaik után járó
hozamokat is a szerzõdéses feltételeknek megfelelõen kifizetik.

Nyári táborok Köröstarcsán

FELHÍVÁS
ÚJ NÉVEN A RÉGI TAKARÉK
Mi is történik nálunk?
Több hónapos egyeztetés és elõkészítõ munka után, Békés
megye öt Takarékszövetkezete Endrõd, Gádoros, Kondoros,
Szarvas, Szeghalom Takarékok stratégiai megállapodást
kötöttek egymással, hogy létrehozzák a Békés Takarék
Szövetkezetet.
Még 2013-ban kezdõdött el a takarékszövetkezetek
modernizációja, melynek során az elmúlt idõszakban az
országban több helyen is egyesültek, fuzionáltak
takarékszövetkezetek. Év végéig 52 takarékszövetkezet
szándékozik egyesülni, ezzel létrehozva 12 tõkeerõs és
mérethatékony szövetkezeti hitelintézetet.
Hogyan lesz ezután?
Elképzeléseink szerint a november 30-ával létrejövõ Békés
Takarék Szövetkezet fiókjaiban modern és teljes körû pénzügyi
szolgáltatásokat fogunk tudni nyújtani úgy, hogy
kirendeltségeink minden településen megmaradnak.
Mi nem bankot építünk, hanem jövõt. Közös jövõt, az itt élõ
emberekkel. Nekünk továbbra is lesz idõnk arra, hogy végig
beszéljük az ügyfeleink problémáit, céljait, lehetõségeit.
Nekünk természetes az is, ha pénzügyi kérdése, bizonytalansága
van, akkor beugrik hozzánk, vagy felhív bennünket.
Most, hogy egyesítettük erõinket, kitágultak a lehetõségeink.
Nagyobb fejlesztésekbe vághatunk bele, korszerûsíthetjük a
technikai eszköztárunkat, kollegáinknak lehetõsége nyílik
jobban elmélyedni egy-egy területen, és mindezt azzal a céllal,
hogy hasznos, gyakorlatias segítséget tudjunk adni a hozzánk
fordulóknak.
Hogyan érinti ez ügyfeleinket?
A változások mellett, az állandóság is részünk marad! Az
ügyfelek megszokott szolgáltatásai és a kedvelt ügyfélszolgálati
munkatársak elérhetõek maradnak a jövõben is, a takarékok a
megszokott módon, zavartalanul mûködnek.
Kiemelkedõen fontosnak tartjuk, hogy továbbra is egyedülálló
biztonságban lesz a Takarék ügyfeleinek vagyona. A fúziót

MAZSOLA BÁBTÁBOR!
A tábor idõpontja: 2017. július 3-7.
Jelentkezési határidõ: 2017. június 28.
Részvételi díj: 6350 Ft/ 5 nap mely tartalmazza a tízórait és
uzsonnát is.
Ezen felül ebédet tudunk biztosítani 600 Ft/ ebéd áron.
Ütemezés:
9.00-12.00 Délelõtti programok
12.00-13.00 Ebédidõ
13.00-17.00 Délutáni programok
Ajánlott életkor: 6-10 év
Jelentkezni lehet:
Telefonon: 66/480-824 ; 06/20/565-2550
Személyesen: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
E-mailen: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Ebben a táborban népmesékkel, bábkészítéssel (kesztyûs báb,
fakanálbáb), bábmozgatással, árnyjátékkal, szituációs
játékokkal, önismereti játékokkal foglalkozunk.
A bábos tábor célja, hogy közelebb hozza a gyermekeket a
bábszínház világához, beavassa õket a színjátszás
rejtelmeibe, játékos módon mutassa be, miként valósul meg
egy bábszínházi elõadás.
Ne feledd, a bábokba mi lehelünk életet!
A tábor megfelelõ létszám esetén indul!
Mûvelõdési ház dolgozói

Lovastábor
2017. július 3-7.
2017. július 17-21.
2017. augusztus 7-11.
Részvételi díj: 27.000.-Ft/5 nap,
mely tartalmazza az egész napos étkezést
Érdeklõdni: Végh Judit +36 30 555 9368

Tábor hobbi bútorfestõknek
2017. június 28- július 2.
Helye: Népi Kulturális Ökocentrum
Részvételi díj: 20.000.-Ft, egy napos tanfolyam 6.000.-Ft.
Érdeklõdni: Végh Judit +36 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

