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

17. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosok!
Az Egészségház felújítása miatt
a háziorvosi rendelés
2017. szeptember 06-tól az Alapszolgáltatási Központban
(Kossuth tér 2. szám alatt)

Közfoglalkoztatási kiállítás
2017. szeptember 7-én ötödik alkalommal rendezett közfoglalkoztatási kiállítást a Békés Megyei Kormányhivatal. A békéscsabai Szent István téren megtartott programon 3600 négyzetméteren összesen 59 település mutatta be tevékenységét,
eredményeit és termékeit a nagyközönségnek.

a Védõnõi Szolgálat az
Óvoda épületében
(Kossuth u. 41/a szám alatt) lesz.
A rendelési idõ nem változik.
Köröstarcsa Község fogászati ellátása
2017. szeptember 6. naptól 2017. október 5. napig
Körösladány, Arany J. u. 12-14. szám alatt történik
egészség házban.
Bejelentkezés: Dr. Patzer Tímea
20/226-20-27
Köröstarcsa Község Önkormányzata

Járható utak
Tavasz és nyár folyamán több útszakaszon történtek
karbantartási munkálatok melyhez a cseréptörmeléket az
Önkormányzat biztosította. A Fürj utcában 397 m, a Hattyú
utcában 131 m, az Epreskert utcában 175 m-t, valamint a
Szabadkai utcában 262 m, útszakaszon készült új útalap.

A kiállításon természetesen Köröstarcsa Község is képviseltette
magát a Start mintaprogram alprogramjai közül a mezõgazdasági, a bio és megújuló energia felhasználási, valamint a
közút program. Bemutatásra kerültek a kisebb munkagépek

A Köröstarcsai standot látogatók megkóstolhatták a
sajtkrémes és tojáskrémes falatkákat.
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a saját készítésû térkõ, az Önkormányzat által elõállított biobrikett, valamint a közfoglalkoztatottak által megtermesztett
zöldségek.
Az egész napos kiállításon a látogató vendégeket a Minta menza
ízeivel vártuk.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosok!
A szelektív hulladékgyûjtõ edények ürítése és a
zöldhulladék elszállítása a következõ napokon
fog történni:
Zöldhulladék

Szelektív hulladék

2017. szeptember 20.

2017. október 20.

2017. október 11.

2017. november 24.

2017. november 8.

2017. december 22.

IX. Szilvanap és
III. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál
2017. szeptember 8-án került megrendezésre a IX. Szilvanap és
III. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál a Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete és a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
rendezésében.
Az esemény elsõ helyszíne a Som kert volt, ahol a Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete által állítatott és most felújított díszkapu
újraavatására került sor. A kaput felavatta Végh Judit a
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete elnöke, Lipcsei Zoltán
polgármester és Bokor Sándor asztalos.
Szintén a Som kertben került megrendezésre a Faültetés is, mely
egy jelkép, egy szimbólum, a közös élet kezdetérõl, egy új élet
születésérõl.
A képviselõ-testület a 159/2009. (IX.10.) számú Képviselõtestületi határozatával úgy döntött, hogy faültetéssel
emlékezetessé teszi a településen történt házasságkötéseket, és
köszönti a Köröstarcsára „érkezett” újszülötteket.

Gyõri Zoltán, Lenti Veronika - Gyõri Bella nevû gyermeküknek,
Futaki László, Kurilla Zita- Futaki Hunor Roland nevû gyermeküknek,
Kajla Miklós, Róbert Rita -Kajla Adél nevû gyermeküknek,
Nagy Tibor, Fazekas Tímea -Nagy Boglárka nevû gyermeküknek.
Házasságkötésük alkalmából fát ültetnek:
Nagy Mónika és Pardi János
Fülöp Eszter és Vámos Gábor
Fazekas Tímea és Nagy Tibor
Következõ helyszínünk a Tájház és Népi Kulturális Ökocentrum
udvara volt, ahol kezdetét vették a színpadi mûsorok.
Rendkívül változatos és színvonalas programokkal tarkított
délutánban volt része a kilátogatóknak.
Elsõként a Subrika Hagyományõrzõ Csoportot láthattunk,
mûsoruk címe Játékfûzés volt. õket követte Bobály Vendel, aki
Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük szüleinket címû mûvét adta
elõ, mellyel 2017-ben elsõ helyezést ért el a Békéscsabai Városi
Mesemondó Verseny, Tréfás mese kategóriában.
A Köröstarcsai asszonykórus egy népdalcsokorból álló
elõadással készült nekünk. Õket követték a békéscsabai
„Nosztalgia” Vasutas nyugdíjas klub táncos lábú nagymamái,
magyar csárdás produkciójukkal.
A Mezõberényi Népdalkör ez év májusában ünnepelte
megalakulásának 40. évfordulóját. A Szilvanapon Csongrádi és
Berényi népdalcsokrot hallhattunk tõlük. Borgula Benedetta a
Bartók Béla Szakgimnázium ötödéves tanulója, aki Neszményi
népdalcsokorral készült nekünk.

Lipcsei Zoltán polgármester, Bokor Sándor asztalos, Végh
Judit a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének elnöke
Gyermekük születése alkalmából fát ültetnek:
Ombodi Róbert, Aknai Anita - Ombodi Liliána nevû gyermeküknek,

Készül a szilva lekváros kenyér
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Ezt követõen a néptáncé volt a fõszerep. A Dobozi Ifjúsági
Néptánc Csoport következett színpadon, majd a Bakonszegi Leg
A Láb néptánccsoportot láthattuk. Heizer Sándor és Szûcs
Levente a Berény táncegyüttes táncosai Szilágysági legényest
adtak elõ.
Az estét a Phlox Tõzzsonglõrök létványos tüzes bemutatója
zárta.
A mûsorokkal egy idõben be lehetetett kapcsolódni a népi
kézmûves foglalkozásba, ki lehetett próbálni a korongozást,
szövést fonást, valamint a megszépült Tájházat is meg lehetett
tekinteni. A KÖBE tagjainak jóvoltából üstben fõtt a finom
szilvalekvár.
Vacsorára pedig tarhonyás lecsóval várt mindenkit a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.
Köszönjük a támogatást Köröstarcsa Község Önkormányzatának, a Cavity Eye Hungary Kft.-nek és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak.

2017.
2015.augusztus
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járadékból van megtakarítása. Az évek során huszonkét milliót
sikerült összegyûjteni erre a célra ebbõl a forrásból, amibõl
mindjárt két milliót a tervezési díjak felemésztettek. De további
tizenöt milliós egyházkerületi és négy milliós egyházmegyei
támogatás elnyerésére nyílt lehetõség a mielõbb megkezdett
építkezésre. Mint kiderült, ezek az összegek a legkedvezõbb
kivitelezõvel kötött megállapodás szerint is csak az építkezés
kétharmadának költségét fedezték. Már a megállapodás
megkötésének pillanatában látszott, hogy legalább tíz millió
hitel felvételére lesz szükség az építkezés finanszírozásához. A
hatvan milliót meghaladó kivitelezési díj kifizetéséhez további
tizenegy vagy tizenkét millió adományra lett volna szükség, ami
reményen felüli az alig több mint kétezer-ötszáz fõs település
lakosságától.

Hálaadó istentisztelet a
köröstarcsai református templomban
Örömünnep volt 2017. augusztus 19-én Köröstarcsán. Az
elkészült parókia és gyülekezeti ház megáldására érkezett a
békés megyei településre dr. Fekete Károly püspök úr. Az
ünnepi alkalomról Pálóczi Alexandra készített összeállítást
az Európa Rádióban.
Igehirdetésének kezdetén az ünnepi esemény meghívójára
utalva elmondta, hogy bizonyára nyomós oka lehet az
igeválasztásnak: „Ha nem az Úr az, aki velünk volt… akkor
elborítottak volna minket a vizek…” Zsolt.124.1.4. Bátori
Lászlóné lelkipásztor késõbb ezt úgy fejtette ki, hogy ez az
építkezés annyi veszéllyel, kockázattal járt, hogy Isteni
pártfogás nélkül egyáltalán nem mehetett volna jól véghez. Az
esetleges kudarc maga alá temette volna az építtetõ lelkipásztort
és a gyülekezetet is. De Istennek hála, nem így történt.
A helyi védelem alatt álló épület csak nagy nehezen kapott
újjáépítési engedélyt, ami azt jelentette miután a statikai
vizsgálat kimutatta , hogy az épület legalább két méter mély, elég
erõs téglaalapon áll, és visszabontható talajszintig, amennyiben
újra felépítik ugyanolyan alakzatban, méretben, pontosan
megõrizve az utcafronti homlokzat külsõ megjelenését. Az
udvarra nézõ homlokzatra és a belsõ térre már nem vonatkozott a
kikötés. Így történt, hogy a csaknem 360 m2 területen fekvõ
épület két külön funkciót kapott. Az egyik fele részben
lelkészlakás lett, a másik fele pedig a gyülekezeti élet
szükségleteit szolgálja. Eredetileg alacsonyabb és valamivel
kisebb alapterületû épület volt tervben, amit fõként az anyagi
lehetõségek korlátai indokoltak volna.
A gyülekezetnek kizárólag kárpótlásból származó ingatlan-

dr. Fekete Károly püspök úr

Bátori Lászlóné református lelkész
Sokan hozzájárultak a közadakozáshoz, a településrõl
elszármazottak közül is, és a környékbeli gyülekezetek hívei
közül is, de így is hat millió forint jött össze az adományokból.
Ezért tizenhat millió forint hitel felvételére volt szükség a
fizetséghez, amelynek törlesztését már megkezdte az
egyházközség, és jó reménység szerint 2020-ra szeretné
maradéktalanul törleszteni.
Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly püspök a kánai
menyegzõn Jézus által isteni csodát átélõk története kapcsán
beszélt arról, hogy életünk során annyiszor járunk csodák

Az újjáépített parókia felszentelése
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közelében és várunk a csodák megtörténésére, és elmennek
mellettünk, elmúlnak a lehetõségek anélkül, hogy beteljesednének. Itt most közel került a gyülekezet a csoda lehetõségéhez, és
sikerült annak beteljesedni.
Az istentiszteletet követõen a több mint háromszáz fõt számláló
ünneplõ sokaság a parókia elé vonult, hogy ott legyen imádságos
szívvel tanúja a Püspök Úr felszentelõ imádságának, melyben
Isten oltalmát kérte e hajlékra természeti csapás, emberi
gonoszság és minden ártó erõ ellen, s áldást a benne lakó
mindenkori lelkészcsaládra és az Istennel és egymással
közösséget keresõ gyülekezetre.
Bátori Lászlóné református lelkész
Fotók: Barcza János

INTÉZMÉNYI HÍREK
20 éves a
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
A Köbe 1997 januárjában alakult 18 alapító taggal.
Alapszabályában megfogalmazott célja: a község lakosainak és
az innen elszármazottak összefogása, a falu szépítése, meglévõ
értékeinek megóvása, új értékek teremtése, a környék
természetvédelme és környezetvédelme, kiadványok létrehozása, a hagyomány ápolása érdekében. Állami és társadalmi
erõforrások szervezése. Kapcsolatfelvétel elõkészí-tése és
ápolása testvértelepüléssel.
Az elmúlt húsz évben igen sokat tevékenykedtünk községünk
szépítése, hagyományainak megõrzése érdekében, ezt
szeretném bemutatni a következõkben. A felsorolás biztosan
nem lesz teljes hiszen számtalan rendezvénnyel, kiállítással,
kiadvánnyal a Tájház udvarán és a Ligetben rendezett
programmal kedveskedtünk a község lakosainak és a hozzánk
ellátogatóknak.
1998-ban a nálunk rendezett X. Faluképvédelmi és falumegújítási napok alkalmából mutattuk be elõször a község
helytörténeti gyûjteményét a Vadászház melletti épületben, és
ekkor egy pályázaton nyert támogatásból és magán adományból
készült, Kovács András fafaragó által az elsõ buszmegálló
házikó, amit a községnek adományoztunk.
1999-ben rendeztünk elõször elszármazott találkozót a MAMF
keretében, itt még csak 30 fõ vett részt.
A községet díszíti a Szabó Károlynak készíttetett márvány
emléktábla, amely Baji József keze munkáját dicséri. A táblát
2002. március 15-én avattunk fel a Mûvelõdési Ház falán, amely
ebbõl az alkalomból vette fel a Szabó Károly nevet. Azóta évente
a megemlékezés koszorúját helyezzük el a táblánál március 15én.
2002-ben már negyedik alkalommal rendeztük meg a
köröstarcsaiak Baráti találkozóját a MAMF idején, amin már 63an vettek részt.
2002 õszén szerveztünk „Környezetvédelmi akciót” a
községben, ennek keretében az iskolában elemgyûjtési versenyt
hirdettünk, az iskolások 5005 db használt elemet gyûjtöttek
össze, a lakosok pedig 290 kg használt akkumulátort adtak le.
Még ebben az évben költöztettük a helytörténeti gyûjteményt a
tájházba, amelynek felújításán és takarításán nagyon-nagyon
sokat fáradoztunk.
2003-ban Konyeczkiné Gyõri Etelka festõasszony halálának 20.
évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendeztünk a festményeibõl, valamint megjelent „Örökségünk, értékeink”
címmel elsõ kiadványunk Etuska nénirõl. Ezen kívül, kiadtuk
Etuska néni régi fényképe alapján a köröstarcsai képeslapot, egy
néprajzi képeslap sorozatban.
2003-ban az elszármazott találkozón már százan voltunk. Még
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ebben az évben a „Kulturális Örökség napjai” alkalmából, õsszel
került felavatá sra a Tájház, melynek három helyiség ét
berendeztük, és szõttes kiállítás fogadta a látogatókat. Az
udvaron felállításra került egy galambdúc, amely az elszármazottak évek óta az egyesületnek juttatott támogatásaiból
készült, valamint egy táblát kapott a Tájház, Kovács András
fafaragó jóvoltából, aki szintén elszármazott tagunk. Megjelent
a kiadványsorozatunk második kötete, ami a Tájházat mutatja
be.
2004-ben a Tájház udvarára elszállítottunk egy ajándékba kapott
kukoricagórét amit Szõke Gábor és felesége Márti adományozott, kijavítottuk a kerítést és kimeszelték az asszonyok a
házat. Az udvaron megépült egy katlan, amelyen sok-sok
szilvalekvárt fõztünk, sokak örömére. Sajnos a katlant az idõ
már megette, így azt lebontottuk.
2005-ben megjelent kiadvány sorozatunk harmadik kötete,
amely a helyi verselõknek állít emléket Nyíri László gyûjtése
alapján. A Tarcsai Híradóban elindítottunk egy sorozatot, amely
a Tájházban található egy-egy szép tárgyat mutatta be. Ez a
sorozat is megszûnt idõközben.
2005-ben gyûjtést indítottunk a lakosok körében, egy utcai pad
megvásárlására, amit az ABC-nél lévõ buszmegállóban
helyeztünk el.
Közismert faluszépítõ akciónk a „Virágos porta” verseny, amely
keretében a szépen rendezett porták lakóit jutalmaztuk, éveken
keresztül mûködtettük, míg jelentkezõ hiányában ez is
befejezõdött.
2006-ban megteremtettük a „Kulturális Örökség napjainak” a
megünneplését, amikor szép kiállítással, mûsorral, tombolával
és finom ételekkel vártuk a vendégeket a Tájházban.
2009 õszén „Szilva Napok a Tájházban” elnevezéssel két napos
rendezvényt tartottunk, ahol a népi kultúra minden ága
bemutatkozott. Azóta is megrendezésre kerül a Szilvanap most
már a Mûvelõdési Házzal közös szervezésben. Az idén
kilencedik alkalommal szeptember 8-án tartottuk.
Kiállításaink mindig nagy sikert arattak, rendeztünk kiállítást
helyi asszonyok hímzéseibõl, a békési viseletekbõl, bemutattuk
helyi fazekasunk Birinyi Brigitta munkáit, de Köröstarcsa élõ
népmûvészete is bemutatásra került, ahol Augusztin József
kosárfonó, Bakóné Nagy Anikó népiszövõ, munkái voltak
láthatóak. A békési és a mezõberényi múzeumokkal ápolt jó
kapcsolatunk eredménye, hogy több kiállítás anyagát
kölcsönözték számunkra. Bemutattuk a mezõberényi múzeum
néprajzi képsorozatát, feliratos falvédõkbõl rendezett kiállítást,
a népviseletekbõl rendezett kiállítást is megtekinthették a
látogatók, valamint Tisztaság fél egészség címmel láthattak
kiállítást a Tájházban.
2008-ban ismét szépítettük községünket és a Som kert
bejáratánál átadásra került egy szép díszkapu, amely Bokor
Sándor keze munkája.
2010 õszén felavattuk a Tájház új kapuját, amit Kovács András
fafaragó készített.
Egyesületünk tagsága több éve tervezte egy díszkút felállítását,
amely 2011-ben egy sikeres pályázatból és az Önkormányzat
közremûködésének köszönhetõen megvalósult. Közel 5 millió
forint értékben készült el a díszkút és a játszótér.
2011-ben megkaptuk az Év civil szervezete kitüntetést
Köröstarcsa község Önkormányzatától.
2014-ben kiadtuk a kiadványsorozatunk negyedik kötetét,
Komócsin Imre és Marti Imre helyi képeslap gyûjteményét
bemutatva.
Az idén megújítottuk a Som kert díszkapuját, és a Tájházat,
valamint újjá rendeztük a helytörténeti kiállítást, és a Szilvanap
keretében átadtuk a községnek.
A visszaemlékezésem biztosan nem teljes, hiszen húsz év hosszú
idõ.
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Sajnos ez idõ alatt sok kedves tagunk eltávozott tõlünk, akik
hiánya ûrt hagyott egyesületünk életében. Az elmúlt idõ
megtanított arra, hogy becsüljem az összefogást, az önkéntes
munkát, a sok segítséget és felajánlást. Ezért ezúton is szeretném
megköszönni az egyesület tagjainak a lelkesedését és kitartását,
amivel sikeresen mûködtetik az egyesületet, a sok finom ételt, a
rengeteg süteményt, mindent, amivel hozzájárulnak egy-egy
ilyen program lebonyolításához. Továbbá köszönöm az anyagi
támogatásokat, az adó 1%-ot, és külön megköszönöm a Községi
Önkormányzat és a Képviselõ-testület támogatását, amely nagy
mértékben segíti munkánkat. Továbbá szeretném kiemelni és
megköszönni a Mûvelõdési Házzal folytatott több éves sikeres
együttmûködésünket, amellyel színvonalas rendezvényeket
biztosítunk a község lakosai számára. Végül megköszönöm a
sok fellépõnek és kiállítónak, hogy értékes produkcióikkal és
szép tárgyaikkal színesítették és gazdagították rendezvényeinket.
A továbbiakra pedig ismét 20 év sikeres mûködést kívánok az
egyesületnek, ahogy azt alapszabályunkban is megfogalmaztunk, hogy a falu szépítése, megóvása a hagyományok
ápolása érdekében munkálkodunk.
Végh Judit etnográfus, a KÖBE elnöke

Elsõ nap az iskolában
Az idei évben 25 kisgyermek kezdte meg az elsõ osztályt.
Izgatottan érkeztek az évnyitóra, ahol Wagner Éva tanító néni és
Szegedi Györgyi pedagógiai aszisztens várta õket.
Az elsõ nap akadályait van aki mosolyogva, jókedvûen vette, de
akadt olyan is, aki meg volt illetõdve az új, szokatlan helyzettõl.
Tanító néni nagy örömére szép számmal jelentek meg a szülõk a
szülõértekezleten, ami alapja lesz a továbbiakban a sikeres
együttmûködésnek.
Kívánunk az elsõsöknek és szüleiknek kitartó munkát ebben a
tanévben!
Osztályfõnök:
Wagner Éva
Névsor:
Bakó Zsófia
Berecz Béla
Boros Réka Csenge
Borók Brenda Emili
Bregyán József László
Budai Zoé Kinga
Dávid Titanilla
Futaki László Máté
Fülöp Botond
Horváth Adrián
Imri Mihály Viktor
Kajla Auróra Réka
Keresztesi Vanessza

Kukuk Fanni
Nagy Mercédesz Ildikó
Onódi Anna Lujza
Patai Noémi
Róbert Hanna
Sánta Noémi Edit
Schmél Gyöngyi
Szabó Norbert Lajos
Szalai Viktória
Tóth Nóra
Török Dávid
Vértes Nóra

„Az élmény Neked is jár!”
Ezzel a mottóval hívta idén is Az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány Élménytáborba az általános iskola 18. osztályos tanulóit.
Településünkrõl 50 diák és 5 kísérõ vett részt a Balaton déli
partján fekvõ Fonyódligeten.
Még javában dübörgött a szünet, amikor útnak indultunk egy
vasárnapi meleg reggelen, hosszú út állt elõttünk, de az idei nyár
slágerével, a Despacitoval a Vozi buszunk is szárnyalt.
Fonyódligetre a déli órákban érkeztünk meg, ahol a tábor
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vezetõje Tomi fogadott minket kedves szavaival és a tábor
rendjének rövid ismertetésével.
Elsõ ebédünket követõen kiderült hol a helyünk a tábor
rendjében, ezek szerint a Kék Altábor tagjai leszünk közel egy
hétig. Kék pólóban, kék sapkában, kék törölközõvel a
nyakunkban és természetesen kék sapkával a fejünkön várt ránk
az elsõ feladat. Minden Altábor kapott egy Altáborvezetõt és 4,
tényleg mindenben segítõ Segítõt, akit csak egyszerûen
Tesóknak kellett hívni. Õk gondoskodtak minden nap a reggeli
tornáról, a napi programok koordinálásáról, az esti Altábori
ceremóniáról, és még az éjszakai színpadi jókedvrõl is.
Sajnos az elsõ napra esedékes Tábori megnyitó, zászlófelhúzás
és ismerkedési est a vihar miatt elmaradt, de ami elmarad az
valójában csak másnapra tolódott, ez a tábori életben a Balaton
parton nem újdonság.
Elsõ reggelünkön zeneszóra ébredtünk, elindult az igazi tábori
élet, az Altábori zászlófelhúzás, reggeli torna, a napi versenyek
és programok ismertetése, reggeli.
A tábor terül etén renge teg szóra kozás i lehet õség várt
Bennünket, lehetett focizni, csocsózni, kosárlabdázni,
strandröplabdázni, volt trambulin, minden nap lehetett
kézmûveskedni. Az elõre megadott programokon regisztráció
útján tudtunk részt venni. Hálásan köszönjük iskolánk
rendszergazdájának, Karcsinak, hogy számtalan programot
érdekesnek talált és bejelentette tanulóinkat, sok esetben igen
fejlett logisztikai érzéket igénylõ feladata volt kísérõinknek!
Számtalan versenyt is rendeztek Tesóink, igazi szárazföldi vizes
élmény volt a Vízi Sorverseny, ahol egyik csapatunk 1. helyezést
ért el, egy másik csapatunk pedig a bronzérmet szerezte meg.
Legnagyobb élmény a vízi akadálypálya volt, amit az egy óra
elteltével fájó szívvel hagytunk ott, mi felnõttek is. Volt még
Tábori Diákolimpia, ahol csapatunk egyrésze hatalmasat
küzdött, amíg a csapat másik fele egy kis városnézésen vett részt.
A délután folyamán kötélhúzás volt és foci bajnokság, ahol
embert próbáló idõjárás volt nem csak a játékosoknak, de a
szurkolóknak is.
Picit tanultunk is, hiszen voltak különbözõ ismeretterjesztõ
elõadások, megismerkedtünk a 3D-s nyomtatóval, és bizton
állíthatom, aki még nem látott ilyet, annak nagy élmény volt.
Fárasztó de pörgõs, eseményekkel gazdagított hetünk volt,
falmászás, hajókirándulás, kincskeresés, éjszakai akadályverseny, ahol a 6 különbözõ színû Altábor egymás ellen
versenyzett, közben barátságok és szerelmek születtek, és
felejthetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak!
Éppen ezért hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik
lehetõvé tették, hogy részt vegyünk ebben a táborban.
Elsõsorban Miklós Gábor tanár bácsinak, hogy pályázott,
szervezett, és örökké humorral gazdagított szavaival és
jelenlétével mosolyt csalt az arcunkra. Köszönet minden iskolai
dolgozónak, akinek munkája volt ezzel a pályázattal, Török Imre
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igazgató úrnak, Kopányi Karcsinak a programokat, Szegedi
Antalné Györgyikének és nem utolsó sorban Vámosné Takács
Marikának.
Ezen felül külön köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal
segítették a táborozást: Bácskay Patika '96 Bt., Coop Abc,
Lehetõséget a tehetségnek Alapítvány, Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete, Tarcsai Agrár Zrt., Újvárosi Csemege
Kft.
Mi mással búcsúzhatnánk: Jövõre, Veletek, Ugyanitt!”
Balog Emese
pedagógus

CIVIL SZERVEZETEK
Horgászversenyek
A köröstarcsai Dobó Ferenc Horgász Egyesület augusztus
hónapban két horgászversenyt rendezett a Mérgesi-horgásztavon.
Az elsõ verseny a nevezéses Törpeharcsafogó verseny volt ,
melyen a rossz idõjárási körülmények ellenére is 25 fõ vett részt.
A verseny augusztus 13.-án 7 órától- délután 15 óráig tartott.
Szerencsére a rossz idõ (szél, esõ) nem vette el a törpeharcsák
kapós kedvét, így szép számmal estek zsákmányul. A verseny
ideje alatt a horgászok összesen 1200 darab törpeharcsát fogtak,
60 kg összsúlyban.
A végeredmény: 1. id. Mezõ Mihály,
4730 pont (121 db)
2. Györgye Mátyás,
3970 pont (69 db)
3. Kolozsi Tamás,
3800 pont (79 db)
4. Strausz József,
3775 pont (57 db)
5. Barna István,
3645 pont (64 db)
A szoros verseny jó hangulatban és sok szúrással telt el.
A következõ versenyünk a nyílt nevezési díjas nagy hal fogó
verseny volt. Idõpontja: 2017. augusztus 26-27. A résztvevõk
létszáma 39 fõ volt. A v ersenyzõk a Mérgesi-horgásztónál
gyülekeztek 14 órakor. A helyek kisorsolása után megkezdõdött
a verseny, ahol eleinte a meleggel kellett megküzdeni. Az idõ
elõrehaladtával a halak étvágya javulni kezdett, a fogások
gyakoribbá váltak. Az éjszaka folyamán
a horgászok
ügyességének köszönhetõen a mérlegelõknek sok feladata
akadt. A verseny délelõtt 10 órakor ért véget, melyet kiváló
hangulat, sportszerû versenyzés, szoros küzdelem, jó fogási
eredmény jellemzett. Összességében 36 db ponty, 13 db amur
és 1 db süllõ került mérlegelésre 140 kg összsúlyban.
A végeredmény: 1. Czirbuly Zsolt,
19775 pont
2. Czirbuly Tamás,
19400 pont
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3. Harsányi Imre,
12700 pont
4. Borók Zoltán,
12665 pont
A nagy érdeklõdésre való tekintettel, terveink szerint október
hónapban idényzáró versenyt rendezünk, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk.
Versenybizottság

TISZTELT HORGÁSZOK!
A Dobó Ferenc Horgász Egyesület szezonzáró
horgászversenyt rendez
Helyszín:
Mérgesi-horgásztó ( Libás)
Idõpont:
2017. október 7. (szombat) 12 órától október 8. (vasárnap) 12 óráig
Gyülekezõ: Mérgesi I.-es horgásztó 11.30- órától
Nevezési díj : 2000 ft/fõ
Jelentkezés: Fazekas István horgászboltosnál
(tel.: 06-30/625-5104)
Felszerelés: 2 bot , 2-2 horog
Értékelés:
1 hal = 5 pont + súly (1g = 1 pont)
Értékelésre csak nemeshal kerül!
Minden érdeklõdõt (más egyesületbõl is) szeretettel
várunk!
Versenybizottság

Meghívó
Idõsek világnapja alkalmából
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény, szeretettel meghívja Önt
2017. szeptember 29-én (pénteken) 15.00-kor
az Idõsek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülõ
mûsoros délutánra a Mûvelõdési Házba.
Programok:
Köszöntõt mond: Lipcsei Zoltán polgármester
Az Óvoda Zenemanó csoportja
Felkészítõ pedagógus: Horváthné Gajda Orsolya óvónõ és
Forró Antalné intézményvezetõ, mesterfokozatú
mesterpedagógus szakértõ-tanfelügyelõ
Tóth Gréta Janka elõadásában Dzsida Jenõ – Én hívlak élni
Nagy Róbert és Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház
színészeinek elõadása.
A mûsor után megvendégeléssel kedveskedünk a
jelenlévõknek.
Szeptember 28-én 12.00.ig a 66/480-824-es telefonszámon
szíveskedjék jelezni, ha igénybe kívánja venni az
Alapszolgáltatási Központ által biztosított
kisbusszal történõ szállítási lehetõséget!
Idõsek Napja alkalmából jó egészséget és örömteli,
szép idõskort kívánunk!
„Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!”

A legnagyobb halért járó különdíjat Boros Lajos érdemelte
ki, 9120 grammos pontyával.
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