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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. szeptember
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2018. június 28-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
Az ülést Lipcsei Zoltán polgármester távolléte miatt Nosza
József alpolgármester vezette.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társuláshoz történõ csatlakozását Csabacsûd,
Csárdaszállás, Gyomaendrõd, Kaszaper, Kondoros,
Körösladány, Mezõkovácsháza és Szarvas településeknek,
valamint jóváhagyta a Társulási megállapodás módosítását.
A képviselõ-testület elfogadta az egészségház pótmunkái miatt
módosított közbeszerzési tervét, valamint a közbeszerzési
szabályzat módosítását.
A testület mint ajánlatkérõ a Köröstarcsai Egészségház
infrastrukturális fejlesztése pótmunkái tárgyú közbeszerzési
eljárásának megindítása kapcsán megállapította az eljárás
becsült értékét, mely 2.758.296,-Ft, elfogadta az ajánlattételi
felhívást és döntött arról, hogy a Pro-Békés Kft-nek, a Proszerv
Kft-nek, a Kõrakó Tetõ-Plus Kft-nek, a Békés Master Kft-nek,
valamint a Medimûszer Kft-nek küldi meg az ajánlattételi
felhívást.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem köt a
különlegesotthon.hu Kft-vel közszolgáltatói együttmûködési
szerzõdést.
A képviselõ-testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot.
A képviselõ-testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ
alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselõ-testület 2018. augusztus 27-én rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott.
A testül et a Köröst arcsai Egészs égház infras truktu rális
fejlesztési pótmunkái tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozta
az eljárást lezáró döntéseket. Az 1. és 2. rész vonatkozásában a
Medimûszer Kft. ajánlatát érvényesnek, az eljárást mindkét részt
tek int eté ben ere dmé nye sne k nyi lvá nít ott a. Az elj árá s
nyertesének Medimûszer Kft- t nyilvánította, az 1. rész
vonatkozásában 1.891.400,-Ft-os ajánlati árral, a 2. rész
vonatkozásában 865.840,-Ft-os ajánlati árral.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A támogatáshoz vállalt
önerõ összege: 400.050,-Ft, melyet a testület a 2018. évi
költségvetésében a szociális elõirányzat terhére biztosít. A
települési önkormányzat vállalta, hogy a szociális célú tûzifában
vagy szénben részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér.

A testület úgy döntött, hogy a ligeti rendezvényközpont építési
beruházását a 2018. augusztus 30-i rendkívüli ülésén tárgyalja
meg.
A képviselõ-testület 2018. augusztus 30-án rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott.
A képviselõ-testület a Kovács Kõimport Kft-vel a Ligeti
rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán tárgyban 2018.
április 11-én megkötött vállalkozási szerzõdést módosította a
teljesítési határidõ és a teljes körû vállalkozói díj tekintetében.
Megbízták a polgármestert a vállalkozási szerzõdés aláírásával.
A testület az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról úgy
döntött, hogy a feladatok ellátásával 2018. szeptember 1.
napjától 2018. szeptember 30. napjáig megbízza dr. Csók
Lászlót. 2018. október 1. napjától határozatlan idõre megbízza
dr. Fehér Richárdot.
A képviselõ-testület 2018. szeptember 13-án tartotta soros
ülését.
A képviselõ-testület a lejárt határozat végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót
jóváhagyta.
A testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl
szóló rendeletnek a módosítását. A módosítás után a költségvetés
fõösszege 932.500 eFt-ról 941.958 eFt-ra változott.
A testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény tevékenységérõl szóló
beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde tevékenységérõl szóló beszámolót, az intézmény
továbbképzési tervét jóváhagyta, valamint elhatározta az
intézmény alapító okiratának felülvizsgálatát.
A képviselõ-testület elfogadta a mezõõri õrszolgálat
tevékenységérõl szóló beszámolót.
A polgármester javaslatára a testület az önkormányzati tulajdonú
nonprofit kft. alapítását levette a napirendrõl.
A testület az önkormányzati tulajdonú közforgalmú kishajó
kikötõ mûködtetésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadását
levette a napirendrõl és az októberi ülés napirendjére felvette.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy az
önkormányzati földterületek hasznosításáról készítsen részletes
elõterjesztést az októberi ülésre. Az elõterjesztés tartalmazza a
földek hasznosításával felmerült költségeket és a várható
bevételeket, továbbá kerüljön felmérésre az esetleges
átminõsítés költsége.
A képviselõ-testület elhatározta a helyi jelentõségû természeti
értékek számbavételét. Az elõkészítésbe a képviselõ-testület be
kívánja vonni a településen mûködõ civil szervezeteket, a
települési értéktár bizottságot és a lakosságot. A beérkezett
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javaslatok alapján kerül a rendelet elõterjesztésre.
A testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletnek a
módosítását.
A képviselõ-testület a tulajdonát képezõ 053 hrsz-ú 336 m2
területû „zsákút” értékesítésérõl döntött.
A képviselõ-testület a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló rendeletnek a módosítását elfogadta. A
módosítás a támogatás összegét érinti, eszerint a támogatás
maximális mértéke lakásvásárlás, építés, bõvítés esetén
kamatmentes kölcsön formájában egyedülálló, gyermektelen
házaspárok és élettársak részére 400.000,-Ft, gyermekes
családok részére 800.000,-Ft, korszerûsítés esetén a
kamatmentes kölcsön összege 300.000,,-Ft. Az elsõ lakást
szerzõ 40 éven aluli fiatal házaspár és legalább két éve
életvitelszerûen együtt élõ élettársak részére a vissza térítendõ
támogatáson felül legfeljebb 200.000,-Ft vissza nem térítendõ
külön támogatás is adható lakásvásárlás vagy építés céljára.
A testület elutasította a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
közmunka támogatásra vonatkozó kérelmét forráshiány miatt.
A testület megbízta a polgármestert, a köröstarcsai 2307 hrsz-ú
terület elbirtoklásához szükséges intézkedések megtételére.
A testület megbízta a polgármestert, hogy készítsen felmérést a
Jókai utca végének útjavítására vonatkozóan és terjessze a
képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Békés-Manifest Kft-ben tulajdonos
önkormányzatokkal, hogy milyen álláspontot képviseljenek a
kft. végelszámolásával kapcsolatban.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vizsgálja
meg az orvosi ügyelettel kapcsolatosan milyen lehetõségei
vannak a településnek és a novemberi ülésre készítsen
elõterjesztést.
A testület a Magyarországi Légimentésért Alapítványnak a
Szentesi Légimentõ Bázis eszközvásárlásához 50.000,-Ft
támogatást biztosított az általános tartalék terhére.
A testület vérvételi pont mûködtetését határozta el a Köröstarcsa,
Pipa u 10. szám alatti o rvosi rendelõben. Meg bízta a
polgármestert és a címzetes fõjegyzõt a mûködési engedély
beszerzésével és az egészségügyi szolgáltatás beindításával.
2018. október 23-án a képviselõ-testület ünnepi testületi ülést
tart.
A következõ soros ülést 2018. október 25-én tartja a testület az
alábbi napirendi pontokkal:

2018. szeptember

Boldog Születésnapot!
1928. szeptember 8-án született Török Feri bácsi Köröstarcsán,
így ez év szeptemberében ünnepelte 90. születésnapját. Ez
alakalomból köszöntötte Lipcsei Zoltán polgármester és
Mezõné Gyaraki Julianna anyakönyvvezetõ, akik átadták Feri
bácsi részére az önkormányzat ajándékát és az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Feri bácsi 1988-ban ment nyugdíjba a Hídépítõ vállalattól, ahol
megkapta a Kiváló dolgozó címet.
A mai napig otthon tevékenykedik, aktívan tölti a nyugdíjas
éveit. Két gyereke, 5 unokája, 2 dédunokája van.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Mezõné Gyaraki Julianna anyakönyvvezetõ, Török Ferenc
ünnepelt, Lipcsei Zoltán polgármester

Falunap 2018.
2018. szeptember 7-8-9-én került megrendezésre a XII. Hal és
Falunapok és X. Szilvanap és IV. Kistérségi Hagyományõrzõ
Fesztivál.
Rendezvényünket a felújított Ligeti pavilon átadó ünnepséggel
nyitottuk meg ahol Zalai Mihály urat, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnökét is körünkben
köszönthettük. Elnök úr ünnepi köszöntõjében elmondta, hogy
Köröstarcsán egy nagyszerû közösségi tér született, ahol a
jövõben sok rendezvény fog megvalósulni.

- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ
tevékenységérõl
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin intézményvezetõ
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
- Kishajó kikötõ pályázat kiírása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés
(zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ

A felújított ligeti pavilont és az újonnan épített zenepavilont
átadta Kovács Gábor a Kovács Kõimport Kft. ügyvezetõje,
Végh Judit a Humán és ügyrendi bizottság elnöke, Lipcsei
Zoltán polgármester és Zalai Mihály a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnöke.
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Rendezvényünk elsõ estéje a hagyományõrzés jegyében zajlott,
ahol elsõként a Subrika hagyományõrzõ csoport lépett
színpadra, majd a Köröstarcsai Asszonykórus, õket a Dobozi
Néptánccsoport követte. Bobály Vendel „A büszke lány” címû
magyar népmesét mesélte el, utána pedig a „Leg a láb” Alapfokú
Mûvészeti Iskola, Kisberényke táncegyüttese mutatkozott be.
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
144/2018 (VI.28) számú határozata alapján a „Köröstarcsa
Község 2018 év civil szervezete” díjat a Köröstarcsai Nyugdíjas
Klub részére adományozta. Az ezzel járó díjat Lipcsei Zoltán
polgármester úr adta át Gyaraki Imrének a Köröstarcsai
Nyugdíjas Klub vezetõjének.

2015. február 3

Végül pedig az elsõ esténk zárómûsoraként a Palmetta zenekar
Kavalkád mûsorát láthattuk ami azért is volt nagyon érdekes, és
látványos mert a koncert közben a színpadon a Leg a láb
Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncosai is közremûködtek.
2. nap
150 éves a köröstarcsai posta
Lipcsei Zoltán polgármester büszkeséggel szólt arról, hogy a
településnek 150 éve létezik folyamatosan mûködõ postája.
Elismeréssel méltatta a postások szerepét a falu életében, és
köszönetet mondott áldozatos munkájukért. Rácz Tamásné
kelet-magyarországi postaigazgató személyes hangvételû
köszöntõben emlékezett meg a köröstarcsa posta múltjáról és
jelenérõl, méltatva az egykori és mai postai vezetõk, dolgozók
érdemeit, kiemelve a postásoknak a helyi lakossággal kialakított
jó kapcsolatát, ami hozzájárul a köröstarcsai posta jó
teljesítményéhez. Ezt követõen a közönség Paczuk Gabi
érzékeny, mûvészi tolmácsolásában meghallgatta Baranyi
Ferenc A hírhozókhoz címû versét.

Gyaraki Imre a Nyugdíjas klub elnöke és Lipcsei Zoltán
polgármester
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
144/2018 (VI.28) számú határozata alapján a „Köröstarcsa
Község 2018 év civil szervezete” díjat a Köröstarcsai Nyugdíjas
Klub részére adományozta. Az ezzel járó díjat Lipcsei Zoltán
polgármester úr adta át Gyaraki Imrének a Köröstarcsai
Nyugdíjas Klub vezetõjének.
A díjátadó után a 3 próba teljesítmény nap eredményhirdetése
következett. A díjazott résztvevõk több kategóriában oklevelet
és aranyérmet vehettek át Végh Judittól a Körös Völgyi Póniklub
elnökétõl. (3 próbát teljesítõ díjazottak: Tóth Gréta Janka, Imri
Viktor, Himler Zsanett, Földi Cintia, Gyaraki Viktor, Boldizsár
Petra, Nagy Tamara, Burai Tamás; Tájfutás díjazottak: Szabó
Levente egyéni kispálya, Schmél Vivien egyéni nagypálya,
Kovács Nikolett, Jozaf Attila páros kispályás, Burai Tamás,
Boldizsár Petra páros nagypályás Gyaraki család családi
kispályás, Tóth család családi nagypályás
A díjátadó és eredményhirdetés után a Phlox Tûzzsonglõrök
látványos mûsorát láthattuk.

Végh Judit, az önkormányzat Humán és Ügyrendi
bizottságának, valamint a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének elnöke meghatott, személyes hangú köszöntõt mondott.
Kitért arra, hogy õ maga is postáscsalád gyermeke. 1974-tõl
2003-ig édesanyja, Végh Tiborné vezette a tarcsai postát. A
család a postaépületben lévõ szolgálati lakásban lakott.
Kislányként együtt élt a postával, nagyanyjának segített hírlapot
kézbesíteni, késõbb maga is kézbesítõ lett egy évre. Bejelentette,
hogy a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének kezdeményezésére a napokban jubileumi emléktáblát fognak elhelyezni a
jelenlegi postaépület falán. Ehhez megszerezték az ingatlan
tulajdonosának, a Magyar Posta Zrt-nek a jóváhagyását. A tábla
elkészült, a jelenlegi postavezetõ, Budainé Hermeczi Andrea
segítségével be is mutatta a táblát az ünnepség közönségének.
Végh Judit ezután jubileumi emléklapot és apró ajándékot
nyújtott át a posta nyugállományban lévõ egykori és jelenlegi
vezetõinek, dolgozóinak.
Az ünnepség a Subrika hagyományõrzõ gyermek-tánccsoport
mûsorszámával folytatódott, majd a Dél-alföldi Postatörténeti
Alapítvány kuratóriuma képviseletében Juhászné Pálnok
Lenke mondott bevezetõt a kiállításhoz. Ismertette, milyen
tematikai részekbõl tevõdik össze az alapítvány posta- és
bélyegtörténeti kiállítása, felhívta a figyelmet a kiemelkedõ
érdekességekre. Megköszönte, hogy helyi gyûjtõk Gulyás
Mária Ildikó, Komócsin Imre, Marti Imre, Végh Tiborné és
Ogrincs Pálné értékes bélyeg-, képeslap-, fotó-, kiadvány- és
dokumentumanyaggal tették teljessé a kiállítást.
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Rendezvényünk második napját hagyományosan, a Ligetben
Hal és Tájjellegû ételek fõzõversenyével kezdtük. Több
kategóriában lehetett nevezni a versenyzõknek. Külön díjazásra
került a halételek, tájjellegû ételek, csokis sütemények,
valamint Házi pálinkák kategória.
A zsûritagok (Bögre Mariann, Táncos Eszter, Táncos Imre,
Wagner Márton zsûri elnök és Nagy Attila) 13:00 órakor
értékelték az ételeket és süteményeket.
A fõzõverseny ideje alatt az Óvoda Zenemanó tehetséggondozó
csoportja az új zenepavilonban egy mûsorral kedveskedett a
látogatóknak. A gyerekeket Forró Antalné óvodavezetõ és
Horváthné Gajda Orsolya óvónõ készítette fel.
Végül az eredményhirdetésre várakozva a Köröstarcsai
Mazsorett Együttes Mini és Gyémánt csoportjainak mûsorát
láthattuk.

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek (Településeinkért) "címû pályázat keretében
rendezvényünk vasárnapi napját átadtuk az egészségnek és a
sportnak.
Az U7 labdarúgó tornán 7 óvodás korú fiú és lány
gyerm ekcsa pat ve tt rés zt, ös szese n köze l 70 gy ermek
részvételével. A mérkõzéseken nagyon lelkesen és ügyesen
szerepeltek a „kis focisták”.
A résztvevõ gyermekek oklevelet, aranyérmet és ajándék
focilabdát vehettek át Lipcsei Zoltán polgármester úrtól.
A mérkõzések közben akadálypálya, és ugrálóvár várta a
gyerekeket. A Békési Egészségfejlesztsi Iroda ingyenes
szûrõvizsgálatot tartott a felnõtt résztvevõk számára.
(Vérnyomás mérés, Pulzus-, Testsúly mérés, BMI számítás,
Testzsír mérés, Véroxigén szint mérése, Vércukorszint szûrés)

Hal és Tájjlellegû ételek fõzõversenye, Csokis sütemények
versenye, Házi pálinkák versenye:
Halételek kategóriában: (össz: 7 nevezõ) 3. és 2. helyezést ért el
Roma Önkormányzat Halászleve és „Dodó falatkái”, 1.
helyezést ért el az Öregharcsák csapata Ligeti halászleve.
Tájjellegû ételek kategóriában: (össz: 13 nevezõ) 3. helyezett lett
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A Rémrendes család Székelykáposztája, 2. helyezett lett a Dupla
dinamit Marhapörköltje, 1 helyezett lett a Gulyás duó
Ösvenhegyi babgulyása.
Csokis sütemények versenyén (össz: 7 nevezõ) 3. helyezett lett
Kopányiné Boros Margit Faluszéli csokis süteménye, 2. és 1.
helyezett Pardi Ferencné lett a „Tarcsai finom” és Mama
sütijével.
Házi pálinkák versenyén (össz: 9 nevezõ) 3. helyezést ért el
Szatmári Sándor - Irsai Olivér nevû pálinkája, 2. helyezést
Adamik Pálné - meggy pálinkája, 1. helyezést pedig Valastyán
László - Vilmoskörte pálinkája.
Az eredményhirdetés végeztével az estét átvette a fesztivál
hangulat. Programjaink a nagyszínpadon folytatódtak, ahol elsõ
fellépõként az East End zenekart köszönthettük, õket Paczuk
Gabi követett dalaival.
Az este fõ mûsorszáma a Karthagó zenekar nagykoncertje volt,
amit egy színvonalas tûzijáték követett.
A színpadi program zárásaként pedig az AK26, és a Trapwine
formációknak örülhettek a fiatalok.
3. nap
Sport és egészségnap a Sportpályán
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú" Humán

Elkezdõdött a tanév
Szeptember 3-án elkezdõdött a tanév az Arany Gusztáv
Általános Iskolában. A tanévnyitó ünnepségen köszöntöttük az
elsõsöket és szüleiket. 16 kisdiák kezdte meg tanulmányait
intézményünkben. Bízunk benne, hogy könnyen beilleszkednek
közösségünkbe és sok boldog és sikeres pillanatot élnek meg
iskolás éveik alatt.
Szüleik aktívan vettek részt az elsõ szülõi értekezleten, ahol sok
segítséget kaptak Noszáné Tóth Edit tanító nénitõl ahhoz, hogy
gyermekük iskolakezdése sikeres legyen.
Osztályfõnök: Noszáné Tóth Edit
Névsor:Berecz Zsolt, Dombi Hanna Vivien, Gilik Levente,
Hidvégi Bence Zoltán, Jozaf Márk, Kriska Beáta, Mezõ Máté,
Molnár Georgina, Molnár Laura Anna, Nagy Mihály, Onodi
Áron, Szilágyi Hunor, Szõke Hanna, Szõke Károly, Vámos
Attila, Hajdú Attila.
A nyár folyamán megújult iskolánk, elkészültek a karbantartási
munkák, amelyre 600.000 Ft-ot biztosított számunkra a Gyulai
Tankerületi Központ.
Fenntartónk, belsõ pályázati forrásból 28 millió forintot költött a
nagyiskola kazánjának cseréjére.
Az elmúlt nyári hónapokat az EFOP-4.1.3-17 Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítõ tereinek
infrastrukturális fejlesztése címû pályázat megvalósításával
töltötte intézményünk. A 43 millió forintos beruházás
megvalósítása során, egész nyáron munkálatok folytak a
központi épületben.
A tantermekben kicserélték a padlóburkolatot. A folyosókon és a
zsibongóban központi fûtést építettek ki. Nyelvi labor
szaktanterem került kialakításra, a bútorok megérkeztek, a teljes
mûszaki felszerelés folyamatban van. Felújították az emeleti
vizes blokkot. Az épület teljes belsõ festést kapott.
A pályázat megvalósításának határideje október 31.
A munkálatokból már csak a sportudvar felújítása van hátra, a
rajz szaktanterem belsõ csempézése, valamint sporteszközbeszerzés, 1millió 810 ezer Forint értékben.
beszerzés, 1millió 810 ezer Forint értékben.
Szeretnénk megköszönni Köröstarcsa Község Önkormányzatának az együttmûködést. A felújítás heteiben nagy segítséget
kaptunk, az anyagmozgatásban, a takarításban, a karbantartási
munkák elvégzésében. Közremûködésükkel értük el a megfelelõ
készültséget a tanévkezdéshez. Köszönjük.
Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy iskolánk még
korszerûbb tárgyi és szakmai feltételt biztosítson az itt tanuló
gyerekeknek és pedagógusainknak.
Balázsné Dankó Hédi megbízott igazgató
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Már egy éve történt, de még mindig
élénken él bennünk
2017. szeptemberében a Határtalanul pályázat keretében
Szlovákiába, a Felvidékre indultunk tanulmányi kirándulásra. A
sok elõkészület után izgatottan vártuk az indulás pillanatát. Kora
reggel szálltunk fel az autóbuszra, és a nagyon hosszú út után
megérkeztünk a Somoskõi várhoz, majd utunk a
Bazaltorgonánál folytatódott. A Bazaltorgonától jöttünk lefelé a
Kõtengerhez. A nap végén elfoglaltuk a szállást.
Második nap hosszú túrázás várt ránk, de elõtte megnéztük a
Füleki várat. A túra közepette egy szakadék szélén találtuk
magunkat. Rettentõen elfáradtunk, de az élmények mindenért
kárpótoltak.
A harmadik napon meglátogattuk a szádalmási magyar nyelvû
iskolát, ahol a helyi diákokkal egy rövid beszélgetésre is
alkalmunk nyílott. Azután a tornagörgõi vízeséshez mentünk. A
következõ állomás Rozsnyó volt. A napot a Cseppkõbarlang
megtekintésével zártuk. Ismét egy fárasztó, de élményekben
gazdag nap végén térhettünk nyugovóra.
És eljött a kirándulás utolsó napja. Összecsomagoltunk, majd
elindultunk a Dobsinai-jégbarlangba. Gyönyörû természeti
kincsekre csodálkozhattunk rá. Utána az Andrássy kastélyban
nyílt tágra a szemünk a lenyûgözõ kiállított tárgyakat
megpillantva. Visszafele úton meglátogattuk az Andrássy
mauzóleumot, aminek a falain több ezer drágakõ volt
mozaikokban elhelyezve. Hazaúton belefutottunk egy viharba,
de épségben hazaértünk.
Köszönjük Hédi tanárnõnek és Edit tanárnõnek a lehetõséget a
kirándulásra.
Balázsné Dankó Hédi megbízott igazgató
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Életkoruknak megfelelõ módon is formában olyan hozzáértõk
tartottak elõadásokat, mint pszichológus, pszichiáter, jogász,
pártfogó felügyelõ, mentõtiszt, drogpreventor, addiktológus.
A tábor végcélja az volt, hogy olyan készségekkel és
kompetenciákkal gazdagodjanak a fiatalok, hogy sokkal tágabb
keretek közt tudják értelmezni a szembekerülõ helyzeteket,
valamint a világról alkotott képet, illetve képesek legyenek
felismerni a környezetükben jelentkezõ nehézségeket,
krízishelyzeteket és a megfelelõ segítséghez tudják juttatni a
kortársaikat.
A játékos köntösbe bújtatott foglalkozások által egy olyan
közösség alakult ki, akikkel meg tudják vitatni ezeket a
problémákat szakemberek patronálása mellett.
Táborzáráskor a gyerekek arról számoltak be, hogy az
élménydús programok által eszköztáruk kézzelfogható
módszerekkel gazdagodott, sokat tanultak, közben pedig nagyon
jól érezték magukat és még barátságok is köttettek.
Annak érdekében, hogy a megszerzett tudás tovább
fejlõdhessen, a következõ tanévben Emlékeztetõ Nap
megszervezésén munkálkodnak majd a Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársai. Ennek célja a
korábbiakban elsajátított szociális készségek mélyítése, a
tapasztalatok megosztása, a közösség- és egészségfejlesztési
módszerek további fejlesztése a helyi fiatalok körében.
Június 25-tõl négy hetes Nyári Tábor vette kezdetét, melyet
szintén a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
munkatársai valósítottak meg a Kortárssegítõ Táborhoz
hasonlóan a Dánfoki Üdülõközpontban. Elsõsorban 7-12 éves
gyermekek jelentkezését várták Békésrõl, Mezõberénybõl,
valamint Köröstarcsáról, így községünkbõl összesen 29 iskolás
gazdagodott plusz élményekkel.
A négy hét négy téma köré épült, melyeket tábor nevei is jól
szimbolizáltak: pl. a „Régen volt, hogy is volt?” hét fókuszában
a néptánc, a népi mesterségek, népszokások, néphagyományok
kerültek. „Egészségünkre” elnevezésû hét a rendszeres
testmozgás fontosságára, az egészséges táplálkozás
jelentõségteljességére hívta fel a figyelmet. A „Menjünk
világgá!” hét a természetjárásról, a bolygó kontinenseinek,
országainak, valamint ezek különféle hagyományainak
megismerésérõl szólt. A „Gondold újra” hét pedig az
újrahasznosítás, környezetvédelem jegyében telt.
Az adott témák mentén minden nap játékos sportfoglalkozások,
valamint kreatív, kézmûves tevékenykedés valósult meg, illetve
az idõjárás függvényében lehetõség nyílt a strandolásra is.
A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érezték magukat,
sok, színes élménnyel gazdagodtak, új barátokat szerezhettek,
miközben nyaraltak, kikapcsolódtak és töltõdtek az új tanév
megkezdésére. A gyerekek és szüleik köszönik szépen a
lehetõséget.
Rása Ildikó
családsegítõ

50 éves érettségi találkozó
Mezõberényben
Táborok
Június 18-tól kortárssegítõ tábor került megrendezésre a Békés
Városi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Központja által a Dánfoki Üdülõközpontban.
Kö rö st ar cs ár ól ha t fi at al ve tt ré sz t, ah ol sz oc iá li s
készségfejlesztõs és önismereti játékok mellett, a meghívott
sza kem ber ek érz éke nyí tõ fog lal koz áso kon ker esz tül a
napjainkban felmerülõ társadalmi problémák megoldási
lehe tõsé geiv el vért ezté k fel a leen dõ kort árss egít õket .

2018. augusztus 25-én Mezõberényben volt a Petõfi Sándor
Gimnáziumban 1968. évben érettségizett IV. B osztály 50 éves
találkozója.
A találkozón 20 osztálytársunk vett részt (Benyó Judit, Bereczki
Magdolna, Bimbó Ilona, Gubás András, Gulyás Jolán, Gyaraki
Etelka, Gyuricza Imre, Hulán József, Hantos Katalin, Kálmán
Julianna, Kóta Erzsébet, Kovács István, Kovács László, Marton
Mihály, Práth Ágnes, Sinka Lajos, Szilágyi Sándor, Szentesi
Sándor, Tóth Imre, Vári Katalin)
A találkozótól 7 osztálytársunk maradt távol, 3 osztálytársunk
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sajnos már eltávozott közülünk. Részt vett a találkozón Adamik
Mihályné (Magdi néni) osztályfõnökünk is.
Délután 3 órára gyülekeztünk a gimnázium épülete elõtt, ahol a
megjelentekrõl csoportkép készült, amelyet minden jelenlévõ
osztálytársunk megkapott. Ezt követõen az egyik földszinti
terembe mentünk, ahol osztályfõnöki órát tartottunk.
A bensõséges beszélgetés késõ délutánig, fél nyolcig tartott. Az
osztályfõnöki óra végén egy perces néma felállással adóztunk
elhunyt osztálytársaink és tanáraink emléke elõtt.
Este nyolc órakor folytatódott a program a Berény Étteremben.
Az esti program jó hangulatban éjfélig tartott.
Találkozunk öt év múlva 2023-ban.
Kovács László

SPORTHÍREK

2018. szeptember

MEGHÍVÓ
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves ismerõseit az Országos
Könyvtári Napok keretében író-olvasó találkozóra.

Vendégünk:

Bauer Barbara

Pár szó a következõ labdarúgó szezonról
Az U7-es korosztályon kívül, az U9-es, U11-es, U13-as
csapataink Bozsik programon fognak részt venni. Az U14-es
csapatunk pedig külön bajnokságban szerepel. Az utánpótlással
Vincze Gyula edzõ foglalkozik, aki az edzések mellett
mérkõzések szervezésével és hathatós szakosztályi munkával
segíti és fejleszti a kis focistákat. Gyermek labdarúgóink saját
sport felszerelésekkel és sporteszközökkel kiváló körülmények
között készülhetnek.
Felnõtt csapatunk a megye III. osztályban szerepel továbbra is. a
keret idén bõvült, hiszen 5 új játékos igazolt hozzánk
Körösladányból, így 21 fõs kerettel készülhetünk.
A 2018-19-es bajnokság rajtja jól sikerült, reméljük így
folytatjuk az egész szezonban.
Szeretnénk megemlíteni, hogy Tóth István szakosztályvezetõnk
erre a szezonra befejezte vezetõi munkáját. Eddigi
tevékenységét ezúton is szeretnénk megköszönni, igazán sokat
tett a köröstarcsai labdarúgásért.
Helyét Bokorné Kerekes Zsuzsanna vette át megbízott
vezetõként.
Minden szurkolónak sportszerû biztatást, csapatainknak
eredményes õszi szezont kívánunk!
KSK labdarúgó szakosztály vezetõsége

A köröstarcsai tájfutó versenyzõ
Szûcs Levente
Mi is a tájfutás? A tájfutás nem
egyszerûen egy sportág, hanem
egy életforma. Az egészségünk
megõrzésében fontos szerepet
jelentõ mozgás mellett olyan
képességeket, készségeket fejleszt
jó és gyors döntés,
információ felvétel, önismeret
amelyek a mindennapi életben is
hasznosak és fontosak. Ezt a
sportágat képviseli a köröstarcsai Szûcs Levente, aki több
mint 7 éve a Csipa Sport
Egyesület versenyzõje.
A 43. Hungária Kupának idén a
Tapolcai-medencét övezõ hegyvidék adott otthont, ahova több
mint ezer versenyzõ nevezett be. A tájfutók által ismert és
kedvelt terepen mégis egy új, részt jelöltek ki a szervezõk, így a
verseny minden résztvevõ számára újdonság és kihívás volt.
Szûcs Levente a versenyen 3. helyezést ért el kategóriájában.

Helyszín: Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20.
Idõpont: 2018. október 5. (péntek) 17 óra

FELHÍVÁS
Az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglaltak
alapján igénybejelentõ lapot nyújthatnak be a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáztól eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások egyszeri
természetbeni támogatására.
Beadási határidõ: 2018. október 15.
A határidõ jogvesztõ!
Az igénybejelentõ lapok átvehetõk és leadhatók az
Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ Szolgálatánál
Köröstarcsa, Kossuth tér 2. szám alatt, valamint a
Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 9. számú irodájában.
Az igénybejelentõ lapok a www.korostarcsa.hu honlapról
is letölthetõk.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ
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