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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A testület megbízta az aljegyzõt, hogy a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosítására a pályázatok mûszaki-szakmai
tartalmának ismertetésére vonatkozóan.
A képviselõ-testület megbízta az aljegyzõt a közterületek
elnevezésérõl és a házszám megállapítás szabályairól szóló
rendelet közintézmény elnevezésére vonatkozó módosításával.
A testület úgy döntött, hogy 2019. évben támogatja a Körösi
Vízgazdálkodási Társulatot 24.000,-Ft összeggel az általános
tartalék terhére. Megbízta a polgármestert a támogatási
megállapodás aláírásával.

2014-2019 között eltelt 5 év legfontosabb
fejlesztései

A képviselõ-testület 2019. augusztus 22-én rendkívüli ülést
tartott
A testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait.
A képviselõ-testület 2019. szeptember 19-én tartotta soros
ülését
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a 2015. október - 2019. október közötti
önkormányzati ciklusban végzett tevékenységérõl szóló
tájékoztatót elfogadta.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal, az Alapszolgáltatási Központ valamint a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde tevékenységérõl szóló beszámolókat.
A testület módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendeletét, melynek a fõösszege a módosítás után 75.7054 e Ftról 78.091 e Ft-ra változott.
A képviselõ-testület a Települési Értéktár tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta.
A testület megalkotta a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület 2019. október 1. napjával a töltés, kaszáló
haszonbérleti díját 0,-Ft összegben határozta meg. Megbízta a
polgármestert, hogy a lakosság széles körében tegye közzé a
határozatot.
A képviselõ-testület a térfigyelõ-kamerarendszer kialakításának, és a közterület-felügyeleti rendszer kialakításának ügyét a
jövõ évi költségvetés elõzetes tárgyalásakor tárgyalja újra.
A testület a belterületi kerékpárút közbeszerzési eljárásának
ajánlattételi felhívását a novemberi ülésére halasztotta, a tervek
tisztázásáig.

Lipcsei Zoltán Köröstarcsa község polgármestere
2015
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
végezte a köröstarcsai bezárt szilárdhulladék-lerakó
rekultivációját 2014-ben, melynek célja a környezet védelme
volt. A következõ év tavaszán a zöldterülettel való ellátás is
megvalósult.
2015 tavaszán elkészült a település új buszmegállója az
Újvároson.
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2015 áprilisban a Védõnõi szolgálat gazdagodott a „Victoria a
gyermekekért” Egészségvédelmi pályázatán elnyert 1 db
Audiométer SA-6-Hallásszûrõ készülékkel.
2015-ben beszerzésre került egy FORD Transit Custon Kombi
mikrobusz az Európai Vidékfejlesztési alapból nyújtandó
támogatásból, melynek az összege 9.861.550-Ft, a támogatás
összértéke 7.999.000-Ft. A vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások részére.
A településen különbözõ útszakaszok felújítása történt meg
cseréptörmelékek szórásával.
Új járda épült az Edelesi, Veér András, Rákóczi, Kossuth, Deák,
Szabó Károly, Hunyadi, József Attila utakon és a Béke téren.
Az elõzõ ciklusból folyamatban lévõ projekt vízi közmû
beruházási hitel 27.960.000-F t megtervezése . Képviselõtestület a Közép-Békése Ivóvízminõség-javító Önkormányzati
Társulás Környezet és Energia Operatív program keretében
ivóvízminõség-javítás. KEOP-1.3.0 kódszámú pályázattal
valósult meg.
2016
2706 m útalapot épített az önkormányzat az Ady Endre,
Táncsics, Holtkörös, Sport, Martinovics, Széchenyi, Béke,
Dózsa, Irányi, Jókai utcákban.
20x40 méteres mûfüves labdarugó pálya kivitelezése is
megtörtént a sporttelepen a Magyar Labdarugó Szövetség
Pályaépítõ Programjának köszönhetõen.

Sporttelep - mûfüves labdarúgó pálya
Az orvosi rendelõbe 500.000-Ft értékben egy Saver One típusú
félautomata defibrillátor került elhelyezésre.
2017
2017 tavaszán a Pipa úti lakások felújítási és karbantartási
munkálatai is megvalósultak.
2017-ben folytatódtak a járdaépítési munkálatok a Mátyás,
Bocskai utcákban. A Fürj, Hattyú, Szabadkai utcákon útalap
készült.
TOP4.1.1-15-BS1 „ Köröstarcsa Egészségház Infrastrukturális
Fejlesztése” projekt címen az Egészségház és a Dübögõ utcai
szolgálati lakás külsõ-belsõ felújítása és új eszközök beszerzése
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történt meg 60.000.000 Forint összegben. 2018. július 13-án
került átadásra.
(TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00044 Köröstarcsai Egészségház
infrastrukturális fejlesztése)
A mezõõr munkájának segítése érdekében a képviselõ testület
2,4 mil lió for int ért ékében vásáro lt egy F ord Ran ger
gépjármûvet. A településen a mezõõri szolgálatot egy fõ mezõõr
látja el.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 azonosító számú Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. pályázat
keretében a belterületi vízelvezetõ-hálózat fejlesztése valósult
meg 90.086.000-Ft összegben.
TO P- 3. 2. 1- 16 -B S- 20 17 -0 00 45 az on os ít ó sz ám ma l
Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése c. pályázat,
amelybõl az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése fog megvalósulni (nyílászáró
csere, szigetelés) 40.000.000-Ft összegben.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú „Településeinkért” c. támogatási kérelem az abban foglalt feltételekkel
támogatásra került. A tervezett projekt fõ célja a humán
közszolgáltatások térségi szintû, összehangolt fejlesztése a
konzor ciumba n résztv evõ telepü léseke n; Békés, Kamut,
Kondoros, Köröstarcsa, Murony, konzorciumvezetõ
Mezõb erény. „H umán s zolgá ltatá sok fe jlesz tése t érség i
szemléletben” címû pályázat keretében nyert támogatásból,
melynek összege 34.875.517-Ft, tudtuk megvalósítani a
vérvételi pontot, a gyógytorna ellátást, a babaúszást, az
egészségtanácsadó irodát, a szülõklubot és a generációs
programokat. Évente egy alkalommal megrendezzük a
sporttábort, a nyári napközis tábort és a nyári tábort kicsiknek
(óvodás korosztály számára). Turisztikai célból 30 db kerékpárt
vásároltunk.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
c. pályázat során a szilárdburkolattal ellátott belterületi utak
felújítására 14.574.320-Ft támogatást nyertünk. A felújítással
érintett útszakaszok: Kassai utca 110 fm-en, Árpád utca 90 fmen, Pipa utca 70 fm-en, Mátyás utca 200 fm-en. Illetve a Kassai
utcán a meglévõ sérült csõáteresz cseréjére is sor került 5 fm-en.
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító számú, „Ligeti
Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán” c. pályázat
keretében felújítása kerül a ligeti pavilon és kialakításra kerül
egy zenepavilon és egy játszótér. Ezen felül hang- és
fénytechnika, színpad és rendezvénysátor is beszerzésre kerül. A
támogatás összege 104.000.000-Ft.

Ligeti Rendezvényközpont

Egészségház

Napközi Konyha felújítására a köröstarcsai Község Önkormányzata 21.366.553-Ft támogatást nyert. A beruházás során a
nyílászárók cseréje, fûtéskorszerûsítés és új korszerû eszközök
beszerzése valósult meg.
A beruházás során a nyílászárók cseréje, fûtéskorszerûsítés és új
korszerû eszközök beszerzése valósult meg.
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2.999.875-Ft volt, melybõl orvosi eszközök és bútorok kerülnek
beszerzésre, melybõl részesülni fog a háziorvosi rendelõ, a
fogorvosi rendelõ valamint a helyi védõnõ. Hozzájárulva az
ellátás színvonalának emeléséhez.
Az NKM Áramhálózat Kft.-vel kötött szerzõdés alapján
közvilágítási lámpatestekkel bõvülnek a település egyes utcái.

Napközi konyha
2018
TOP 2.1.3-16-BS1 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések c. pályázat keretében a belterületek kerékpárúthálózat teljessé tétele 47. számú fõút átkelési szakasza mentén
90.086.000-Ft összegû támogatást nyert el az Önkormányzat,
melyhez 50.000 Ft önerõvel járult hozzá.
Az orvosi rendelõben betöltésre került a sokáig megüresedett
álláshely a II. számú körzetben Dr. Fehér Richárd személyében.
Köröstarcsa Község Önkormányzata ASP Központhoz való
csatlakozása c. projektre elnyert összeg:6.000.000 Ft
7.642.703-Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kaptunk.
„Zártkerti Program Támogatása” pályázaton elnyert támogatás
9.991.530-Ft támogatás intenzitása 100%, mely elektromos
hálózatfejlesztést tesz lehetõvé a Paprév kerteknél
( ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2017)). Kivitelezési
munkálatokat a Délvill Kft. végezte.
Népi építészeti emlékek helyreállítása pályázaton elnyert
támogatás 4.162.750-Ft, támogatási intenzitás 50%, melybõl a
Kossuth téri üzletsor kerül felújításra.
Vagyonvédelmi kamerák kihelyezésére is sorkerült a
településen.
A Kishajó Kikötõbe 2 db szaniter került beszerzésre közel 10
millió ft értékben.

2019
Köröstarcsa Képviselõ-testület Dr. Fehér Richárd doktor úr
részére új szolgálati gépjármûvet vásárolt, mely nagyban segíti a
doktor úr munkáját a betegekhez való kijárásban.
Az idei év során megújult a Köröstarcsa-Mezõberény közötti
kerékpárút a Magyar Közútkezelõ Zrt. jóvoltából, 170 millió
forintból. Közel 3-km hosszú szakaszon kapott új burkolatot a
kerékpárosok nagy örömére.
Április folyamán a szilárd burkolatú utakat kátyúzása finn
hidegaszfalttal történik a közmunkaprogram keretében.
A Református Egyházzal közösen összefogva a köztemetõ egész
területe kerítéssel lett bekerítve.
TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00005 Ligeti Rendezvényközpont
kialakítása címû pályázat föl nem használt pénzmaradványát
díszkivilágítás és kamerarendszer kiépítésére kerül sor az idei év
folyamán.
A Magyar Falu Program keretében a pályázat került benyújtásra,
mely pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összege

Folyamatban lévõ pályázatok:
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátás belterületi
utak felújítására pályázati kiírás keretében pályázatot nyújtott be
Köröstarcsa a Kassai, Templom, Harcsa utcák burkolt útjainak
felújítására. A beruházás összes költsége bruttó 17.621.758-Ft,
melyhez szükséges 2.624.264-Ft önerõt az önkormányzat
biztosítja.
A Magyar FaluProgram keretében „A nemzeti és helyi
identitástudat erõsítése” címû pályázati kiírás részeként több
mint 22 millió forintból valósulhat meg egy többfunkciós
közösségi tér felújítása és átalakítása.
Köröstarcsa Község Önkormányzata „Zártkert gazdálkodás
fejlesztése Köröstarcsán” címmel pályázatot nyújtott be
külterületen elhelyezkedõ zártkertek megközelítését szolgáló út
újraaszfaltozására. A pályázat részét képzi az önkormányzati
zártkerti ingatlanok körbekerítése, majd gyümölcsfák telepítése
is.
A Magyar Falu Program keretében beadásra került az
„Önkormányzati utak felújítása” címû projekt, mely több kisebb
útszakaszt érint.
A Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartása” címû pályázat is beadásra került. A
pályázandó eszközök: kistraktor, kasza, önjáró fûkasza,
mulcsozó, tolólap, fûnyíró.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Óvodai udvar
fejlesztése" Önkormányzatunk is pályázatot nyújtott be.
Maximálisan igényelhetõ összeg 5 000 000 Ft. Pályázandó
eszközök:
1 db négytornyos vár, 1 db kétszemélyes laphinta, 1 db mozdony
mászóka, 1 db filagória babaház és egyéb biztonsági eszközök az
új és meglévõ játékokhoz.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Temetõ
fejlesztésére" kiírt felhívásra Önkormányzatunk pályázatot
nyújtott be. Maximálisan igényelhetõ összeg 5 000 000 Ft. A
pályázat keretein belül fel szeretnénk újítani és kialakítani, a
temetõ-jármûvekkel járható belsõ útjait, a kiépült út közterületi
úttal történõ összekötését, a leromlott kerítésszakaszokat és
hulladékgyûjtõket. A temetõ kisebb mértékû parkosítását is
szeretnénk megvalósítani. Bízzunk benne, hogy a pályázatunkat
a kormány pozitívan bírálja el, mivel a fent említett felújítások a
temetõ könnyebb megközelíthetõségét, járhatóságát és a
kulturált környezett megvalósítását szolgálják.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Polgármesteri
Hivatal felújítására" kiírt felhívásra Önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be. Maximálisan igényelhetõ összeg 50 000
000 Ft. A pályázat keretein belül szeretnénk megvalósítani a
Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal „Petneházi Villa”
épületének külsõ és belsõ felújítását, korszerûsítését,
akadálymentesítését, bútorbeszerzését és az azt körülvevõ
járdák felújítását. Nagyon bízunk benne, hogy a pályázatunkat a
kormány pozitívan bírálja el, mivel az említett felújítással és
korszerûsítéssel színvonalasabbá, biztonságosabbá tehetnénk
Köröstarcsa egyik jelképét.

Köröstarcsa is részt vett a Békés Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításon
2019.09.11-én került megrendezésre Békéscsabán a
Közfoglalkoztatási kiállítás, melyen-az elõzõ évekhez
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hasonlóan-Köröstarcsa Önkormányzata is képviseltette magát
Lipcsei Zoltán polgármester és dr. Kiss Lilla jegyzõ
közremûködésével. A kiállító standunk és a központi LED falon
megjelent diaképeinken keresztül az érdeklõdõk
megtekinthették: az idei évben milyen munkákat végeztek a
közfoglalkoztatottak. A vendégeink megkóstolhatták a
Szabadkai úti állattartó telepen nevelt tyúkok tojásaiból készült
tojáskrémet,a Paprévkertben termelt növényekbõl készült
zöldséges mártogatóst,spirálburgonyát-aminek nagy sikere voltés a közfoglalkoztatottak által fõzött szilvalekvárt. Ezen kívül
mentás és mézes-citromos frissítõvel kedveskedtünk az
érdeklõdõknek. A kulturális program keretén belül az idei évben
a választásunk a Napköziotthonos Óvoda Zenemanó csoportjára
esett,mely felkérésnek az ovisok örömmel tettek eleget. Szép és
színvonalas mûsort mutattak be nem sokkal ebéd elõtt. A
délutáni órákban-a szervezõk külön felkérésére-az
Asszonykórus dalcsokrát hallhattuk. Ezúttal is köszönjük
mindkét csoport közremûködését!

A közfoglalkoztatási kiállítás szervezõi

Sajtóközlemény helyesbítése
Befejezõdött a köröstarcsai egészségház
infrastrukturális fejlesztése
Befejezéséhez érkezett a TOP-4.1.1-15
kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése megnevezésû
pályázati forrásból megvalósuló, Köröstarcsa Egészségház infrastrukturális fejlesztése
beruházás. A vissza nem térítendõ támogatási
összeg 60,00 millió forint, mely forrást az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. Önkormányzatunk projektjének átfogó
célja a jó minõségû közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak
fokozása. A fejlesztés keretein belül megvalósult a Köröstarcsa
Pipa utca 10. szám alatti Egészségház infrastrukturális
fejlesztése, megújuló energiaforrások használata, eszközbeszerzés, valamint a Köröstarcsa Dübögõ utca 9/c. szám alatti
szolgálati lakás felújítása. Az építési munkák és az
eszközbeszerzés a Medimûszer Kft. közremûködésével valósultak meg. Az épületek felújításával korszerû, energiatakarékos,
egészségházat és szolgálati alakítottunk ki. A fejlesztés
hozzájárult az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növeléséhez. A munkakörülmények javítása elõsegítette a munkahelymegtartást.
A beruházás elvégzésének határideje: 2018. október 31.
További információ kérhetõ: Lipcsei Zoltán polgármester
Elérhetõség: 66/480-211, e-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu
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V. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál
és XI. Szilvanap
Szeptember második szombatján, szép õszi idõben került
megrendezésre a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete és a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár szervezésében a
Hagyományõrzõ fesztivál és Szilvanap rendezvénye a Ligetben.
A közel 100 fellépõ színvonalas mûsorszámai méltó keretet
adtak az ünnepléshez, ahol a hagyományápolásé, a néptáncé és a
népi kézmûvességé volt a fõszerep.
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete elszármazott találkozót és
ünnepi közgyûlést tartott, valamint szilvalekvárral és helyi
ízekkel kedveskedett a rendezvényre látogatóknak. A kisebbeket
népi játszótér, a dobozi kézmûvesek játszóháza és íjászkodás
várta. Lehetõség volt helyi és mezõberényi kézmûvesek
termékeinek megvásárlására is.
A rendezvényen a helyi Települési Értéktár öt éves
megalakulását ünnepelte, ez alkalomból kiállítást mutattak be
Köröstarcsa helyi értékeibõl és vendég kiállítónak a
Mezõberényi Települési Értéktár mutatkozott be. A jeles
alkalomból Végh Judit a Települési Értéktár Bizottság elnöke
köszöntötte a helyi értéktárba vett értékek megõrzõit és
létrehozóit, értékmegõrzõ munkájukért díszoklevelet vehettek át
az értéktár bizottságtól.
Az ünnepi mûsorban kerültek díjazásra a Fülemüle énekverseny
arany minõsítést kapott versenyzõi. A zsûri tagjai voltak
Szabóné Uhrmann Zsuzsanna, Borgula Benedetta és Kopányiné
Soós Ilona. A Subrika hagyományõrzõ csoport és az Általános
Iskola Gyermekkórusa fellépésével vette kezdetét az ünnepi
mûsor. A színvonalas hagyományõrzõ mûsorban fellépett a
mezõberényi „Leg a Láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola KisBerényke néptáncegyüttese, a Dobozi Ifjúsági Néptáncegyüttes, a dévaványai Ahhozképest Népizenakar, a nívódíjas
Berény táncegyüttes.
Az ünnepségen került átadásra a Köröstarcsa Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete által adományozott „Év
ember díj 2019”, amelyet Borgula Benedetta néptáncoktató,
tánckar vezetõ, népi énekes a nívódíjas Berény táncegyüttes
tagja kapott, a hagyományõrzés területén végzett kiemelkedõ
teljesítményéért. A díjhoz ezúton is gratulálunk!

Az „Év ember díj 2019” - Borgula Benedetta
A Zenepavilon felavatásának alkalmából a Mezõberényi Ifjúsági
Fúvószenekar adott csodálatos koncertet, amelyet különlegessé
tett a Berény Táncegyüttes közremûködése. A közönségnek
páratlan élményben volt része a kellemes õszi estén.
Az estet a szentesi Phlox tûzzsonglõrök bravúros bemutatója
zárta, amelynek végén tábortüzet gyújtottak. A tûz körül a
Berény táncegyüttes táncházzal kedveskedett a néptánc kedvelõ
közönségnek. Szép õszi idõben, csodálatos helyszínen és
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rendkívül színvonalas programsorozattal került megrendezésre
a fesztivál, amely a Megyenapi programsorozat záró rendezvénye volt.
Köszönjük a fellépõknek, a szervezõ társaknak, a támogatóknak!
Végh Judit
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete elnöke

INTÉZMÉNYI HÍREK
Editke óvó néni nyugdíjba ment
2019. július 31-én ismét elköszönt egy munkatársunk. 40 év
nagyon hosszú idõ, és ez életünk legaktívabb része így
méltóképpen említsük meg azokat a mérföldköveket, amik
elõfordultak ezen a hosszú életpályán. A munkakönyv egyetlen
bejegyzést tartalmaz, hiszen ezt a hosszú idõt, Editke itt helyben
töltötte el. 1979. szeptember elsején kezdte a pályáját az Arany
János úti óvodában, mint képesítés nélküli óvónõ.
Elhivatottságtól vezérelve beiratkozott a Szarvasi Óvónõképzõ
intézetbe levelezõ tagozatra, amit sikeresen elvégezett bár ez
már a család bõvülésével majd csak egybeesett, mert idõközben
házasságot kötött és megszületett a kislánya is. Munkáját a
Kossuth úti óvodában folytatta ugyanúgy, mint késõbb a kisfia
megszületése után, amikor gyesrõl visszatért. És nemsokára jött
a fordulat, hiszen Soósné Ica néni nyugdíjba ment, és Õ lett a
tagóvoda vezetõ. Ekkor már csak két óvoda mûködött a
településen. Vezetése alatt megújult az óvoda belülrõl és
kívülrõl, valamint sokat tett azért is, hogy az udvaron sokféle
játék biztosítsa a gyermekek mozgásigényének kielégítését, és
egyik alapítója volt a jótékonysági bálaknak is. 2005-ben
elvégezte a vezetõ óvodapedagógusi szakirányú szakvizsgát.
Majd 2006-ban az új óvoda épület átadása után összeköltözött a
két óvoda és onnantól sokféle tevékenységben vállalt részt, mint
minõségfejlesztés, kompetenciaalapú nevelés, napközi díj
beszedõként, valamint munkaközösség vezetõként is
tevékenykedett. 2015. augusztus 1.-tõl, az intézmény vezetõ
helyettesének választottak, a pontos megbízható munkavégzés
miatt, mely példaértékû lehet a többiek számára is. Hosszú idõt
töltött el a csoportban Laudiszné Julikával, aki már szintén
nyugdíjba ment. Most eljött a megérdemelt pihenés ideje haza
került a családi körbe, akik méltán számítanak rá. Ehhez
kívánunk sok erõt, és fõként jó egészséget.
Forró Antalné intézményvezetõ

Elkezdõdött a tanév
Szeptember 2-án elkezdõdött a tanév az Arany Gusztáv
Általános Iskolában. A tanévnyitó ünnepségen köszöntöttük az
elsõsöket és szüleiket. 17 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 Wagner Éva tanító
nénitõl ahhoz, hogy gyermekük iskolakezdése sikeres legyen.
Osztályfõnök:
Wagner Éva
Névsor:
Balogh Melinda
Gyaraki Barnabás
Harsányi Evelin
Jeges Zoltán
Kurucsó Ákos
Lukács Kinga
Mezei Dominik András

Mezõ Tímea
Molnár Éva
Nagy Nándor Alex
Nagy Zoé
Pék Réka
Róbert Liliána
Schmél Noel
Székely Fanni Sára
Szõke Noémi
Szpisjak Péter
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Arany Gusztáv Általános Iskola és
AMI hírei
2019 Erzsébet Tábor
Idén harmadik alkalommal vettek részt köröstarcsai gyerekek az
államilag támogatott élménytáborban. Az Arany Gusztáv
Általános Iskola diákjai Zánkán tölthettek egy hetet (2019. július
28.- 2020. augusztus 02.). 70 gyermeket (2.- 8.osztály), 8
pedagógus kísért a tábor ideje alatt. Rengeteg programon
vehettek rész diákjaink. Nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot sárkányhajós csapataink és vízi kalandparkban
ügyeskedhettek. Az erdei kalandparkban a kicsik és nagyobbak
is kapaszkodhattak a fák között. Éjszakai akadályversenyen is
borzolták a kedélyeket a szervezõk, amit a mese- és szuperhõs
filmek világában tölthettek a gyerekek. A balatoni sétahajón és
az utazó planetáriumban regenerálódhattak a sok aktív program
közepette. Balatonfüreden gyönyörû akváriumokban
csodálhattuk meg a Balaton élõvilágát. A tábor összes lakója
közös programokon is részt vehetett, ahol barátokra tehettek
szert a koncert alatt, a tábortûz körül és a táncházban. A nyitó és
záró táncos este mindenkit jól megmozgatott. Fárasztó és sok jó
élménnyel teli program volt, ami lehetõséget adott egymás
mélyebb megismerésére is. Köszönet a szervezõknek érte!
A nyári szünetben történt
A Kisiskolák Diákolimpiája országos döntõjén Debrecenben az
Arany Gusztáv Általános Iskolát és egyben Békés megyét leány
és fiú 800 méteres síkfutás versenyszámokban Szabó Zsuzsanna
és Schmél Zoltán képviselte. A rekkenõ hõség ellenére, saját
legjobb egyéni idejüket megjavítva, mindketten középmezõnyben végeztek. Gratulálunk teljesítményükhöz.
Diáksport egyesületünk szeghalmi edzõtáborában rendszeres
edzéseken és változatos programokon vehettek részt iskolánk
leány kézilabdás tanulói június végén.
A Szabó Károly Mûvelõdési ház munkatársaival közösen
szerveztünk egynapos cirkuszlátogatással egybekötött budapesti kirándulást az elõzõ tanévben kitûnõ bizonyítványt szerzett
diákjainknak. Vidám, felhõtlen szórakozásban lehetett így része
azoknak a gyerekeknek, akik munkájukkal érdemelték ki ezt a
jutalmat. Köszönjük a szervezõknek.
„Aranyos” pedagógusok meglepetése
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Mûvészeti
Iskola dolgozói, gondoltak egy nagyot a nyári szünet végén, s
eltervezték, hogy megajándékozzák a gyerekeket az iskolában.
Ecsetet ragadtak és biztató feliratokat, szabadtéri játékokat
festettek az alsó és felsõ tagozat udvarán.
A kisebbeknek egy hosszabb ügyességi pályát készítettek, amely
több készség- és mozgásfejlesztõ feladat elvégzésére ösztönzi
õket, mire végig érnek. Rajzoltak ugróiskolát és egy kisméretû
focipálya felfestésére is sor került.
A nagyiskola udvarán is meglepetés készült, melyen lehet
twisterezni, malmozni és ugró iskolázni. Az ötlet jól sikerült,
örömmel vették birtokba a gyerekek, s minden szünetben
szeretettel, boldogan játszanak.
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NyárzáROCKest
2019. augusztus 31-én került megrendezésre a nyárzáró rock est,
az autós és motoros találkozó.
A délelõtt folyamán az érdeklõdõk megtekinthették a II. Village
Garage Meet tuningautóit. Emellett a motoros találkozó
résztvevõi is megjelentek. A tuningautósok különbözõ
programokkal szinesítették a napot. Volt vezérmûtengely kitartó
verseny, autószépségverseny és autós limbó is. A motorok között
is volt motor szépségverseny. Napközben a gyerekek is
szórakozhattak, volt ugrálóvár és trambulin. A nassolni
vágyóknak volt kürtös kalács, jégkása, vattacukor, popcorn és
lángos is. A zene sem maradt el, napközben Dj Pio és Dj Johnny
Beats mixeit hallhattuk. Az este folyamán a Rock.hu zenekar
kezdésével csodás rockest vette kezdetét. Ezután az East End
zenekar majd a Leponexx zenekar zenéire szórakozhattunk.
Az érdeklõdõk szép számmal jelentek meg a rendezvényen.
Köszönet az autós és motoros találkozó szervezõinek, a
zenekaroknak és mindenkinek, aki segítette a rendezvény
sikeres lebonyolítását
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4. Ebben az évben másodjára került megrendezésre a
Jótékonysági verseny, melynek célja a haltelepítés támogatása a
Mérgesi horgásztóba. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén
több horgász nevezett a versenyünkre, így a támogatókkal együtt
110.000 Ft-ot tudunk halasításra fordítani, terveink szerint
októberben.
A helyezettek:
1. hely Veres Lajos
31,50 kg
2. hely Mezõ Mihály
19,75 kg
3. hely Ivanek Tibor
18,80 kg
A legnagyobb halat Beinschródt Tibor fogta, amely 6,6 kg volt.
5. 2019. július 20-án rendeztük a Lurkó kupa köröstarcsai
fordulóját, melyen négy település 25 ifi és gyermekhorgásza vett
részt. A színvonalas verseny eredménye:
Gyermek kategória:
1. hely Budai Bence
3,435kg
2. hely Nagy Gergõ
2,545kg
3. hely Bakos Rokkó
1,775kg
Ifi kategória:
1. hely Nagy Ede
6,460kg
2. hely Tóth Zsolt
1,435kg
3. hely Bácskay Barnabás
1,395kg
6. 2019. augusztus 24-25-én került megrendezésre a nevezési
díjas Nagyhalfogó verseny 65fõ részvételével.
Helyezések:
1. hely Miklós Gábor
19,720 kg
2. hely Kaplonyi Zoltán
8,885 kg
3.hely Mezõ Mihály
8,800 kg
A legnagyobb halért kapott elismerést Mezõ Mihály a 8,800 kgos amurjáért.
Támogatóink: KHSZ, Dobó Ferenc Horgász Egyesület,
Köröstarcsa Önkormányzata, Agrár Zrt., Sparrow café, Gyaraki
Tetõ Kft., Fazekas István, Ombodi Róbert, Dr. Bácskay Tamás,
Puskás László, Faház Büfé, Gyermekek szülei.
Köszönjük a horgászoknak a versenyen való részvételt, a
támogatóknak a felajánlásokat.
További jó fogást, élményeket kíván a Verseny bizottság.

East End zenekar

SPORTHÍREK
Horgász hírek
A köröstarcsai Dobó Ferenc Horgász Egyesület által rendezett
versenyek a Mérgesi horgásztavon.
1. 2019. május 5-én került sor a Törpeharcsafogó versenyre
amelyen 18 versenyzõ vett részt. Összesen 23,255kg halat
sikerült kifogniuk. Szoros küzdelemben dõlt el a verseny
sorrendje.
Helyezettek:
1. hely ifj. Budai László
2,085 kg
2. hely Kolozsi Tamás
2,070 kg
3. hely Kitajka János
2,060 kg
2. Egyesületünk legnagyobb eseménye a Budai Gábor
emlékverseny,melyet 2019.június1-2.-án rendeztünk meg. A
verseny családias légkörben, jó hangulatban zajlott le, 81fõ
részvételével
Eredmények:
1. hely Hajdú József
9,940kg
2. hely Mészáros Irén
9,940kg
3. hely Strausz József
8,395kg
A legnagyobb halért járó serleget Bátori László érdemelte ki a
7,10kg-os amurjával.
3. A gyermek horgászversenyre 18 versenyzõ részvételével
2019.június 29.-én került sor. A vidám hangulatban zajló
versenyen kiváló eredmények születtek.
A verseny eredménye: 1. hely Mezõ Lili
6,575kg
2. hely Gyaraki Imre
2,525kg
3. hely Kopányi Alexander 2,335kg
Különdíjat kapott Szõke Károly 1,240kg-os teknõsbékája.

Kézilabda
Soron következõ hazai /mezõberényi/ mérkõzéseink:
Október 19. /szombat/
Köröstarcsa - Békéscsabai DKSE
November 16. /szombat/ Köröstarcsa - Békéscsabai BDSK.
November 30 /szombat/ Köröstarcsa - Törökszentmiklós
Mérkõzéseinket 16.00 órakor /ifjúsági/ és 18.00 órakor
/felnõtt/ játszák a berényi csarnokban. Kérjük, látogassák
mérkõzéseinket és buzdítsák csapatainkat.
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