ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aképviselő-testület 2020. július 9-én tartotta rendkívüli ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi
beszámolóját elfogadta, megállapította a 2019. évi maradványát
210.590.904,-Ft összegben, melynek a felhasználását is
jóváhagyta.
A testület az önkormányzat összevont (konszolidált)
beszámolóját elfogadta és megalkotta az önkormányzat 2019.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét.
Aképviselő-testület módosította a 2020. évi költségvetését.
A testület a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati adóztatásról, a 2019. évi helyi adók bevételeinek
alakulásáról szóló beszámolót elfogadta.
A testület módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselő-testület elfogadta a Humán és Ügyrendi
Bizottság és a polgármester beszámolóját az átruházott szociális
égy gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról.
A képviselő-testület elfogadta a az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót.
A testület elfogadta a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2019. évi beszámolóját és
2020. évi munkatervét.
A testület a házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátás
szakmai programjának módosítását elfogadta.
Atestület elfogadta a 2020. II. félévi munkatervét.
A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. 2020.
augusztus 1-től:
Térítési díjak szociális étkeztetésben részesülők részére
Intézményi térítési díj: 935,-Ft/adag
Személyi étkezési térítési díjak:
Jövedelem*
Fizetendő térítésidíj
22.800,-Ft alatt
ingyenes
22.800-35.625,-Ft között
200,- Ft
35.626-42.750,-Ft között
300,- Ft
42.751-57.000,-Ft között
350,- Ft
57.001-85.500,-Ft között
440,- Ft
85.501-114.000,-Ft között
540,- Ft
114.000,- Ft felett
580,- Ft
*ha az ellátott jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem tartásdíj
céljából) letiltott jövedelem és annak összege nem haladja meg a
nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750,-), akkor a személyi
térítési díj meghatározásánál a levonás után megmaradt
jövedelem legyen figyelembe véve.

Akiszállítás térítési díja 35.626,-Ft jövedelemtől 20,-Ft.
Térítési díjak nappali ellátottak részére
Intézményi térítési díj: (csak napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek) 1.270,-Ft
Személyi térítési díj: nincs
Térítési díjak házi segítségnyújtásban részesülők részére
Személyi gondozás:
Intézményi térítési díj: 1.810,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
Szociális segítés:
Intézményi térítési díj: 1.135,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
A testület az Alapszolgáltatási Központ önköltség számítási
szabályzat módosítását elfogadta.
A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben kapott felhatalmazás alapján 2020. szeptember 1-től
a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde mind a három óvodai
csoportjában engedélyezte a csoportra megállapított maximális
létszám 20%-os átlépését.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi utak felújítására), és a megvalósításhoz
szükséges 3.533.100,-Ft saját forrást a költségvetésében
biztosítja.
A képviselő-testület a TOP-3.1.1-16 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívás keretén belül
megvalósítandó kerékpárút építése tárgyú közbeszerzési
eljárásának megindítása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:
1. A Kbt. 115.§. (2) bekezdése alapján az alábbi gazdasági
szereplők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást:
Kopp Export-Import Kft.
Épcenter Kft.
Kondorszolg Kft.
Galéria-Invest Kft.
Aszfalt-Közmű Kft.
2. Az eljárás becsült értékét a rendelkezésre álló tervezői
költségvetés alapján nettó 51.191.217,-Ft összegben állapítja
meg.
3. Az ajánlattételi felhívást a Bíráló Bizottság javaslata szerint
fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy „Amennyiben a
benyújtott ajánlatok meghaladják a rendelkezésre álló fedezet
mértékét, akkor ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eljárást ezen okból eredménytelenné nyilvánítsa.
Amennyiben ajánlatkérő az eljárást mégis eredményessé
nyilvánítja, akkor a szükséges többletforrás támogató általi
biztosítását mint a szerződés hatálybalépését felfüggesztő
feltételt köti ki.”
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A testület a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 azonosító
számú, Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa
belvíz-biztonságának fokozásának érdekében, II. ütemtárgyú
projekt tervezési feladataival a SzekvensBt-t bízta meg
bruttó 5.290.000,-Ft-os tervezési díjjal.
A testület a LEADER-kisléptékű településfejlesztési akciók
felhívásra, Településtörténeti kiadvány és kiállítóhely
fejlesztése tárgyban elnyert támogatás keretén belül a település
helytörténeti kiadványának elkészítésével a GYOMAPRESS
Kft-t bízta meg bruttó 2.999.997,-Ft-os árral.
A képviselő-testület a LEADER-kisléptékű településfejlesztési akciók felhívásra, Településtörténeti kiadvány és
kiállítóhely fejlesztése tárgyban elnyert támogatás keretén belül
a Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatti épület felújítása
érdekében
az alábbi gazdasági szereplőket hívta meg:
1. Takács Imre ev.
2. Kopp Export-Import Kft.
3. Gyaraki-Tető Kft.
4. Lak-Trend Kft.
A képviselő-testület 2020. augusztus 5-én rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott.
A testület az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását és a módosítással egységes alapító okiratot
elfogadja. A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítását levette a napirendről.
A testület módosította az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletét.
A képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázati felhívásra,
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Köröstarcsán”
elnevezésű projektben megvalósítandó Köröstarcsa, Tavasz és
Aradi utcák útburkolat felújítási munkái megvalósításával a
Kopp Export-Import Kft-t bízta meg bruttó 18.367.096,-Ft árral.
Megbízta a polgármestert a szerződés megkötésével.
A testület a LEADER-kisléptékű településfejlesztési akciók
felhívásra, Településtörténeti kiadvány és kiállítóhely
fejlesztése tárgyban elnyert támogatás keretén belül a
Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatt kialakítandó kiállítóhely,
iroda és raktárhelyiség építési munka megvalósításával a Kopp
Export-Import Kft-t bízta meg bruttó 3.782.905,-Ft-os árral.
A szükséges többletköltséget a képviselő-testület a 2020. évi
költségvetésében biztosítja.
Megbízta a polgármestert a szerződés megkötésével.
A képviselő-testület a Békési Kistérségi Társulás
(továbbiakban: Társulás) által a társulási megállapodás V.
fejezetének 7/g. pontja alapján 2019. évben nyújtott 1.222.309,Ft összegű
fejlesztési támogatását a köröstarcsai Kassai utca, a Harcsa utca
és a Templom utca szilárd burkolatú közútjainak felújítására
elnyert költségvetési támogatással megvalósított projektjének
keretén belül, pályázati önerő részeként, 2019. december 31-ig
felhasználta.
Így az önkormányzat 2019. évi 17.621.758,-Ft
összköltségvetésű belterületi útfelújítási projektje 14.978.494,Ft központi költségvetési támogatásból, a Társulás 1.222.309,Ft összegű fejlesztési támogatásából és további 1.420.955,-Ft
összegű önkormányzati egyéb forrásból valósult meg.

Polgármesteri hivatal felújítása
Megkezdődött a köröstarcsai polgármesteri hivatal felújítása.
Több elemből álló beruházás a Magyar Falu Programban elnyert
38,4 millió forintos támogatás segítségével valósulhat meg.
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A fejlesztés első részeként a patinás épület elé parkolót építettek,
hogy a lakosság minél jobb körülmények között intézhesse
ügyeit. Ugyancsak zajlik az udvar megszépítése, amit
gyepráccsal és Frühwald kővel fednek le. Az ingatlanrészen
rokkantak számára alakítottak ki parkolót, ill. ott állhatnak majd
meg autóikkal a hivatali dolgozók. Kicserélték a nyílászárókat,
oly módon, hogy a hivatal műemléki jellege megkívánja, és
javítják a homlokzatot. Korábban a vakolat több helyen
lehullott, volt olyan beázás, ami miatt sérült a plafonszerkezet.
Természetesen ezeket a hibákat is kijavították. Az összes irodát
felújították, komfortosabb központi klímarendszert alakítottak
ki, árnyékolástehnikát építettek ki, és az ingatlant kifestették. A
munkálatok várhatóan októberre készülnek el. A polgármesteri
hivatal egy patinás épület, a korábbi Petneházy-villában
működik, amelyet 1929-ben építtetett az említett családi
eklektikus stílusban. Az ingatlan figyelemfelkeltő, rajta a díszes
jegyek dominálnak. Egyik fő jellemzője az egyenletes ablaksor
és a szintek eltérő rangsorolásának formai elemekkel való
megjelenítése. Az épületet 1950-ben államosították, amely azóta
községházaként funkcionál. A Petneházy-villa az egyetlen olyan
épület Köröstarcsán, amely ma is hűen tükrözi az eklektikus
jegyeket, impozáns megjelenése hozzájárul a község
arculatához. Mögötte fekszik a százéves kert, amely ma
ligetként ismernek a településen.

Sportpark épül a Béke téren!
A Magyar Falu Program keretében "C" típusú sportpark épülhet
településünkön. 2016-ban nyújtottunk be pályázatot erre a
fejlesztésre. A Béke téren fog megépülni a 8 eszközből álló park,
mely egyaránt szolgálja majd a fiatalok és idősebbek egészséges
életmódját. Köszönjük a támogatást Dankó Béla képviselő
Úrnak.
Lipcsei Zoltán
polgármester
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Aszfaltozás
Tisztelt Lakosság! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a
Magyar Falu Program keretében településünk közel 20
millió forint támogatást nyert önkormányzati tulajdonban
lévő belterületi utak felújítására. Ezen pályázat keretén belül
a temető bejáratától az Aradi utca és a Tavasz utca
aszfaltozása történhet meg. A munkálatok idején felmerült
esetleges kellemetlenségekért előre is elnézésüket kérjük!
Lipcsei Zoltán polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK
Pörköltfőző verseny a Ligetben
2020. július 11-én került megrendezésre a Pörköltfőző verseny
Köröstarcsán a ligetben. A versenyen 6 csapat vett részt. A zsűri
személyében Fehér Lászlót, Wagner Mártont és Vámos Lászlót
láthattuk, akik örömmel elfogadták a felkérésünket. Az első
három helyezettet serleggel díjaztuk. Harmadik helyezett lett
Aliz és Manyi csapata, akik tollas toppantót készítettek.
Második helyen végzett a Dobó Ferenc Horgászegyesület
csapata sertéspörköltjükkel. Első helyen végzett Janó és csapata,
akik a különleges lecsós tarjapörköltjükkel kápráztatták el a
zsűrit. Ez a szombati délután egy remek családias hangulatban
telt el.

Zsűri tagok: Wagner Márton, Vámos László, Fehér László

Táborok jegyében
A Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, mint minden
nyáron rendszeresen szervez nyári napközis táborokat. Az idén
nyáron elsőként a „nyári napközis” tábort szerveztünk a
hátrányos helyzetű gyerekeknek(EFOP 1.5.3-16-2017-00097).
Több programon is részt vettek a gyerekek: íjászkodás,
hajókázás, sok-sok játék, egy kis kézműveskedés, emellett egy
napos kirándulást is szerveztünk Kecskemét és környékére, ahol
a Kalandparkba és a Vadasparkba látogattunk el. Jól elfáradva
érkeztünk haza.
(TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008) Szemléletformáló nyári
táborban a gyerekeket megismertettük a víz rejtelmeivel. Sokat
töltöttünk a szabadban, természeti környezetben. Túráztunk,
hajókáztunk, kerékpároztunk, ellátogattunk a békésszentandrási
duzzasztó és víz erőműhöz emellett megtekintettük a hosszúfoki
vízügyi múzeumot. Szarvason a Holt-Körös mellett barangoltunk játékos feladatok mellett. Az Arborétumban és a Mini
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Magyarország parkban is szétnéztünk. A gyerekek jól érezték
magukat egész héten.A Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár szinte egész nyáron folyamatos programokkal várta a
gyerekeket. 2020augusztusát 5 napos Indián táborral indította. A
gyerekek az Indián élettel játékosan ismerkedtek meg, törzsekre
voltak osztva és voltak törzsek közti versenyek. Készítettek
totem oszlopot és egyéb érdekes dolgokat, mint karkötőt,
indiánfejdíszt, álomfogót, hangszert,ami az Indán kultúra
keretén belül található. Sok játékos program volt, a szabadban is
sokat voltak a gyerekek, ami nagy élvezet volt számukra. Íjjal
lőttünk a „bölényre”. A tábor zárásaként kincskeresés és
ajándékozás volt, a gyerekek különböző helyezéseket értek el.
Augusztus első hetében került megrendezésre a sporttábor
(EFOP 1.5.3-16-2017-00097), amelyen az idei évben a futball
szakosztály U9 és U11 gyermekei vettek részt. Az edzések
mellett kirándultak is. Strandon voltak Gyomaendrődön,
Poroszlón voltak a Tisza Tavi Ökocentrumban, Szarvasra is
ellátogattak az Arborétumba és a Mini Magyarország parkba,
hazafele megálltak bobozni Berettyóújfalun. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat az élménydús táborban.

Táboroztunk, ballagtunk
Nehéz és egyben rendhagyó év áll mögöttünk, hiszen a
koronavírus, a karantén időszaka felborította a nevelési év
rendjét, bár mi csak 9 napot voltunk zárva. Hónapokig csak
telefonon, illetve képernyőn keresztül láthattuk egymást a
gyerekekkel.Az ebben az időszakban készült munkákból egy kis
kiállítást szerveztünk, az óvodában, melyet sokan
megtekintettek. Elmaradtak a tavaszra tervezett kirándulások is,
éppen ezért is szerveztük az iskola-előkészítő táborunkat,
hosszabb időre, hogy egy kicsit gyakoroljuk a rendszeres
munkát délelőttönként, együtt legyünk, majd végül egész napos
kiránduláson vegyünk részt. Itt volt lehetőség, hogy
felkészüljünk a ballagásra, melyet a hatályos jogszabályok
szerint, most tudtunk megszervezni igazi ünnepi keretben,
vendégekkel. Azért ebben az évben helyet kaptak a
rajzpályázaton való szereplések, a hódmezővásárhelyi
laktanyában szolgáló katonák köszöntése, a felzárkóztató
foglalkozások, a művészeti iskola óráin való részvétel, a
különféle rendezvényeken, jótékonysági szervezéseken való
fellépések, és a magunk által kezdeményezett mesemondó
verseny. Újdonságként bevezettük a „Varázsceruza” programot,
mely az iskolai felkészítést erősíti. Hasonlóképpen az elmúlt
tanévhez ismét változott az alkalmazotti közösség, hiszen
Bereczkiné Kónya Mária dajka néni 40 év után a nyáron
nyugállományba vonult. Jó pihenést, és jó egészséget kívánunk!
Forró Antalné intézményvezető
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Mazsorett siker
A Nagyrábéi Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont az
Ifjúsági Művészeti Fesztiválnak, amelyen hat település,
(Biharnagybajom, Füzesgyarmat, Köröstarcsa, Nagyrábé,
Szeghalom, Vésztő) 14 csoportja, 18 egyéni versenyzője, 89
gyermek, 4 korcsoportban, 5 kategóriában mérte össze tudását.
A magas színvonalú, rendkívül jól szervezett eseményen,
számos felemelő, lelkesítő és ünnepélyes pillanatnak voltunk
tanúi.
A Szabó Károly Művelődési Házban működő 13 éves
Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt csoportja,
nagyszerűen szerepelt a rendezvényen.
EREDMÉNYEK: Botos kategória Arany Minősítés, Pom-pon
kategóriaArany Minősítés

A Gyémánt csoport tagjai: MARTI RÉKA, NAGY KINGA,
RÓBERT HANNA, SZABADOS EMMA, SZALAI
VIKTÓRIA, SZENTESIANNABELLA, VÉRTES NÓRA.
A versenyzőknek szívből GRATULÁLUNK! KÖSZÖNJÜK
szépen a szülők és hozzátartozók aktív együttműködését.
A kislányok újabb szakmai megmérettetésre készülnek, 2020.
szeptember 26-án részt vesznek az I. Hajdúnánási Országos
Mazsorett Fesztiválon, melyhez jó felkészülést és sok sikert
kívánunk! Amazsorett tanfolyam folytatódik.
Minden kedves érdeklődőt szeretettek hívunk és várunk!
Macskinné Pór Erzsébet
művészeti vezető

Orgonák éjszakája a köröstarcsai
református templomban
Az országos OrgonaPont sorozatot a Filharmónia Magyarország
2014-ben indította. 2019-ben már az ország 23 városában
tucatnyi orgonaművész bevonásával, több mint 30
hangversenyen népszerűsítette a hangszerek királynőjét a
városok katolikus, evangélikus és református templomaiban.
Ebben az esztendőben augusztus 8-án került sor az Orgonák
éjszakája elnevezésű promramsorozat megrendezésére.
Örömmel töltött el bennünket, hogy ennek a sorozatnak most a
köröstarcsai református templom orgonájával mi is részesei
lehetünk.
Pár szóban a köröstarcsai orgonáról:
A köröstarcsai református templom orgonája 1854-ben a
település lakosainak közadakozásából épült. Építője Jónás János
nagyváradi orgonaépítő mester. Kétmanuálos, 16 regiszteres
orgona. Megépítése óta folyamatosan működőképes. Sajnos a
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gyülekezetnek különösen az utóbbi félévszázadban nem sok
anyagi lehetősége volt az orgona karbantartására, mégis a
gyülekezeti éneklés vezetésére kiválóan alkalmas állapotban
van. Sőt időnként komoly orgonaművészek is méltatják
megszólaltatásra és nyilatkoznak róla elismeréssel. Utoljára
2011-ben a Hal és Falunapok alkalmával Somogyi Tóth Dániel
és zenésztársai adtak itt egyéb hangszerek megszólaltatása
mellett orgonahangversenyt. Nagy büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy ő is elismeréssel beszélt a tarcsai orgonáról és
úgy nyilatkozott, hogy ez Békés megye legrégebbi funkcionáló
orgonája.
Hála Istennek eddig még folyamatosan volt aki működtesse,
nemcsak alkalomadtán, hanem a vasárnapi istentiszteleteken is.
Az orgonánál a gyülekezet jelenlegi kántora ült, aki ezen az
orgonán tanult meg játszani. Amikor 2005-ben a gyülekezet
korábbi kántora, Szemerédi Béla bácsi rövid súlyos betegség
után árván hagyta az orgonát, - az akkor még 10 éves Bíró
Sándor-, hamarosan átvette a helyét. Lelkész édesanyja
segítségével kezdte a hangjegyekkel, billentyűzet használatával
az ismerkedést. Évekig csak saját szorgalomból és indíttatásból,
önállóan próbált előrébb jutni. Majd középiskolai tanulmányi
alatt résztvett a Debreceni Kollégium nyári kántorképző
tanfolyamain. A Békési Szegedi Kis István Gimnáziumban
érettségizet, majd a Debreceni Református Hittudományi
Egyetemnek előbb csak teológus-lelkész szakos hallgatójaként
és később a kántorszakra is felvételt nyerve, immár kántor
szakosként is végzi tanulmányait.
Az áhítat előtt, az est kezdetén D-dúr improvizációt halottunk
tőle.
Az áhítaton Bátori Lászlóné református lelkész a 24. zsoltár
alapján hírdette Isten üzenetét. Arról beszélt, hogy a templomba
lépve az orgonaszó mindannyiunkat szinte az Isten trónusáig
emel. Igézetével megragadja szívünket. Utat készít lelkünkben
Isten üzenetének, amelyiknek lényege mindig ugyanaz, hogy
Isten bebocsájtást kér a szívünk ajtaján. Az orgonaszó, az ének,
az Ige, imádság hatása alatt hullanak is szívünk ajtajáról a zárak.
De eljön a pillanat, amikor a templom atmoszféráját ismét
felváltja körülöttünk a világ légköre. S napok, hónapok …
multán derül majd ki, hogy adtunk-e valóban a szívünkben
helyet az Úrnak, vagy csak futó vendég volt nálunk egy áhítat
idejére.
Majd az orgona vette át a főszerepet.
Bíró Sándor előadásában a következő műveket hallhatták az
érdeklődők:
Händel: d-moll Szvit Sarabande
Bach: G-moll “kis” Preludium és Fúga
Bach:Ariasullaquartacorda
Charpentier: Te Deum
Franck: Sortie D major
Az est nagyon jó hangulatban telt el. Legalább százan voltak
résztvevői e nagyszerű zenei élménynek. Reméljük jövőre ismét
lesz alkalmunk egy ilyen találkozásra.
Bátori Lászlóné
református lelkész

Megújult az alapfokú művészetoktatás
Köröstarcsán
A köröstarcsai Alapfokú Művészeti iskola 15 év után az Arany
Gusztáv Általános Iskolától leválva az idei tanévtől megalakult
békési székhelyű Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola
egyik telephelyeként fog tovább működni. Az új művészeti
iskolához tartozik a békési Zeneiskola a kamuti és tarhosi,
valamint a köröstarcsai művészeti oktatás is. A csak művészeti
oktatással foglalkozó iskola közel 500 diákkal nyitja meg kapuit,
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foglalkozzon a zene, néptánc, képzőművészet és színművészet
iránt érdeklődő gyermekekkel.
A szervezeti átalakítás során új művészeti szakok tanulására is
lehetőség van a településen. Az idei tanévben a képzőművészet
mellett, a színjátszás és a zenei oktatás is elindul. Az iskola
helyben várja a régi és új diákokat a képző és iparművészeti
órákra, valamint a színjátszócsoportba. A zenei oktatás iránt
érdeklődő 1 és 2. osztályos tanulóknak szolfézselőképző
csoport, a nagyobbaknak pedig a citera szak indul kellő
létszámú jelentkező esetében. A művészeti iskolába szeretettel
várjuk a tanulókat.
Végh Judit
Szokolay Sándor AMI igazgató helyettes

Kirándulás Lakitelekre
A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Lázár Ervin program támogatásával színházi
előadások látogatására adott részvételi lehetőséget, így 2020.
július 29-én lakiteleki kiránduláson vett részt a Szabó Károly
Művelődési Ház szervezésének segítségével Köröstarcsáról
46 fő térítésmentesen. A programok között szerepelt a Nemzeti
Művelődési Intézet Székháza és a Hungarikum Liget
megtekintése körséta keretében, majd délben ebéd várta a
résztvevőket a lakiteleki Tőserdő Kempingben, ezt követően
délután a gyulai Várszínház előadásában a Karády zárkája című
előadást láthattuk.
A nagy meleg ellenére is kellemesen telt el ez a szerdai nap.
Köszönjük a lehetőséget!

Kis lovagok az iskolában
Megrendeztük a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola
első "Lovag-táborát". Intézményünk húsz kisdiákja vehetett
részt július 27-31. között azon a Napközi Erzsébet-táboron, ami
pályázat nyomán, állami támogatással valósult meg
településünkön. A napközi programja tematikus volt. A
megvalósítást koordinálta az Erzsébet a Kárpát-medencei
GyermekekértAlapítvány (ErzsébetAlapítvány).
Kötelező programelemek:
Sport, egészségtudatos életmód
Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés

Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés,
kézművesség
Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés
Kirándulás
Iskolánk orvosa Dr. Fehér Richárd tartott higiéniai előadást a
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tábor kezdetén. A táborozók az Alapítvány egy gyerekek
számára készített oktató videóját is megnézték.
A koordináló Erzsébet Alapítvány szakembere is ellátogatott
hozzánk azért, hogy a gyermekek véleményét megismerje, a
táboroztató felnőttekkel konzultáljon.
Már az első napon sok izgalmas kaland, játék, feladat, verseny
várta a gyerekeket a tábort szervező pedagógusok jóvoltából.
Nagy készülődés zajlott már hetekkel előtte azért, hogy
kisdiákjainknak igazi középkori élményben legyen részük.
Alovagok és úrhölgyek esküt tettek, majd együtt kiáltották:
"Halihó, halihó, lovag tábor jaj de jó!
Ahová mész, légy hát kész!
Mert kell az ész, hogy célhoz érj!"
Egész héten át tartó program során számtalan feladatot oldottak
meg a gyerekek. Kézműveskedtek, alkottak, építettek,
lovagoltak, kirándultak, okosodtak, ügyesedtek. Sok
finomságban volt részük a tanító nénik jóvoltából. Minden
tervezett programot sikerült megvalósítani. A próbákat
mindenki kiválóan teljesítette, így az "Arany lovagrend" tagjává
váltak a táborozó gyerekek.
Ezúton szeretném megköszönni iskolánk, a táborozó diákok és
szüleik nevében a táborvezetőnek Noszáné Tóth Editnek, a
kísérő tanároknak Wagner Évának és Mikó Évának áldozatos
munkáját. Hálás vagyok azért, hogy nyári szabadságukat
feláldozva dolgoztak több héten át tanítványaikért.
Köszönetemet fejezem ki a különböző programokban segítő
pedagógusoknak és pedagógiai munkát segítőknek: Szegedi
Antalné iskolatitkárnak az adminisztrációért, Végh Juditnak a
lovagoltatásért, Rontó Szilviának a dévaványai kirándulás
szervező munkájáért, Török-Szegedi Györgyinek a jógaóráért,
Hajdú Kálmánnénak és Budai Lászlónénak a finom gofriért,
Török Lászlónak a pajzsokért és kardokért.
Balázsné Dankó Hédi
Intézményvezető

SPORTHÍREK
Nyári horgászversenyek
A Köröstarcsai Dobó Ferenc Horgászegyesület által
megrendezett első horgászverseny, mely 91 horgász
részvételével 2020. június 06-07-én került megrendezésre.
Családias hangulat, jó idő és a vártnál kevesebb hal jellemezte
versenyünket.
Legeredményesebb horgászaink:
1. hely: Szűcs Tibor, 9.955 pont
2. hely: ifj. Vértes János, 7.595 pont
3. hely: ifj. GschwindtAndrás, 7.385 pont
Seniorok:
1. hely: JuhászAntal, 5.845 pont
2. hely: Kozma Mihály, 1.860 pont
Női:
1. hely: Strausz Józsefné, 3.670 pont
2. hely: Kopányi Rebeka, 1.025 pont
Ifi:
1. hely: GyarakiAdrienn, 110 pont
Versenyünk legnagyobb halát ifj. Gschwindt András, 7.380
grammos amurja jelentette.
Egyesületünk gyermek horgászversenyén 25 gyermek vett részt,
szüleik kíséretében 2020. június 27-én. A gyermekek sok
apróhalat fogtak, a szerencsésebbeknek egy-egy ponty is
beugrott.
Helyezettek:
1. hely: Gschwindt Tamás, 3.790 gramm
2. hely: Czirbuly Tamás, 3.145 gramm
3. hely: Gyaraki Imre, 2.015 gramm
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A helyezettek serleg és érem jutalmazásban részesültek, minden
gyermek ajándékot is kapott.
A versenybizottság újabb tapasztalattal gazdagodott: A versenyt
csak csoki evés után lehet elkezdeni! (Forrás: Bandika)
Harmadszorra került megrendezésre a jótékonysági
horgászverseny 2020. július 17-19-én, 30 fő részvételével. A
horgászok lelkesedését a nagy esőzés sem vette el, bár a
kitartásukat a halak nem díjazták.
Eredmények:
1. hely: Harsányi Imre, 14.650 gramm
2. hely: ifj. Ivanek Tibor, 10.380 gramm
3. hely: Papp Imre, 9.550 gramm
Ifi:
1. hely: GyarakiAdrienn, 1.470 gramm
A legnagyobb hal ifj. Ivanek Tibor horgára akadt, egy 8.400
grammos amur személyében.
2020. augusztus 15-16-án rendeztük meg a nevezési díjas
Nagyhalfogó versenyt, 57 fő részvételével. Jó hangulat
jellemezte, melyet a Bartó Márton és csapata által főzött
marhapörkölt fokozta.
Eredmények:
1. hely: Palotás Péter, 10.180 gramm
2. hely: Kerekes József, 5.795 gramm
3. hely Puskás Sándor, 5.405 gramm
A legnagyobb hal Palotás Péter horgára akadt, amely egy 6.620
grammos amur volt.
Aversenyek lebonyolításait támogatták:
Dobó Ferenc HE, Köröstarcsa Önkormányzata, Agrár Zrt.,
Sparrow Café, Faház Büfé, Fazekas István, Halibi horgászbolt,
Szeki horgászbolt, Tip-Top ABC, Gyaraki Tető Kft., Ombodi
Róbert, Kiss József, Pallagi Sándor, Szűcs Tibor.
Köszönjük a támogatásokat és a horgászok versenyen való
részvételét.
További jó horgászatot kíván mindenkinek a Versenybizottság!

XIV. Egy hajóban evezünk vízitúra
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg 2020.augusztus 1-2.
között az egy hajóban evezünk vízitúrát a körösön. A Körösök
szépségét, természeti értékeit bemutatni hivatott túrán közel 130
érdeklődő vett részt. A résztvevők szombaton Gyulától Békésig
eveztek, majd vasárnap Békéstől Köröstarcsáig tették meg az
utat a Körösön.
Kálmán Tibor, Békés polgármestere, egy személyben a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja elmondta, a mostani év
másabb, mint az előző esztendők voltak, hiszen a vírushelyzet
alapvetően megnehezítette a szervezést. Így az utolsó pillanatig
ki is vártak, hogy meghirdessék-e programot.
Acélunk továbbra is az, hogy minél többekkel megismertessük a
Körösöket, a különleges tájban rejlő turisztikai lehetőségeket, a
vadregényes, és folyamatosan fejlődő környezetet ecsetelte a
városvezető. Munkánk során mind a megyére, mind az ország
távolabbi részeire figyelmet fordítunk.
A vírushelyzet miatt felértékelődtek a hazai úti célok, és jó volt
látni, hogy egy héten át az országos médiumokban a Körösöket
népszerűsítették hangsúlyozta.
A túrázók útjuk elején egyperces néma főhajtással tisztelegtek
Wichmann Tamás kenuvilágbajnokunk emléke előtt, aki
rendszeres résztvevője volt az Egy hajóban evezünk vízi
túrának.
Az útvonal a szokásoknak megfelelően alakult. A szombati első
napon a mintegy 130 résztvevőt számláló csapat Gyuláról indult.
Napközben megálltak Szanazugban, ahol a gyulai
önkormányzat virslis ebéddel várta őket. Este Békésen értek
célba, ahol paprikás krumpli és a békési gyógyfürdőbeli
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rekreáció jelentett újabb programot. Vasárnap Köröstarcsáig
eveztek. Erre a napra Lipcsei Zoltán, a község polgármestere is
bekapcsolódott a túrába. A településen is vendégül látták a
sportembereket rántott hússal, kukoricásrizzsel és palacsintával.

Indul a 2020/21-es Kézilabda Bajnokság
Amint a sportot kedvelők emlékeznek arra, hogy a koronavírus
egyre súlyosabb mértéket ért el 2020. márciusában, amelyre igen
kemény intézkedéseket hoztak a sportolás területén is.
Az MKSZ. előbb leállította a bajnokságot, majd később
befejezettnek ítélte azt. A bajnokság befejezésekor meglévő
eredményeket ismerték el hivatalosnak úgy, hogy nem hirdettek
bajnokot, nem volt feljutó, és nem volt kieső.
Ez az intézkedés súlyosan érintette a sportolókat, hiszen alig
kezdődött el a bajnokság tavaszi idénye és máris befejeződött. A
befejezés időpontjában a köröstarcsai felnőtt csapat a 6. helyen,
az ifi. csapat az 5. helyen állt. Ez jó eredménynek számított,
hiszen a következő időszakban gyengébbnek tűnő csapatok ellen
szerepeltek volna csapataink.
A sportolni szerető fiataloknak igen kellemetlen volt ez az
időszak, amit az egyéni edzések bevezetésével sem lehetett
kellemessé és értelmessé tenni.
Korán kezdődött a nyári szünet. Idejében tisztázni kellett a
játékosokkal, hogy „ki megy, ki marad” a csapatnál. Amint
várható volt, többen távoztak. Felsőfokú tanulmányok miatt:
Csige, Bátky, Blaskó, más ok miatt: Pásztor, Kádas. A maradni
vágyók mellé igazolni kellett új játékosokat. Így került a
csapathoz Kovács István, Branyiczki György, Sárosi Gergő a
Mezőtúrból, Brezowszki Péter a budapesti Pénzügyőrből, és
Molnár Sándor külföldről.
Ezzel az új összetételű társasággal kezdődött el a nyári alapozás
július 20-án Köröstarcsán.
Ezt a heti háromedzéses alapozást augusztus hetedikén váltotta a
mezőberényitermi edzés. Az alapelemek gyakorlása a nagy
játékos cserélődés miatt sok időt vesz igénybe, ezért az első
edzőmérkőzést csak augusztus 17-én Szarvason, a szintén
NB.II-es budapesti Csepel ellen játszotta a csapat. Az
edzőtáborozó ellenféltől 28:17-re kapott ki csapatunk. A
békéscsabai
DKSE. ellen a hiányzók ellenére már formás akciókat és jó
védekezést mutatott be a csapat és 30:27-re győzelmet aratott.
A bajnoki szezon szeptember 12-ei megkezdése előtt még lesz
edzőmérkőzés a békéscsabai BDSK. és a Berettyó SE. ellen.
A játékos állomány képességeit ismerve a szakvezetés a tabella
első felébe várja a csapat szereplését.
Elkészült a sorsolás, megtörtént az időpontok egyeztetése. A
hazai mérkőzések időpontjai:
ifi. felnőtt
Szeptember 12. Köröstarcsa - Kiskunmajsa
16.00 18.00
Szeptember 26. Köröstarcsa - Bcs. BDSK
16.00 18.00
Október 17.
Köröstarcsa - Makó
16.00 18.00
Október 24.
Köröstarcsa - Túrkeve
16.00 18.00
November 21. Köröstarcsa - Kondoros
16.00 18.00
December 4. Köröstarcsa - Törökszentmiklós 16.00 18.00
Mérkőzéseinkre hívjuk és várjuk sportszerető közönségünket.
Kérjük, hogy a siker érdekében buzdítsák sportszerűen
csapatainkat. HAJRÁ TARCSA.
Széplaki Zoltán.
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