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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. augusztus

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

11. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Idõs korban az emlékeknek olyan értékük van, mint fiatal
korban az álmoknak.
/Erna Behrens-Giegl/
2011 augusztus hónapban két szépkorú személyt köszönthettünk
településünkön. 20-án Maczkó Mihályné Bocskai u 1. szám
alatti lakost dr. Bácskay Tamás alpolgármester, 24-én Szilágyi
Sándor Kossuth u. 45/a. szám alatti lakost Smiri László
polgármester köszöntötte fel 90. születésnapján. Ebbõl az
ünnepi alkalomból személyesen kívántak nekik jó egészséget és
további boldog éveket. Az önkormányzat virággal, ajándékkosárral és emléklappal kedveskedett a tekintélyes életkort
elért Zsuzsika néninek és Sanyi bácsinak. A köszöntés során
átadták az ünnepelt részére azt az emléklapot, melyet a
szépkorúak jubileumi köszöntése alkalmából állítottak ki és
Magyarország Miniszterelnöke Orbán Viktor írta alá. Az átadott

emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti
tiszteletünket és hálánkat. Kilenc évtized! Akik ezt a szép kort
megélik, azok a tisztelet érzéseit vívják ki az emberekben. Ennyi
idõ távlatában is megõrizték az érdeklõdésüket a világ iránt, és
nemcsak a szûk család dolgairól érdeklõdnek. Híreket
hallgatnak, televíziót néznek, szeretnek értesülni a nagyvilág
eseményeirõl. Szívesen tevékenykednek bent a lakásban, a
kertben vagy a ház körül. Szellemi képességeik karbantartásához olvasással, rejtvényfejtéssel járulnak hozzá.
Mindketten elmondták, gyógyszer nélkül élnek. A jeles
eseményt, a 90. születésnapjukat izgatottan várták. Meghatottan
fogadták a köszöntést, az ajándékokat és születésnapi
jókívánságokat!

INTÉZMÉNYI HÍREK
Képzõmûvészeti alkotótábor
A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0085 Közösségek építése a Körösök
völgyében - a közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában Békés megyében projekt keretében 2011.
augusztus 1-6. között került megrendezésre az Ifjúsági
Képzõmûvészeti Alkotótábor Köröstarcsán a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A programban résztvevõ
köröstarcsai és mezõberényi 10-18 éves gyerekek Papp Zoltán
grafikus vezetésével ismerkedtek a festés, rajzolás mellett a
sokszorosító grafika szakmai fogásaival.
A kisebbek körében kedvelt elfoglaltság volt a gyöngyfûzés,
üvegfestés, készültek agyagedények, csipeszfigurák és egyéb
papírcsodák.
A projekt keretében augusztusban kézmûves foglalkozások
kezdõdtek Végh Judit irányításával, a színjátszó foglalkozásra
pedig szeptembertõl várja Kopányiné Soós Ilona mûvészeti
vezetõ az általános iskolás gyerekeket.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Fülöp Katalin - Jeges Zoltán
Szász Katalin - Gyõri Sándor
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Az Arany Gusztáv Általános Iskola elsõ
osztályos tanulóinak névsora
Bácskay Barnabás
Boldizsár Petra
Borgula Botond Bendegúz
Burai Bálint László
Burai Tamás Zoltán
Fodor Benjámin Máté
Gulyás Edina
Gyõri Viktória
Horváth Rebeka Szonja

Járosi László
Kávai Erzsébet Katalin
Kovács Magdolna
Roncsek Patrik
Schmél Vivien
Somogyi László
Szabó Alexandra
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor

V. Hal és Falunapok és Körös- Körül
Kistérségi Fesztivál

2011. augusztus

23-án kellemes idõjárási körülmények között, korán reggel
kezdõdött a horgászverseny, ahol az eddigi évekhez hasonlóan
idén is rengeteg résztvevõ volt. 9.00-kor megkezdõdött a
fõzõverseny illetve a mézes sütemények és pálinkák versenye. A
fõzõversenyen idén 18 csapat indult tájjellegû étel kategóriában
és 13 csapat halétel kategóriában. Elmondhatjuk azt, hogy évrõl
évre nagyobb népszerûségnek örvend, egyre több a jelentkezõ
csapatok száma és egyre színvonalasabb ez a program. A
jelenlévõket Bögre Imre szórakoztatta zenével. Az eredményhirdetés elõtt a Köröstarcsai Mazsorett Együttes csoportjai
léptek fel.
Délután a Református templomban 16.30-kor kezdõdött az
orgonahangverseny Somogyi-Tóth Dániel és zenésztársai
elõadásában. Sok volt az érdeklõdõ és nem kellett csalódniuk,
mert szép zenei élményben lehetett részük. A mûvésztõl
megtudtuk, hogy a megye legrégebbi mûködõ orgonája a mienk,
1854-ben építették a templom épületével együtt.

2011. július 22-24-én ötödik alkalommal ismét megrendezésre
került a falunap.

Július 22-én 16.00-kor Smiri László polgármester nyitotta meg a
rendezvénysorozatot és átadta az Év Civilszervezete díjat a
Köröstarcsáért Barátok Egyesületének. Az elmúlt tizenhárom
évben igen sokat tettek községünk szépítése, hagyományainak
megõrzése érdekében. Nekik köszönhetjük a faragott
buszmegállót, a Som kertnél és a Tájháznál álló díszkaput.
Helytörténeti gyûjteményt hoztak létre, és lehetõvé teszik ennek
megtekintését. A községet díszíti a Szabó Károlynak készíttetett
márvány emléktábla. Közismert faluszépítõ akciójuk a „Virágos
porta” verseny, amely keretében a szépen rendezett porták lakóit
jutalmazták.A díj átadása után Fülöp Sándor klarinétozott.
Ebben az évben köröstarcsai alkotók munkáiból rendeztünk
kiállítást (Baji József, Végh Judit, Serfõzõ Bianka, Molnár
László, Fülöp Antal, Kovácsné Málint Mária, K.Gyõri Etelka).
Az alkotók munkáit Smiriné Kokauszki Erika méltatta megnyitó
beszédével.
A program a Ligeti színpadon folytatódott. Ezen az estén a helyi
elõadók kapták a fõszerepet. A nagycsoportos óvodások után
iskolai csokor következett majd az Asszonykórus énekelt. Ezt
követte egy színvonalas társastánc bemutató, nem maradt el az
esti mese sem. Jó hangulatot varázsolt ATS és a Renkó zenekar.
Az est fénypontja pedig a Jókai Színház musical gálája volt.

Az esti programok az elõzõ naphoz hasonlóan a Ligeti színpadon
folytatódtak volna, de az idõjárás sajnos közbeszólt. így a több
órás esõzés után be kellett „költöznünk” a Mûvelõdési Házba. Itt
aztán minden program megvalósult a forgatókönyv szerint.
Fábián Beáta mûsorát követõen kistérségi fellépõk következtek.
Majd Bögre Jani tánccsapata került színpadra végül az est
sztárvendégei a Megasztár V-bõl ismert Fivérek mûsorával
zárult az este.
24-én a Községi Sporttelepen gyülekeztek a futball szerelmesei.
Kispályás labdarúgó mérkõzések voltak. A gyerekek
kipróbálhatták az ugrálóvárat a nagycsaládosok jóvoltából.
Közben elkészült a finom babgulyás is.
Az idõjárási nehézségek ellenére mégis jól sikerült ez a három
nap. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét aki
hozzájárult a programok sikeréhez.
Szervezõk

CIVIL SZERVEZETEK
Kézilabdás hírek
A júniusban ezüstérmet nyerõ köröstarcsai kézilabda csapat
tagjai a díjkiosztó után rövid pihenõre tértek, majd július
közepén megkezdték az alapozást a következõ szezonra. A
közben lévõ idõben olyan esemény történt, hogy a BMKSZ.
felajánlotta a csapat számára /megyei II. helyezett/ az NB. IIbeni szereplés lehetõségét, mivel a megyei bajnok Kondoros
visszalépett a felsõbb osztályba történõ nevezéstõl. Sajnos a
csapat NB. II.-be történõ benevezését a KSK. vezetése nem tudta
felvállalni, elsõsorban pénzügyi forrás hiányában. Ezért a
2011/2012. évi bajnokságot most is a megyei bajnokságban
folytatják csapataink. Mivel ifjúsági bajnokság ebben az évben
sem lesz a megyében, viszont nekünk kiváló képességû
fiataljaink vannak, ezért úgy döntöttünk, hogy két köröstarcsai
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felnõtt csapatot indítunk a megyei bajnokságban. Nem
szeretnénk azt, hogy megfelelõ játéklehetõség hiányában
„elkallódnának” fiataljaink ezért kettéosztjuk a játékos
létszámot. Az I. csapathoz az „idõsebb”, több edzésmunkát
végzõ, magasabb szintû játékosok tartoznak. Hozzájuk érkezett
két játékos /a volt békési, kondorosi Szatmári Miklós/ és a
köröstarcsai származású Bögre Tamás a Békésbõl. A bajnokság
kezdetéig még igazolni kell egy kapust is. A Köröstarcsa II.
csapata „vegyes” összetételû lesz. Ifjúsági korúak és idõsebbek
játszanak együtt akik most nem kerültek az I. csapathoz. A II.
csapathoz olyan játékosok tértek vissza a napokban akik
korábban a köröstarcsai csapat meghatározó emberei voltak. /pl.
Csávás Péter, Lajos Mihály, Balázs Tamás, Szabó József/ Az I.
csapat számára az 1-3. helyezés megszerzése a cél, míg a II.
csapattól, /helyezéstõl függetlenül/ jó szereplést, fokozatos
fejlõdést, fegyelmezett munkát és játékot várunk el. A két csapat
indításához a játékos keretlétszámban és felkészültségben
megfelelõ. Az elõzõ évben megkezdett úton kell tovább haladni,
keményen dolgozni, és eredményesen versenyezni. Sajnos a
pénzügyi forrásaink már minimálisnak sem mondhatók, ezért
kérjük a kézilabdázást szeretõ személyeket, vállalkozókat, hogy
valamilyen módon /utaztatás, felszerelés, pénzügyi támogatás/
segítsék csapatainkat, szakosztályunkat. Segítségüket elõre is
köszönjük. Amint említettem a felkészülés megkezdõdött a
községi sportpályán, több hetes futóedzéssel. Sajnos labdás
edzés nem volt, mert az iskolai pálya javítása „csúszott”. Ennek
hiányában utazott el a csapat augusztus 11-én, a Kolárovóban
/Kolárovó azaz Gúta, Mezõberény testvér városa/ rendezett
nemzetközi tornára. A férfi kategóriában rajtunk kivül négy NBs szintû csapat szerepelt. A verseny során érzõdött a csapat
játékán a labdás felkészülés hiánya, de a védõmunka kiváló volt
a sokkal magasabb és súlyosabb ellenfelekkel szemben.
Eredményeink: Kolárovó ellen 10:21, Ercsi ellen 18:16,
Martonvásár ellen 13:14, Cífer /szlovák/ ellen 19:22. A
helyosztón az Ercsi csapata ellen játszottunk a bronzéremért. A
szikrázóan kemény mérkõzés a második félidõ közepén 11:14-es
állásnál félbe szakadt, mert egy ercsi játékos súlyosan megsérült
és feladták a mérkõzést. Így hivatalosan a III. helyen végzett a
csapat, de a helyezésért járó kupát átadtuk az ercsieknek. A tornát
értékelve elmondhatjuk, hogy kemény mérkõzéseket játszott a
csapat. A tornán való szereplés jól szolgálta a bajnokságra való
felkészülést. Ezen kívül külön öröm számunkra, hogy a
különdíjasok közül a legjobb játékos címet Schupkégel Henrik
vehette át. A bajnokságig hátralévõ idõben labdás edzésekkel
folytatódik a munka és egymás elleni mérkõzéssel zárják
csapataink a felkészülést. A bajnokság során a hazai
mérkõzéseink mindig vasárnap délután lesznek megtartva a
Kossuth úti iskolában. Kérjük a kézilabdázást kedvelõket, hogy
látogassák mérkõzéseinket és buzdítsák sportszerûen
csapatainkat. Hajrá Tarcsa!
Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ
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Fénykép: A gútai tornán részt vett köröstarcsai csapat tagjai:
Álló sor balról: Schupkégel Ádám, Schupkégel Henrik, Ladányi
Imre, Puskás Sándor, Borbély Zsolt, Mészáros Ákos, Papp
Róbert, Molnár Zoltán edzõ, Középen: Széplaki Zoltán
szakoszt.vez. Guggolnak, balról: Fodor Miklós, Wagner Mihály,
Plavecz Roland, Bereczki Attila, Kónya László, Bögre Tamás
A köröstarcsai kézilabda csapatok 2011/2012. évi õszi
sorsolása
Idõpont
08.28. (vasárnap)
08.28. (vasárnap)
09.03. (szombat)
09.03. (szombat)
09.11. (vasárnap)
09.18. (vasárnap)
09.18. (vasárnap)
09.24. (szombat)
09.24. (szombat)
10.02. (vasárnap)
10.02. (vasárnap)
10.08. (szombat)
10.08. (szombat)
10.16. (vasárnap)
10.16. (vasárnap)
10.21. (péntek)
10.22. (szombat)
10.30. (vasárnap)
11.05. (szombat)
11.06. (vasárnap)
11.11. (péntek)

15.00
17.00
11.00
14.00
17.00
15.00
17.00
13.00
15.00
14.00
16.00
16.30
18.15
14.00
16.00
18.00
17.00
15.00
17.00
15.00
18.00

Csapatok
Köröstarcsa II. - Nagyszénás
Köröstarcsa I. - Gyomaendrõd
Nagyszénás - Köröstarcsa I.
Gádoros - Köröstarcsa II.
Köröstarcsa I. - Köröstarcsa II.
Köröstarcsa II. - Göndöcs
Köröstarcsa - Gádoros
Göndöcs - Köröstarcsa I.
Kétsoprony - Köröstarcsa II.
Köröstarcsas II. - Kondoros
Köröstarcsa I. - Kétsoprony
Kondoros II. - Köröstarcsa I.
Kondoros I. - Köröstarcsa II.
Köröstarcsa II. - Mezõhegyes
Köröstarcsa I. - Kondoros
Gyula - Köröstarcsa II.
Mezõhegyes - Köröstarcsa I.
Újkígyós - Köröstarcsa II.
Gyomaendrõd - Köröstarcsa II.
Újkígyós - Köröstarcsa I.
Gyula - Köröstarcsa I.

Családi nap
Egyesületünk július 2-án tartotta hagyományos családi napját.
Nagy lelkesedéssel és sok színes szabadtéri programmal
készültünk a Sportpályára, de sajnos már harmadik éve mindig
ilyenkor romlik el az idõ. Az esõ miatt át kellett szervezni a
helyszínt és a programok egy részét le kellett mondani. Végül a
Mûvelõdési Házban teremben zajlottak a játékok, a gyerekek így
is jól szórakoztak.Nagy segítség volt a Mezõberényi
Nagycsaládos Egyesület-tõl érkezõ Tímárné Csák Tímea, aki
egész délután arcfestéssel kötötte le a gyerekeket, egymás után
készültek a remekmûvek. Megállás nélkül dolgozott, hogy
minden gyerek sorra kerüljön. Nagyon köszönjük neki ezt a szép
„ajándékot”.A másik asztalnál kézmûves foglalkozást vezetett
egy fiatal segítõnk Rása Heni, aki már az országos rendezvényen
is részt vett segítõként a Margit-szigeten. A helyi óvodából
hozott játékokkal sorversenyt rendezett Ibolya óvónéni. Ennek
is nagy sikere volt, fõleg a kicsik között. Mindenki ingyen kapott
uzsonnát és jégkrémet. Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki
kivette a részét ebbõl a munkából. Külön köszönet a
Polgárõröknek és a Mûvelõdési Ház dolgozóinak. Július 16-án
mi kaptunk meghívást a Mezõberényi Nagycsaládos Egyesület
„Kacagó Liget” programjára, ahol 2 család 7 fõvel vett részt. Sok
jó ötletet gyûjtöttünk a fiatal egyesülettõl. Nagyon jól szervezett,
színvonalas programmal készültek. Az idõjárás is kegyeibe
fogadta õket. Egy kellemes napot töltöttünk el náluk, nagyon jól
éreztük magunkat. Szeretnénk ápolni ezt a kapcsolatot a két
település közelsége erre lehetõséget nyújt. A berényi egyesület
kérésére a Kálmán fürdõ kedvezményes családi jeggyel plasztik
kártyával vehetõ igénybe, ami nagy segítség a helyi és a
környezõ települések NOE tagjai számára, tõlünk Köröstarcsáról is sokan igénybe veszik.
Köröstarcsai Nagycsaládos Egyesülettõl
Róbert Lászlóné elnök
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MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Mi lesz a halászból?
címmel 2011.07.04-08 között a Köröstarcsai Baptista Imaháznál
Nyári gyerekhét került megrendezésre. Naponta kb. 50 gyermek
érkezett a rendezvényre, melyen éneklés, játékos vetélkedõ és
bibliai tanítás volt. Közös kezdés után a kisebbek külön terembe
mentek át, a nagyobbak a nagyteremben maradva hallhatták a
tanítást. A tanítást csoportos beszélgetések követték. Ezek a
beszélgetések nagy sikert arattak a gyermekek körében! Ez idõ
alatt a legkisebb gyermekek külön foglalkozásokon vettek részt,
ahol énekeltek játszottak, színeztek. A foglalkozások után az
uzsonna következett. Volt az asztalon minden nap bõségesen
falatozni való. Sok gyümölcsöt és zöldséget kaptunk erre a célra.
Tea és üdítõ is rendelkezésünkre állt. A pénteki záró napon
csapatok közötti állomásos vetélkedõ volt. Négy csapat
szervezõdött a résztvevõkbõl, akik a település hat helyszínén
mérettettek meg. A könyvtár, a tûzoltóság, horgásztó, PM hivatal
elõtt, régi kis játszótér helyén és az Imaház udvarán voltak az
állomáshelyek. A hét minden napján sok fotó készült, amit
érdemes megnézni az interneten! Szeretnénk köszönetet
mondani minden kedves támogatónak, akik valamilyen módon
segítették e hét sikerének megvalósulását!
Köszönetet mondunk a Mûvelõdési Ház munkatársainak a
készséges közremûködésért, a Gyöngy presszónak a vízért, a
horgásztónál kapott lehetõségért Molnár Zoltánnak, az
orgoványi Örömhír Alapítványnak a tõlük érkezett játék, és
élelmiszer adománynak, a Köröstarcsai Önkéntes Tûzoltóságnak és végül, de nem utolsó sorban a résztvevõ szülõknek,
gyermekeknek és a Békésrõl érkezett segítõknek.
Hálát adunk Istennek, hogy ez a hét megvalósulhatott!
www.korostarcsabaptista.gportal.hu
korostarcsabaptista@freemail.hu
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tanulmányaimat, terület- és településfejlesztõ szakirányon.
Ennek ellenére a kutatási témám mégis a bûnözésföldrajz. Mivel
a társadalomföldrajz egy viszonylag új irányzatáról van szó,
ezért sok lehetõséget nyújt érdekes és hasznos kutatási munkák
készítéséhez. Vizsgálatokat végeztem a debreceni utcai koldulás
(koldusmaffia) kapcsán, illetve Békés megye kriminalitását és a
Gyulai Rendõrkapitányság illetékességi területén történt
bûncselekményeket illetõen. Az egyetem mellett közelebbrõl is
megismerkedtem a képregény mûfajával, hiszen a különbözõ
filmes adaptációk felkeltették a figyelmemet. Mindeközben a
képregény.net nevû internetes oldal filmhíres rovatát vezettem
egy ideig Kuku álnéven. Jelenleg is a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi
Tanszékén folytatom tanulmányaimat, mint végzõs mesterszakos geográfus hallgató. Terveim között szerepel tanulmányaim és kriminálgeográfiai kutatásaim folytatása doktori
képzés keretében.Bátyámhoz hasonlóan én is szívesen
emlékszem vissza az itt eltöltött általános iskolai éveimre. A
kezdeti idõkben Smiriné Kokauszki Erika terelgetett a betûk és
számok világába. Még mindig felejthetetlen élmény az a
bizonyos harmadik osztályos idõszak, mikoris délelõttönként
Miklós Gábortól, délutánonként Lipták Bandi bácsitól kaptam
kókuszokat. Érettségi után sikeres felvételt nyertem a Debreceni
Egyetem Mûszaki Karára, ahol jelenleg végzõs gépészmérnök
hallgató vagyok. Az egyetem adta lehetõségeket kihasználva
részese lehettem a Pneumobil csapatunknak, ezáltal a sûrített
levegõvel hajtott jármûvek tervezésének és építésének is.
Csapatunk immáron negyedszerre diadalmaskodott az Egerben
megrendezett Országos Nemzetközi Pneumobil Versenyen. A
késõbbiekben épületgépészként szeretnék dolgozni, kiemelten a
fûtéstechnikával.

Osztálytalálkozó
“Forró a helyzet”
Forró Antal vagyok, 1986. augusztus 31-én születtem Békés
városában. A sors úgy hozta, hogy gyermekéveimet nem
egyedül, hanem öcsémmel éltem meg, hiszen 1987. október 16án édesanyám, Ági óvónéni egy újabb fiúgyermekkel,
Balázskával ajándékozta meg a családot. A korábbi újvárosi
óvodai esztendõket követõen az iskolai éveket az akkor még
csak szimplán Köröstarcsai Általános Iskola nevet viselõ
intézményben kezdtük el. Szép emlékek õrzik azokat az éveket,
hiszen a tanulás mellett mindig jutott idõ a különbözõ
szakkörökre és a kézilabdaedzésekre. Talán nem sértõdnek meg
a korábbi tanáraim, ha külön kiemelem az elsõs
osztályfõnökömet, Pluhár Mihályné Rózsika nénit, aki
türelmével és jóságával olyan alapot adott nekem az elsõ évben,
ami példaértékû lehet minden tanító számára. A
legemlékezetesebb iskolai élményünk talán az volt, amikor
Forró I. és Forró II. megjelent az igazgatói irodában biciklis
engedélyt kérni a szomszédos Híd utcából, amit Török Imre
igazgató úr mind a mai napig emleget. Amolyan családi tradíciót
követve jómagam is a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnáziumban érettségiztem le, akárcsak öcsém, édesanyám nagy
örömére.
Habár komolyan kacérkodtam a jogi pályával, mégis a
természettudományt választottam. Mivel a Debreceni
Egyetemen a földtudományi alapképzést sajnos nem követi
geológus mesterképzés, így földrajz szakon kezdtem el
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