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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. április

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 3. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2012. április 26-án tartotta soron következõ
ülését.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót.
A képviselõ-testület a Vagyonvédelmi Egyesület beszámolóját
levette a napirendrõl és a június 7-i ülésen tárgyalja meg.
A 2011. évi költségvetés teljesítésével kapcsolatos napirend
során az alábbi határozatok születtek:
A testület a 2011. évi ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló
összefoglaló ellenõrzési jelentést elfogadta.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
A testület a 2011. évi egyszerûsített beszámolóját elfogadta.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása
során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 34.853.654,-Ft-ban jóváhagyta, melybõl szabad
pénzmaradvány 194.748,-Ft.
A képviselõ-testület a 2011. évi szabad maradványával a 2012.
évi költségvetési rendeletben tervezett mûködési célú általános
tartalék elõirányzatát növelte, és megbízta a polgármester, hogy
a költségvetési rendelet a fenti módosítás szerint kerüljön
elõterjesztésre képviselõ-testületnek.
A testület a Polgármesteri Hivatal Eszközök és források
értékelési szabályzatát módosította.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét megalkotta. A
testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének
bevételi fõösszegét 424.493 e Ft-ban, kiadási fõösszegét
401.965 e Ft-ban állapította meg.
2011. évben az intézmények mûködõképességét fenn tudták
tartani. A pénzmaradvány 34.853 e Ft, de ebbõl 195 e Ft szabad, a
többi feladattal terhelt. Az önkormányzat vagyona 2011.
december 31-én 1.811.118 e Ft volt. A független könyvvizsgáló
jelentés hitelesítõ záradékkal lett ellátva.
A képviselõ-testület a Humán és Ügyrendi Bizottság és a
polgármester átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját elfogadta.
A testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy 2013. évben – anyagi
lehetõségéhez mérten – folyamatosan gondoskodik bérlakásai
állammegõrzéséhez szükséges, karbantartási, felújítási munkáinak elvégzésérõl.
A testület kifejezte azon szándékát, hogy bérlakás állományát
pályázati lehetõség esetén új lakásépítéssel növeli. E cél
megvalósítása érdekében megbízta a polgármestert és a címzetes
fõjegyzõt, hogy tekintsék át az önkormányzat ingatlan
állományát és tegyenek javaslatot az építés helyszínére.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy bérlakás állományának
növelése esetén számolják fel a rossz mûszaki állapotú,
gazdaságosan fel nem újítható bérlakásokat.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Önkéntes Tûzoltó
Egyesülettel az együttmûködési megállapodás azt követõen köt
meg, hogy az egyesület a Hivatásos Tûzoltó Parancsnoksággal
meg köt i a 4/2 012 .(I II. 01. ) BMO KF uta sít ás sze rin ti
együttmûködési megállapodást.
A testület az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül helyezte.
A képviselõ-testület a Generali Providencia biztosító ajánlatát
fogadta el és vele köt vagyon- és felelõsségbiztosítási szerzõdést.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésére.
Így támog atás eset én 100 gye rmek étkez ését tudja az
önkormányzat biztosítani a tervek szerint június 18-tól
augusztus 17-ig.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét a térítési díjak
vonatkozásában. Eszerint 2012. május 1-jétõl az alábbi térítési
díjak lépnek hatályba:
Térítési díjak szociális étkeztetésben részesülõk részére
Intézményi térítési díj:
460,-Ft/adag
Személyi étkezési térítési díjak 2012. év:
jövedelem nélkül
ingyenes
Jövedelem 28.500-35.625 Ft között
300,-Ft
jövedelem 35.626-42.750 Ft között
330,-Ft
jövedelem 42.751-57.000 Ft között
345,-Ft
jövedelem 57.001-85.500 Ft között
355,-Ft
jövedelem 85.500 Ft felett
425,-Ft
Kiszállítás térítési díja:
35,-Ft/ebéd
Térítési díjak nappali ellátottak részére
Intézményi térítési díj: (csak napközbeni tartózkodást igénybe
vevõknek)
290,-Ft
Személyi étkezési térítési díjak 2012. év:
jövedelem nélkül
ingyenes
Jövedelem 28.500-35.625 Ft között
300,-Ft
jövedelem 35.626-42.750 Ft között
330,-Ft
jövedelem 42.751-57.000 Ft között
345,-Ft
jövedelem 57.001-85.500 Ft között
355,-Ft
jövedelem 85.500 Ft felett
425,-Ft
Személyi térítési díj:
nincs
Térítési díjak házi segítségnyújtásban részesülõk részére
Intézményi térítési díj: 125,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
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A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP6. 1. 2/ 11 /1 eg és zs ég re ne ve lõ és sz em lé le tf or má ló
életmódprogramok - lokális színterek pályázatra. Felhatalmazta
a polgármestert a projekttel kapcsolatos teljes körû képviselettel,
és megbízták a támogatási, vállalkozási, megbízási szerzõdések
megkötésével.
A képviselõ-testület készfizetõ kezességet vállalt a Köröstar csá ért Bar áto k Eg yes üle te a z EM VA III. t eng ely
Falum egújí tás és fejle sztés e jogcí mre benyú jtott – az
önkormányzat tulajdonán megvalósuló – Köröstarcsa Kossuth
tér fejlesztés e címû pályázatán elnyert 4.860.636 ,-Ft-os
beruházási összegre. A készfizetõ kezesség vállalást az
önkormányzat az egyesület részére az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél benyújtott hitelkérelméhez adta ki.
A testület jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás Tanácsának
társulási megállapodás módosítását.
A testület támogatta Ombodi Róbert vállalkozó kikötõ bérleti
szerzõdés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét. Megbízta a
polgármestert és a címzetes fõjegyzõt, hogy folytassanak
tárgyalásokat a vállalkozóval és a szerzõdésmódosítási
javaslatot - mely tartalmazza a szerzõdés hosszabbítás
határidejét, a bérlõ kötelezettségeit - terjesszék a testület elé.
A képviselõ-testület megbízta a Humán és Ügyrendi
Bizottságot, hogy az ökocentrum hasznosítására vonatkozóan
terjesszenek elõ javaslatot a képviselõ-testületnek.
A képviselõ-testület három már korábban nyertes pályázat
kapcsán adott teljes körû képviseletre felhatalmazást a
polgármesternek és két pályázat kapcsán az alpolgármesternek.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 3 éves pénzügyi
helyzetének értékelésekor visszatér a védõnõi nyilvántartó
rendszer beszerzésének kérdésére.
A képviselõ-testület arról döntött, hogy képviselõi tiszteletdíj
felajánlások alapján a 2012. évi költségvetésében a civil
szervezetek támogatását kiegészíti. A testület Mezõberény
Város Jegyzõjét, mint I. fokú Építésügyi Hatóságát felkéri arra,
hogy gondoskodjon a Köröstarcsa, József A. u. 16. szám alatti
ingatlan bontást elrendelõ határozatának a végrehajtásáról.
A képviselõ-testület 2012. június 7-én tartja soron következõ
ülését az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl; Elõadó: Smiri
László polgármester
2. Közrend, közbiztonság helyzete; Elõadó: Mezõberényi
Rendõrõrs Õrsparancsnoka; Véleményezi: Humán és Ügyrendi
Bizottság
3. A Vagyonvédelmi Egyesület tájékoztatója mûködésérõl;
Elõadó: Körömi János elnök
4. A Képviselõ-testület 2012. II. félévi munkatervének
elfogadása; Elõadó: Smiri László polgármester
5. Bejelentések
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amelyet a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért
Felelõs Államtitkársága és a Belügyminisztérium szervez 2012.
június 2-án. Az akció sikeréh ez elenged hetetle n, hogy
önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, vállalatok és egyéni
önkéntesek sokasága mozduljon meg. A jelenlegi információink
szerint központilag biztosított lesz a védõkesztyû és a
hulladékgyûjtõ zsák. Az akcióra az önkéntesek a májusban
induló www. teszedd.hu honlapon regisztrálhatnak.
Idén is mint már a tavalyi évben Köröstarcsa intézményei és civil
szervezetei részt vesznek a programban. Az elõzõ évhez
hasonlóan közös összefogással néhány óra alatt teszik szebbé és
tisztábbá a falu utcáit és közterületeit.
Ezúton szeretnénk mindenki figyelmét felhívni, hogy ha
tisztábbá szeretné tenni környezetét, jöjjön el és önkéntesként
vegyen részt Köröstarcsán a „TeSzedd” idei évi mozgalmában. A
program 2012 június 2-án 10 órakor indul a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház udvaráról.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Fáklyás felvonulás
Ebben az évben is a hagyományokhoz híven megrendezésre
került a Fáklyás felvonulás. A várakozásnak megfelelõen
nagyon sokan vettek részt ezen a látványos rendezvényen.
Sokan hazajöttek a fáklyás hírére, olyanok is akik már nem itt
töltik mindennapjaikat. Jó érzés volt látni, hogy mekkora az
összetartás a mi falunkban és az itt lakók mennyire szeretnek
együtt szórakozni. A helyi vendéglátóegységek is
felkészültek erre az alkalomra, széles kínálattal várták a
vendégeket.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a segítségét
akiknek köszönhetõen zavartalanul lebonyolíthattuk ezt a
programot.
Szervezõk

Hunyadiak nyomában

„TeSzedd”
Környezetünk értékeinek megõrzése közös
felelõsségünk! Ezt felismerve 2011-ben a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a
Vidékfejlesztési Minisztérium és a
magyar kormányzat civil szervezetek összefogásával nagyszabású
hulladékgyûjtési akciót szervezett.
A 2011. május 21-én megvalósult akciónapon, országszerte
közel 2000 helyszínen, 160.000 önkéntes, 2000 tonna illegálisan
elhagyott hulladékot gyûjtött össze.
A tavalyi tapasztalatok birtokában és az akció környezetvédelmi
és társadalmi fontosságát még jobban kihangsúlyozva idén is
megszervezzük a „TeSzedd”-et.
Az idei akció mottója „Összefogás a tiszta Magyarországért”,

Mi, hetedikesek április 11-én Szerbiába indul-tunk tanulmányi
kirándu-lásra, mert megnyertük a "HATÁRTALANUL!"
pályázatot. Nagyon szép helyeken jártunk, ami felejthetetlen
élmény volt számunkra, és sok min-dent megtudtunk a Hunyadi
családról. Elsõ nap sokat utaztunk, elõször Újvidéken álltunk
meg. Itt megnéztük a péterváradi erõdöt, ami arról híres, hogy a
toronyóráján a mutatók fordítva vannak. Ezután a szálláshely
elérése volt a cél, ami Székelykevén volt. A második napon már
több helyen is jártunk. Voltunk Zimonyban a Hunyadi-toronynál
és Belgrádban a szendrõi várnál, ahol láttuk a Duna-Száva
összefolyást. Festõi látvány volt ahogy a két folyó
egybefonódott, mint az acél színei a kék és az ezüst.
Székelykevén a vacsora után táncházat tartottunk, ahol
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mindenki jól érezte magát és tanult egy-két új lépést is. A
harmadik napon fáradtan Galambóc vára felé vettük az irányt.
Nagyon hosszú utat tettünk meg, de a kilátásért megérte! Még a
Vaskaput is láttuk. Megálltunk még az Ezüst-tónál, ami szebb
volt, mint azt gondoltuk. Most már tudjuk, hogy mirõl kapta a
nevét, hiszen úgy csillog a felszíne, mintha ezüstport hintettek
volna rá. Este pedig tartottunk egy jó kis bulit az étteremben. A
negyedik napon el kellett búcsúznunk Székelykevétõl. A buszon
hazafelé sem unatkoztunk, volt egy "Ki tud többet Szerbiáról?"
kvíz. Útközben, még több helyenmegálltunk: jártunk Zentán,
Csantavéren és a Palicsi-tónál is. A kirándulás eredetileg 4 napos
lett volna, de a határátlépésnél sokat várakoztunk, így majdnem
öt nap lett belõle, ugyanis hajnalban, nagyon sok élménnyel
gazdagodva érkeztünk haza. Ezt sohasem fogjuk elfelejteni!
Köszönj ük tanárai nknak, hogy esélyt adtak a pályáza t
megírásával erre az izgalmas utazásra!
Írta: Bakó Emese

Nálunk
Természeti és épített környezetünk, értékeink projekt
Három évvel ezelõtt indult útjára a kompetencia alapú oktatás
bevezetése iskolánkban. Ennek keretében valósítjuk meg azt a
három hetet meghaladó projektet, melynek az a célja, hogy a
gyerekek ismerkedjenek meg Köröstarcsa természeti és épített
értékeivel. Ez alatt a három hét alatt új tanulásszervezési
eljárásokat alkalmazunk, más módon tanulnak a gyerekek mint a
tanév többi napján. Ezek az ismeretszerzési eljárások gyakorlat
központúak, nem tankönyveket használunk, hanem a valós
életbõl gyûjtjük az információkat..
A munka azzal kezdõdött, hogy csoportokat alakítottunk. Ezek a
csoportok végig együtt dolgoztak. Így a Halkörmölõk, Kék
halak, Környezetbarátok, Tigrisek, Banditák és a Rózsaszín
párducok csapatai munkálkodtak a feladatokon. Elõször egy
sétát tettünk a község központjában, megfigyeltük az
utcaneveket, térképet készítettünk, rajzoltunk, majd
összegyûjtöttük a település utcaneveit. Minden órán
foglalkoztak a gyerekek ezzel a témával. Természetismeret órán
kedvenc állataikról készítettek plakátot, számba vették, hogy
milyen jellegzetes állatok élnek környezetünkben. Talajmintát
vettek a kubikgödrökbõl. Német órán ugyanez volt a téma csak
németül. Ezt is megtekinthetjük, mert errõl is plakát készült. A
gyerekek kerékpáros kiránduláson vettek részt a halastónál, itt
éppen lehalászás volt, ez nagy élmény volt számukra. Az egyik
osztálytársuknál, Bokor Petiéknél birkanyírást láttak. A Litvai
varrodában pedig megnézhették, hogyan készülnek a gyönyörû
fürdõruhák.
A református templomban is voltak, ahol megtekinthették az
orgonát és gyönyörködhettek Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
orgonajátékában. Sok idõt töltöttünk az iskola névadója Arany
Gusztáv életének, munkásságának kutatásával. Felkerestük a
lelkészi hivatalt is, ahol nagytiszteletû asszony segítséget
nyújtott nekünk ebben. A temetõben megnéztük Arany Gusztáv
sírját. Errõl a munkáról adott számot a kiállítás.
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településeken a társastánc
iránt érdeklõdõ gyerekeket. Az egyesület korábban
már rendezett társastánc
versenyt de a mûfaj népszerûsítése érdekében idén
Köröstarcsán rendezték
meg ezt a kiemelt versenyt.
A rendezvénynek az Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Int ézm ény tor nac sar nok a ado tt ott hon t. Aki elj ött a
rendezvényre, az úgy érezhette magát mintha nem is a
köröstarcsai tornacsarnokba lépett volna be. Ugyanis a termet
Bálint Anikó különleges dekorációja valamint a gyulai Boglárka
Faiskola gyönyörû növényei és az Antik és Stíl Bútorüzlet
egyedi darabjai díszítették.
A versenyre az ország minden pontjáról érkeztek versenyzõ
táncosok. A nevezési határidõ lejártáig 91 páros adta le
regisztrációját. Így például: Budapestrõl, Szegedrõl, Miskolcról,
Szentesrõl, Kistelekrõl, Pécsrõl és Debrecenbõl is
köszönthettünk táncos tehetségeket településünkön. A
versenyvezetõ testület hét pontozóbíróból, egy döntnökbõl és
két számlálóból állt, az esetleges egészségügyi problémák
orvoslása érdekében Dr. Mieczynszky Ernõ helyi házi orvost
kértük fel. A versenyt Jenei Éva egyesületi elnök valamint Smiri
László Köröstarcsa polgármestere nyitotta meg. A versenyen
díjátadóként megjelent Pardiné Dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
fõjegyzõ valamint Dr. Bácskai Tamás alpolgármester úr. A
délelõtti blokkban az Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság
került megrendezésre, ahol Gyermek I-II. és Junior I-es
korosztályú párosok küzdöttek az országos bajnoki címekért
standard és latin-amerikai táncokban. A délutáni és esti
blokkokban Junior I-II., Ifjúsági valamint Felnõtt
korosztályokban D, C és B osztályos párosok táncoltak a III.
Kner Kupa megszerzéséért. A versenyt az egyesület B osztályos
párosai, köröstarcsai, körösladányi és mezõberényi utánpótlás
táncosai valamint a 15 éves fennállását ünneplõ mezõberényi
mazsorett együttes produkciói színesítették. Bízunk benne, hogy
utánpótlás táncosaink a következõ Kner Kupán már
versenyzõként vehetnek részt. Köröstarcsai származású és
érdekeltségû táncosok is szépen szerepeltek a rendezvényen.
Szikora Balázs – Pogoszov Natália: I. hely, II. hely, Beinschródt
Tibor Márk – Dávid Adrienn: I. hely, I. hely, III. hely, V. hely,
Tóth Bence Ákos – Bondár Dóra: I. hely, I. hely, Kõmûves
Miklós – Kõmûves Orsolya: III. hely, IV. hely, IV. hely, VII. hely,
Varsóczi Ignác – Varga Adrienn: II. hely, X. hely, Czibulka Alex
– Hajdú Andrea: I. hely, III. hely, IV. hely.

III. Kner Kupa
Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság és Klubközi
Társastánc Verseny
Május elsõ vasárnapján településünkön nem csak az Anyák
napját ünnepeltük hanem idén elõször megrendezésre került a
III. Kner Kupa Utánpótlás Válogató Országos Bajnokság és
Klubközi Társastánc Verseny. A rendezvényt Jenei Éva, Bögre
János és Márki Norbert az egyesület trénerei szervezték.
A Kner Táncsport Egyesület gyomaendrõdi székhelyû de
Mezõtúr, Körösladány és Mezõberény mellett 2010. szeptembere óta Köröstarcsán is jelen van és folyamatosan képezi a

Gratulálunk a párosoknak!
A helyszínen kapunyitástól
kapuzárásig végig teltház volt, hatalmas érdeklõdés övezte a
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rendezvényt. Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi
támogatónknak az önzetlen segítséget, ugyanis nélkülük ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre ilyen magas színvonalon. A
visszajelzések alapján az érkezõ versenyzõk és vendégek is
nagyon elégedettek voltak a versennyel, a szervezéssel és a
helyszínnel is.
Bízunk benne, hogy a jövõben hagyományt tudunk teremteni a
településen ezzel a rendezvénnyel és minden évben meg tudjuk
rendezni a Kner Kupát.
Kner TSE

CIVIL SZERVEZETEK
Testvérgyülekezeti megállapodás
A romániai magyar település, az 1400 lakosú Vadász község
református gyülekezete a magyar-ságukat kifejezõ nemzeti
zászlót szeretett volna elhelyezni templomukba.
Ezért felvették a kapcso-latot velünk, a köröstarcsai református
egyházköz-séggel.
A köröstarcsai Református Egyház presbitériuma úgy döntött,
hogy adomány gyûjtéssel beszerzi a nemzeti zászlót,
testvérgyülekezetté fogadja Vadász település református
gyülekezetét és a zászlót ünnepélyes keretek között nyújtják át
2012. március 17-én, szombaton Romániában.
Autóbusz megszervezésével 40 fõ összeadta az utazási költséget
és 8 órási indulással elvittük a zászlót.
A vadászi Református Templom bejáratánál fogadták
küldöttségünket nagy szeretettel, friss kaláccsal, üdítõvel és
kávéval. 11 órakor a vadászi református Lelkész Úr ünnepélyes
istentiszteleten köszöntötte küldöttségünket. Ünnepi
megemlékezés volt az 1848-as márciusi forradalomra. A
férfikórus hegedû kísérettel Kossuth verbunkosat adott elõ.
Majd egy 18 éves vadászi fiú elszavalta a Nemzeti dalt. Mi
köröstarcsaiak az ünnepléshez azzal járultunk hozzá, hogy
tárogató-kísérettel elénekeltük a Székely himnuszt. Eztán került
sor az ünnepélyes együttmûködési megállapodás kölcsönös
aláírására a két település lelkészei között. Mindkét település
tiszteletese méltatta az eseményt, majd a nemzeti zászlót a
rangidõs tarcsai presbiter adta át a vadászi egyházgondnoknak.
A zászlóra az eseményt rögzítõ díszszalagot Gál Anett kötötte
fel. Hegedû és tárogató kísérettel közösen elénekelve a Magyar
himnuszt ért véget az ünnepség. Ezután küldöttségünket
vendégül látták a vadászi kultúrotthonban, ahol 3 fõs zenekar
szolgáltatta a zenét. Helyünket elfoglalva a vadászi
polgármester és a vadászi tiszteletes mondott pohárköszöntõt, és
kívánt jó étvágyat a hagyományuk szerint készült májgombócos
csorbaleveshez és sültekhez. Tájjelegû pálinkát, fehér
ésvörösbort szolgáltak fel a mintegy 100 fõs ünnepelteknek. Ez
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meghozta a kedvet a kölcsönös beszélgetésekhez, ismerkedésnek, nótázásnak és táncnak is. Külön került köszöntésre a
vadászi volt egyházgondnok és felesége, akik az 50. házassági
évfordulójukat ünnepelték. Hazainduláskor a búcsúzás nehéz
volt.
Nagyon elégedetten indultunk haza és meghívtuk testvérgyülekezetünk képviselõit Köröstarcsára, melynek idõpontja
késõbb kerül egyeztetésre.
Fehér László a köröstarcsai presbitérium tagja

„Éremesõ Orosházán”
2012-04-25-én került megrendezésre Orosházán az Utánpótlás
Birkózó Verseny diákok részére. A versenyen részt vettek a
Köröstarcsai DSE birkózói is. A köröstarcsai klub életében ez az
elsõ verseny volt. A megmérettetésre 12 versenyzõ utazott ebbõl
7 diák nevezett korcsoport szerint, 5 idõsebb pedig kihívásos
mérkõzést vívott.
A több menetes mérkõzések során, nagyszerû küzdeni akarással
az eredmények a következõ képen alakultak:
Arany érmet szerzett: Molnár Kitti (30 kg), Szatmári Szabolcs
(35 kg), Marton Máté (42 kg)
Ezüst érmet szerzett: Szabó Patrik (43 kg)
Bronz érmet szerzett: Somogyi László (27 kg), Szatmári Roland
(33 kg), Papp Imre (42 kg)

A nagyobb súlyú korosztályoknál, kihívásos rendszerben
történtek a mérkõzések, ezek eredményei a következõk:
Arany érmet szerzett: Vincze Andrea, Pintér Klára, Ármás
Dzsenifer
Ezüst érmet szerzett: Szabó Renáta, Szabó Anna
A versenyen Molnár Kitti korcsoportszerinti és kihívásos
mérkõzésen is aranyérmet szerzett. Minden mérkõ-zését két
vállas gyõzel-emmel azaz
tussal nyerte.
A gyerekekkel kemény
munka folyik, készülünk a
következõ versenyre ami
már országos megmérettetés lesz Kiskunfélegyházán. Június 18-22-ig
pedig bentlakásos edzõtábort szervezünk a békés
megyei diák birkózók részére itt Köröstarcsán. Kb.
50 fõt várunk, az edzõtábor során dinamikus
felkészülésre, délelõtti és
délutáni edzésekre, gimnasztikai gyakorlatokra
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számíthatnak a résztvevõk. Továbbá tervezzük több itthoni
verseny rendezését az év során, de ezek idõpontja még nincs
kitûzve.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Török Imrének az Arany
Gusztáv Általános Iskola igazgatójának, Smiri László
polgármester úrnak, a DSE tagjainak.
Köszönöm a gyerekek és szüleik pozitív hozzáállását és további
sikereket kívánok a közös munkánkhoz.
Célunk a jövõben: hogy Köröstarcsa községének, a DSE
tagjainak és a versenyzõknek egyre nagyobb hírnevet
szerezzünk.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke
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tornacsarnoka adott otthont a Twirling Magyar Bajnokság
elõdöntõjének, ahol a tarcsai versenyzõk remekül szerepeltek.

Mazsorett siker
A Szabó Károly Mûvelõdési Házban mûködõ Köröstarcsai
Mazsorett Együttes Százszorszép csoportja, a IV. Egri Országos
Mazsorett Fesztiválon, I. korcsoportban, a 6-10 évesek
mezõnyében, kiemelt arany oklevelet szerzett. A csoport tagjai:
Baliga Tamara, Bátori Orsolya, Hajdú Petra, Nagy Alexandra,
Palotai Petra, Smiri Tamara, Tóth Gréta, Török Csenge és Vetési
Viktória. Gratulálunk!

A következõ megmérettetés május 12 –én, a Hajdúdorogi
Országos Mazsorett Fesztiválon lesz, melyre II. korcsoportban a
szintén kiemelt arany okleveles Szivárvány csoport vállalkozik.
Az Együttes június 10-én, vasárnap, 15 órától ünnepli
fennállásának 5 évfordulóját a tornacsarnokban, melyet utcai
felvonulás elõz meg fúvószenekari kísérettel, 8 csoport
felvonulásával.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Üdvözlettel: Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetõ

Twirling hírek
Húsvét szombatján az Arany Gusztáv Általános Iskola

E.K.I. Kadet: 5. Vértes Dóra
E.K.II. Kadet: 1. Tóth Gréta Janka, 4. Vértes Viktória
Alap I. Kadet/ Junior: 1. Török Csenge, 2. Vetési Viktória Vivien
D. Junior: 1. Gyaraki Bettina
A Regionális Twirling Versenyen, Pakson az alábbi eredmények
születtek:
E.K.I. Kadet: 7. Vértes Dóra, E.K.II. Kadet: 3. Tóth Gréta Janka,
6. vértes Viktória
Alap I. Kadet: 2. Török Csenge
Alap I. Junior: 1. Vetési Viktória Vivien
A Twirling Magyar Bajnokság Középdöntõjében Nyúlon,
Gyaraki Bettina D szint, Junior korcsoportban a 6. helyen
végzett és bekerült a Döntõbe, melyre május 28-án kerül sor
szintén Pakson.
Köszönjük az együttmûködõ partnereink támogatását.
Üdvözlettel: Macskinné Pór Erzsébet edzõ
Ezúton szeretnénk gratulálni Macskinné Poór Erzsébetnek
aki Budapesten, a Stefánia Kulturális Központban a
mazsorett mozgalom fejlesztésében, népszerûsítésében
végzett kiemelkedõ szakmai és pedagógiai munkájáéert
elismeréseként a magyar fúvószenei és mazsorett szövetség
nívódíjában részesült!
Köszönöm a tanítványaimnak, szüleiknek, az önkormányzatoknak, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, azok vezetõinek, (Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztõ, Biharnagybajom, Köröstarcsa, Zsadány,
Csökmõ) támogatóinknak, szimpatizánsainknak a bizalmát
és a segítségét!
Üdvözlettel: Macskinné Pór Erzsébet

Osztálytalálkozó
Bodocz Róbert 1968-ban születtem
Sátoraljaújhelyen és kalandos körülmények között 3 évesen költöztem
(persze szüleim hathatós segítségét
igénybe véve) Köröstarcsára. 1974-82
között nem túl nagy erõfeszítéssel
végeztem az általános iskolát és szégyenkeznem kellene, mert tanáraim arca a
velükellenük elkövetetett csínyek (pedig
nem voltam rossz gyerek) inkább
megmaradt az emlékezetemben, mint a
nevük…sajnos. Osztályfõnököm, Budainé Bezsa, akinek a mai
napig hálás vagyok- elérte, hogy a minimális erõfeszítést, amivel
játszi könnyedséggel vettem az osztályokat – magasabb
fokozatra cseréljem, így esélyem lehetetett a gimnáziumot
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követõen fõiskolára mennem. Forgács Ferencné akinél mindig
közepes voltam történelembõl, Forgács Ferenc tanár bácsi a
megunhatatlan fizika órákkal, Wéber Károly tanár bácsi aki
szigorúsága mellett megszerettette velem a kémiát, Tóth János
igazgató úr aki elsõ és egyetlen tatai úttörõtáborozásom
alkalmával bukfencekkel próbálta feledtetni velem a 24 órában
mardosó honvágyamat. Senkit nem akarok megsérteni azzal,
hogy kihagyom (vagy megemlítem), ezek tényleg csak rám törõ
emlékfoszlányok, amelyek legalább annyira történelemnek
számítanak, mint az, hogy amikor még alsó tagozatba jártam
minden második hét szombat még az iskola padjaiban telt
számomra is. Köröstarcsa is hatalmasabbnak tûnt, mint ma,
aminek egyik oka lehet az, hogy gyalog zarándokoltam el nap
mint nap az iskola komoly-komor, jellegzetes iskola-illatot
árasztó falai közé. A gimnázium melyet Mezõberényben
végeztem újabb kalandnak bizonyult, mert itt már nem volt
elégséges az órán hallott anyagra való támaszkodás. Ezt követte
a „nagyváros” Szarvas és a Tessedik Sámuel Fõiskolai kar. Itt
tapasztaltam meg elõször milyen saját lábra állni, heteket
egyedül kollégistaként tölteni, szakítva az addigi un:”bejárós”
hagyománnyal. Ennek végeztével a „közeli” Muronyban az
akkor még létezõ Állami Gazdaságában kezdhettem el pénzre
váltani a tehetségemet, ami akkoriban (legalább is a mai
viszonyokhoz mérten) aprópénznek tûnt. Egy havi bérem
hétvégével és két hét éjszakás mûszakkal nem egészen 5.000 Ft
volt és ezekben az években ismerte meg az ország a bruttó-nettó
bér fogalmát is. Mûszakvezetõként dolgoztam a gazdaság
vetõmagüzemében és ott ismertem meg annak a mondásnak a
hátterében álló dolgokat, hogy a „mezõgazdaság ellensége az
idõjárás”. Az esõ nem akkor és annyit esik és a nap sem akkor és
annyit süt amikor és amennyit kellene. Azután „beütött” a
privatizáció és mielõtt megszûnt volna, munkahelyet váltottam
az akkor ígéretes értékesítés irányába. Az elsõ lépcsõ, mint sok
más hasonló irányba mozgó sorstársamnak a biztosítási
üzletágon keresztül vezetett. Már akkor sem volt nagy presztízse
ennek a munkának, pedig rendkívül nagy felkészültséget,
kitartást, emberismeretet igényelt. A Generali-nál kezdtem és
sikeresen építettem egy csoportot a megyében így a vezetés
élményébe is belekóstolhattam. Röpke két év után láttam
elérkezettnek az idõt és felkészültnek magam, hogy finomabb
falat után nézzek és egy nem könnyebb területre nyergeltem át,
ahol már nagy (és persze kisebb) kereskedelmi egységeket
látogatva egy német multi cég fehérnemûit és finomáruit
terjesztettem a hölgyek nem kis örömére… Erre a köröstarcsaiak
egy része talán emlékszik is. Legalább is akik voltak olyan
szerencsések, hogy vásároltak tõlem…Az akkori termékek egy
része még mai is kifogástalan állapotban viselhetõ. Annál a
cégnél- köszönhetõen az akkoriban még nem túl gyakori céges
autónak és helyi szinten is kiemelkedõnek számító keresetnekhét évet sikerült lehúznom. Az újabb váltás már egy költözéshez
és egy kevésbé sikerült magánéleti „attrakcióhoz” volt köthetõ.
Oda sikerült költöznöm, amely ha akár csak egy fél évvel azelõtt
megkérdeztek volna a vágyott lakhelyeimet illetõen biztos nincs
benne az elsõ százban: Budapestre. Igazi szerelem volt elsõ
látásra és persze nem a városra értem. Egy jó párkapcsolat és az
ember mindegy hol születik, vagy dolgozik, szárnyra tud kapni
és úgy érzi bármire képes. A munkában rövid kitérõt tettem- és
még mindig az értékesítésnél maradva- a mûszaki eszközök,
szerszámok, csavarok területén, majd három nagyon komoly év
következett a banki hitelezésben. Szerencsésnek mondhatom
magam, mert mindig sikerült a csúcson abba hagynom és a
pénzügyi területrõl még a hitelezési válság kezdete elõtt
távoztam. Azóta a médiában tevékenykedem, amely nem jobb,
nem rosszabb, mint más területe az életnek.
-folytatjuk-

2012. április

A Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.

BIZTOSÍTÁSI IRODA
nyításához és üzemeltetéséhez partnert keres.

Feltételek:
• függõ, vagy független biztosításközvetítõi
végzettség
• minimum 5 éves biztosításközvetítõi gyakorlat
• meglévõ ügyfélkör
Amit nyújtunk:
• stabil és professzionális háttérszolgáltatások
• önálló munkavégzés teljesítménykényszer
nélkül
Bõvebb információk a www.biztositas.ma/karrier
oldalon.
A jelentkezését szakmai önéletrajzával küldje el
Tápai Jánosnak a tapai@biztositas.ma e-mail címre

Sánta Zoltán kõfaragó
Cím: 5622, Köröstarcsa Árpád tér 5.
Mûhely: Széchenyi u. 27.
Mobil: 06-30/528-2081
Email: kawa600r@freemail.hu;
Honlap: santazoltan.atw.hu

Vállalok:
- mûkõ- és gránit sírkõ készítését,
- beton- és mûkõ kerítés elemek
gyártását,
- mûkõ-, gránit ablakpárkány,
konyhapult készítését,
- sírtisztítást.
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