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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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VII. Hal és Falunapok
Köröstarcsa 2013. július 19-21.
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt 2013. július 19-én 16.00
órára a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárba a VII. Hal és
Falunapok megnyitójára az Év
civilszervezete díj átadására, Konyeczkiné Gyõri Etelka festményeinek kiállítására.
Az Év civilszervezet díjat átadja és
köszöntõt mond Smiri László
polgármester.
A kiállítást megnyitja Végh Judit
etnográfus.
Közremûködik Vetési Viktória, Ábel
Dóra.
A kiállítást összeállította a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete.

13. évfolyam 5. szám

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Megvalósul a BMX-esek régi álma
Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoport támogatásával 12.240.806 Ft nyert a Községi
Sportkör
Köröstarcsa Község Önkormányzata
támogatásával BMX-gördeszka pályára és a hozzá tartozó
szociális épületekre ill. kültéri munkákra. A megvalósítás
helyszíne a Köröstarcsai Sporttelep. A projektet a támogatási
határozat közlésétõl számított két éven belül kell
megvalósítani, azaz legkésõbb 2014. december 31-ig.

2013. július 19. (péntek)
LIGET
17.30 Asszonykórus Köröstarcsa
17.45 Békési Én Hangom énekverseny gyõztesei
18.30 Csökmei Gábor és zenekara MagyaRock
20.00 Mopad Rock Band Hódmezõvásárhely
22.00 Vikidál Gyula
2013. július 20. (szombat)
NÉPI KULTURÁLIS ÖKOCENTRUM
10.00 Kézmûves foglalkozás
Elszármazottak találkozója
SZABÓ KÁROLYMÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
10.00 Testvértelepülések delegációinak fogadása
KISHAJÓ KIKÖTÕ
Röplabda-bajnokság
Vízi bicikli és kajakozási lehetõség
LIGET
5.30 VII. LIGETI TÓ KUPA Horgászverseny
9.00 Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Házi pálinkák- és sós aprósütemények versenye
Falujárás lovas kocsival
Szent György Lovagrend halászlé és paprikás krumpli
ételkóstolója
12.30 Mintamenza Program ételkóstolója
15.00 Eredményhirdetés a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
csoportjainak közremûködésével
17.00 Margaréta csoport elõadása
A program a második oldalon folytatódik.

Hagyomány - Érték - Tudás
Hagyomány - Érték - Tudás néven gazdaságfejlesztõ
mintaprojekt indult Köröstarcsán a Nemzeti Mûvelõdési
Intézettel partnerségben. A projekt megvalósítási idõszaka
2013 május-november. A projekt több generációt ölel fel,
segíti a generációk közötti együttmûködés megvalósulását. A
köröstarcsai program nonformális képzésre épül, ahol a már
meglévõ tudásra építve történik a gyógynövények és
fûszernövények termesztésével kapcsolatos ismeretek
átadása. Nonformális tanulási alkalmakat szerveztünk,
melynek témái közé tartozik a gyógy- és fûszernövények
termesztése, marketing ismeretek, vállalkozói ismeretek és az
értékesítés elsajátítása. A tanulási alkalmak helyszíne a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, melyen összesen 14
lelkes tanulni vágyó köröstarcsai vesz részt.

TARCSAI HÍRADÓ

2
17.20
18.00
18.10
18.20
18.30
18.45
19.25
19.35
19.50
20.30
21.30

Fény Pont projekt önkéntes fiataljainak mûsora
Pillangó csoport elõadása Konyhashow
Macska duett
Pillangó csoport elõadása Tûztánc
Vajda Dávid bûvészmûsora
Mesevilág Interaktív Showja
Borgula testvérek népmûvészeti elõadása
SZITRÉ Hastánccsoport
Csuta Éva és barátainak zumba elõadása
Nagy Róbert és párja (Jókai színház) Táncdalfesztivál
Dupla KáVé

2013. július 21. (vasárnap)
SPORTPÁLYA
8.00 Pusi Szóda Kispályás Labdarúgó Kupa
LÕTÉR
8.00 Koronglövészet Magyar Kupa III. forduló országos
verseny
Egyéni és csapat
2013. július 20.

Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
A verseny 9-tõl 16 óráig tart. Ebbõl a
fõzéshez rendelkezésre álló idõ 9.00 13.00 óra.
Regisztráció, nevezés a zsûri asztalánál
9.00 és 10.00 óra között.
A fõzéshez szükséges tûzifát
biztosítjuk. A fõzés helyszínén
korlátozott számban- asztalok és
székek is lesznek, ahol a
versenyzõ csapatok vendégeket
fogadhatnak.
13.00 - 14.30 között az ételeket
zsûri értékeli. A zsûrihez egy
tányér ételt kell beadni, a többivel a
versenyzõ csapat rendelkezik 15 órakor
eredményhirdetés. Közremûködik a Köröstarcsai Mazsorett
együttes. 16 órakor a fõzés helyét mindenki tisztán,
feltakarítva adja át a szervezõknek.
Halétel-fõzõ kategória: 1. regisztrációs díj: 1.000 Ft.
Minden csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja.
2. regisztrációs díj: 2.500 Ft. A csapat 3 kg tisztított halat kap.
Az elkészített étel nemcsak halászlé, hanem más halétel is
lehet. Minden csapat a saját fõzõedényeit használja. A
verseny gyõztesének és helyezettjeinek ajándékot, kupát
biztosítunk.
Tájjellegû-étel fõzõ kategória: Regisztrációs díj: 1.000 Ft.
Minden csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja.
A készülõ étel bármilyen Körös-menti tájjellegû étel lehet.
Ajándékot, kupát biztosítunk a verseny gyõztesének
Jelentkezni 2013. július 19-ig kell a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Kérjük jelezze, hogy kér-e
a fõzéshez halat.

2013. július 20.

Sós aprósütemények és Alföldi pálinka verseny
A versenyre jelentkezni lehet 2 dl pálinkával és 10 db
süteménnyel. A nevezéseket a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban kell leadni 2013. július 19-ig. Az italokat és a
süteményeket a fõzõverseny helyszínére kérjük eljuttatni
2013. július 20-án 12.00-ig.
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2013. június 6-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a közrend, közbiztonság
helyzetérõl szóló beszámolót a beszámoló a 2012. évi
tevékenységre vonatkozott
2012. évben a regisztrált bûncselekmények száma 21, ez a szám
2011 évben 49 volt.
A beszámolóból megállapítható hogy a település közrendje,
köztisztasága jó.
A testület úgy döntött, hogy várakozni tilos táblát helyez ki a
Köröstarcsa, Deák u. 77. és 87/a. szám elõtti közterületre. A
várakozási tilalom a 3,5 t feletti gépjármûvekre vonatkozik.
A testület a Vagyonvédelmi Egyesület mûködésérõl szóló
tájékoztatót elfogadta, és együttmûködési megállapodás
megkötését határozta el. Megbízta a polgármestert és a címzetes
fõjegyzõt a megállapodás elõkészítésével és elõterjesztésével.
A képviselõ-testület módosította a 2013. évi költségvetésérõl
szóló rendeletét, melyet 381 013 eFt bevétellel és 381 013 eFt
kiadással állapította meg.
A képviselõ-testület elfogadta a 2013. II. félévi munkatervét. A
II. félévben az alábbi idõpontokban és napirendekkel tartja
üléseit:
Szeptember 12. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2.Tájékoztató a köröstarcsai általános iskolai oktatás helyzetérõl
Elõadó: Kis Eszter tankerületi igazgató,
Török Imre intézményvezetõ
3. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde beszámolója
tevékenységérõl
Elõadó: Juhász Antalné óvodavezetõ
4. Helyi Esélyegyenlõségi Program elfogadása
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin mb. Intézményvezetõ
Nyíriné Pardi Andrea családgondozó
5. Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Elõadó: Smiri László polgármester
6. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
7. Bejelentések
8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Október 31. (csütörtök)
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: Smiri László polgármester
3. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységérõl
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin mb. Intézményvezetõ
4. Községi Sportkör tevékenységérõl szóló tájékoztató
Elõadó: Lipcsei Zoltán elnök
5. Bejelentések
November 28. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a

2013. június

TARCSAI HÍRADÓ

két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2. Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése
Elõadó: Smiri László polgármester
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
5. Az ön ko rm án yz at ál ta l me gá ll ap ít ot t dí jt ét el ek
felülvizsgálata.
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
6. A képviselõ-testület 2014. I. félévi munkatervének elkészítése
Elõadó: Smiri László polgármester
7. Bejelentések
A képviselõ-testület elfogadta a mezei õrszolgálat
bevezetésének tapasztalatairól, mûködésének értékelésérõl
szóló beszámolót. A továbbiakban is az eddigi formában, a
vadásztársasággal együttmûködve mûködtetik tovább az
õrszolgálatot.
A testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény alapján a köröstarcsai Rónai Sándor
utca nevét Róna utcára, a Zalka Máté utca nevét Sport utcára, a
Fürst Sándor utca nevét Fürj utcára, a Ságvári Endre utca nevét
Fenyõ utcára változtatta. Felkérték a jegyzõt, hogy a
névváltozásról értesítse az érintett szervezeteket, a közterület
nevének megváltoztatását a közterület nyilvántartásban vezesse
át, továbbá a közterület ingatlan-nyilvántartási adatainak
átvezetés érdekében az ingatlan nyilvántartásról szóló
törvényben meghatározott bejelentést tegye meg. Megbízták a
polgármestert a lakosság tájékoztatásával és az utcanévtáblák
cseréjével. Az átvezetés megtörtént, a szolgáltatók értesítve
lettek. A lakcímkártyákat az érintett lakosság nagyrésze átvette a
járási ügysegédtõl.
A képviselõ-testület elfogadta a Közép-Békési Térség
Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
megállapodásának módosítását.
A képviselõ-testület a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási
Társulat részére 36.657,-Ft hozzájárulást biztosít az általános
tartalék terhére. Megbízta a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodás megkötésével és azzal, hogy kérjen tájékoztatást a
társulat által a település közigazgatási területén elvégzett
munkákról.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõdében 2013.
szeptember 1-tõl 3 óvodai és 1 bölcsõdei csoportot mûködtet. A
nemzeti köznevelésrõl szólót törvény felhatalmazása alapján
engedélyezte az óvodai csoportokban a maximális létszámtól
való eltérést.
A képviselõ-testület rendeletet alkotott egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésérõl.
A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy 2013. július 1-jével a
Békési Kistérségi Társulás keretében mûködõ jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás megszûnik. Megbízták a címzetes
fõjegyzõt, hogy vizsgálja meg az önálló mûködtetésnek a
lehetõségét.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a
Mintamenza Programhoz. Megbízták a polgármestert a
szükséges nyilatkozatok, intézkedések megtételére, az
együttmûködési megállapodás aláírására.
A testület nem támogatta, hogy a kétfunkciójú községi
könyvtárból az iskolai könyvtár kiváljon.
A testület a település-fejlesztési akciók a Körös Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület területén intézkedésére, LEADER
jogcímre, iránymutató táblarendszer beszerzése érdekében
pályázatot nyújtott be 1.000.000,-Ft+ÁFAösszértékben.
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A testület a Körös-Sárréti események, rendezvények támogatása
intézkedésre, falunapi rendezvények, kapcsolódó szolgáltatások
megtartása érdekében LEADER jogcímre pályázatot nyújtott
be 400.000,-Ft+ÁFAösszértékben.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vizsgálja
meg a rovásírással történõ településnév elhelyezésének a
költségét és a következõ ülésen tájékoztassa a testületet.
A képviselõ-testület Köröstarcsa II. számú háziorvosi körzete
háziorvos munkakör betöltésére pályázatot írt ki.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az ökocentrumot a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár keretein belül
mûködteti tovább. Megbízták az intézményt, hogy szervezzen
nyári programokat, táborokat az ökocentrumban. Megbízták az
intézményvezetõt, hogy keresse az együttmûködést a
településen turisztikai szolgáltatást biztosító vállalkozásokkal.
A képviselõ-testület megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottságot
és a címzetes fõjegyzõt, az önkormányzati kitüntetések és díjak
alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával, a rendelet tervezet elõterjesztésével.
A testület zárt ülés keretében döntött az év civil szervezete
kitüntetés adományozásáról.
A képviselõ-testület 2013. június 11-én rendkívüli képviselõtestületi ülését tartott.
A testület a Békéscsaba Lakótelep SE részére Szentpéteri Bence
Köröstarcsa, Deák u. 24. szám alatti lakos ifjúsági kick-boksz
világbajnok - támogatása céljából 30.000,-Ft támogatást
nyújtott kiváló sportteljesítményéért.

Településünkön folyó beruházások
A Kistérségi startmunka mintaprogram keretében
2013.03.01-tõl 2013.12.31-ig 19+1 fõ brigádvezetõt foglalkoztat Köröstarcsa Község Önkormányzata a látja el az
önkormányzati közutak karbantartását. Munkájuk során
elvégezték az útpadkák rendezési munkáit, az utakhoz tartozó
vízelvezetõk karbantartását, mely munkákkal megoldódott az
évek óta fennálló probléma, hogy az utak nem megfelelõ
vízelvezetése azok gyors tönkremeneteléhez vezet. Az
önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az állagmegóvásra. A
tönkrement aszfaltburkolatú utakat minden évben kátyúzni
szükséges, ellenkezõ esetben a karbantartási munkák
elmaradása miatt tönkremennek, majd a személyautók számára
gyakorlatilag használhatatlanná válnak. A település járdái is
hasonlóan rossz állapotúak.
Járda
A Kistérségi Startmunka Mintaprogram keretein belül valósul
meg a település járdáinak újjáépítése, mert a község járdái nem
megfelelõ állapotúak, balesetveszélyesek, sok helyen
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keskenyek. Ezért ebben az évben az Önkormányzat a településen
2,2 km járdát épít újjá 4.363.534 Ft-ból, melybõl 2.000.000 Ft
önkormányzati forrás.
Útpadka rendezés
Az utak padkája gyakorlatilag mindenhol magasabb mint az
úttest szintje, ami miatt a csapadék az útról nem jut el a
vízelvezetõ rendszerekbe, az útalap felázik, az úttest
megsüllyed, a lyukakban lévõ víz az útszerkezet szétmálását
idézi elõ. A program keretében a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. alkalmazottai, Köröstarcsa Község Önkormányzata
részérõl pedig 17 fõ segédmunkás, 2 fõ kõmûves és 1 fõ
brigádvezetõ biztosította a munkálatokat.

Kátyúzás
Köröstarcsán a kátyúzást mintegy 1000 m2-nyi felületen
végezték el. Szintén a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
alkalmazottaival és a Községi Önkormányzat Startmunka
Mintaprogramban résztvevõ dolgozóival valósult meg. A
közútkarbantartásra fordított támogatások összege:
Belügyminisztériumi támogatás: 4.000.500 Ft; Önkormányzati forrás:1.500.000Ft

Molnár Sándor Megyei Emléknap
Köröstarcsán
Elsõ alkalommal rendezték meg a Békés Megyei Önkormányzat
által alapított Molnár Sándor Megyei Emléknapot vasárnap,
Köröstarcsán.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyûlése 2013. június 6-ai
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott Molnár Sándor
Megyei Emléknap alapításáról. A megyei emléknap alapításával
egyrészt a névadó, az 1950. július 15-én, Békéscsabán koholt
vádak alapján kivégzett köröstarcsai gazda, Molnár Sándor
emléke elõtt kívánnak adózni, másrészt mindazon Békés megyei
embertársaink felé kívánják megbecsülésüket és
szolidaritásukat kifejezni, akik a diktatúrák során sérelmet
szenvedtek. Az ünnepi eseményre 2013. július 14-én, vasárnap,
került sor, Köröstarcsán. Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét
az emléknap, majd a köröstarcsai Molnár Sándor Polgárikör által

felállított kompjafa koszorúzásával folytatódott. Az ünnepi
mûsornak a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár adott
otthont, ahol köszöntõt mondott Farkas Zoltán a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke, Smiri László Köröstarcsa Község
polgármestere. Ezután Fülöp Attila elõadásában
meghallgathattuk Wass Albert: Üzenet haza címû versét, majd a
Vejsze együttes Sinka István: Szeghalom felé félúton címû
megzenésített versét adta elõ, mely Molnár Sándorról szólt.
Ezután Dr Erdész Ádám a Magyar Nemzeti Levéltár Békés
Megyei Levéltára igazgatója mondott beszédet, végül kiosztása
kerültek az Emléklapok, melyeket Farkas Zoltán úr adott át.
Emléklapot kapott Szabó Károly Köröstarcsa Damjanich út 3.
szám alatti lakos.

2013. június 1-jén 90 éves köröstarcsai
lakost köszöntöttünk
Smiri László polgármester és Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ virággal és ajándékcsomaggal kedveskedett
és kívánt jó egészséget a 90 éves Garzó Elek Köröstarcsa
Hunyadi J. u 11. szám alatti lakosnak a számára rendezett családi
vacsorán. A köszöntés alkalmával átadták az ünnepelt részére azt
az emléklapot melyet a szépkorúak jubileumi köszöntése
alkalmából állítottak ki és Magyarország miniszterelnöke
Orbán Viktor írt alá. Az átadott emléklap hivatott kifejezni
szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat.
Kilenc évtized! Elek bácsi a mai napig nem szed semmilyen
gyógyszert még most is aktívan részt vesz a családi
gazdálkodásban, támogatja gyermekeit, unokáit, dédunokáit. 50
éve a Köröstarcsai Református Egyházközség presbitere. Jó
kapcsolatot ápol hozzátartozóival, barátaival. Immáron négy
generáció viseli a Garzó Elek nevet. Büszkeséggel töltötte el,
hogy megélhette ezt. További jó egészséget kívánunk neki!

2013. június

TARCSAI HÍRADÓ

Egy hajóban evezünk
2013. június 29-30-án került megrendezésre immár hetedik
alkalommal az Egy hajóban evezünk elnevezésû túra. A mintegy
száznyolcvan résztvevõ szombaton Gyulától Szanazug
érintésével Békésig evezett, majd vasárnap Békéstõl
Mezõberényen át Köröstarcsáig jutott el. Az utolsó állomás
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Lidika néni 100 éves!
Július 6-án töltötte be 100.
életévét Simon Zsigmondné, Lidika néni, aki 1913ban született. Szombaton
ün ne pe lt ek ot th on áb an ,
családja, rokonai és kedves
ismerõsei körében.
Egy évszázad! Boldog és
megható pillanat. E jeles
napon 3 lánya, 4 unokája, 6
dédunokája rokonai és
kedves ismerõsei köszöntötték sok sok virággal és
jókívánsággal.
Lidika néni köszönetét fejezi ki minden kedves szomszédjának
és ismerõsének, akik e jeles napon köszöntötték és nap mint nap
érdeklõdnek hogyléte felõl.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Köröstarcsai Mazsorett Együttes
záróbemutatója

Köröstarcsán a Kishajó kikötõ volt, ahol Smiri László
polgármester fogadta és köszöntötte a résztvevõket, köztük Izsó
Gábort Békés polgármesterét és Dankó Bélát Kondoros
polgármesterét. Köröstarcsa Község Önkormányzata
babgulyással és buktával látta vendégül a túrázókat.
Idén már szép számmal érkeztek az ország más részérõl is
indulók. Izsó Gábor szerint évrõl évre többen jönnek el a
megyébe, hogy megismerjék a Körösök vadregényes,
különleges tájait és a természeti, így a vízi turizmus adta
lehetõségeket.

A Szabó Károly Mûvelõdési Házban 6. éve mûködõ
Köröstarcsai Mazsorett Együttes és a Twirling Csoport
rendkívül sikeres évet zárt, melyet a záróbemutató koronázott
meg.
A kiemelt arany okleveles Szivárvány és kiemelt arany okleveles
Százszorszép csoportok mellett, a Mini Mazsoretteket, Gyaraki
Bettina szólóját és twirlingesek gyakorlatait láthatta a
nagyérdemû közönség.
A IV. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztiválon szerzett
arany és kiemelt arany oklevelekért, az arany érmeket Smiri
László polgármester úr és Dr. Bácskay Tamás alpolgármester úr
adta át a lányoknak, további kitartást, sok sikert, szép
eredményeket kívánva.
Jó kívánságokkal , tanácsokkal láttuk el a ballagó diákjainkat
Báthori Rékát, Smiri Zsófiát, Tóth Kingát, Várhalmi Antóniát és
Vetési Viktória Vivient. Köszönjük az Önkormányzat, az Iskola
és Mûvelõdési Ház vezetõinek, dolgozóinak az egész éves türelmét, segítségét, a szponzoraink támogatását, a szülõk
bizalmát, példaértékû összefogását, anyagi áldozatvállalását.
A tanfolyam szeptemberben folytatódik. Beiratkozás 2013.
szeptember 3-án, kedden, 17:00 órakor lesz a Mûvelõdési
Házban, melyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel hívunk és
várunk!
Macskinné Pór Erzsébet
Mûvészeti vezetõ
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Témahét értékelése
Diák-hét gyermeknapi rendezvénysorozat Köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményében
2013. 06. 03-2013. 06.13.
A gyereknaphoz kapcsolódóan évek óta egész hetes diák-hetet
rendezünk. Diákönkormányzatunk részt vesz az iskola életében,
minden diákot érintõ kérdésben véleményt nyilvánít. Az iskola
Pedagógiai programjában rögzített hagyományos rendezvényeit
a Diákönkormányzatra bízta. Ilyenek év közben a karácsonyi és
a tavaszi kulturális bemutató, a farsang és a már említett Diákhét.
A Diák-hét hagyományos programsorozat, mely elemeiben
évrõl évre megújul. De ugyanolyan célkitûzések mentén
szervezzük. A személyiségformálás eredményei nem mérhetõk
konkrét számokban, mértékegységekben. Eredményei hosszabb
távon mutatkoznak. Én már azt is eredménynek tartom, hogy az
iskola tanulói, a szülõk és más partnerek is hagyománynak
tekintik. Igénylik a megrendezést. Ez erõsíti az iskolához való
po zi tí v vi sz on yu lá st , az ös sz et ar to zá s ér zé sé t és a
folyamatosságot. A szülõ vagy a nagytestvér elmondja a
kicsinek, hogy majd így és így lesz például a bátorság próbán, ez
megnyugtat és egyben biztonságot is teremt. Fontos, hogy úgy
érezzék a gyerekek, hogy jó idejárni ebbe az iskolába.
Másrészt a program elemeiben tartalmaz mérhetõ eredményeket
is, hiszen többnyire versenyeket rendezünk. A versenyeken
kialakul sorrend. De mindenki tanult valamit, aki például
kit ölt ött e a K RES Z-t esz tet , va gy ü gye sed ett , ha az
akadálypályán végi tudott menni. A céljaink között jelöltem meg
a környezetvédelemre való nevelést. A természeti környezetben
rendezett programokon tetten érhetõ ennek az eredménye. A
sport programokon az együtt sportolás élménye mellett
egészséges életvitelre szoktatjuk õket.
A verseny módszere miatt is van bizonyos mérhetõség, de az
igazi érték a sport szeretete, ami legtöbb tanulónkra jellemzõ.
Természetesen nem ennek az egy programnak köszönhetõen,
hanem a lelkiismeretes testnevelés tanároknak, aki egész évben
sokat tesznek ezért.
Egy kistelepülés fennmaradásának letéteményese az iskola.
Kell, hogy aki innen elmegy, idetartozó maradjon. Ez eddig
sikerült. Azon munkálkodunk, hogy így is maradjon.
Szerencsére kaptunk támogatást. Így az SZMK-tól, Köröstarcsa
Község Önkormányzatától, A Magyar Élelmiszerbanktól, a
Békési Rendõrkapitányságtól, a Dobó Ferenc Horgász
Egyesülettõl, s ezen kívül több vállalkozó is hozzájárult ahhoz,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ezért gondolom, hogy ez a
továbbiakban is fenntartható hasonló összefogással.
A program 2013. június 3-án kezdõdött a horgászversennyel.
Ebben az évben is sokan vettek ezen részt. A kisebb gyerekeket
elkísérték a szülõk. Jó hangulatú családias volt a program.
Támogatóink voltak a Dobó Ferenc Horgászegyesület és Molnár
Zoltán vállalkozó.
A következõ napon tartottuk Kerékpáros ügyességi versenyt és
KRESZ-tesztet. Partner a Békési Rendõrkapitányság volt.
Helyszín a nagyiskola udvara és 2 tanterem A tesztet és a díjazást
a rendõrség biztosította. Itt is minden jelentkezõt üdítõvel
kínáltunk. Jelenlegi kapcsolattartónk Rostás Zita és az iskola
rendõre Szentpéteri János rendõr törzszászlós. Az ügyességi
versenyhez van az iskolának akadálypályája. Miklós Gábor
kollégánk vezetésével zajlott a verseny sok érdeklõdõvel.
Szerda délután az alsó tagozatosok játékos vetélkedõn vettek
részt. Oklevelet, csokit lehetett kapni.
Szerdán (június 5-én) tartottuk a KI, MIT TUD-ot a Mûvelõdési
Házban. Ez a program a diákok javaslatára került be rendezvénysorozatba. Egy kicsit tartottunk attól, hogy mivel a gyerekek

2013. június

önállóan készültek fel, a színvonal nem lesz valami magas.
Azután nagyon kellemesen csalódtunk. Ez is azt bizonyítja,
hogy gyermekeinkben sokféle lehetõség van.
Pénteken ( június 7-én) tartottuk a hagyományos gyermeknapi
akadályversenyt az iskola teljes tanulóifjúsága és minden
pedagógus részvételével. A csapatok kor szerint vegyesek,
vagyis minden csapatban vannak elsõtõl nyolcadikig. A
csapatok az osztálynévsorok felhasználásával a betûrendet
követve, véletlenszerûen alakulnak ki. Az így kialakított
csapatok névsorát két héttel az akadályverseny elõtt kihirdetjük.
A csapatvezetõknek, akik 7.8. osztályos tanulók a rendelkezésre
álló két hét alatt meg kell ismerkedniük a csapatuk tagjaival. Az
akadályverseny feladatai érdekesek, de nem megterhelõk. Nem
is kell feltétlenül mindenkinek mindenben részt venni. A csapat
összteljesítménye számít és az, hogy a nagyobbak, hogy
segítenek a kisebbeknek. Arra törekszünk, hogy mindenki jól
érezze magát. Ilyen feladatok például: közös éneklés, célba
dobás, kapura dobás, vicc mesélés, érzékelõ feladatok,
helyismeret stb.
Eredményhirdetéskor mindenki ajándékot kap. Ebben az évben
is sikeres volt ez a program, s elértük vele azokat nevelési
céljainkat, amelyeket kívánatosnak tartottunk.
Az egész hetet sikeresnek értékelem. Azokat a célokat, melyeket
a Pedagógiai Programunkban elterveztünk, és egész évben szem
elõtt tartottunk, most az év lezárásaképpen megerõsítettük
.Hiszen ezek a programok fejlesztették a közösségi érzést, a
felelõsségtudatot, a környezettudatos magatartást. Gyakoroltuk,
hogy hogyan kell egészségesen élni, sportolni, szabályosan
közlekedni. A következõ évben újra megrendezzük ezt a
programsorozatot.
Köröstarcsa, 2013.06.15.
Kopányiné Soós Ilona
Diákönkormányzat munkáját segítõ tanár

CIVIL SZERVEZETEK
Beszámoló a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete 2013. év elsõ
félévérõl.
Február 25-én szokásos módon éves közgyûlést tartottunk, ahol
kiértékeltük a 2012. év eredményeit és ismertettük a 2013. évi
terveinket. Március 2-án vonatos kiránduláson voltunk
Budapesten a Tropikáriumban és a Csodák Palotájában. Március
10-én Dévaványára mentünk nõnapi ünnepségre az ottani NE.
Meghívására. Március 15-én részt vettünk a helyi ünnepségen és
koszorúztunk.
Április 27-én Budapestre utaztunk az Országos Egyesület
közgyûlésére Törökné Erdõs Katival és két alapító tagunkkal
Málint Pali bácsival és feleségével Marika nénivel, a helyi
egyesületben végzett áldozatos munkájukért oklevél
kitüntetésre terjesztettem fel õket, amit ott vehettek át
személyesen. Nagyon jól esett Nekik az elismerés. személyesen.
Nagyon jól esett Nekik az elismerés.
Legnagyobb meglepetésemre engem pedig a NOE legmagasabb
kitüntetésével NOE dijjal jutalmaztak a Régiós titkár javaslatára.
Méltatták az egyesületi munkámat, amit már 25 éve végzek és
ebbõl 10 éve vagyok elnök. Nagyon jól estek a dícsérõ szavak és a
magas erkölcsi elismerés, ami teljesen váratlanul ért.
Május l-én du. a ligetben szalonnát sütöttünk és jól
elbeszélgettünk, a gyerekek pedig játszottak, 58-an voltunk.
Május 5-én két családdal két autóval Dévaványán voltunk
gyermeknapon. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket és jól
éreztük magunkat.
Junius 8-án két busszal 105 fõvel Gyopárosfürdõn voltunk a
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régiós gyerme knapon . Pályáz ati pénzbõ l minden kinek
megváltottuk az egész napos élményfürdõ belépõt, így csekély
térítéssel sok családnak tudtunk szép programot nyújtani és
örömet szerezni.

7

áldozatos munkáját és szorgalmát, hogy azt a temérdek zsíros
kenyeret és szörpöt elkészítették és mindenkit kiszolgáltak.
Összefogásban az erõ, ezt most is bebizonyítottuk, remélem
még sok ilyen szép élménnyel leszünk gazdagabbak az
egyesületben.
Róbert Lászlóné

SPORTHÍREK
Bajnok a Köröstarcsa I. csapata

Junius 29-én délelõtt a Ligetben rendeztük meg a Családi
napunkat, melyet már évek óta falu szinten mindenki számára
hirdetünk. Sokan el is jöttek, aminek nagyon örültünk A helyi
mazsorett együttes látványos bemutatója után kezdõdött a
mulatság. Ugráló vár és trambulin kifulladásig, sorversenyek,
ügyességi vetélkedõk, furfangos elméleti TOTO, kötélhúzás.
Sorban álltak a gyerekek az arcfestésért és a csillámporos
tetkókért. Uzsonnára zsíros kenyér volt rengeteg finom
zöldséggel megrakva és szörp. A vetélkedõket csokoládéval és
apró süteménnyel díjaztuk. Az apukák egy hideg sört is
megihattak a büfénél. Lehetett lovas kocsikázni és lovagolni is.
Vendégeink is voltak Dévaványáról és Mezõberénybõl.
Megérkezett a jégkrémes autó is a gyerekek ingyen kapták a
hideg csemegét, a felnõttek pedig vásárolhattak.
Köszönjük támogatóinknak a segítségét, hogy ezt a szép napot
így meg tudtuk rendezni és az esõ sem mosta el, az idõjárás is
kegyes volt hozzánk.
A helyszínt Molnár Zoltán vállalkozó biztosította térítés nélkül,
a mazsorett bemutatót Törökné Szentpéteri Ibolya irányította és
a zenét szolgáltatta. A sorversenyeket vetélkedõket Balázsné
Dankó Hédi és lánya, valamint Ibi óvó néni, valamint Szilágyiné
Margitka és Gálné Marika bonyolította.
Az arcfestést Bakóné Anikó és Hajdúné Julcsi készítették, a
tetkókat pedig Rása Ildikó és Földesi Lajos. Köszönjük a
munkájukat.
A szörphöz a szódát a PUSI-SZÓDA biztosította. A zsíros
kenyérhez zsírt kaptunk Málintéktól, a zöldségeket Náfrádi

Attilától adományként kaptuk. A TarcsaiAgrár Zrt-tõl és Kovács
László képviselõ Úrtól anyagi támogatást kaptunk
A kocsikázást Marton László és fia, a kis lovat a lovagoltatáshoz
a CKÖ. Vezetõje Dodó biztosította szintén térítés nélkül.
Köszönet mindenért.
Ezúton szeretném még megköszönni asszonyainknak az

Vastapssal és „szép volt fiúk”-kal ünnepelte a szépszámú
szurkolótábor a Köröstarcsa I. férfi kézilabda csapatát június 9én, amikor 26:24-re legyõzték a rivális gyulai csapatot. Ezzel pár
év után ismét bajnok a Köröstarcsa.
A bajnoki szezon indulásakor a dobogó valamelyik fokának
elérése volt a célkitûzés, de többnyire a legmagasabbra
gondoltunk. Az év során többször változott a helyezés, de az elsõ
öt csapat végig kiélezett versenyt vívott.
A nyári felkészülés jól sikerült, összeállt a csapat, de rövid idõn
belül távozott Wagner Misi és Bereczki Dénes is, és már a
második fordulóban 25:24-es vereség lett a Kétsopronytól.
Ezután rendeztük a sorokat, de az utolsó fordulóban Gyulán
22:24-es vereséggel zártuk az õszi szezont. Így a negyedik
helyre került a csapat, de csak 3 ponttal voltunk lemaradva a
listavezetõ Gyula mögött, és a tavaszi menetrend jót ígért.
Sajnos tartós sérülés miatt Kónya Laci is kivált a csapatból.
Jó téli felkészülés után sorra gyõztesen hagytuk el a pályát, de a
Kondoros I. elleni 28:30-as vereség után úgy tünt „elment” a
bajnokság. Ekkor jött a Köröstarcsa II. csapatának „segítsége”. A
Kondoros I. csapata után /25:24/ a Gyula csapatát is legyõzték
27:26-ra, így az utolsó fordulóra kedvezõvé vált a helyzet a
Köröstarcsa I. csapata számára a bajnokság megnyerésére.
A Köröstarcsa I. csapata élt is a lehetõséggel és végig vezetve,
óriási csatában 26:24-re megnyerte a mérkõzést és ez által a
megyei bajnokságot is.
Sajnos a Sportkör és a Szakosztály vezetése nem tudta felvállalni
a csapat NB. II.ben való szereplését mert a feltételek ahhoz nem
adottak.
A Köröstarcsa II. csapata változóan teljesített, de voltak szép és
kimagaslóan jó mérkõzéseik is, /utóbbi kettõt említettem/ így a
végén a tavalyi nyolcadik hely után most a hetediken végeztek.
Az utánpótlás korúak a megyei ifjúsági bajnokságban a III.
helyen végeztek, a serdülõk az amatõr bajnokságban a IV. helyet
szerezték meg.
A megyei góllövõ versenyt Bögre Tamás /Köröstarcsa II./
nyerte ismét, de most 182 góllal, míg a harmadik helyen Plavecz
Roland /K öröstarcsa I./ végzett 160 góllal.
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Gratulálunk a sikeres játékosoknak, szakvezetõknek. Köszönjük
támogatóinknak, szponzorainknak, lelkes szurkolóinknak az
anyagi-erkölcsi támogatását. Nélkülük a szakosztály nem ért
volna el ilyen sikereket. Számítunk további támogatásaikra.
HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán
Szakosztályvezetõ
A bajnok csapat tagjai:
Állósor balról: Molnár Zoltán edzõ, Papp Róbert, Schupkégel
Henrik, Gyaraki Gábor, Szatmári Miklós, Borbély Zsolt,
Schupkégel Ádám, Lipcsei Zoltán SK elnök
Guggolnak balról: Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ, Molnár
Balázs, Puskás Sándor, Ladányi Imre, Plavecz Roland, Kohut
Zoltán, Mészáros Ákos

Kick-Boksz beszámoló
Szentpéteri Bence a Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzõje.
Jelen beszámoló írásakor már a teljes versenyszezon
eredményeirõl tudunk hírt adni.
2013. 04. 06-án Bosznia-Hercegovinában megrendezésre kerülõ
Bihac Open versenyen volt lehetõség az indulásra. Cadet II.
korcsoport (13-15 év) -47 kg-os súlycsoportban I. helyezést, -52
kg-os súlycsoportban III. helyezést sikerült megszerezni. A
versenyrõl csak annyit, hogy a bosnyák nemzet, igen harcias
fiaival nem volt könnyû küzdeni, mivel a verseny hevében
sokszor a szabályos technikák háttérbe szorultak. Nehéz volt de
sikerült megszerezni a gyõzelmet.
2013. május 2-5 rendezték meg Ausztriában, Innsbruckban az
Ausztria Classic Világkupát, mely nagyon színvonalas, kitûnõ
rendezésû verseny volt, mindenki ott volt aki számít a kick-box
világában. Cadett II. -47 kg-ban II. helyezést sikerült elérni. A
verseny pikantériája, hogy a magyar Veres Roland budapesti
versenyzõ, háromszoros világbajnok állította meg Bencét a
döntõben. Roli kitûnõ versenyzõ, nagy kihívás, de bízunk benne,
hogy idõvel megoldható lesz ez a probléma.
2013. május 17-19-én következett a Szegeden rendezett
Világkupa. Cadett II. -47 kg-ban I. helyezést sikerült
megszerezni. Ennek a gyõzelemnek azért volt nagy jelentõsége,
mert semi contact szabályrendszerben itt még soha nem sikerült
nyerni, valami átok lehetett vagy ilyesmi. Megtörtük az átkot és
az ellenfeleket is!
2013. május 25. Az elmaradt Országos diákolimpia következett
Békéscsabán. Cadett II. -47 kg semi contact-ban I. helyezést,
light contac-ban III. helyezést sikerült elérni. A semmi contact
gyakorlatilag vívást jelent (minden érvényes találatnál
megállítják a küzdelmet) és amiben világbajnok lett Bence
magabiztosan megnyerte. Bár még sérülés is nehezítette a
versenyzést. A light contact szabályrendszerben, ahol
folyamatos a küzdelem, „érdekes” pontozás alapján III. helyre
szorultunk. Minden versenyt, küzdelmet elemzünk így levontuk
a megfelelõ következtetést, legközelebb eredményesebben
fogunk szerepelni ebben a szabályrendszerben is.
2013. június 15-én utolsó, de lagnagyobb megpróbáltatások
egyike történt, Utánpótlás Magyar Bajnokság, mely Dorogon
került megrendezésre Esztergom helyett a dunai árvíz miatt.
Ennek a versenynek óriási presztízse van mivle aki ezt megnyeri
az automatikusan válogatott kerettag, így minden klub nagyon
komolyan veszi ezt a megmérettetést. A saját klubon belül
nagymesterünk sihan Gregor László VI. dan mester véleménye
is ez volt, aki megnyeri az az igazi Magyar Bajnok!
Szenpéteri Bence 2013-ban Cadett II. -47 kg-ban I. helyezést ért
el, ellentmondást nem tûrõen védte meg címét! Így végleg eldõlt,
immár harmadik alkalommal magyar válogatott Szentpéteri
Bence és szeptemberben Lengyelországban küzdhet az
Utánpótlás Kick-Box Európa Bajnokságon, a minél jobb

2013. június

helyezésért.
Bencé rõl el mondh ató, h ogy a t eljes verse nysze zonba n
magabiztosan, kiegyensúlyozottan küzdött, függetlenül attól,
hogy korcsoport és súlycsoport váltáson esett át. Jelenleg most Õ
a legkisebb a 13-15 évesek között. Ebben a korban még nagy
jelentõsége van annak a 2 évnek, de az irgalmatlanul kemény,
nehéz, fegyelmezett munka ezt ellensúlyozta, meghozta az
eredményességet.
Úgy érzem még beszámolómhoz tartzik az is, hogy Szentpéteri
Bence megkapta az Emberi Erõforrások Minisztériuma által
kiírt „Magyarország Jó Tanulója- Jó Sportolója” címet!
Rendkívüli elismerés ez, ami díjazta Bence sok-sok éves
áldozatos munkáját mind a sportban, mind a tanulásban. Nagyol
jól esett és további lendületet adott a nem könnyû folytatáshoz. A
díj kapcsán Köröstarcsa Község Önkormányzata 30.000 ft
jutalomban részesített Bencét kiváló sportteljesítményéért,
melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani (nélkülük nem jöhetett
volna létre) az elért eredményekért: Kedves családunk tagjainak
nagyszülõknek, keresztszülõknek, klubunknak a Békéscsabai
LTP SE, Köröstarcsa Község Önkormányzatának, az Arany
Gusztáv Általános Iskolának, a Petõfi Zrt.-nek, a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárnak és Fábián Sándor
vállalkozónak.
Igyekszünk megszolgálni a bizalmat továbbra is. aki pedig
szimpatizál a sporttal, elismerésre méltónak találja az elért
eredményeket és szívesen támogatná anyagilag, bátran keressen
bennünket.
Szentpéteri János

Sánta Zoltán kõfaragó
Telefon: 06-30/528-2081
Lakím: 5622, Köröstarcsa Árpád tér 5.
Mûhely: Széchenyi u. 27.
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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