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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2016. március

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

16. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2016. február 25-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését

A testület elfogadta a 2016. évi közbeszerzési tervét.

A közmeghallgatás keretében a polgármester tájékoztatta a
jelenlé võket a 2 015. évi gazdálk odásról , a 2016. évi
költségvetésrõl, a tervezett fejlesztésekrõl és a közmunka
programokról.

A képviselõ-testület nyilatkozott arról a Békés Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívására, hogy 2016. július 1vel a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatását a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerrel
kívánja biztosítani.

A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.

A képviselõ-testület támogatta a Köröstarcsai Hangulat Brigád
„Ifjúsági programok támogatása” címû pályázatának
megvalósítását.

A testület módosította az önkormányzat 2015. évi
költségvetését, így a költségvetés fõösszege 521.625 eFt-ra
változott.

A testület úgy döntött, hogy Ombodi Róbert bérlõnek 20162017. évben a kikötõ bérleti díját nem engedi el.

A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetését. A költségvetés fõösszegét 801.838 eFt-ban
állapították meg. A költségvetés 28.714 eFt-os céltartalékában
szerepel többek között útfelújítási önerõ 3.323 eFt-ban, állati
hulladék gyûjtõhely kialakításának pályázati önerejére 1.000
eFt, víziközmûvek rekonstrukciójára 2.013 eFt. Európai Uniós
forrásból finanszírozott programokra betervezésre került
325.000 eFt. A tervezett pályázatok: belterületi csapadékvíz
elvezetõ rendszer építése, felújítása, rendezvényközpont
kialakítása, belterületi kerékpárút felújítása, orvosi rendelõ
épületének infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés,
napközi konyha felújítása. Civil és sportszervezeteket 4.420 eFt
összegben támogat az önkormányzat. Nagyobb eszközbeszerzések: szolgálati gépjármû vásárlás 3.000 eFt, mezõõri
gépjármû beszerzés 2.479 eFt, térfigyelõ kamerák beszerzése
508 eFt értékben.
A testület jóváhagyta a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendõ együttmûködési megállapodást.
A képviselõ-testület a civil szervezetek támogatási rendjére
vonatkozó rendelet tervezet tárgyalását levette a napirendrõl és
megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
átdolgozás után terjessze elõ a tervezetet az áprilisi képviselõtestületi ülésre.
A testület az Alapszolgáltatási Központ szervezeti és mûködési
szabályzatának, a bélyegzõ használati szabályzatának, az
önköltség számítási szabályzatának, valamint a házi
segítségnyújtás szakmai programjának módosítását jóváhagyta.
A testület jóváhagyta Lipcsei Zoltán polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését.

A testület megbízta a polgármestert, hogy a Köröstarcsa, Kálvin
u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévõ lakást
értékeltesse fel és a felértékelést az áprilisi ülésre terjessze elõ.
A képviselõ-testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a Terület- és
településfejlesztési operatív Program (TOP) programjaink
megvalósítása érdekében szükséges megállapodás aláírására,
intézkedések megtételére.
A következõ soros képviselõ-testületi ülését 2016. április 28-án
16.00 órakor tartja az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. A Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója az
átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról
Elõadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó
Rása Ildikó családsegítõ
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5. Önkormányzati kitünteté sek és díjak alapításáról és
adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
6. Bejelentések
Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ

Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége
Március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezve- községi ünnepséget tartottunk
Köröstarcsán, mely idén is az emlékfa ültetéssel vette kezdetét.
A képviselõ-testület a 222/2009.(XI.26.) számú határozatával
úgy döntött, hogy faültetéssel teszi emlékezetessé a településen
történt házasságkötéseket, és köszönti a Köröstarcsára
„érkezett” újszülötteket. Immár 7 éves ez a hagyomány, ez is
mutatja, hogy a képviselõ-testület kezdeményezése sikeres volt
és jól fogadta a lakosság.
Az emlékfa ültetésére évente 2 alkalommal - március 15-én és
október 23-án - a községi ünnepségek kezdõ rendezvényeként
kerül sor.
Elsõként Lakatosné Kurucsó Anikó elõadásában Aranyosi
Ervin: Érints meg címû versét hallhattunk, majd Lipcsei Zoltán
polgármester úr köszöntötte a szülõket, gyermekeiket és a
hozzátartozókat.

2016. március

Ferenc Bendegúz nevû gyermekük születése alkalmából Róbert
Ferenc és Boros Anikó,
Mirella nevû gyermekük születése alkalmából Keresztesi József
és Burai Klaudia,
Milán Mihály nevû gyermekük születése alkalmából
Andrejsi Mihály és Garzó
Bernadett.
A rossz idõre való tekintettel a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár falain belül
folytatódott tovább a közsé-gi
ünnepség. Elsõként Zalai
Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnöke tartotta meg ünnepi
beszédét, melyben kihangsúlyozta az akkori Tarcsai
eseményeket.
Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnöke
Ezt követte az Arany Gusztáv Általános Iskola tanulóinak
színvonalas mûsora, melynek összeállítója és felkészítõ tanára
Wagner Éva volt.

Az Arany Gusztáv Általános Iskola tanulóinak mûsora

Lipcsei Zoltán polgármester
Gyermekük születése alkalmából emlékfát ültettek:
Máté Ákos nevû gyermekük születése alkalmából Mitykó
Mihály és Túsz Rita,

Majd a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület tagjainak
kiállítás megnyitója következett, Borgula Benedetta
közremûködésével, aki neszmélyi népdalcsokorral kápráztatta
el a jelenlévõket. Majd Végh Judit a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke, néprajzkutató nyitotta meg a kiállítást, aki
szintén az egyesület tagja. Kihangsúlyozta az élõ népmûvészet
szerepét a mai rohanó világunkban, mely szerint a régi
motívumok beépíthetõek a mai modern viseletbe, lakásdíszítésbe,
használati tárgyainkba,
így az éle-tünk részévé
válhatnak napjainkban
is.
Ünnepi programunk a
Szabó Károly emléktábla és a Petõfi emléktábla koszorúzásával ért
véget.
Végh Judit, a Humán
és Ügyrendi Bizottság
elnöke

2016. március
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Újabb 95 évest köszöntöttünk
Köröstarcsán!
2016. február 18-án töltötte be 95. életévét Bokor Sándorné
köröstarcsai lakosunk. Mariska néninek 4 gyermeke, 9 unokája
és 14 dédunokája van, akik nagy odafigyeléssel segítik minden
napjaiban. Születésnapját szeretõ családja körében ünnepelte
meg. Ez alkalomból köszöntötte még Lipcsei Zoltán
polgármester és Gyaraki Ibolya anyakönyvvezetõ, akik átadták
az ünnepelt részére az Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékát.

2015. február 3

csoportja, akik szívhez szóló dalokkal köszöntötték az
ünnepelteket. A mûsor, közös népdalénekléssel zárult. Ez
alkalomból egy szál virággal köszöntött minden fellépõt
Gyaraki Imre a Köröstarcsai Nyugdíjas klub vezetõje. A
rendezvényre a helyi nyugdíjasokon kívül érkeztek
Dévaványáról, Körösladányból, Csárdaszállásról, így közel
120-an vettek részt az ünnepségen. A sok köszöntõt, pezsgõs
koccintás valamint egy kiadós és ízletes ebéd követte.
Tombolasorsolás és közös nótázás zárta a jubileumi eseményt.

Házhoz megy a könyv
Új szolgáltatással bõvült a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár kínálata. Otthonukhoz kötött, mozgásukban
korlátozott, beteg, idõs olvasóinknak szeretnénk segíteni,
akik fizikai állapotuk miatt nem tudják a könyvtárat
felkeresni.
Kölcsönzési igényét jelezze gondozójánál vagy a
könyvtárunk 06/66 480-824 es telefonszámán és
munkatársunk lakására viszi a kért könyvet.
Könyvek széles választékával állunk rendelkezésére minden
kedves olvasónknak a romantikus és krimi regényektõl a
gasztronómián át egészen a kertészkedésig.
A beiratkozás, a kölcsönzés és „mozgókönyvtári”
szolgáltatásunk mindenki számára ingyenes!

INTÉZMÉNYI HÍREK

Farsang az iskolában

25 éves a köröstarcsai Asszonykórus

Lázas készülõdéssel dolgozott a diákönkormányzat az
elõkészületekkel. Minden tag feladatot vállalt a sok elhangzott
ötlet megvalósításáért.
Amikor elérkezett a nap, mindenki izgult. Az önkéntes segítõk
játékos állomásokkal várták a gyerekeket: volt szerencsekerék,
üveghalászat, titoklufi, western célbadobó, Egy perc és nyersz
játékok, álarckészítõ verseny.
A jelmezes felvonuláson szebbnél szebb, igen ötletes jelmezek
vonultak fel. Biztosan nehéz volt a zsûri dolga. Gyõztes lett a
szülõk között Kurilla Olivér - Parkolóóra jelmezével. Csoportos
kategóriában Gyaraki Viktor és Gyaraki Barnabás - Frédi és Béni
címû jelmezével nyerte el a legjobb díjat.
A fiúk közül döntetlen eredmény született: Budai Gergõ Mézeskalács és Bakó Bence - Robot jelmeze bizonyult
kiemelkedõen kreatívnak.
A lányok közül Kerekes Vanda: Epertorta kosztümével volt a
legmeggyõzõbb.

A Köröstarcsai asszonykórus elmúlt 25 évére tekintettek vissza a
2016. február 20-án tartott ünnepségen a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban a Köröstarcsai Nyugdíjas klub és a Szabó
Károly Mûvelõdési ház által közösen szervezett rendezvényén.
A Köröstarcsai asszonykórus 1991-ben alakult egy kisebb baráti
társaságból, Bobály Andrásné vezetésével, aki a Tarhosi
zeneiskolában végzett. Énekelni tudó lelkes asszonyok a magyar
népdalok szeretetével szórakoztatták magukat és a nyugdíjas
tagokat. A Köröstarcsai tagokhoz, Debrecenbõl és Békésrõl is
csatlakoztak. Késõbb a község rendezvényein is képviseltették
magukat, ahogy azóta is minden évben.
A jubileumi eseményre az óvoda Margaréta csoportja, a
köröstarcsai mazsorett együttes, Boldizsár Petra általános
iskolai tanuló, és Petõ Lászlóné asszonykórus tag is készültek
egy-egy mûsorral. Õket követték elsõként a Köröstarcsai
Asszonykórus tagjai; a Dévaványai Õszi Napfény nyugdíjas
klub tagjai majd a Körösladányi Õszikék nyugdíjasok dalos

4

TARCSAI HÍRADÓ

2016. március

A szülõk alkotta Kakukktojás csoport fergeteges táncos mûsort
adott, mi pedig bizonyíthattuk akrobatikus tánctudásunkat az
egyre szûkülõ újságpapíron.
A tombola ajándékainak sokan örültek, legfõképpen pedig
Bátori Orsi és Kovács Magdi anyukája által sütött tortának. A
discoban pedig mindenki kedvére rophatta.
Bácskay Adél 3. osztály és Kati tanár néni

CIVIL SZERVEZETEK
A Köröstarcsai Gazdakör 2016. március 3-án megtartott
közgyûlésén elfogadta az új alapszabályt és megválasztotta
tisztségviselõit:
Elnök: Wagner Márton
Alelnök: ifjú Pardi Ferenc és Kovács László
Wagner Márton elnök

Farsangi Családi Délután a Mûvelõdési
Házban
A farsang ideje vízkereszt napjától hamvazószerdáig tart. Ezek a
napok a felszabadult mókázás, vagy ahogyan mondják: a
fordított világ napjai.
Március 5-én délután 15 órától a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületével
közösen Farsangi Családi Délutánt rendezett, melyre szeretettel
hívta és várta Köröstarcsa apraját - nagyját.
Az óvodai és iskolai rendezvényeken sok szép , ötletes jelmez
szokott felsorakozni, melyeket nagy szeretettel készítenek
gondos és ügyes kezek, sokszor éjszakába nyúlóan is azért, hogy
gyermekeinket boldoggá tehessük vele.

A szervezõk nevében bátran állíthatom, hogy így ,,farsang
farkán'' egy igazán jól sikerült délutánon, remélhetõleg végleg
elûztük ezt a fránya telet.

Mazsorett sikerek

Hiszen ki ne szeretne belebújni hacsak pár órára is-, kedvenc
figurája bõrébe? Nos, innen jött a farsangi rendezvény ötlete,
hogy a farsangi idõszak zárásaként ismét legyen alkalmunk arra,
hogy felvegyük jelmezeinket, mielõtt a szekrény mélyére
kerülnének.
A délután folyamán kézmûves foglalkozás, farsangi totó,
célbadobós és íz felismerõ játék, valamint izgalmas seprûtánc és
az elmaradhatatlan farsangi fánk várta a családokat. A jobbnál
jobb jelmezeket zsûri értékelte, a kiválasztottaknak ajándékkal
kedveskedtünk, s végül - a gyerekek örömére -, lufival
köszöntük meg mindenkinek a részvételét.
Külön öröm volt számunkra, hogy a felnõttek is kivették
részüket a mókából, köszönjük szépen! Külön köszönjük
azoknak a részvételét is akik munkájukkal segítették a
rendezvény lebonyolítását!

A jövõre 10. éves jubileumát ünneplõ Köröstarcsai Mazsorett
Együttes remekül indította a versenyévadot. Szeghalmon, a Kiss
Anita Emlékversenyen három csoportjával vállalkozott szakmai
megmérettetésre.
Gyémánt csoport: Bácskai Adél, Bácskai Anna, Marti Réka,
Nagy Kinga, Szabados Emma, Szentesi Anna Bella. Kezdõ I.
Korcsoportban, elsõ versenyükön, Bronz Minõsítést szereztek.
Százszorszép csoport: Baliga Tamara, Hajdú Petra, Mokrán
Dorina, Nagy Alexandra, Tóth Gréta Janka, Vértes Viktória. II.
Korcsoportban, Botos kategóriában Kiemelt Arany, Pom ponos
kategóriában is Kiemelt Arany Minõsítést értek el.
Szivárvány csoport: Almási Enikõ, Bátori Orsolya, Bátori Réka
Zsuzsa, Smiri Tamara, Smiri Zsófia, Somogyi Petra, Tóth Kinga,
Török Csenge, Várhalmi Antónia, Vetési Viktória Vivien.
III. Korcsoportban, Botos kategóriában Kiemelt Arany, Pom pon
kategóriában szintén Kiemelt Arany Minõsítést szereztek.
Egyéni kategóriában, II. Korcsoportban, Tóth Gréta Janka Arany
Minõsítést ért el, valamint kiemelkedõ elõadásmódjáért,
Különdíjban részesült.
Összesítésben a Szivárvány csoport a Kiss Anita Kupa II.
fokozatát is elnyerte.
A Százszorszép és Szivárvány csoportok április végén
Szerbiában, a Szabadkai Nemzetközi Minõsítõ Táncfesztiválon,
majd június elején, az Egri Országos Mazsorett Fesztiválon
adnak számot tudásukról, melyre lelkesesen és nagy
szorgalommal készülnek.
Macskinné Pór Erzsébet mûvészeti vezetõ

2016. március
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SPORTHÍREK
Lendületes évadnyitót kezdtek a
Köröstarcsai DSE birkózó diákjai.
Elsõ sikeres versenyük a Tiszakécskei Bajnokság volt.
Ezt követte a Petõfi Kupa Kiskõrösön, ahol kis híján négy
aranyat hoztunk el (valójában kettõ arany, kettõ ezüst, egy bronz
érem született) Újra kiemelkedõ formában volt Schmél Zoltán
aki a Petõfi Kupán egymás után négy gyõzelemmel vívta ki az
aranyat.

A továbbiakban most már rendszeresen rendezünk versenyeket,
országosat is, ahol 160-180 résztvevõ jön el. A 2015-ös
támogatásból már megvettük a saját nemzetközi méretû
szõnyeget, létesítettünk konditermet és vásároltunk új
sporteszközöket.
Szeretném megköszönni a segítséget Köröstarcsa Község
Önkormányzatának, Lipcsei Zoltán polgármester úrnak, Török
Imre igazgató úrnak, a segítõ szülõknek és a diákoknak a
szorgalmas munkát. Csak így tovább!
Duplájára növekedett a létszám egyesületünkben ami dupla
beosztású edzésidõt is kíván. 47-en vagyunk ami még növekedni
fog. A létszám fele óvodáskorú, ami nagyon pozitív talajtorna
tekintetében, ugyanis a birkózást majd késõbb lehet beépíteni.
Egyeztettem a sportvezetõkkel, bármilyen sportra jelentkezik a
diák mi szívesen foglalkoztatjuk, odairányítjuk akár kézilabda
akár futball mivel községünkben létszámigényesek a
szakosztályok.
Csupán annyi a kérésem amit említettem is, hogy egyeztessük a
mérkõzések versenyrendszerét, idõpontjait és így összefogással
minden szakosztály boldogul.
2016. március 14-én rendeztük meg a kezdõk utánpótlásának
területi bajnokságát az Arany Gusztáv Általános Iskola
tornatermében ahol nyolc város hatvan versenyzõje lépett
szõnyegre, már hat éves kortól indultak birkózók.
Köröstarcsáról 14 versenyzõ közül majdnem fele aranyérmet
szerzett, a többiek ezüst és bronz helyezéssel mehettek haza.

Sportbaráti üdvözlettel:Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó szövetség elnöke

Részlet, Gyõri Imre
köröstarcsai lakos emlékverseibõl
„Szerelem-szerelem gyere hozzám kedvesem.
Az Isten áldjon meg szeretetbe békességben.
Boldogságom, hûségem áldozom föl néked.
A szívem szeretete legyen a lelkedben.
Ha az Isten is úgy akarja éljük le az életünket kettesben.”
„Te veled élvezem a boldogság óráját
Hû szeretõm szívdobogását
Együtt élvezzük az élet ritmusát
Az Isten áldjon meg téged kedvesem
Hogy együtt lehessünk az életben nincs kegyelem”

ELADÓ
Mezõberény központjában üzlethelyiség eladó.
(akár berendezéssel együtt), irodának is kitûnõen
alkalmas.
Érdeklõdni: 06-30-370-3239
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000
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TARCSAI HÍRADÓ

Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Köröstarcsa Kossuth út 18-20.
2016. április 6. (szerda) 11.00 óra

2016. március

