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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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MEGHÍVÓ
X. Hal és Falunapok
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önt 2016. július 08-án
17:00 órára a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba a
X. Hal és Falunapok megnyitójára Köröstarcsai értékei címû
kiállításának megnyitójára
Köszöntõt mond: Lipcsei Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja: Végh Judit a Települési Értéktár
Bizottság elnöke
Közremûködik: Paczuk Gabriella

Programok
2016. július 8. (péntek)
Liget
18:45
19:00
19:10
19:50
20:00
20:10
20:30
21:00

Margaréta csoport elõadása
Subrika hagyományõrzõ csoport
Varga Pali bohóc mûsora
Köröstarcsa Kakukktojásai
Köröstarcsai Asszonykórus
Társastánc bemutató
Galát Norbert a Muzsika tv sztárja
Bangó Marika
2016. július 9. (szombat)
Liget

8:00

10:00
14:30
15:00
18:00
18:45
19:15
20:00
21:00
23:00
23:30

X. Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Házi pálinkák és linzerek versenye
Közben: Jó ebédhez szól a nóta
Mesevilág bohócai
Elszármazottak találkozója
Airsoft M.A.T. Mezõberény bemutatója
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes bemutatója
Eredményhirdetés
AK26
Év civil szervezete díjátadó
A díjat átadja Lipcsei Zoltán polgármester
Kemény Gitárklub koncertje
Fresh koncert
East End zenekar koncertje
Tûzijáték
Retro disco

16. évfolyam 5. szám

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2016. május 24-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címû
pályázati felhívásra. A pályázat bruttó összege 60 MFt. Megbízta
a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. A
pályázatból az egészségház felújítása és eszköz beszerzések
valósulhatnak meg.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a
betöltetlen II. számú háziorvosi praxis betöltésére vonatkozóan
kössön megállapodást.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a
belterületi utak, járdák, hidak felújításának támogatására
14.990.000,-Ft támogatási összegre, az önkormányzati
tulajdonú belterületi utak burkolat felújítási munkáira. A
pályázathoz szükséges saját erõt 2.646.910,-Ft-ot a képviselõtestület a költségvetési tartalékból biztosítja. Megbízták a
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, intézkedések
megtételérõl.
A képviselõ-testület 2016. június 9-én tartotta soros képviselõtestületi ülését
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a közrend, közbiztonság helyzetérõl szóló
beszámolót elfogadta. A beszámoló tartalmazza, hogy a
településen 2015. évben bûncselekmény 16 történt, ebbõl súlyos
testi sértés 1, testi sértés 1, lopás, betöréses lopás 6, lakásbetörés
2, gépjármû feltörés 2, esetben történt, mely a 2014. évhez képest
javult. Ezen számok alapján megállapítható, hogy Köröstarcsa
település nem tekinthetõ bûnügyileg fertõzöttnek. 6 személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset történt, melybõl 3 könnyû és
3 súlyos sérüléssel járt. A körzeti megbízottak 3.865 órában
teljesítettek szolgálatot a településen.
A testület a település tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót elfogadta. A beszámoló
tartalmazza, hogy 2015. évben Köröstarcsán 10 tûzoltói
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beavatkozást igénylõ esemény történt, ebbõl tûzesethez 5,
mûszaki mentéshez 5 alkalommal kellett kivonulni. Tûzesettel
összefüggésben haláleset nem történt, 1 személy sérült meg
könnyebben egy lakástûznél.
A képviselõ-testület módosította a 2016. évi költségvetési
rendeletét. Eszerint a költségvetés fõösszege 801.838 eFt-ról
811.387 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület megalkotta a civil szervezetek költségvetési
támogatásának rendjérõl szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület elfogadta a 2016. II. félévi munkatervét,
melyet a következõ lapszám tartalmaz.

2016. június

Református templom elõtt emelt felújított I. és II. világháborús
alkotásoknál. Az ünnepségen részt vettek a Képviselõ-testület
tagjai, az intézmények, civil szervezetek képviselõi, az általános
iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulói, pedagógusaik és
az érdeklõdõ lakosok.
Szabados Kata a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár mb.
intézmén yvezetõj ének köszöntõ je után Paczuk Gabriell a
elõadásában Ady Endre: Ember az embertelenségben c. versét
hallhattuk. Ezt követõen Végh Judit a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke emlékezett meg a világháborúk történéseirõl. A
megemlékezés koszorúzással ért véget, ahol a megjelentek
elhelyezték koszorúikat, virágaikat az elesettek tiszteletére
állított emlékmûveknél.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában
feladatellátási szerzõdést kíván kötni a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással és felhatalmazták a polgármestert a
feladatellátási szerzõdés aláírására.
A testület 2016. szeptember 1-tõl a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde mind a három óvodai csoportjában engedélyezte a
csoportra megállapított maximális létszám 20%-os átlépését.
A képviselõ-testület támogatta, hogy a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár az 1956-os forradalmat és
szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidézõ, a hõsöknek és az áldozatoknak emléket
állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására címû
pályázat benyújtását és jóváhagyta, hogy Köröstarcsán a
Kossuth téren a kopjafa mellett emléktábla kerüljön elhelyezésre
az alábbi szöveggel: „Az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójának tiszteletére megemlékezésül.” 2016. október
23. Köröstarcsa Község.

Végh Judit, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke

A testület elhatározta, hogy alapító tagként belép a KörösBerettyó Térségéért Egyesületbe. Felhatalmazták a
polgármestert a kapcsolódó dokumentumok aláírására, az
önkormányzat képviseletére.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy
készíttessen felmérést a Pipa utcai önkormányzati lakások
felújítására vonatkozóan és terjessze a képviselõ-testület elé.
A testület zárt ülésen kinevezte Szabados Katát a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatójának 2016. július 1-tõl
2021. június 30-ig terjedõ idõszakra.
A testület zárt ülésen két kérelmezõ részére nyújtott
lakásvásárlási támogatást.

Magyar Hõsök Emlékünnepe
Május utolsó vasárnapján emlékezünk meg országszerte azokról
a magyar férfiakról, kik felöltve katonaruhát, fegyvert ragadtak
és él et ük et ál do zt ák a ha za vé de lm éb en . A hõ sö k
emlékünnepének eredete egy 1917-es törvénycikkre vezethetõ
vissza. 1945-ben még országszerte megtartották a hõsök napját,
de szerényebb keretek között és már nem számított nemzeti
ünnepnek. Közel ötven évig csak titokban lehetett gyertyát
gyújtani értük, aztán 1989 májusában ismét tarthattak nyilvános
megemlékezést. Az Országgyûlés 2001-ben iktatta törvénybe a
Magyar Hõsök Emlékünnepét.
Köröstarcsán május 27-én délelõtt tartottunk megemlékezést a

II. Világháborús emlékmû

Községi Gyermeknap
2016. május 19-én került megrendezésre a Kishajó Kikötõben a
Községi gyermeknap a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár szervezésében.
Nagy érdeklõdéssel fogadták picik, kicsik, nagyobbak és
családjaik. Mindenki talált - szinte egész napra - a kedvének
megfelelõ elfoglaltságot.
A bátrabb gyerekek a nagy csúszdás ugráló várban, a kisebb
gyerekek pedig a korosztályuknak megfelelõ kis ugráló várban
és trambulinban ugrálhattak.
Az ügyességi akadálypálya teljesítésében az Arany Gusztáv
Általános Iskola alsó tagozatos pedagógusai segítettek és
minden résztvevõ gyermeknek apró ajándékot osztottak.
A népi játékokat kedvelõk a diótörõt, tandemsít, a toldi
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Évzáró, ballagás az óvodában
2016. 06. 05.

erõpróbát, és a gólyalábat, akik pedig a szellemi játékokat
részesítették elõnyben azok az óriás jengát, óriás malmot, és az
óriásmemóriát próbálhatták ki.
A kellemes fáradtságot a gyerekek levezethették egy kis kreatív
kézmûves foglalkozással, készíthettek mignonos tárolót,
szélforgót és pillangót, valamint készíttethettek maguknak
csillámtetoválást és aranytetoválást is a mûvelõdési ház
dolgozói segítségével.
Megnézhették az íjász és airsoft bemutatót a bátrabbak ki is
próbálhatták, 11 órakor pedig a bûvész show vette kezdetét.
A gyerekek lufi, péksütemény és üdítõjegyet kaptak érkezéskor,
melyeket kedvükre a rendezvény alatt bármikor beválthattak,
valamint palacsintát is fogyaszthattak a Kishajó kikötõ
jóvoltából.
Szerencsére az idõjárás is kedvezõ volt, így több mint 200
gyermeknek tudtuk emlékezetessé tenni ezt a szép napot.
Köszönjük Köröstarcsa Község Önkormányzatának anyagi
támogatását a Gyermeknap megvalósításához.
Köszönjük a támogatóinknak a programon való munkájukat,
adományaikat:
Gastrosacade Kft, Szõke és Társai Kft, Körös Pékség Kft. Arany
Gusztáv Általános Iskola és Mûvészeti Iskola, Kishajó Kikötõ,
Nagy Tibor és családja, Velényi András, Szeri István, Körös FaÉpítõanyag Kft., Rása Ildikó, Kovács Krisztina, Mikó Éva,
Fábián Sándor, Mojsziás Miklós Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Polgárõr Egyesület, valamint köszönjük a
segítséget a közösségi szolgálatot teljesítõ diákjainknak és az
önkormányzat házi brigádjának.

Intézményünkben a 2015-16-os tanév a változások éve volt. A
vezetõ váltáson kívül új munkatársakkal is bõvült a létszám.
Horváthné Gajda Orsolya óvó néni már évekkel ezelõtt
dolgozott nálunk tehát régi új ismerõsként köszöntöttük. Ezen
kívül munkánkat segítette még két dajka néni, és egy csecsemõ
és kisgyermekgondozó, akik szintén ebben a tanévben kerültek
intézményünkbe. Folytatódott a pedagógusok minõsítése mely
egy óvónõt érintett Puskás Sándorné személyében így õ is
bekerül a pedagógus II fokozatba.
Intézményünkbe összesen 90 gyermek járt, az óvodába, a három
csoportba, 76 gyermek, mindegyike napközisként. A
bölcsõdébe, ami nagyon népszerû lett, állandósult a 14 fõ
felmenõ rendszerben. A jövõ évre történõ beiratkozás után
szintén ilyen létszámmal mûködünk majd.
Az idén is segítette a nevelõmunkát a gyógypedagógus, a
fejlesztõpedagógus, a logopédus és az óvodai gyógytestnevelõ.
Az év során biztosítottuk a gyermekek számára a hitoktatás
lehetõségét, melyen 6 gyermek vett részt.
Az elmúlt nyáron lefestették az udvari játékokat mely az idén is
megvalósul, a megfelelõ javításokkal, karbantartással
felújítással, és meszeléssel, melyet a fenntartó biztosít az
intézmény zavartalan mûködése mellett, melyet köszönünk.
Nagyon tartalmas év áll mögöttünk, melyrõl a szülõk az év során
készített fényképek megtekintése által gyõzõdhettek meg,
valamint a szülõértekezletek beszámolóin ismerhették meg az
eredményeket.
A Pillangó nagycsoport kirándult Szarvasra az új
látogatóközpontba melyet mindenki figyelmébe ajánlok, hiszen
igazán élményszerû volt.

Megemlékeztünk a különbözõ ünnepekrõl, melyek célja a
hagyományápolás, így a Margaréta csoport 10, a Pillangó
csoport 7 alkalommal lépett föl a különbözõ községi
rendezvényeken. Erõsítve a közösséghez való tartozást.
Ebben a tanévben az „OVISOKÉRT” alapítvány csatlakozott a
községi Majális megszervezéséhez, ahol érdekes játékokkal
jelentünk meg.
Õsszel „Jótékonysági” rendezvényt szerveztünk a só szoba
kialakításáért, mely sikeres volt és az összefogás eredményeként
megvalósulhatott.
Az év során többször szerepeltünk mesemondó versenyen,
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rajzpályázaton, és itt említem, meg hogy több gyermek jár
birkózni, úszni és mazsorettre.
Köszönjük a szülõknek, hogy segítik gyermekeik fejlõdését, a
gyerekekre pedig büszkék vagyunk. További sok sikert és
kitartást kívánunk.
Ezúton mondok köszönetet az „OVISOKÉRT” alapítvány
kuratóriumának a segítségért, és támogatásért, amit kaptunk az
év során, valamint az Szülõi Munkaközösségnek és a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóinak, Aknai
Lászlónak, akik a rendezvényeinken a technikát üzemeltetik így
emelték azok színvonalát.
Külön köszönöm a Ballagó SZMK-s anyukák segítségét,
akiknek az évzárón egy szál virágot adtam át, a hároméves
munkáért. (Szentesiné Fábián Ildikó, Szabadosné Hajdú Anett,
Farkas Csilla, és Burácsik Krisztina)
A mûsor végén minden óvodás gyermek beválthatta a BÜFÉ
jegyét, egy szendvicsre és egy üdítõre.
Itt megragadom az alkalmat és minden kedves munkatársamnak
a szülõknek és a gyerekeknek egyaránt jó pihenést kívánok a
nyárra.
Forró Antalné intézményvezetõ

2016. június

A Gyémánt csoport tagjai: Bácskay Adél, Bácskay Anna, Marti
Réka, Nagy Kinga, Szabados Emma, Szentesi Anna Bella
A Százszorszép csoport tagjai: Baliga Tamara, Hajdú Petra,
Mokrán Dorina, Nagy Alexandra, Tóth Gréta Janka, Vértes Dóra
Kata, Vértes Viktória
A Szivárvány csoport tagjai: Almási Enikõ, Bátori Orsolya,
Bátori Réka Zsuzsa, Gyaraki Bettina, Smiri Tamara, Smiri
Zsófia, Somogyi Petra, Tóth Kinga, Török Csenge, Várhalmi
Antónia, Vetési Viktória Vivien
A záróbemutatónkat nagy érdeklõdés övezte. Ballagásuk
alkalmából köszöntöttük és megajándékoztuk Marti Rékát,
Nagy Kingát, Szabados Emmát, Szentesi Anna Bellát, Báthori
Orsolyát, Smiri Tamarát és Török Csengét.
10 éves kitartó, szorgalmas és eredményes munkájáért, a
mazsorett népszerûsítéséért, Köröstarcsa jó hírének
öregbítéséért, a Köröstarcsai Mazsorett Együttes ezüstláncon,
mazsorett bot medállal jutalmazza a Szivárvány csoport két
tagját, Báthori Réka Zsuzsát és Török Csengét.
Réka és Csenge a Körösladányi Mazsorett Együttesben kezdte a
pályafutását, majd a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
megalakulása után, alapító tagjaiként folytatták a mazsorettezést.

Pódium Színház
ADJ EGY CSÓKOT!
PIKÁNS KABARÉ STAND UP
Sztárvendég: Hacsek és Sajó
Helyszín: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
Idõpont: 2016. július 15. 19:00 óra
Jegyárak: Elõvételben: 1200.-Ft, Helyszínen: 1500.-Ft
Bõvebb információ és jegyárusítás nyitvatartási idõben a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Tel.: 06-66/480-824; 06-20/565-2550

Mazsorett
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes csoportjai az oktatás 9.
tanévében ismét sikeres évet zártak.
Eredmények:
Kiss Anita Emlékverseny:
Gyémánt csoport: Bronz Minõsítés
Százszorszép csoport: Botos és Pom-ponos kategória - Kiemelt
Arany Minõsítés
Szivárvány csoport: Botos és Pom-ponos kategória - Kiemelt
Arany Minõsítés
Tóth Gréta Janka: Különdíj
Szivárvány csoport: Kiss Anita Kupa II. díja
Szabadka Grand Prix 2016.
Nemzetközi Minõsítõ Táncfesztivál:
Százszorszép csoport: Botos és Pom-ponos kategória - Ezüst
Minõsítés
Százszorszép csoport: Botos kategória - Ezüst, Pom pon
kategória - Arany Minõsítés
VI. Egri BOSCH Országos Mazsorett Fesztivál:
Százszorszép csoport: Pom-ponos kategória - Kiemelt Arany
Oklevél
Tóth Gréta Janka: Legjobb tamburmajor cím
Szivárvány csoport: Botos és Pom-ponos kategória - Kiemelt
Arany Oklevél

A 2015 - 2016-ban indított tanfolyamot mindenki sikeresen
elvégezte. Az okleveleket, serlegeket és az ajándékokat Lipcsei
Zoltán polgármester úr adta át. Elbúcsúztattuk Török Csengét.
Csengét tanulmányai elszólítják Köröstarcsáról, ezért a jövõ
tanévben már nem folytatja a mazsorettezést, de a 10 éves
Jubileumi Mazsorett Gálán szeretne résztvenni, amelynek
nagyon örülünk.
Megköszöntük a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
megbízott intézmény vezetõjének, Szabados Katának és
munkatársainak az egész éves türelmét, segítségét, az Arany
Gusztáv Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatójának, Török Imre úrnak és minden dolgozójának az
együttmûködést, Jánoska Brigittának a hangosítást, Aknai
Lászlónak a felvételt, a támogatóink segítségét.
Köszönöm a szülõk pozitív hozzáállását, anyagi
ál do za tv ál la lá sá t, a zá ró be mu ta tó me gs ze rv ez és ét és
lebonyolítását.
Fellépéseink:
Július 2. szombat, Nagycsaládosok gyermeknapja
Július 9. X. Hal és Falunap
A tanfolyam szeptemberben folytatódik. A beiratkozás 2016.
szeptember 6 án, 17.00 órakor lesz a Mûvelõdési Házban.
Minden kedves mazsorettezni vágyót és érdeklõdõt, szeretettel
hívunk és várunk!

2016. június

TARCSAI HÍRADÓ

Az év pedagógusai Békés megyében
cím nyertesei között
Miklós Gabi tanár bácsi
A pedagógus végigkíséri a gyermeket egy hosszú úton, nemcsak
a tudásukat bõvítik, hanem neveli õket. A pedagógusok
társadalma elismertebb lett, de mégsem annyira, amennyire
fontos lenne. Ezért döntött úgy a Békés Megyei Hírlap és a
BEOL.hu hírportál, hogy olyan pedagógusokat mutat be, akiket
akár jelenlegi vagy volt tanítványok, akár szülõk, akár
munkatársak ajánlanak, és közöttük versenyt hirdet.
A több ezer szavazat alapján összeállt a végeredmény az Év
pedagógusai versenyben. Szavazni a Békés Megyei Hírlapból
kivágott szavazószelvényen, valamint a Beol.hu hírportál
Facebook-oldalán lehetett 65 jelöltre. A Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 4.
osztályos gyerekek és szüleik jelölték Miklós Gábor tanár bácsit
az év pedagógusa címre. Az általános iskolai alsós pedagógusok
versenyében Miklós Tibor Gábor tanító bácsi második helyezést
ért el az összesített szavazatok alapján.
Általános iskolai alsós pedagógusok kategóriában az
eredmények:
1. Zs. Nagyné Lakatos Ilona (Füzesgyarmat),
2. Miklós Tibor Gábor (Köröstarcsa),
3. Krizsánné Baráth Ágnes (Csorvás).
A helyezetteket június 9-én Békéscsabán a szerkesztõségében
köszöntötték és díjazták.
„Gabi tanító bácsi itt, Köröstarcsán kezdte tanítói pályafutását
1988-ban. Kis kitérõ után 1992-tõl ismét itt tanítja szépre, jóra és
a természet szeretetére gyermekeiket. A jelenlegi osztályában és
a tanított diákjai közül, mindenki szeretettel emlegeti és gondol
rá.
A szülõk szerint a tûrõképessége nagyobb, mint általában a
férfiaknak, és mélyen zengõ hangjával a gyerekek figyelmét
magára vonja, ami miatt õk maximálisan szót fogadnak.
Érdekes, izgalmas órákat tart, s az órákon a gyerekek csendben
próbálják elsajátítani a tananyagot. A fegyelmet, tiszteletet
megköveteli, de meg is kapja a gyerekektõl. Mivel sokat van
velük, pontosan tudja, meddig mehet el a gyerekekkel, s ha úgy
látja, kissé megfáradtak, beszélgetéssel, játékkal, viccelõdéssel
oldja fel a hangulatukat és lendíti át õket a mélyponton, hogy
aztán újult erõvel folytassák a megkezdett munkát. Minden
gyermekkel pontosan tudja, hogy meddig mehet el tanulás és
fegyelmezés szempontjából. Ha kell, ösztönzéssel hozza ki
minden gyermekbõl azt a tudást, amire a gyermek képessége
szerint megfelel.
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Szabadidejébõl is áldoz a gyerekekre, bevezeti diákjait a
horgászat rejtelmeibe. Miután beköszönt a jó idõ, indulnak
biciklitúrákra, s közben megismerteti, megszeretteti a
környékünkön levõ természet szépségeit.
A gyerekek példaképként tekintenek rá, s mi hálásak is vagyunk
érte, hogy a gyerekeink nagyobb kedvvel mennek iskolába
miatta. A mi jelölésünk a gyerekek élményei, tapasztalatai miatt
történik. A nap nagy részét együtt töltik, s mivel csak jó dolgokat
mondanak nekünk, így a szülõi vélemény is teljesen pozitív róla.
Igazi, eredeti egyéniségû pedagógus, akinek megköszönjük a
munkáját, a gyerekeinkkel való törõdést. Ha nem is nyerünk,
akkor is örömmel tölt el minket, hogy így az újság lapjain
megköszönhetjük a munkáját írják a szülõk.”

Új Parókia és Gyülekezeti Ház épül
Köröstarcsán
Évek óta melengetett vágya kezd megvalósulni a Köröstarcsai
Református Egyháznak azzal, hogy 2016 májusában sikerült az
Egyházközségnek elvállaltatnia a régi épület lebontását és
helyére az új felépítését. Hat ajánlattevõ közül a békéscsabai
Lak-Trend Építõipari Kft-re esett a Presbitérium választása. A
munkálatokat a vállalkozó bruttó 59.265.695,-Ft átalánydíj
ellenében legkésõbb 2017. március 31-ig köteles elvégezni, de
megfelelõ idõjárási körülmények esetén év végére történõ
átadással is biztatta az egyházat. A teljes bekerülési összeg
azonban a tervezési, mûszaki ellenõri és az építkezés kapcsán
felmerülõ közüzemi díjakkal együtt eléri vagy talán kissé meg is
haladja a 62.000.000, -Ft-ot. Költségeinket némileg növeli az a
tény, hogy az épület helyi védelem alatt áll és újraépítésekor is
meg kell tartani az épülettömb formáját, a magasságát, s az
utcafrontról látható kép minden egyes elemét. Nem mintha ezen
elvárások nemes szándékát megkérdõjeleznénk, de a
kivitelezési, a várható karbantartási és üzemeltetési költségekre
tekintettel biztosan megelégedett volna az egyházközség
valamivel visszafogottabb, de még mindig szép látványt nyújtó
épülettel is.
A vállalási díj fedezetének alakulását reménységünk szerint a
következõkben tudnám felvázolni: A költségekhez 15.000.000,Ft támogatást kapunk a Tiszántúli Református Egyházkerülettõl.
További 4.000.000,-Ft-ot a Békési Református Egyházmegyétõl. 10.000.000, Ft pénzintézeti vagy közegyházi kölcsön
felvételére is szükségünk lesz. A 2016. évi költségvetésünk
teljesülése esetén 21.000.000, -Ft megtakarítást remélünk,
melyet teljes egészében az építkezésre fordítunk. Mindezeken
felül még további 10.000.000,Ft-ra elsõsorban céladományra
van szüksége az Egyházközségnek a költségek rendezéséhez. Ez
óriási összeg a híveink létszámához képest. A tervek
megvalósítása azonban mégsem tûrt további halasztást, mert az
évenkénti megtakarításaink üteme nem bír versenyt tartani a
bekerülési összeg növekedésének ütemével. S a támogatások
vonatkozásában sincs biztosíték arra, hogy késõbb is
megkaphatnánk akár csak ugyanezeket az összegeket.
Természetesen vannak olyanok, akik a parókia állapotának
feljavítását egy egyszerû felújítással is megoldhatónak
gondolták volna, de õk nincsenek tisztában a valós
körülményekkel. Az utcafrontról viszonylag tûrhetõ képet
mutatott az épület, de az udvar felõli oldalon már visszataszító
látvány fogadta az érkezõket. Belül a padozat, a falak
repedezettsége és a nyílászárók deformálódásai komoly
süllyedésekrõl árulkodtak. S a belsõ elrendezése is teljesen
korszerûtlen volt, mert a 300m2-es alapterületen egy lakás volt
óriási szobákkal, mind egymásba nyílott, még csak a fürdõszoba
is átjáróként mûködött. Az épület elektromos hálózata, a
gázvezeték és az összes nyílászáró már régen cserére szorult
volna. Most minden megújul és ugyanezen az alapterületen
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helye lesz külön bejárattal a lelkészlakásnak és külön bejárattal
az egyházi hivatalnak és a gyülekezeti élethez szükséges
közösségi térnek is. Eddig nem volt egy hátköznapi bibliaóra,
hittanóra vagy presbiteri ülés megtartására alkalmas helye az
egyházközségnek. Minden ilyen alkalomért a hivatali szobát
kellett zsúfolásig betölteni székekkel, az íróasztalt leüríteni… A
mosdó hiánya pedig rendkívül sok kellemetlenséget okozott.
Megöregedett, meggyengült, megroppant az öreg parókia és
megváltoztak a vele kapcsolatban támasztott elvárások is. Nem
lett volna kevesebb költség és kevesebb idõ a régi épület
felújításával és átalakításával próbálkozni, mint amibe az új
felépítése kerül és az újhoz sokkal nagyobb a bizalom, mint a
felújítotthoz. Amennyiben a vállalkozó lelkiismeretesen elvégzi
a munkáját, akkor a köröstarcsai gyülekezet számára egy olyan
otthon készül itt, ami reménységünk szerint legalább annyi idõre
képes majd megfelelõ körülményeket nyújtani, mint az elõdje.
Mennyi idõ is az pontosan?! Hallomásból tudomáson volt róla,
hogy a kiegyezés évében épült a parókia, így utánanéztem az
1867-es presbiteri jegyzõkönyvben. Eddig a 2017-es évet, - mint
az új parókia ünnepélyes átadásának évét -, a reformáció 500.
évfordulója bûvkörében láttuk. Azonban ezek szerint sajátosan
helyi vonatkozású évfordulóhoz is kötõdik ez az építkezés.
2017-ben éppen 150 éve lesz annak, hogy elkészült a most
lebontott parókia. Azt hiszem tudtunkon kívül predestinált
eseményeket élünk most át. A presbiteri jegyzõkönyvek
tanúsága szerint 150 évvel ezelõtt is Canonika Vizitáció
alkalmával az akkori esperes, Hajnal Ábel esperes úr
sürgetésére, - mint most a Vizitáció alkalmával a Katona Gyula
esperes úr buzdító szavaira -, fogott a helyi presbitérium 1866ban a parókia építéséhez, s 1867-re be is fejezõdött az építkezés.
Amint azt a helybéliek már láthatják, június 1-jével a
munkálatok elkezdõdtek. Ideje, hogy mindazokat, akik szívükön
viselik a Köröstarcsai Református Egyház sorsát, arra kérjük,
hogy adományukkal segítsék az új parókia és gyülekezeti ház
megépítésének ügyét. Adományaikat az építkezés idejére
átmenetileg a templomban berendezett Lelkészi Hivatalban
fizethetik be személyesen. Vagy befizethetõ az adomány a
Köröstarcsai Református Egyházközségnek a helyi
Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlájára a 5320003910000197-es számlaszámra. Minden esetben közleményben
szerepeljen az adományozó kiléte és elérhetõsége, valamint a
„parókia építésére” célmegjelölés. Minden segítséget elõre is
köszönünk.
Bátori Lászlóné lelkész

SPORTHÍREK
A Tarcsa Kupa birkózóversenyétõl volt
hangos a tornacsarnok
2016. június 12-én került megrendezésre Tarcsa Kupa néven a
területi szabadfogású bajnokság, melyre az ország szinte 20
egyesületébõl jelentkeztek indulók szép létszámmal.
Valójában 79 induló 19 birkózó egyesületbõl tudott eljönni, 8-án
sajnos nem, betudva az iskola utolsó napjainak.
Ez a tény egyáltalán nem törte meg a verseny hangulatát,
nagyszerû küzdelmeket és eredményes mérkõzéseket láttunk.
Soha ne felejtsük el hol kezdtük, hogy növekszünk fel és most
má r eg yr e ní vó sa bb ve rs en ye ke t, ös sz ej öv et el ek et ,
sporttalálkozókat tudunk fogadni Köröstarcsa Községében.
Ezúton nagy köszönetet mondunk a Köröstarcsai DSE-nek, a
tankerületnek, az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola támogatásának Török Imre igazgató úr fáradhatatlan irányításával ami, által jelenlegi sportszínvonalunk
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Lipcsei Zoltán polgármester, Hencz Gyula a Békés Megyei
Bírkózó Szövetség elnöke, Schmél Árpád, Schmél Ferenc,
Kovács Lívia, Schmél Zoltán, Flaschner Kálmán a
Nemzetközi Bíró Bizottság nyugalmazott elnöke
létre tudott jönni.
Nagy összhangban folytatódott a bajnokság a polgármester úr
megnyitója után, aki szintén pozitív véleménnyel adta át a
díjakat. A tarcsai versenyzõk eredményei a következõk, ami a
csoportképen látható:
Schmél Árpád ezüstérem, Schmél Ferenc ezüstérem, Kovács
Lívia aranyérem, Schmél Zoltán ezüstérem.
Véleményen szerint igaz, hogy nagyobb volumenû elsõ
versenyünk a Tarcsa Kupa volt a jövõben folyamatosan
kívánunk legalább 5 színvonalasabb rendezésû 150-160 fõs
bajnokságot rendezni. Hiányosságaim a versenyrendezésben a
következõk: nem volt dekoráció a birkózó életrõl, világszínvonalú versenyzõkrõl, informatikai elõkészítésrõl pl:
nevezések - talán betudva a tanév végének amit legközelebb
pótolni fogunk.
Ennek ellenére nagyon sokan megkerestek, köszönetet mondtak,
mert akik részt vettek nagyon jól érezték magukat. A
prospektusokat szétosztva felfigyeltek a pihenési lehetõségre
Köröstarcsán és nagyon szívesen jönnek majd ide.
Utoljára de nem utolsó sorba megköszönjük a technikai-,
rendezési segítséget és a kitûnõ hangosítást, úgy érzem, hogy így
családias hangulatú ez a sportág.
Hencz Gyula
a Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Kézilabda
Csodálatos évadot zártak a kézilabdások
Amikor egy évvel ezelõtt a megyei bajnokság megnyerése után
olyan döntés született, hogy mégis benevezzük a kézilabdásokat
az NB.II-be akkor senki sem mert volna fogadni arra, hogy
csapataink ilyen csodálatos eredményeket érnek el a bajnokság
végén.
A benevezés és az elsõ bajnoki mérkõzés közötti idõszakban
számtalan problémát kellett megoldani, hiszen a magasabb
osztályban más feltételeket kell biztosítani, mint amilyet a
megyei szinten kellett. Ezért a szakvezetésnek rövid idõ alatt
biztosítani kellett a minimális pénzügyi és személyi feltételeket,
hogy egyáltalán elindulhassanak a csapatok. Szerencsére játékos
szemp ontbó l szám íthatt unk a b ajnok ságot nyert csapa t
játékosainak többségére és a Békési FKC. vezetõire, akik több
békési játékost adtak kölcsön. Vidékrõl is hazatértek többen, és
beálltak a csatasorba.
Pénzügyileg az indulásnál az önkormányzat segített, de a Tao-s
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Támogatások jelentették a mûködéshez szükséges források
jelentõs részét. Ezen támogatások döntõ többsége más, vidéki
cégektõl származtak. Köszönjük támogatásukat.
A nagy feladatra való felkészülés, azaz az edzések július elején
kezdõdtek. A hozzáállással nem volt probléma. Heti 2-3 edzés,
többnyire futás és gimnasztika. Sajnos kissé késõn kerültünk be
a terembe, hiszen még nyári szünet volt. Meg kellett szokni,
hogy az edzésre is Mezõberénybe kell átjárni. Az edzésekre több
felõl érkeztek a játékosok: Békésrõl, Békéscsabáról, Köröstarcsáról, Körösladányból stb. Nehéz volt összehangolni az
edzések és az edzõmérkõzések idõpontjait.
Az edzõmérkõzéseken már látszott, hogy az NB.II. egy más
világ, de kemény munkával, nagy akarattal, összefogással és
természetesen azzal a tudással, amivel a mieink rendelkeznek
van mit keresni. Megfogalmaztuk a célt, hogy jobban kell
szerepelnünk, mint az elõzõ szezonban a gyulaiak tették és ki
kell harcolni a bennmaradást. Ebben a szellemben kezdtük meg a
bajnokságot, ahol jól tartotta magát a csapat idegenbeli
mérkõzésén és tisztes volt a vereség is a késõbbi bajnok ellen.
Az elsõ hazai mérkõzésünkön /népes közönség elõtt/ bravúros
gyõzelmet aratott a csapat a Budapest XVI. kerületiek felett. És
ezzel elkezdõdött azaz álom, amit azóta hétrõl-hétre tovább
álmodtunk. Gyenge mérkõzése nem is volt a csapatnak, jobbtól
kikapni pedig nem szégyen. Szinte alig volt olyan hét, hogy ne
nagybetûvel hozza a megyei újság a sikereinket. Köröstarcsa
község reklámhordozója lett a csapat, illetve a csapatok, hiszen a
juniorok is hétrõl hétre hozták gyõzelmüket és a szezon végén is
a tabella élén álltak.
A bajnokság során olyan városi csapatokkal találkoztunk, akik
korábban azt sem tudták, hogy merre van Köröstarcsa illetve
Mezõberény. De mi sem jártunk még minden városban ahová
most a felnõttek mellett a juniorokkal és a serdülõkkel
eljutottunk.
A játékosok nem sok pihenõt kaptak a téli szünetben, hiszen már
február 20-án indult a tavaszi szezon. Jól sikerült a folytatás is,
jöttek az újabb sikeres mérkõzések. Munkahelyi problémák és
sérülések ellenére tudták tartani az eredményeket a tabella
élmezõnyében. Mindig az elõttünk álló mérkõzés volt a
legfontosabb, amire készülni kellett. Szerencsére mindig egybe
volt a csapat. Nemcsak testileg,hanem lelkileg is segítették
egymást. Küzdöttek, hajtottak az utolsó percig, sokszor saját
testi épségüket sem kímélve.
Akik látták a csapatok mérkõzéseit azok ezt bizonyíthatják. Ezt
bizonyította a tabella is, hiszen kiválóan szerepeltek csapataink
és a 12 csapatos versenyben az elõkelõ 4. helyen végeztek a
felnõttek.
A juniorok is szenzációs eredményt értek el. Az õszi szezon
végén veretlenül az élen álltak a bajnokságban. Sajnos, a
Békésiek a tavaszi szezon elõtt visszavitték a kölcsön adott,
legsikeresebb két játékosunkat. Ezért meggyengült a csapat. De
még így is bravúrosan szerepeltek, a bronzérmes 3. helyen
zártak. Õk is számtalan dicséretet érdemelnek az érem mellé. A
serdülõk az Országos Gyermekbajnokság U14-es korosztályában szerepeltek, létszám problémáink miatt békési
fiatalokkal együtt. Az alapszakasz jól sikerült, hiszen a 9
csapatos csoportban a 3 helyen végeztek, ami szép eredmény
volt, de nem célszerû mert így a kiemelt kategóriába kerültek.
Ott összekerültek a Pick Szeged 1-2-3, a Kecskemét 1-2
csapataival a Mizsével, az Orosházával. Sajnos ezekkel a
csapatokkal szemben már nem tudtak sikeresek lenni.
Becsületére váljon a csapatnak, hogy minden mérkõzésen
kiálltak és próbálkoztak eredményesen szerepelni.
Még egyszer gratulálunk a csapatoknak, a sikeres játékosoknak.
Köszönjük mindenkinek, akik bármilyen formában segítették a
csapatokat és a szakosztály munkáját. Viszonzásul, biztosítjuk,
hogy szeptembertõl ismét NB.II-es mérkõzéseket láthassanak
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Mezõberényben a mi részvételünkkel.
És hogyan tovább ? A játékosok július elejéig pihenõn vannak.
A szakvezetõk pedig azon dolgoznak, hogy az elsõ edzésig
összeálljanak az új csapatok. Nagy változásra nem számítunk.
Szõnyi Péter tanulmányai miatt távozik, Wágner Mihály
Orosházán folytatja. Helyükre az NB.I/B-s Békésbõl szeretnénk
igazolni.
A junioroknál elsõsorban a 3. helyen végzett csapat tagjaira
alapozunk, akikhez társulhatnak az U/14-bõl „kiöregedettek”.
Várhatóan visszatér az Orosházából Földi Gergõ.
Sajnos az U14-es keretben létszámprobléma mutatkozik, amit
toborzással, és ha szükséges kölcsönjátékosokkal kell
megoldani.
Az U14-es korosztálynak július 24-29 között Mezõberényben
tábort tartunk és azzal elkezdõdik az újabb szezon az NB.II-ben.
Azt szeretnénk, ha az új szezonban is ilyen sikeresen
szerepelnének csapataink. A célkitûzés a biztonságos
bennmaradás, de ezt túl lehet teljesíteni.
Az új bajnokságban is kérjük segítõink, szurkolóink,
szponzoraink támogatását. Nagy szükség lesz rá.
HAJRÁ TARCSA!

Európabajnok kézilabdázó
Köröstarcsáról
Június 9-12-e közötti idõben rendezték meg 12 ország
csapatainak részvételével a masters /mondhatni: „öregfiúk”/
Európa Bajnokságát a horvátországi Porecs városában.
Ezen az EB-n részt vett a magyar férfi kézilabda válogatott
csapata is, melyben 70-80-szoros válogatottak, többszörös BEK.
és Magyar Bajnokok és Kupagyõztesek vettek részt, mint
Pásztor István, Kertész Balázs, Rosta István, Bajusz Sándor,
Horváth Attila, Zsemberi Tamás, Kiss István és még jónéhányan.
Erre az EB-re a magyar válogatottba meghívást kapott Molnár
Zoltán a köröstarcsai KSK. edzõje, volt NB.I-es kézilabdázó is.
Az EB-n Õ volt az egyedüli, aki aktív korában nem volt
válogatott játékos.
A magyar csapat egy csoportba került a Szlovén, Cseh, Ukrán,
Szlovák és a Horvát csapatokkal akiket sikeresen legyõztek. Az
elõdöntõben az orosz válogatottat, a döntõben a Dánokat verték
10 góllal és így Európa Bajnokok lettek.
Ennek a bravúros mérkõzés sorozatnak aktív részese volt
Molnár Zoltán is, aki a támadásból és védekezésbõl is sikeresen
vette ki a részét.
Gratulálunk az EB-t nyerõ magyar csapatnak és külön Molnár
Zoltánnak is. Ez a siker is azt bizonyítja, hogy tehetséggel, nagy
akarattal vidéki, kis település versenyzõje is eljuthat a
válogatottig, akár Európa Bajnok is lehet. Ez az esemény is
példaértékû lehet a most sportoló fiataloknak is. Gratulálunk a
bajnokoknak.
Széplaki Zoltán

Budapest Old Boys Európa Bajnok csapata
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Meghívó
A Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete szeretettel várja
községünk apraját-nagyját a
2016. július 2-án (szombaton)
megrendezésre kerülõ
Családi Napjára.
Megnyitó 15.00 órakor a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
közremûködésével. Ezután móka, játék, kacagás!
A délután folyamán ingyenesen használható az ugrálóvár, a
trambulin és hagyományos játékainkkal is készülünk. A
gyerekeknek uzsonnával és frissítõvel kedveskedünk!
Bemutatkozik a Homokvarázs-homokkép készítõ kreatív
játék is! A Homokvarázst és a csillámtetoválást a gyerekek
támogatói jegy vásárlásával készíthetik maguknak.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a ligetben!

FELHÍVÁS!
Az ebek veszettség elleni szervezett
kötelezõ oltásának idõpontja:
2016. július 15-16. (péntek-szombat)
8:00 órától 10:00 óráig.
Helye: A mázsaház elõtt
Az oltással egy idõben az ebek kötelezõ
féregtelenítését is el kell végeztetni.
A fizetendõ díj: 3.000.-Ft/eb
Az eboltás minden 3 hónapnál idõsebb eb esetén kötelezõ.
Az eboltáskor a sorszámozott oltási könyvet vigyék
magukkal. Az új oltási könyv kiállítása 500.-Ft/db.
dr. Mihala András

Madártoll Indián tábor!
Kedves Szülõk és leendõ kis indiánok!
A tábor idõpontja:
2016. július 12-14.
Jelentkezési határidõ: 2016. július 7.
Részvételi díj:
3.000 Ft
Ezen felül étkezési lehetõséget tudunk biztosítani Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyháján: 600 Ft/ ebéd.
Ütemezés:
9.00-12.00 Délelõtti programok
12.00-13.00 Ebédidõ
13.00-17.00 Délutáni programok
Ajánlott életkor:
7-14 év
Jelentkezni lehet:
Telefonon:
66/480-824 ; 06/20/565-2550
Személyesen:
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
E-mailen:
muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Ebben a táborban indián énekeket, mítoszokat, meséket, sok
érdekes indián játékot és szokást ismerhettek meg.
Készíthettek magatoknak indián ékszereket, hajdíszt,
fejdíszt és használati tárgyakat. Az elsõ napon mindenki
elkészíti magának a fejdíszét és indián öltözetét. A
programok közt szerepelnek még: nyomolvasás, számháború, totem oszlop készítése, indián sátor készítése stb.
Ha szeretnél Kis Mennydörgés meséit hallgatni, játszanimókázni akkor a Madártoll Indiántáborban van a helyed!
Uff!
A tábor megfelelõ létszám esetén indul!
Törzsfõnökök a mûvelõdési ház dolgozói

2016. június

ÖKO tábor
gyerekeknek
Környezettudatos
élményprogramok
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtárban
A tábor idõpontja:
Jelentkezési határidõ:
Részvételi díj:
Ütemezés:

2016. július 25-29.
2016. július 15.
5000 Ft
9.00-12.00 Délelõtti programok
12.00-13.00 Ebédidõ
13.00-17.00 Délutáni programok

Jelentkezni lehet:
Telefonon:
66/480-824 ; 06/20/565-2550
Személyesen: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.
E-mailen:
muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Kiket várunk?
A 8-14 éves korosztályból várjuk azokat a természetszeretõ
gyerekeket, akik nyitottak a közösség, a természet által
nyújtott örömökre és kihívásokra.
Milyen programmal, foglalkozásokkal várjuk a
gyerekeket?
Környezettudatos életmód rejtelmei, befõzés, tartósítás,
szelektív szemétgyûjtés, tej útja a tehéntõl a sajtig, túrázás,
növény- és állatismeret, gyógynövényismeret, zöldségeskert, felelõs állattartás, megújuló energiák, számháború, környezettudatos játszóház, kincsvadászat, újrahasznosítás …
Ezen felül étkezési lehetõséget tudunk biztosítani
Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyháján: 600 Ft/
ebéd.
A tábor megfelelõ létszám esetén indul!
Hogy minél kevesebb Ökolábnyomot
hagyjunk magunk után!!!
Szervezõk
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