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

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

16. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2016. június 27-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
„önkormányzati konyha fejlesztés támogatására nettó
12.387.157,-Ft összegre. A pályázathoz szükséges saját erõt
651.956,-Ft-ot a képviselõ-testület a költségvetési tartalékból
biztosítja. Megbízták a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges
nyilatkozatok, intézkedések megtételérõl.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a környezõ
településekkel vegye fel a kapcsolatot, hogy milyen módon
kezelik a állati tetemek átvételét, és készüljön költségbecslés egy
állati hulladék gyûjtõhely kialakítására vonatkozóan.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy kérjen
javaslatot a képviselõktõl, bizottsági tagoktól, valamint a civil
szervezetektõl a Kossuth tér 10. szám alatti üzletsor
hasznosítására vonatkozóan és a beérkezett javaslatokat
terjessze a képviselõ-testület elé.

Parlagfû-mentesítés

2016. április 25-én megkezdõdött a belterületi közterületeken,
az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és az önkormányzati
tulajdonú külterületi utakon a parlagfû-mentesítés, mely 3
ütemben zajlik. A harmadik ütem várhatóan augusztus 5-én
fejezõdik be. Az eddig mentesített területek nagysága 43.450 m2.
Az irtást fûkaszával és motoros bozótvágóval végzik a
közmunkaprogram résztvevõi.

Kender termesztés
Az önkormányzat belterületi portáin, összesen 1,7 hektáron
történik kender termesztés, melynek célja a folyamatos vetõmag
elõállítás. A betakarításra várhatóan szeptemberben kerül sor.

Mezõgazdasági mintaprogram
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A mezõgazdasági mintaprogram keretében eddig megtermelt és
betakarított zöldségek: 33 kg zöldborsó, 54 kg meggy, 91 kg
zöldbab, 106 kg uborka, 58 kg karalábé, 3 kg jégsaláta, 50 kg
burgonya, 0,5 kg fokhagyma, 15 kg vöröshagyma, 73 kg tök.
A zöldségeket a Községi Konyha használja fel a Mintamenza
programban.

Tisztasági meszelés, felújítás az óvodában

2016. július

Várhatóan idén õsszel elkezdõdõ és 2017 végéig befejezõdõ
beruházássorozat kiemelt módon járulhat hozzá a hazai és
nemzetközi turizmus bõvüléséhez, illetve ezzel párhuzamosan a
megyei összefogás erõsödéséhez.

X. Hal és Falunapok
Az idei évben is megrendezésre került a Hal és falunapok,
immáron 10. alkalommal.
A rendezvény megnyitójára a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban került sor, ahol jelen volt Dankó Béla
országgyûlési képviselõ és a térségi polgármesterek.
Beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontosak ezek a
hétvégét, hiszen ilyenkor lehet együtt a falu apraja és nagyja.
A nyitóünnepség Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntõjével
folytatódott, melyben ismertette a rendezvény sokszínûségét.

Megkezdõdött az óvoda mosdóinak, konyhájának, öltözõinek,
folyosójának és két csoportszobájának tisztasági meszelése,
illetve felújításra és újrafestésre kerültek a kültéri játékok is.

A vízi túrázás egy új
szakasza kezdõdhet el
2016. június 26-án a Békés-Dánfokon megtartott
sajtótájékoztatón került bejelentésre a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló projekt,
mely az infrastrukturális fejlesztéseket hivatott célozni a
Körösök-vidékén.
A Magyar-Kajak Kenu Szövetség pályázatának köszönhetõen,
mintegy 160 millió forintos forrásból hat Békés megyei
településen (Sarkad, Gyula, Doboz, Békés, Köröstarcsa,
Gyomaendrõd) valósulhatnak meg a fejlesztések.
Köröstarcsa esetében a Kishajó kikötõben valósulhatnak meg a
fejlesztések.

Nosza József alpolgármester (Köröstarcsa), Köves Mihály
polgármester (Doboz), Toldi Balázs polgármester
(Gyomaendrõd) Dankó Béla országgyûlési képviselõ és
Lipcsei Zoltán polgármester (Köröstarcsa)
A Köröstarcsa értékei kiállítást Végh Judit a Települési Értéktár
Bizottság elnöke nyitotta meg. Beszédében ismertette a
Bizottság munkáját és tagjait.
Paczuk Gabriella, Oláh Ibolya: Magyarország címû dalával
köszöntötte a jelenlévõket.

Végh Judit a Települési Értéktár Bizottság elnöke
Kálmán Tibor alpolgármester (Békés), Dr. Mokán István
polgármester (Sarkad), Dr. Görgényi Ernõ polgármester
(Gyula), Gajda Róbert kormánymegbízott, Köves Mihály
polgármester (Doboz), Izsó Gábor polgármester (Békés),
Lipcsei Zoltán polgármester (Köröstarcsa), Toldi Balázs
polgármester (Gyomaendrõd)

Az esti programok már a Ligetben folytatódtak, ahol elsõként az
Óvoda Margaréta csoportja lépett fel, õk egy vidám, dalos,
táncos, verses mûsorral készültek és izgatottan várták a fellépést.
Õket már egy kicsit nagyobbak, az iskoláskorú gyerekek
követték a Subrika hagyományõrzõ csoport. Az idei évben
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Paczuk Gabriella elõadása
alakultak Mûvészeti iskolás gyerekekbõl. A csoport célja a népi
gyermekjátékok a néphagyományok felelevenítése, a néptánc
al ap ja in ak el sa já tí tá sa . Já té kf ûz és cí mû mû so ru kk al
kedveskedtek a közönségnek.
Varga Pali, „Pasenkó” bohóc szórakoztatta a gyerekeket, aki
bohócmûsorában nem csak bûvészkedett, hanem lufikat is
hajtogatott, valamint próbára tette a gyerekek ügyességét és
bátorságát is. Mûsorával hamar magával ragadta a gyerekeket.

Pasenkó bohóc elõadása
Miután a gyerekek jól kinevették magukat, a Köröstarcsa
Kakukktojásai ismét bizonyították ügyességüket. Minden
fellépésükre sokat készültek és ez természetesen most is
észrevehetõ volt. Egy jó hangulatú, bulizós, táncos mûsort adtak
elõ megalapozva az este hangulatát.

A Kakukktojás csoport fellépése

2015. február 3

Õket pedig a Köröstarcsai Asszonykórus követte. Évrõl évre
folyamatos vendégei a Falunapnak és mindannyiszor új
népdalcsokrokkal készülnek.
A KNER TSE táncosai is elvarázsolták a közönséget. A három
párostól -Hajdú Viktor - Sólyóm Petra, Szabó Lacika - Kovács
Szabina, és Gyaraki Viktor - Patzer Noémi Paso doble, Angol
keringõ, Tangó és még számos színvonalas versenytáncot
láthattunk.
Az este végéhez közeledve megérkeztek sztárvendégeink is.
Elsõként Galát Norbert, aki állandó fellépõje a Muzsika Tvnek, õt pedig Bangó Marika követte. Így a Falunap elsõ estéje
egy jó hangulatú táncos mulatsággal ért véget.
A szombati délelõtt a gasztronómiáról szólt. 5 kategóriában
nevezhettek a versenyzõk a Hal és Tájjellegû ételek
fõzõversenyén, Tájjellegû, Hal étel és Halászlé, valamint Linzer
sütemény és Pálinka kategóriába is megmérettethették magukat
a versenyezni vágyók.
Az ételeket és italokat szakértõ zsûri értékelte, tagjai a
következõk voltak: Tánczos Imre, Kiss Gabriella, Róbert
Lászlóné, Wagner Márton és Marton Mihály. A pálinka
kóstolásnál Molnár Sándor, Budai László és Madár József
(Orom) volt segítségünkre.
A kategória gyõztesek a következõk voltak:
Halétel: I. Strausz Józsefné Unokák kedvencei
II. Strausz Józsefné Gombás tejfölös hal
III. Muslica csoport Halburger
Halászlé: I. Öregharcsák
II. Muslica csoport
III. Orosházi élet
Táj:
I. Kókány Bt. Gerslis töltött káposzta
II. Köröstarcsa Község Önkormányzata Birkapörkölt
III. Roma Önkormányzat Gombás pörkölt nokedlivel
Linzer: I. Makai Mariann Linzer
II. Pardi Ferencné Juliska kosárkái
III. Kopányi Bálint Marcipános-meggyes linzer
Pálinka I. Budai Nikolett Birs pálinka
II. Budai Nikolett Barack pálinka
III. Orom település A köröstarcsai polgármester
barack pálinkája
Az eredményhirdetés elõtt a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
csoportjai ismét bemutatták tudásukat és számot adtak eddigi
sikereikrõl. Mind a 4 csoport fellépett, az óvodáskorúaktól a
középiskolás lányokig. Az egyesület alapító mûvészeti vezetõje
Macskinné Pór Erzsébet nívódíjas mazsorett és gyermektánc
oktató.
A fõzõverseny mellett szintén a Liget adott otthont az
Elszármazottak találkozójának, melyet hosszú évek óta a
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete szervez és minden évben

Az oromi delegáció és kísérõjük
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nagy létszámmal vesznek rajta részt az egykori köröstarcsai
lakosok.
Mindeközben megérkezett Orom testvértelepülésünk
delegációja a Szabó Károly Mûvelõdési Házba, ahol régi

barátaik már várták õket. A reggeli frissítõ után a delegáció
tagjai a Ligetben folytatták látogatásukat.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának csapata is
képviseltette magát a fõzõversenyen. 150 fõre készített
birka pörköltöt, mellyel vendégül látta az elszármazottakat
és az oromi vendégeket is.
A szombat esti programok elsõ fellépõje a fiatalok egyik
nagy kedvence az AK26 volt. A fellépõk a mûsoruk után
vendégeink maradtak egy hosszas fotózásra is a rajongók
nagy örömére.
Az este folytatásában a 2016. év civil szervezete díj került
átadásra. A díj átadására hagyományosan a Hal és
Falunapokon került sor.

2016. július

A kórus tagjainak egy emlékplakettet, valamint egy-egy szál
virágot adott át Lipcsei Zoltán polgármester úr.
A díjátadó után a Kemény Gitárklub lépett fel. A csapat 2005.
február 03-án alakult. Három Keményes diák kereste meg
Lustyik Istvánt, aki azóta is összefogja és szervezi a gitárklub
életét. Tevékenységéért számos elismerésben részesült.
Érdeklõdésük középpontjában a könnyûzenei mûfajok állnak.
Céljuk továbbá, hogy a tanult dalokból mûsorokat állítsanak
össze és e mûsorokkal szórakoztassanak és örömet szerezzenek
másoknak és önmaguknak. Ismert dalokból álló repertoárjuk
ismét meghozta a várt jó hangulatot.
Ezt a jó kedvet a Fresh lányok is csak fokozták a régi és új
dalaikkal.
Az este hátralevõ részében az EAST END zenekar koncertjén az
eddigieknél is jobban fokozódhatott a jó hangulat.

Arany Máté gitár, Fülöp Attila billentyûk
Az Év civil szervezet díj átadása
A Képviselõ-testület a 94/2016. VI. 09. számú határozatával a
„Köröstarcsa község 2016. év civil szervezete” díját idén a
Köröstarcsai Asszonykórus nyerte el.
A Köröstarcsai asszonykórus körülbelül 25 éve alakult egy
kisebb baráti társaságból.
Vezetõjük, Bobály Andrásné, aki a Tarhosi zeneiskolában
végzett. A Köröstarcsai tagokhoz, Debrecenbõl és Békésrõl is
csatlakoztak.

Vincze István gitár, Machó Pál dob, Valastyán Tímea ének
Végül a X. Hal és Falunapok befejezéseként a Ligeti tónál a
tûzijáték kápráztatta el a nézõket.
Aki még ezek után sem volt fáradt az visszament a Ligetbe és egy
Retro discoval folytatta a szórakozást.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Az asszonykórus jelenlegi tagjai: Nagy Lászlóné, Kopányi
Lászlóné, Petõ Lászlóné, Csák Imréné, Bobály Andrásné,
Kovács Lajosné, Vértes Imréné, Róbert Lászlóné, Szalai
Lídia, és Hajdú Sándorné
Hetente találkoznak és minden felkérésnek eleget tesznek.
Népdalcsokrokból álló elõadásaikkal rendszeresen fellépnek
Békésen, Mezõberényben, Körösladányban és a többi környezõ
településen.

Indián tábor
Elkezdõdött a táborozási idõszak a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban. „Indián tábor” volt az elsõ, ami már indulása elõtt is
érdekesnek bizonyult, mivel a lehetséges létszám betöltése után
is sokan szerettek volna jelentkezni. Hogy ne maradjon le senki,
aki részt szeretne venni rajta, így augusztusban újabb idõpont
került kitûzésre.
A három nap teljesen az indiánlétrõl szólt. Betekintést nyertek a
gyerekek az indiánok életébe, életvitelébe, vadászmódjukba,
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CIVIL SZERVEZETEK
Családi délután a nagycsaládosoknál

kultúrájukba, ezek mellett indiánsátrat építettek, elkészítették a
saját ruhájukat, ékszereiket, fejdíszüket és a törzsek
totemoszlopait.
Megismerkedtek fõzési szokásaikkal, indián táncot és dalokat
tanultak. A sok fizikai igénybevétel mellett maradt idõ a szellemi
játékokra is. De mindent nem szeretnénk elárulni, hogy érdekes
és izgalmas legyen az augusztusi táborozóknak is.
Az Arany Gusztáv Általános Iskolában a 2015/2016-os
tanévben kitûnõ tanulmányi eredményt elért diákok listája
Az 1. osztályból
Bácskay Anna
Budai Ildikó
Karácson Mirella
Kiszel Bertold Farkas
Kurilla Olivér
Nagy Mira Fanni
Szabó Róbert
Vágréti Virág
A 2. osztályból
Gyaraki Viktor
Kávai Bálint István
Koós Botond
Kukuk Norbert
Kurucsó Erik Péter
Lakatos Lõrinc Levente
Patzer Noémi Lilla
Puskás Petra
A 3. osztályból
Bácskay Adél
Baksai Balázs
Tóth Imre Zsolt

A 4. osztályból
Budai Gergõ
Darida Petra
Kovács Rita
Az 5. osztályból
Bácskay Barnabás
Boldizsár Petra
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor
A 6. osztályból
Bakó Lõrinc
Nagy Alexandra
Tóth Benedek
A 7.a osztályból
Farkas Petra
Vámos Lili

A nagycsaládosoknál, de nem csak nagycsaládosoknak szólt a
meghívás 2016. július elsõ szombatjának délutánján.
Rendezvényünk helyszíne az idei évben is Molnár Zoltán
támogatásával a ligeti pavilon és környéke volt. Az elõzõ évek
tapasztalatai alapján és a jó idõ ellenére is sajnos a
megszokottnál kevesebben látogattak ki hozzánk. Aki viszont
minket választott ezen a hétvégén az egy jó hangulatú, családias
délutánt tölthetett velünk. Programunkat a Köröstarcsai
Mazsorett Együttes közremûködésével nyitottuk. Ezúton is
köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és megtisztelték
jelenlétükkel rendezvényünket. A megnyitó után indultak a
játékok! Akadályverseny, ügyességi játék, ugrálóvár, trambulin,
lufihajtogatás és a legkisebbeknek horgászat. Ezen kívül
homokkép készítés és csillámtetoválás várta a gyermekeket. Itt
szeretném megköszönni minden önkéntes segítõnknek a
munkáját és azt, hogy ilyen hõsiesen állták a szúnyogok
ostromát! Külön köszönet illeti Kurucsó Pétert a sok-sok lufi
figuráért! Uzsonnára hagyományosan zsíros kenyeret kínáltunk
sok zöldséggel, melyhez a kenyeret a gyomaendrõdi Sikér Kft., a
zsírt Szilágyi Sándor és Málintné Marika néni, a zöldséget pedig
Náfrádi Attila biztosította számunkra. Késõbb érkezett a
jégkrémes autó, frissítõnek pedig szörpöt kínáltunk, melyhez a
szódát a Pusi Szóda Kft. ajánlotta fel. Segítségüket ezúton is
köszönjük!
Köszönjük a támogatást Köröstarcsa Önkormányzatának,
Kovács László képviselõ úrnak és egyesületünk név szerint nem
említett tagjainak a lelkes hozzáállását, munkáját. Mindenkinek
köszönjük a segítségét, aki bármilyen módon hozzájárult a nap
sikeréhez! Nem utolsó sorban pedig azoknak a családoknak,
gyermekeknek akik eljöttek és remélhetõleg jól érezték
magukat!

A 7.b osztályból
Puskás Péter László
A 8.a osztályból
Ábel Attila Gergõ
Bátori Orsolya
Török Csenge

2015/2016 tanév elballagott tanulói:
8.a
8.b
Ábel Attila Gergõ
Ármás Vivien Zsuzsanna
Bátori Orsolya
Bereczki Valentin
Boldizsár Brigitta
Bokor Antal
Börner Dominik
Burai Ramóna
Budai Cintia
Fehér László
Földesi Nikoletta
Galamb Annabella
Gál Laura
Gerendely Diána
Gyuricza Fatime
Horváth Sándor
Jozaf Nikolett
Hõgyes Adrián
Koós Zoltán Bence
Keresztesi Bernadett
Kovács László
Alexandra
Maczkó Dániel Bálint
Kovács Kristóf
Mojsziás Miklós Bálint
Kovács Mátyás Károly
Pap Dávid
Kovács Tibor
Smiri Tamara
Lukács Diána
Tóth Márk Zoltán
Roncsek Zoltán
Török Csenge
Varga Márk János

Egy családi nap lehetõséget teremt arra, hogy személyes
kapcsolatainkat ápoljuk, megismerjük egymást, gyermekek,
családok tudjanak együtt szórakozni úgy, mint egy igazi nagy
család, kicsit hátrahagyva a fáradtságos hétköznapokat.
Szeretnénk felmutatni a család megtartó erejét, ápolni értékeit és
egy összetartó közösséget kovácsolni. Úgy érezzük, hogy ez
megvalósult ezen a szép július eleji napon, bár tudjuk azt is, hogy
sokat kell még tanulnunk és tapasztalnunk.
Bízunk abban, hogy mindenki szép élményekkel, mosollyal az
arcán tért haza. Köszönjük minden kedves családnak a
részvételét.
Találkozzunk jövõre is!
Borgula Pálné
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SPORTHÍREK

Kedves Szülõk!

Labdarúgó eredmények

Délelõtti programok gyerekeknek!

A 2015-16-os bajnokságban Labdarúgó Felnõtt csapatunk a III.
helyen végzett a Megyei IA osztályban. Azt reméljük, hogy a
2016-17-es évben még fokozni tudjuk, de játékosaink így is
szépen teljesítettek. Bízunk benne hogy 1-2 igazolással még
bõvíteni tudjuk játékos keretünket.
Az ifjúsági csapatunk is szépen szerepelt, õk a 4-ik helyet
szerezték meg. A felkészülésben nagy segítséget nyújt, hogy
kettõ gondnokot tudtunk biztosítani a pálya és az épület rendben
tartására.
Az õszi bajnokságban a felnõtt csapatot továbbra is Zsombok
Attila az ificsapatot pedig Varga Lajos és Bokor Mihály edzi
tovább a tervek szerint. Sokat köszönhetünk támogatóinknak
szurkolóinknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ehhez
az eredményhez és a Sporttelep szebbé tételéhez. Itt kell
megemlítenem hogy Köröstarcsán 40x20-as mûfüves pálya
kerül megépítésre pályázat útján.
Kerekes Zsuzsanna

„Várom az iskolát!”
Iskola elõkészítõ foglalkozás nagycsoportos óvodások
részére
Szeretném megkönnyíteni a gyermekek számára az
óvodából az iskolába való átlépést. Felkészíteni,
ráhangolni õket az iskolai életre.

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár idén is
lehetõséget biztosít arra, hogy augusztus 8-26 között,
minden hétköznap, 9:00-13:00 óráig
felügyel és programokat szervez gyermekének, melynek
díja 200.-Ft/alkalom.
Érdeklõdni és jelentkezni személyesen a Mûvelõdési
Házban, a 480-824-es vagy a 20/565-2550 telefonszámon,
illetve a muvhaz@korostarcsa.koznet.hu email címen
lehet.

Köszöntõ házassági évfordulóra
Sziráczki Károly és Sziráczkiné Barna Julianna 2016. július
26-án ünnepli a 30. házassági évfordulóját.
Sok szeretettel köszöntjük õket, és kívánunk Nekik további
szép, boldog esztendõket!
Roland, Zsolt, Martin

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Nyári
napközis foglalkozás keretében Iskola elõkészítõ
foglalkozást tart Forró Antalné óvodavezetõ vezetésével.
A foglalkozások idõpontja: augusztus 15-tõl 26-ig,
6 alkalom, heti három délelõtt 9.00-11.00.
(hétfõ, szerda, péntek)
A 6 alkalom ára:600 Ft (100.-/alkalom)
Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Kossuth
u. 18-20.
Célom, hogy gyermeke várja az iskolát, örömmel menjen
oda és képességeinek megfelelõ szép eredményeket érjen el.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fontosabb témaköreink:
memória fejlesztése
érzékszervek megdolgoztatása
megfigyelések formák és színek közt
ismerkedés a mennyiségekkel több/kevesebb fogalma
rész - egész kapcsolata
irányok ismerete
ceruzafogás, vonalvezetés
önismeret fejlesztése
hangoztatás
feladattartás erõsítése

Érdeklõdni és jelentkezni július végén a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban vagy telefonon:
06/20/565-2550; 480-824
Minden érdeklõdõt
szeretettel várok!
Forró Antalné
Ági néni
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