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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom 2018. május 25-én 10:00
órakor a Magyar Hõsök Emlékünnepe alkalmából tartandó
megemlékezésre.
Lipcsei Zoltán polgármester
Ünnepi megemlékezés az I. Világháborús emlékmûnél
(Köröstarcsa, Kossuth u. 1.)
Himnusz
Köszöntõ: Szabados Kata Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény intézményvezetõ
Ünnepi beszédet mond: Kazinczy István Körösladányi
Helytörténeti Gyûjtemények Házának vezetõje
Közremûködik: Paczuk Gabriella
Koszorúzás az I. és II. világháborús emlékmûnél
Szózat
A képviselõ-testület 2018. április 26-án tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a Humán és ügyrendi Bizottság és
a polgármester beszámolóját az átruházott szociális és
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról.
A testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A
beszámoló megtekinthetõ a www.korostarcsa.hu oldalon. A
beszámoló kitért a település demográfiai mutatóira.
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/A halálesetek 2013 évtõl 2016 évig a köröstarcsai születésû
személyek száma, aki közül az elhalálozás idõpontjában nem
mindenki volt köröstarcsai lakos. A 2017. évi adat a köröstarcsai
lakosként elhaltak száma./

A beszámoló tartalmazza, hogy 2017. évben 124 gyermek
részesült gyermekvédelmi kedvezményben, melybõl 22 család
28 gyermeke volt hátrányos helyzetû, 7 fõ pedig halmozottan
hátrányos helyzetû. A családsegítõ szolgálat kiemelten
fontosnak tartja a családban maradást, ezért minden esetben arra
törekednek, hogy a családok az elõírt feladataiknak
megfeleljenek és ne kelljen gyermeket a családjából kiemelni.
Védelembe vételre került 13 család 18 gyermeke.
A testület elfogadta Köröstarcsa Község Önkormányzata
házipénztári pénzkezelési, beszerzési, valamint az eszközök és
források értékelése szabályzatokat, valamint felvette a május
31-i ülés napirendjére az önkormányzat gazdálkodási
szabályzatainak a felülvizsgálatát.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a települési könyvtári
ellátást a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár intézmény
fenntartásával biztosítja, vállalja, hogy a könyvtárba való
akadálymentes bejutás feltételét 5 éven belül biztosítja és e
feladat megvalósítása érdekében megkeresi a pályázati
lehetõségeket az önkormányzat rendelkezésére álló önerõ
kiegészítésére.
A képviselõ-testület megbízta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény vezetõjét az alapító
okirat, a szervezeti és Mûködési Szabályzat és mellékletei
felülvizsgálatával és a képviselõ-testület elé terjesztésével.
A képviselõ-testület megbízta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény vezetõjét a könyvtár
részegység vezetõjének a megbízásával.
A képviselõ-testület a területi ellátási kötelezettségû, tartósan
betöltetlen 2. számú vegyes háziorvosi körzet, Köröstarcsa, Pipa
u. 10. szám alatti rendelõben történõ mûködtetését a terület
ellátási érdekre való tekintettel helyettesítõ háziorvos útján
kívánja elláttatni. Ennek érdekében megbízta a polgármestert,
hogy kössön feladatellátási szerzõdést az Állami Egészségügyi
Ellátó Központtal.
A testület a 2. számú vegyes háziorvosi körzetben az ellátást
végzõ helyettesítõ orvosnak dr. Fehér Richárdot (Köröstarcsa
Puskin u. 23/a. szám) jelöli ki.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, a víziturisztikai
célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek és
víziturisztikai célú eszközök fenntartására és üzemeltetésére
vonatkozó együttmûködési megállapodás aláírásával. Az
önkormányzat szerzõdéses partnerei a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A
megállapodásnak köszönhetõen térítésmentesen új vizesblokk
és szennyvíztartály kerül kiépítésre, továbbá 3 db 4 személyes
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kenut és mentõmellényeket kap a kikötõ.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint:
Étkezési térítési díjak az Alapszolgáltatási Központ Idõsek
Klubjában:
Jövedelem:
Fizetendõ térítési díj/nap:
22.800,-Ft alatt
ingyenes
22.801-35.625,- Ft között
200,- Ft
35.626-42.750,- Ft között
300,- Ft
42.751-57.000,- Ft között
350,- Ft
57.001-85.500,- Ft között
400,- Ft
85.501,- Ft felett
480,- Ft
Térítési díjak nappali ellátottak részére:
Intézményi térítési díj: (csak napközbeni tartózkodást igénybe
vevõknek) 1.325,-Ft/hó
Személyi térítési díj: nincs
Térítési díjak házi segítségnyújtásban részesülõk részére:
Személyi gondozás:
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
Szociális segítés:
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Berényi és Tavasz utca
közötti átkötõ útszakaszon útalapot épít. Megbízta a
polgármestert az útépítési együttmûködési megállapodás
megkötésével.
A testület elfogadta a Köröstarcsa, Ady u. 39. szám alatti ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását, és a
tulajdonosokat mentesítette az önkormányzat felé fennálló
tartozásaik megfizetése alól. Megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem vállal a lakosság
részére fûnyírást. Az önkormányzat tulajdonában lévõ 2011. és
2012. évben vásárolt 4 db fûkaszát piaci értéken értékesíti és
megbízta a polgármestert az adásvételi szerzõdések
megkötésével.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert és a címzetes
fõjegyzõt, hogy kerüljenek meghatározásra a településen azon a
területek, aminek a fûnyírásáról az önkormányzat gondoskodik
és jóváhagyásra terjesszék a képviselõ-testület elé.

2018. május

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Köröstarcsa, Kassai, Templom, Harcsa, Berényi, Deák utcák
burkolt útjainak felújítására. A beruházás összköltsége bruttó
17.647.158,-Ft. A képviselõ-testület a 2018. évi költségvetésében a beruházáshoz szükséges 2.647.158,-Ft önerõt
biztosítja.
A testület úgy döntött, hogy a lejárt esedékességû víziközmû
hozzájárulások behajtását átadja 30.000,-Ft alatti hátralék
esetében a Köröstarcsa Önkormányzati Adóhatóság részére,
30.000,-Ft feletti hátralék esetében önálló bírósági végrehajtó
részére. Megbízta a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
A képviselõ-testület zárt ülés úgy döntött, hogy a Köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola és Mûvészeti Iskola
intézményvezetõi pályázatára benyújtott pályázatok közül
Török Imre Mihály pályázatát támogatja. Megbízta a
polgármestert, hogy a döntésrõl a Gyulai Tankerületi Központ
igazgatóját tájékoztassa.
A képviselõ-testület két kérelmezõ részére visszatérítendõ
kamatmentes kölcsönt nyújtott ingatlanjaik megvásárlásához és
korszerûsítéséhez 200-200.000,-Ft összegben. Megbízta a
polgármestert a szerzõdések megkötésével.
A képviselõ-testület 2018. május 17-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselõ-testület a Ligeti Rendezvényközpont kialakításához
kapcsolódó eszközök beszerzése projektet eredményesnek
nyilvánította. Az eljárás nyertesének a fedett mobil színpad
hang- és fénytechnikával, valamint a rendezvénysátor esetében a
Metallum-Tech Kft-t nyilvánította. Az egyéb eszközök esetében
a nyertes a Smart Info Kft. Megbízta a polgármestert a
szerzõdések megkötésével.
A képviselõ-testület a Köröstarcsai Községi Sportkör kérelmére
pályázati önerõhöz és eszközbeszerzésekhez 2.150.000,-Ft
vissza nem térítendõ támogatás biztosított, mellyel 2019. január
31-ig kell elszámolni.
"Majd, ha kigyúl fölöttünk a sorsunk,
s bennünket már senkise szán,
Te öntsd ránk az elsõ csöbör vizet
tûzoltó égi Flórián!”

A testület megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon arról,
hogy a Ligeti Rendezvényközpont kialakítása projekt keretében
építendõ játszótér megépítésének helyszíne ne veszélyeztesse a
sárga erdei tulipán élõhelyét, valamint megbízta a címzetes
fõjegyzõt, a sárga erdei tulipán helyi védelem alá helyezésének
elõkészítésével és képviselõ-testület elé terjesztésével.
A testület Gál Imréné Köröstarcsa, Martinovics u. 21. szám alatti
lakos külterületi szántó haszonbérbe vételére vonatkozó
kérelmét a testület 102/2015.(IX.10.) számú határozata alapján
elutasította.
A képviselõ-testület elfogadta a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerzõdést
a mellékletével együtt. Felhatalmazta a polgármestert a
szerzõdés aláírására.

Lipcsei Zoltán polgármester és
Kovács János önkéntes tûzoltó

A testület hozzájárult ahhoz, hogy Szegedi Dóra Mónika
édesapja néhai Szegedi Károly emlékére emléktáblát helyezzen
a Kör öst arc sa, Deá k-K oss uth utc a ker esz tez õdé séb en
kihelyezett köztéri óra alá.

Lipcsei Zoltán polgármester Köröstarcsa Község Önkormányzata nevében kitüntetéseket adott át a Tûzoltók Napja
alkalmából Kovács János önkéntes tûzoltónak, a Rendõrség
Napja alkalmából Budai Sándor körzeti megbízottnak.
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EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
„Településeinkért”
címû projekt

INTÉZMÉNYI HÍREK

Konzorciumi tagok: Murony Község Önkormányzata,
Köröstarcsa Község Önkormányzata, Kondoros Város
Önkormányzata, Békés Város Önkormányzata, Kamut Község
Önkormányzata és Mezõberény Város Önkormányzata.

2018 május 7-tõl 13-ig tartott az országos közösségek hete
programsorozat.
A rendezvényhez 2. alkalommal csatlakozott a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
A tavalyi évhez hasonlóan egy kerékpártúrát tartottunk.
Május 12-én közel 20 fõvel elindultunk a településünket
körülölelõ "körgát-túrára".
Utunk során egy rövid kitérõt is tettünk a köztemetõ melletti
területre, ahol egy kis kutatás után 1800-as évekbeli
emléktáblákra bukkantunk.
Másfél óra kerékpározás a napsütéses szép idõben, a
természetben mindenki számára kellemes kikapcsolódás volt.

Fõ pályázó: Mezõberény Város Önkormányzata
Projektidõszak: 2018. február 1.- 2021. január 31.
A támogatás teljes összege: 486 523 576 Ft
A támogatás Köröstarcsára esõ része: 34 875 517 Ft
A projekt fõ célja: a humán közszolgáltatások térségi szintû,
összehangolt fejlesztése a konzorciumban résztvevõ
településeken.
A pályázati program keretében az alábbi tevékenységek fognak
megvalósulni három éven keresztül Köröstarcsán:
Egészségfejlesztési programsorozatok: a település lakosságának
lehetõsége lesz részt venni a Mezõberényben és Békésen
megrendezésre kerülõ ismeretterjesztõ elõadásokon, melyhez
különjáratos utaztatást biztosítunk.
Egészségtanácsadó iroda mûködtetése: az iroda elsõsorban
prevenciós céllal jön létre. A lakosság egészségi állapotának
javítása érdekében a következõ szûrésekre lesz lehetõség pl:
vércukor-,koleszterin-, triglicerid szint mérés, vérnyomás
mérés, BMI index számítás. Az egészségügyi állapotfelmérésen
túl életmóddal kapcsolatos hasznos tanácsokat fogunk kapni.
Generációk közti programok: olyan programok kerülnek
megrendezésre, melyek során a fõ téma a generációk közti
együttmûködés, párbeszéd segítése.
Babúszás tanfolyam szervezése Békésre: a település
kismamáinak lehetõségük lesz részt venni a Békési Uszoda
babaúszás tanfolyamán, melyhez szervezett utaztatást
biztosítunk.
Gyógytornász alkalmazása: A pályázat sikerének köszönhetõen
Köröstarcsa Község Önkormányzata gyógytornászt fog
alkalmazni, melynek igénybevételének módjáról a késõbbiek
folyamán tájékoztatjuk a lakosságot.
Minilabor kerül kialakításra, mely során a helyi rendelõintézetben történik a vérvétel laborvizsgálathoz. A levett
vérminta a Békési Gyógyászati Központba kerül elszállításra.
Szülõklub: a klubfoglalkozások során lesznek egyszerû
beszélgetõs órák, ahol a szülõk kicserélhetik tapasztalataikat,
meghívott elõadók ahol tanácsot kérhetnek a szakembertõl.
A programokat úgy fogjuk tervezni, hogy a gyerekek számára is
kényelmes legyen. Amíg a szülõk beszélgetnek vagy az elõadást
hallgatják addig a gyerekek foglalkozáson vesznek részt.
Nyári táborok: széles körben kerülnek megrendezésre nyári
táborok, így sporttábor, napközis tábor a nyári gyermekétkeztetésben részesülõ általános iskolás gyermekek számára és
ovis tábor.
Egészségnap és Sportnap: a nyár folyamán az egészséges
életmódra neveléssel kapcsolatos programokkal, sportprogramokkal és állapotfelmérõ szûrésekkel várjuk az aktív
kikapcsolódás kedvelõit.

Körgát túra kerékpáron

Mindj'Art színjátszó klub:
Júlia szép leány
..egyszer csak elém került a Júlia szép leány ballada…és én
azonnal tudtam, hogy célom van vele.
Miután elolvastam az elemzését, meg is tudtam fogalmazni,
hogy mi.
Nem lehet !!!! Vagy hogyan lehet megölnünk egy lányt kettõ
versszak alatt?? és minek ? vagy miért?
Az én olvasatomban, nincs halál, vagy kaszás, vagy mi a fene…
Egyértelmû, és hangsúlyos állapot van. Az ÉLET !!! és
meddig tudunk szembe nem nézni, az elfojtásokból adódó
feszültségekkel, érzelmeinkkel ?? Aki gondolkodó alkotó
ember, hangsúlyossá teszi ezeket az emberi érzelmeket, és a
lelket!
A ballada elemzés elküldi meghalni! Én elküldöm élni !
A mennyország , és a pokol a földön van. Csak rajtunk múlik, mit
teremtünk magunknak.
Bemutató 2018.05.26-án 18 órakor a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban.
Paczuk Gabi

Diákolimpia Kis Iskolák Sportversenye
A Békés Megyei Diáksport Egyesület szervezésében került
megrendezésre 2018. május 15-én és május 17-én a Kis Iskolák
Sportversenyének megyei döntõje. A verseny Diákolimpiai
versenyszám.
A versenyre a 200 fõ tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák,
továbbá a kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet alapján kedvezményezett településen lévõ iskolák,
valamint a Minõsített Tehetséggondozó Mûhelyeknek minõsülõ
iskolák nevezhettek.
Május 15-én az atlétikai versenyszámokban vettek részt
tanulóink Békéscsabán, az atlétikai pályán.
Az idõjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzõket, mivel több
alkalommal is félbe kellett szakítani a versenyt a szakadó esõ
miatt. Az Arany Gusztáv Általános Iskolát Kovács Nikolett,
Puskás Petra, Schmél Ferenc, Horváth Márkó Zoltán, Schmél
Zoltán, Páhi Titanilla, Kovács Rita, Horváth Annabella, Scmél
Árpád, Szabó Zsuzsanna, Gerendely Enikõ, Raj István, Kovács
Márk, Kovács Julianna, Horváth Dzsenifer, Bozsányi János,
Nagy Zsolt és Himler Zsanett tanulók képviselték. A mostoha
idõjárási körülmények ellenére sportolóink hõsiesen helytálltak.
A III. korcsoportos egyéni több próba összetett versenyszámban
elsõ helyezést ért el Schmél Árpád és Kovács Julianna, egyéni
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800 méteres síkfutásban Schmél Árpád második helyet ért el, így
õk képviselhetik Békés megyét Szombathelyen a Diákolimpia
Országos Döntõjén.
Egyéni több próba összetettben Kovács Nikolett, és a leány
töbpróba atlétika csapat ezüstérmet, 600 méteres síkfutásban
Horváth Annabella, 800 méteres síkfutásban Horváth
Dzsennifer bronzérmet szerzett.
Május 17-én Gyulán kerültek megrendezésre a fiú labdarúgás és
a leány kézilabda versenyek. Iskolánkat fiú kispályás
labdarúgásban a Bozsányi János, Horváth Márkó, Horváth
Martin, Kovács Márk, Kovács Sándor, Raj István, Schmél
Árpád, Schmél Zoltán, Somogyi László, Tóth Ákos összeállítású
csapat képviselte. Csapatunk nagy küzdelemben a 12 csapatból a
6. helyezést érte el.
Leány kézilabda csapatunkat Mokrán Dorina, Kovács Julianna,
Baliga Tamara, Horváth Rebeka, Kovács Magdolna, Gerendely
Enikõ, Kovács Rita, Horváth Dzsenifer, Boldizsár Petra,
Miczura Kornélia, Páhi Titanilla, Lovas Alexandra valamennyien a Köröstarcsai DSE igazolt versenyzõi alkották.
Csapatunk a körmérkõzéses versenyben fegyelmezett játékkal,
valamennyi ellenfelét magabiztosan gyõzte le, így õk is ott
lesznek a 2018. június 18-21 között Szombathelyen
megrendezésre kerülõ Országos Diákolimpiai Döntõben Békés
megye képviseletében. Versenyeztetésünk költségeit a Gyulai
Tankerületi Központ biztosította.
A felkészítésben és a versenyeztetésben Pallagi Sándorné,
Miklós Tibor Gábor, Balázsné Dankó Hédi, Balog Emese,
Vincze Gyula és Török Imre Mihály vettek részt.

Török Imre igazgató, Mokrán Dorina, Kovács Julianna,
Gerendely Enikõ, Kovács Magdolna, Lovas Alexandra,
Boldizsár Petra,
Kovács Rita, Páhi Titanilla, Horváth Dzsenifer, Baliga
Tamara, Horváth Rebeka,
Miczura Kornélia

Újraélesztõ készülék az Arany Gusztáv
Általános Iskolában
A Köröstarcsai Diáksport Egyesület a 2017. évi látvány
csapatsport támogatásból a sportfejlesztési program részeként
beszerzett egy IPAD CU SP1 típusú automata defibrillátort
(újraélesztõ készüléket). A készülék értéke 500.000,- Ft. Az
intelligens készülék vészhelyzetben a használónak egyértelmû
magyar nyelvû utasításokat ad. A készülék az egyesület vidéki
mérkõzéseinek kivételével az Arany Gusztáv Általános Iskola
tornacsarnokában jól látható helyen lesz elhelyezve. Az
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intézmény pedagógusainak az eszköz használatával kapcsolatos
képzésérõl a Köröstarcsai Diáksport Egyesület fog gondoskodni
megfelelõ szakember biztosításával. Reméljük, soha nem kell
majd élesben használnunk!

IV. Körösvidéki Sulikupa Horgászverseny
Mezõberény, 2018. május 13.
Örömteli meglepetéssel zárult a fõként Békés megyei
kispecásokat vízpartra csábító idei Körösvidéki Sulikupa
elnevezésû horgászverseny-sorozat. A mezõberényi Hosszútavon május 13-án megrendezett döntõn egy csupa lánytagból
álló csapat gyõzedelmeskedet az ifjú horgászurak fölött.
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége immár
negyedik alkalommal rendezte meg az országban egyedülálló
programsorozatot, hogy az általános iskolás gyermekeket
egészséges zöld környezetekbe csábítsa a szabadidõs vízparti
élmények és a horgászat népszerûsítésének jegyében.
A Sulikupa népszerûségét mutatja, hogy idén minden korábbi
nevezõszámot meghaladva mintegy 98 háromfõs csapat
részvételével zajlottak a selejtezõk, amely tíz tankerületi
helyszínen összesen közel háromszáz gyermek versengését
jelentette április hónap hétvégéin Békésen, Békéscsabán,
Gyomaendrõdön, Gyulán, Mezõkovácsházán, Mezõtúron,
Orosházán, Sarkadon, Szarvason és Szeghalmon.
A IV. Körösvidéki Sulikupa válogatóiból mintegy 18 csapat
jutott végül a mezõberényi fináléba, ahol a kishorgászok egy
háromórás forduló keretében igyekeztek minél több uszonyost
szákba terelni a jellemzõen tenyeres kárászokat és kisebb
pontyokat adó pályán.
A nyáriasra melegedõ délelõttön jól kaptak a halak és a jól
felkészült csapatok között hatalmas csaták bontakoztak ki. Nem
egy horgászálláson 2-3 kilós összfogás mutatkozott, a legjobbak
azonban ennek közel dupláját terelték szákba.

Miklós Gábor, Mezõ Lili, Puskás Petra, Gyaraki Adrienn
(forrás: www.hir6.hu)
Az eredményhirdetés örömteli meglepetést tartogatott a IV.
Körösvidéki Sulikupa döntõseinek számára. Az összetett
elsõséget a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola csupa
leányzóból álló csapata vívta ki, megszerezve egyben a „B” és a
„C” szektorok elsõségét is.
A Körösvidéki Sulikupa döntõjének dobogósai:
1. Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola (Gyaraki
Adrienn, Mezõ Lili, Puskás Petra csapatvezetõ: Miklós Gábor)
2. Kiss Bálin Általános Iskola, Gyomaendrõd (Mahovics Álmos,
Kakati Tamás, Csikós Ádám csapatvezetõ: Kakati Zsolt)
3. Sarkadi Általános Iskola (Keller-Pintér János Bence, KellerPintér Barnabás, Tóth Zsolt csapatvezetõ: Erdei Attila)
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Szektor elsõk:
„A” szektor: Weigert Zsolt 5.915 g
„B” szektor: Gyaraki Adrienn (Köröstarcsa) 3.290 g
„C”szektor: Puskás Petra (Köröstarcsa) 4.085 g
(Forrás: http://www.khesz.hu/node/1902)

CIVIL SZERVEZETEK
Nagycsaládban élni jó! (NOE)
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületében 2018. május 10én tartottuk Anyák napi rendezvényünket. Egyesületünk egyik
fõ célja az anyaság tiszteletére nevelés, melynek jegyében egy
igazán családias hangulatú összejövetelen vagyunk túl ahol
köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat és rendhagyó
módon Babaköszöntõre is sor került.
A programot Dr. Bácskay Tamás nyitotta meg, majd a szívhez
szóló köszöntõ után üdvözöltük egyesületünk legifjabb tagját. A
Nagycsaládosok Országos Egyesülete minden évben
megrendezi hagyományos Babaköszöntõ ünnepségét Budapesten, melyre az ország minden részébõl meghívják az adott
évben született gyermekeket és családjukat.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a tavalyi évben
egyesületünk létszáma ily módon is bõvült, ugyanis 2017.
december 8-án megszületett Schmél Bianka a család hatodik
gyermekeként.
A budapesti rendezvényen sajnos nem tudtak részt venni ezért
úgy gondoltuk megköszöntjük Õket a rendezvény keretein belül.
Ez a délután a meglepetéseké volt, hiszen kiderült, hogy Simon
Piroska néni egyesületünk pártoló tagja, segítõje, mindenki Piri
mamája ezen a napon ünnepli születésnapját. Õt szintén
megköszöntöttük, cserébe pedig finom tortát kóstolhattunk.
Mindezt megkoronázandó Szilágyiné Marika néni gyönyörû,
megható verssel kedveskedett a jelenlévõknek. Ismét úgy
tudtunk együtt lenni, mint egy igazi nagy család!
Az ünnepi hangulathoz Tóth Gréti verssel, Patzer Noémi és
Gyaraki Viktor táncos mûsorral járultak hozzá. Köszönjük
Nekik és külön köszönet illeti azon tagjainkat, segítõinket akik
támogatásukkal, munkájukkal vagy bármilyen más formában a
segítségünkre voltak. Köszönjük a részvételt!
Szeretettel várjuk tagjaink közé a helyi nagycsaládosokat és
azon kisgyermekes családokat is pártoló tagként, akik egyet
értenek célkitûzéseinkkel s úgy érzik támogatásukkal,
részvételükkel aktív tagjaivá tudnának válni e közösségnek.
A NOE jelszava: Nagycsaládban élni jó!
Borgula Pálné, elnök
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Erdõs Norbert képviselõ úr mellett Szájer József képviselõ úr
tartott bemutató elõadást a parlament felépítésérõl, a magyar
képviselõk megoszlásáról a parlamentben, az európai
parlamenti képviselõk munkájáról, a parlament és az unió által
szabályozott területekrõl és ennek kihatásairól Magyarországra.
A tartalmas és nagyon érdekes beszélgetés után, az ülésterem
karzatán foglaltunk helyet és fülhallgatók segítségével
hallgattuk a szavazás elõtt felszólaló képviselõket. Írásos
anyagban pedig megkaptuk a parlament aznap tárgyalt
napirendjét, magyar nyelven.
Az Európai Parlament egy egyedülálló, a polgárok által
közvetlenül megválasztott soknemzetiségû parlament. 28 ország
508 millió polgárát képviseli 751 parlamenti képviselõ, akik 9
képviselõcsoportban oszlanak meg, ebbõl 21 magyar képviselõ
van. Az Európai Unió egyetlen közvetlenül megválasztott uniós
szerve a parlament, amely az uniós költségvetés és jogalkotás
terén hatáskörrel rendelkezik. Mint uniós polgárok képviselõink
közvetlen választásával, saját magunk is részesei lehetünk az
uniós parlament munkájának!
Nemcsak az Európai Parlament felépítése és a 7000 alkalmazott
által segített képviselõi munka érdekes, hanem maga az épület is
figyelmet érdemel. Az Európai Parlament strasbourgi "Louise
Weiss" épületét 1999. december 14-én nyitották meg. Louise
Weiss újságíró és francia politikus után kapta nevét, aki az
európai egység és a béke képviselõje. Az épületben 220.000 m 2
iroda található 20 szinten (17 a felszínen és 3 az alagsorban). A
kör alaprajzú 72 m magas építmény egy belsõ nyitott udvart
foglal magába. Az épületen belül is megõrízték a terek
nyitottságát, a szinteket összekötõ mozgó lépcsõk szabadon
helyezkednek el a belsõ térben. Az épületet a szabad, az átlátható
terek, a külsõ és belsõ tér harmonikus egysége jelképezi. Belül
több 10 méteres zöld növény liánok, szép faburkolat, és
üvegfalak vannak, amely a külvilággal tart kapcsolatot.
A kifejezetten szép épület és belsõ tér, a benne közlekedõ
munkatársak, képviselõk, újságírók, a több nyelven elérhetõ
információk, nem keltik a kívülálló érzését az épületbe
belépõnek, mindenki egyformán kap figyelmet és igazából
európai polgárnak érezheti magát látogatása során.
Strasbourg világörökség részét képezõ belvárosa, székesegyháza, a várost körbe ölelõ lagúnái pedig hihetetlenül
gyönyörûek, felejthetetlen élményt nyújtanak. Látogatásunk
során, megtekintettük még Colmar történelmi belvárosát, ahol
több mûvészettörténeti jelentõségû remekmûvet volt
szerencsém látni. Valamint látogatást tettünk a schirmecki
Elzász-Mosel Emlékmúzeumban, ahol a látogató megismerheti

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Látogatás az Európai Parlamentben
Strasbourgban
Az elmúlt hónapban, az a megtiszteltetés ért, hogy Erdõs
Norbert európai parlamenti képviselõ úr meghívására négy
napos tanulmányúton vehettem rész Strasbourgban, egy Békés
megyei delegáció tagjaként.
A tanulmányút során látogatást tettünk az Európai Parlamentben, ahol nem csak az épületet csodálhattuk meg, hanem
betekintést kaptunk a parlament mûködésérõl és a parlament
ülésén is részt vettünk.

Végh Judit képviselõ
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a régió történelmét, a Maginot-vonal menti élettõl a II.
világháború okozta pusztításon át a francia-német megbékélésig
és Európa újjáépítéséig.
Ezúton is köszönöm Erdõs Norbert európai parlamenti képviselõ
úrnak a meghívást a tanulmányútra, hogy köröstarcsai lakosként
megtapasztalhattam milyen érzés európai polgárként látogatást
tenni az unió parlamentjében.
Végh Judit képviselõ

SPORTHÍREK
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a végén az MKSZ. dönt.
A sok bizonytalansági tényezõ ellenére, most lezárjuk ezt az
évadot. Kis létszámú, de minden mérkõzésen szívvel lélekkel
küzdõ játékosainknak megköszönöm kitartásukat, sportemberi
helytállásukat. Mindez a dicséret azokat az ifjúsági és serdülõ
korú játékosokat is megilleti, akik még az utolsó mérkõzésekre
is elutaztak, akikre még lehetett számítani.
Köszönjük támogatóinknak, szurkolóinknak, hogy a gyengébb
szereplés ellenére is kitartottak mellettünk, lelkesítettek,
buzdítottak minket. Ha lehet, harcolunk tovább.
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

Kézilabda
KÖZSÉGI GYERMEKNAP!!!
Véget ért az NB.II-es férfi kézilabda bajnokság, nem örülünk
neki. Amikor 2015-ben a KSK. vezetése benevezte a
szakosztályt az NB.II-es bajnokságba akkor aggodalommal
indultunk a nagy megmérettetésnek. Reménykedtünk és az
osztályban való maradást tûztük ki célul. Meglepetésként, kiváló
teljesítménnyel a felnõtt csapat IV. helyen végzett, míg az ifisták
bronzérmesek lettek.
Ez szenzációs teljesítmény volt, amit megismételhetetlennek
véltünk. A 2016/17-es bajnokság során tovább csiszolódott a
felnõtt csapat játéka és jöttek a parádés eredmények. Szinte
minden bejött, nagy skalpokat gyûjtöttünk be hétrõl-hétre.
Kiváló menetelés után nem volt meglepetés, hogy a csapat
ezüstérmet szerzett.
Nem tarthatott sokáig az ünneplés, mert feltevõdött a kérdés:
hogyan tovább? Arra számított a szakvezetés, hogy három
fiatal távozik, fõiskolára megy. Azt is hallottuk, hogy hárman
külföldre készülnek. Arra viszont nem számítottunk, hogy a
szezon indulása elõtt Plavecz Roland és Bereczki Dénes
bejelenti leállását, valamint azt, hogy Kiss József tartósan
külföldön marad.
Ezek a bejelentések hátrányba hozták az igazolási
szándékainkat. Az ifistákkal együtt 11 játékos távozott, akik
helyére csak négy felnõttet tudtunk igazolni. Ekkorra a jobb
adottságú, nagyobb csapatok már összeszedték a távozókat váltó
játékosokat. A mi pénzügyi helyzetünk nem tette lehetõvé, hogy
„sztár játékosok” iránt érdeklõdjünk. Így aztán a „tarcsai
maggal” és az új igazoltakkal vágtunk neki a 2017/18-as
bajnokságnak.
Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert létszám hiányunk van, ami
hátrány lesz a nagyobb csapatok ellen. Sajnos ez a mérkõzések
során többször érezhetõ is volt. Ennek ellenére kis létszámú
csapatunk tagjai az év során testi épségüket sem kímélve,
szivüket-lelküket is adták a köröstarcsai kézilabdázásáért.
Így aztán a 2017/18-as évi eredmény vegyes lett, de nem
szégyenletes. A bajnokság során 16 pontot szerzett a csapat.
/Lásd tabella/ Súlyos vereséget nem szenvedtünk. Legsúlyosabb
vereséget a bajnok Mezõtúrtól szenvedtük el, /36:22/
gólkülönbségünk jobb mint az 5. helyezettnek. 7 gyõzelem, 2
döntetlen áll a vereségekkel szemben, amibe beletartozik 3
egygólos vereség és több 2-4 gólos kisebb mértékû vereség is.
Vereségeinket nem akarjuk a játékvezetõkre kenni, de volt rá
több példa is. Például a békéscsabai BDSK. csapata ellen
ugyanazon békéscsabai játékvezetõi páros közremûködésével
Mezõberényben 3 góllal, Békéscsabán 1 góllal kaptunk ki. A
Békéscsaba továbbra is NB.II-es maradt. Külön lehetne említeni
a Kunszentmárton elleni 1 gólos vereségünket, vagy az utolsó
„kegyelemdöfésnek” számító Makó elleni, idõntúlinak számító
döntetlent is, ami nekik kedvezett.
A versenykiírás szerint kiesik az NB.II-bõl a 9-12. csapat. Tehát,
úgy tûnik kiestünk. Van esély javítani a megyei bajnokságban,
ahonnan a bajnok simán felkerül. Némi reményt adhat, hogy a
kiesõk sorsát még több tényezõ és körülmény befolyásolhatja és

2018. május 27. (vasárnap) 10.00-tól a Kishajó Kikötõben
Programok: arany tetoválás, óriás jenga, óriás memória,
óriás malom, íjászat
Kölyöksziget: ugrálóvár, ügyességi játék, trambulin,
kézmûves foglalkozás, tandemsí, gólyaláb
13:00 órától
PALMETTA zenekar
interaktív népi
gyermekmûsora
Programunkon minden gyerkõc meglepetésben részesül!!!
A rendezvény ideje alatt
kerékpárgravíroztatásra
is lesz lehetõség!
Támogatóink: Köröstarcsa Község Önkormányzata, Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Kishajó Kikötõ, Köröstarcsa
Hangulat Brigád, Gyaraki Tetõ Kft., Kurucsó Péter, Gastrosa
Trade Kft., Szõke és Társa Kft., Körös Pékség Sütõipari Kft.,
Mezõberényi Polgárõr Egyesület, Polgárõr Egyesület
Köröstarcsa
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját 2018. május 29-én 18.00 órára
a Szabó Károly Mûvelõdési Házba
a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
Gyémánt és Mini csoportjainak
ZÁRÓBEMUTATÓJÁRA.

Lovas tábor a Körösvölgyi Póni
Klub szervezésében
Idõpontok:
2018.06.25-29.
2018.07.09-13.
2018.07.23-27.
Teljes ellátással, napi ötszöri étkezéssel 29.000.-Ft,
napközis ellátás 27.000.-Ft, félnapos 13.000.-Ft.
Érdeklõdni lehet a 30/555-9368-as telefonszámon.
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

