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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2019. augusztus

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

19. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2019. június 27-én rendkívüli ülést tartott
A testület módosította az önkormányzati kitüntetések és díjak
alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét.
A képviselõ-testület megbízta a Köröstarcsáért Barátok
Egyesületét, hogy a 2019. szeptember 14-én megrendezésre
kerülõ Szilvanapon a vendéglátást megszervezze.
A testület a 2019. augusztus 31-én megrendezésre kerülõ
NyárzáROCKest vendéglátó szolgáltatás ellátására Nyilasné
Bak Éva bruttó 50.000,-Ft-os ajánlatát elfogadta. Megbízta a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény vezetõjét a szerzõdés megkötésével.
A képviselõ-testület a Ligeti Rendezvényközpont kialakítása
Köröstarcsán pótmunkái tárgyú közbeszerzési eljárásának
megindítása kapcsán az eljárás becsült értékét elfogadta a bekért
árajánlatok alapján. A térvilágítás fejlesztése vonatkozásában
nettó 2.465.667,-Ft, a kamerarendszer kiépítése vonatkozásában
nettó 1.158.333,-Ft összegben. Az ajánlattételi felhívást
elfogadták. és eldöntötték, hogy az alábbi gazdasági szereplõk
részére küldik meg az ajánlattételi felhívást:
1. rész (térvilágítás fejlesztése)
1. RHO-VILL Kft. Mezõberény
2. Szathmári Sándor ev. Köröstarcsa
3. Nagy Lajos ev. Körösladány
4. Logintrade Kft. Dunavarsány
5. Polarnet Kft. Mezõberény

1.
2.
3.
4.
5.

Polip 2001. Kft. Várpalota
LNL Group Solutions Kft. Nagykanizsa
Logintrade Kft. Dunavarsány
RHO-VILL Kft. Mezõberény
Overnet Kft. Mezõberény

A testülete jóváhagyta a vízi-közmûvek 2020-34 közötti
idõszakra vonatkozó gördülõ fejlesztési tervét azzal a
kiegészítéssel, hogy a felújítások, beruházások, pótlások forrása
a használati díjon felül pályázati forrásból valósuljon meg.
A testü let ú gy dö ntöt t, ho gy pá lyáz atot nyúj t be a z
Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívására a zártkerti
besorolású földrészletek mezõgazdasági hasznosítását segítõ,
infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési
fejlesztések támogatására a Köröstarcsa, Paprév kertben, a
zártkertek megközelítését szolgáló 1537, 1551 hrsz.-ú meglévõ
szilárd burkolatú út felújítására, az 1586, 1587 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú zártkertekben gyümölcsfa telepítésére
és ezen zártkertekben vadkerítés létesítésére. A kért támogatás
összege: 8.7 81.849,-Ft. A támogatás in tenzitása 10 0%.
Megbízta a polgármestert a pályázat elõkészítéséve l és
benyújtásával.
A képviselõ-testület megbízta az aljegyzõt, hogy a használati
díjak mértékét vizsgálja felül és terjessze a képviselõ-testület
elé.

KÖZLEMÉNY

2. rész (kamerarendszer kiépítése)
1. Polip 2001. Kft. Várpalota
2. LNL Group Solutions Kft. Nagykanizsa
3. Logintrade Kft. Dunavarsány
4. Polarnet Kft. Mezõberény
5. Overnet Kft. Mezõberény

A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 59.§. (1) bekezdése értelmében
nemzetiségi képviselõjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A képviselõ-testület 2019. július 31-én rendkívüli ülést tartott

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§. (3) bekezdése a)
pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy
annál kevesebb lakosú település választópolgárainak
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A jelöléshez 62 db ajánlás szükséges.

A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra. A támogatáshoz vállalt önerõ összege:
499.745,-Ft, melyet a testület a költségvetésében biztosít. Az
önkormányzat vállalta, hogy a szociális célú tüzelõanyagban
(barnakõszén) részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér.
A testület összeférhetetlenség miatt módosította a Ligeti
Rendezvényközpont kamerarendszer kiépítése pótmunkára
meghívandó gazdasági szereplõk névsorát az alábbiak szerint:

A jelöléshez 21 db ajánlás szükséges.

A jelöltállításhoz az ajánlóívet 2019. augusztus 24-tõl lehet
igényelni.
A jelöltet legkésõbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
307/E.§-a alapján megállapítom, hogy Köröstarcsa község
választópolgárainak száma 2019. augusztus 7-én 2.061 fõ.
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§. (1) bekezdése
értelmében képviselõjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
A jelöléshez 21 db ajánlás szükséges.
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§. (3) bekezdése a)
pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10.000 vagy
annál kevesebb lakosú település választópolgárainak
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A jelöléshez 62 db ajánlás szükséges.
A jelöltállításhoz az ajánlóívet 2019. augusztus 24-tõl lehet
igényelni.
A jelöltet legkésõbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig
lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.
Tóth Istvánné
Helyi Választási Iroda Vezetõ helyettese

2019. augusztus

hozzájárulva a helyi egészségügyi ellátás széleskörûbb
ellátásához, színvonalának emeléséhez.
A hosszas, többszöri tárgyalások meghozták az eredményét a
közvilágítási lámpatest-bõvítésekkel kapcsolatban. A tárgyalások még tavaly kezdõdtek a NKM Áramhálózat Kft.-vel,
melynek a kivitelezése idén valósul meg!
Az érintett utcák:
- József Attila utca sarok
- Damjanich utca 6.
- Kassai utca 16. és 22.
- Kálvin utca 7.
- Puskin utca 24.
- Puskin utca 78.
- Széchenyi utca 26.
- Széchenyi utca 28. és 30. szám elõtti (két utca sarok)
- Széchenyi utca Verem utca keresztezõdése
- Berényi utca és a Puskin utca sarkán
- Berényi utca és a 741 hrsz. út sarkán
- Berényi utca és Zöldfa utca sarkán
- Szabó Károly utca 19. szám elõtti (Dózsa utca sarok)
- Szabó Károly utca 29. szám elõtti (Martinovics utca sarok)
Ez az elsõ ütem, de a problémás területeket folyamatosan
próbálja orvosolni az Önkormányzat!

Beszámoló kerítés építésérõl
a Köröstarcsai Református Temetõben

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásként közöljük a 2019. október 13-án megtartandó
helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint
nemzetiségi önkormányzati képviselõk általános választása
szavazóköreinek címét:
1. sz. szavazókör Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 18.
Kijelölt szavazókör a település szintre bejelentkezett
választópolgárok és az átjelentkezett szavazók számára
2. sz. szavazókör Önkormányzati Konyha Kossuth u. 39.
3. sz. szavazókör Óvoda Kossuth u. 41/a.
Választási Információs Szolgálat a Polgármesteri Hivatalban
mûködik.
Helyi Választási Iroda

Nyertes pályázataink
OP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 Ligeti Rendezvényközpont
kialakítása Köröstarcsán címû pályázat föl nem használt
pénzmaradványát engedélyezték a közremûködõ szervek, hogy
felhasználjuk a következõ fejlesztésekre: Kiépítésre kerül 10
kamera, mely értékvédelmet szolgál Díszkivilágítás is
megvalósul, mely a Ligetbe látogatók biztonságérzetének
fokozását segíti.
Köröstarcsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Magyar Falu Program keretén belül orvosi eszközök
beszerzésére. A benyújtásra került pályázat pozitív elbírálásban
részesült. A pályázat keretein belül településünk összesen 2 999
875 Ft összegû támogatást kap orvosi eszközök és bútorok
beszerzésére, melybõl 2 790 226 Ft értékben kerülnek eszközök
beszerzésre. Az elnyert pályázati összegbõl részesülni fog a
háziorvosi rendelõ, a fogorvosi rendelõ, valamint a helyi
védõnõ. A beszerezni kívánt új és korszerû eszközök, bútorok
hozzájárulhatnak háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és a
védõnõi ellátás színvonalának emelkedéséhez. Az eszközök
beszerzése várhatólag õsz elejére megtörténik, mihamarabb

2018. november elején kapta az elsõ jelzést a Lelkészi Hivatal
arról, hogy a temetõben vadak garázdálkodnak. Anyagi fedezet
hiányában és a tél beállta miatt azonban csak ez év tavaszán
tudtuk a megoldás reményében a kerítés építését felvállaltatni. A
Presbitérium öt árajánlat közül választott. A kivitelezõ
Mészáros József szeghalmi vállalkozó lett. A vele kötött
megállapodás szerint a kb.475-480m hosszú kerítés
megépítésének teljes költsége 1.400.000,-Ft. A munkálatok
befejezõdtek. A kerítésépítés teljes díját az Egyházközség a
kivitelezõnek kifizette.
Csak néhány kisebb hiánypótló mûveletre kerülhet még sor a
mûszaki ellenõr indítványára.
A költségekhez a Tiszántúli Református Egyházkerülettõl
pályáztunk 500.000,-Ft-ra, melyet meg is kaptunk.
Az egyházközség felhívással fordult Köröstarcsa lakosságához is, hogy aki szívesen támogatja a temetõkerítés
építését, adományával segítsen. Jelenleg közadakozásból
287.000,- Ft. érkezett, amiért köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a költségek fedezetéhez adományukkal
hozzájárultak.
A költség további részének elõteremtéséhez a helyi egyházi
alapítvány és az egyházközség elnökségének hozzájárulására
volt szükség, mert az egyházközség költségvetésébõl
egyszerûen lehetetlen lett volna azt kigazdálkodni.
Sok félreértés született abból, hogy a közelmúltban Lipcsei
Zoltán polgármester úr a temetõkerítés elkészültérõl
nyilatkozott a Békés Megyei Hírlapnak, melyet ezúton szeretnék
tisztázni: Az õ nyilatkozata elsõsorban a köztemetõre
vonatkozott, - nem is vonatkozhatott másra -, hiszen az õ
hatásköre nem terjed ki a Református Temetõre. A kettõ nem
azonos: a köztemetõ az Önkormányzat tulajdona (I.parcella ), a
Református Temetõ pedig a Köröstarcsai Református
Egyházközség tulajdona ( II. III. IV. V. VI. parc. )
Egyébiránt a két temetõtulajdonos között együttmûködési
megállapodás van érvényben, mely szerint az I. parcellába
temetkezõk is azonos fizetség mellett használhatják a
Református Temetõ létesítményeit pl. ravatalozó, illemhely,
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hûtõház… - mivel ezek nélkül nem mûködhetne az
önkormányzati temetõ. A Köztemetõ tulajdonosa viszont a
mûködéshez szükséges szakképesítéssel rendelkezõ kertész
felügyeletét biztosítja a Református Temetõ számára is, ami
egyébként már azzal is teljesített jogszabályi elõírás, hogy a
temetõ karbantartásá t fizetség ellenében szakképesítés sel
rendelkezõ kertész vezette dolgozók végzik.
Bátori Lászlóné ref.lelkész

Köröstarcsai - Csárdaszállási
Református Hittanosok kirándulása
Berekfürdõn
A köröstarcsai és a hozzá tartozó csárdaszállási szórványban élõ
gyülekezet gyermekei számára már több mint 20 esztendeje
minden nyáron kirándulást szervezünk Berekfürdõre. Sajnos az
idõk folyamán nagyon beszûkültek a gyülekezet anyagi
lehetõségei. Az idén elõször sokáig kérdéses volt, hogy most is
meg tudjuk-e ezt tenni, ugyanis a gyülekezet anyagi erõit még
mindig a parókiaépítésre felvett hitel törlesztése és az idõközben
szükségessé vált temetõkerítés építése költsége terhelik. Amikor
az utóbbihoz július elején megérkezett az elnyert egyházkerületi
építési támogatás (500.000,-Ft), s az kiváltotta a kerítésépítésre
tartalékolt összeget, - bár a pénznek lett volna több más fontos
helye is -, késedelmesen, mégis megszerveztük hittanos
gyermekeink kirándulását. Egyetlen idõpontot tudtak már
biztosítani nekünk a Berekfürdõi Konferenciaközpontban:
Július 20-21-re. Feljártuk a felsõs hittanosokat, lefoglaltuk a
helyet, beadtuk a kerülethez a támogatási pályázatot, melynek
kritériuma lett volna, hogy a program kezdete elõtt 30 nappal
beérkezzen. Az Egyházkerület Elnöksége így is, - megértéssel
fogadva indokainkat -, megítélték a fejenkénti 2400,- forintos
támogatást részünkre.
A kirándulás célcsoportja volt: köröstarcsai felsõs hittanos
gyermekeink és a csárdaszállási iskolás hittanosok.
A kirándulás célja: a gyermekeink élmény teli kikapcsolódása,
pihenése; a gyülekezeti-egyházi közösséghez tartozás erõsítése.
A kirándulás helyszíne: Berekfürdõ, Megbékélés Háza, Ifjúsági
Ház, Berekfürdõ-Strandfürdõ. A helyszín mindig ugyan ez.
Ennek ellenére nem megunt, hanem éppen a csoport
biztonságérzetét növeli a már ismert környezet. Nagyon
komfortos, hogy a szállás, az étkezés, a kert nyugalma, a
sportpálya és a fürdõ egymáshoz csak karnyújtásnyira van.
40-en vettünk részt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
A kirándulás költségébõl 240.600,- forintot a Köröstarcsai
Református Egyházközség viselt, további 94.000,- forint
átvállalásával támogatta a Tiszántúli Református Egyházkerület. A csárdaszállási gyermekek utazását a Csárdaszállási
Önkormányzat térítés mentesen biztosította (mint mindig). A
kirándulás gyermekeink számára teljesen ingyenes volt. Minden
segítséget köszönünk és Istennek adunk hálát, hogy a kirándulás
az idén is megvalósulhatott.
Bátori Lászlóné
ref.lelkész, vallástanár

INTÉZMÉNYI HÍREK
Falunap
2019 július 26-27-én került megrendezésre a XIII. Hal és
Falunapok Köröstarcsán. A rendezvényünk elsõ napja a sport és
egészség jegyében zajlott. 9 órától a sporttelepen az U7-es
korosztály számára labdarugó tornát tartottunk. A programon 8
csapat vett részt. Az ide látogató vendégek a kis focisták
mérkõzésén túl íjász bemutatót láthattak, valamint a Békési

2015. február 3

Egészségfejlesztõ iroda egészségfelmérésén vehettek
részt.(vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, pulzus mérés,
testsúly mérés, BMI számítás, testzsír mérés és véroxigénszint
mér és) A rés ztv evõ gye rek ek kie gés zít õ pro gra mké nt
kipróbálhatták a trambulint és az akadálypályát.
Szombaton 10 órától a Szabó Károly Mûvelõdési Házban került
megrendezésre a rendezvény megnyitója alkalmából Baji József
festõ kiállítása, melyre szép számmal érkeztek az érdeklõdõk. A
megnyitón közremûködött Gyaraki Viktor és Jozaf Attila a
Subrika Hagyományõrzõ csoport tagjai. Ezzel párhuzamosan
reggel 8 órától kezdõdött a Ligeti Rendezvényközpontban a hal
és tájjellegû ételek fõzõversenye valamint a mézes sütemények
és házi pálinkák versenye. Kiemelten fontosnak tartjuk a
fõzõversenyt, hiszen sok család számára talán egy évben egyszer
adatik meg, hogy egy egész napot együtt töltsenek kellemes
környezetben és jó hangulatban. Sokan csak ilyenkor
találkoznak vidéki, régen látott ismerõseikkel, családtagjaikkal.
Míg készültek a finomabbnál-finomabb ételek, Bögre Imre
zenéire szórakozhattak a vendégek. Az eredményhirdetés elõtt
14 órától a helyi mûvészeti csapatok mutatkoztak be
színpadunkon. Elsõként egy kis ebéd utáni zumbaparty rázta fel
a közönséget Csaplár Dominika vezetésével, majd a köröstarcsai
Asszonykórus készült egy népdalcsokorral. Õket az Óvoda
Margaréta és Pillangó csoportja követte, majd Gyaraki Viktor és
Komlós Lilián társastánc bemutatóját láthattuk. Az idén
elballagó nagycsoportosok is bemutatkoztak, végül pedig a
Köröstarcsai Mazsorett együttes Gyémánt és Mini csoportját
láthatták az ide látogatók.
15 órától barátságos mérkõzés vette kezdetét a sporttelepen, ahol
a Magna Cum Laude és a Sparrow csapata játszott. Ezt követõen
a Magna Cum laude új dalának tiszteletére az elsõ almafáját
ültette el a zenekar.

Közben a Ligeti Rendezvényközpontban is zajlottak a
programok. Vadász település testvérpárosa Szabó Viktória és
Szabó Hunor zenés, énekes produkcióját láthattuk. Õket követte
a Retrock Band, akik retró rock slágerekkel hangolták rá a
vendégeket az estére. A koncertet követõen az év civil szervezete
díj átadására került sor, melyet nagy örömmel vehetett át a
Köröstarcsai Községi Sportkör Labdarugó csapata.
A díjátadót követõen a Magna Cum Laude szórakoztatott
bennünket élõ koncertjükkel. Végezetül a csodás tûzijáték zárta
a rendezvényünket.
Hal- és Tájjellegû ételek, Mézes sütemények,
Házi pálinkák versenyeinek eredményei:
Halételek kategóriában: 3. helyezést ért el az „A” menü csapata
az Egészben sült süllõvel, 2. helyezést ért el Ági és unokái
csapata a Halbabgulyással, 1. helyezést ért el a Tavirózsa csapata
a Halpaprikással.
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Tájjellegû ételek fõzõversenye: 3. helyezést ért el a Nova csapat
Marhagulyás levesükkel, 2. helyezést ért el a Szabó-Litvai
csapat Marha növendék pörköltjükkel és 1. helyezést ért el
Mama és az unokák csapata, akik Bégetõ birkájukkal nyerték el a
zsûri ízlését.
Mézes sütemények versenye: 3. helyezést ért el Zolnai Éva
Kókuszkockája, 2. helyezett lett Bátoriné Szabó Margit Mézes
Krémese és 1. helyezett lett Dudás Barbara Mézes Eklerfánkja.
Házi pálinkák versenye: 3. helyezett lett Szabó Zoltán
Õszibarack pálinkája, 2. helyezett lett Lõrincz Lóránd Vadászi
Barack pálinkája és 1. helyezett lett Adamik Pálné Birs ágyon
érlelt pálinkája.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a XIII. Hal és Falunapok
rendezvényünk megvalósulásáért a Délvill Dél-Alföldi
Villamos Hálózat Kft.-nek és dolgozóinak a kitartó
munkájukért, hogy a pályázati projekt a rendezvény elõtt
sikeresen megvalósult, a lakosság megértését és türelmét az
áramszünetek miatt, valamint a munkálatokkal járó közlekedési
kellemetlenségek miatt. Továbbá köszönet a Békési
Rendõrkapitányságnak, a Köröstarcsai Polgárõr Egyesületnek, a
Delta Országos Katasztrófa Mentõ Csoportnak és a Cash
Controll Security Kft.-nek a helyszín biztosításáét. Az
Önkormányzati Házibrigád minden dolgozójának. A Sporttelep
dolgozóinak a sportrendezvényen való közremûködéséért.
Köszönet minden kedves támogatónak, aki anyagilag,
erkölcsileg, fizikailag, és természetben hozzájárult a rendezvény
színvonalas megvalósításához! Természetesen nem hagyom ki a
mûvészeti és sport csoportjainkat valamint felkészítõiket és
edzõiket sem, hiszen õk is szerves részét képezik a
településünknek és a mûsoraikkal, programjaikkal színezik a
rendezvényt. Kitartó munkájukért minden elismerésem. Külön
szeretném megköszönni Baji Józsefnek, hogy festményeinek
kiállításával nyithattuk meg a rendezvényünket.
Köszönet a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár minden
dolgozójának a szervezõ és lebonyolító munkát, valamint Szabó
Zoltának a segítõ közremûködését.
Úgy gondolom, hogy ez alatt a 2 nap alatt mutatkozott meg
igazán, hogy milyen összetartás van a településünkön.
Lipcsei Zoltán polgármester

60 éves osztálytalálkozó
az Arany Gusztáv Általános Iskolában
Az 1958-1959. évben végzett tanulóink osztálytalálkozót
tartottak 2019.08.03.-án szombaton a Nagyiskolában.
A találkozó fõ szervezõje Simon Piroska néni volt.
A rendezvény elsõ programpontjaként meghallgatták az
emlékharangot, amivel elhunyt osztálytársaikra (Alb Sándor,
Birinyi Ferenc, Csák Gyula, Csák Imre, Imely Rozália,
Fazekas Kaszás Ágnes, Kopányi Sándor, Kubik János,
Kovács László, Lázok Lajos, Maczkó Ilona, Marcsó Mária,
Cs. Nagy László, Ónodi Margit, Ónodi Antal, Gál Ferenc,
Hajdú Lajos, Kós László, Somogyi Sára, Szász Ilona, Süli
János, Szilasi Veronika, Szász Imre, Tóth Etelka, Tóth
István, Petneházi György), Osztályfõnökeikre: Friedrich
Endrénére, Tóth Imrére-és a többi elhunyt tanárukra
valamint a gondnokokra: Osváth Antalra és Osváth Antalné
Róza nénire emlékeztek.
Az osztály a Parókiára vonult, ahol Bátori Lászlóné tiszteletes
asszony fogadta õket.
Ezt követõen érkeztek meg az általános iskolába, ahol felvételrõl
megtekintették, ahogyan Skype-on keresztül kapcsolatot
teremtettünk dr. Budai István volt osztálytárssal, aki
Vancouverben, Kanadában él, 6 unokája van, 2016-ig praktizált
fogorvosként.
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Felolvasták a naplót és csoportképet készítettek Arany Gusztáv
névadó emléktáblája elõtt a zsibongóban.
Estebéd a Sparrow Caféban volt.
Bár az idõjárás nem végig volt kedvezõ (jeges esõ), a hangulatra
nem lehetett panasz.

Mazsorett hírek
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt és Mini
csoportjaival július közepén, a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban táboroztunk, megfelelõ személyi és tárgyi feltételek
mellett.
A tábor célja megvalósult, amely fejlõdési lehetõséget nyújtott a
gyermekek számára. A közös bemelegítés után, minden
korosztály a saját szintjének megfelelõ oktatásban részesült.
Az oktatás törzsanyagát képezte a bottechnika bõvítése, a
korábban tanultak ellenõrzése, korrekciója, a pozitívumok
rögzítése után, új elemeket, mozgásformákat és koreográfiát
tanultunk, elõkészítve a következõ verseny évadot.
A gyerekek lelkesen, szorgalmasan, vidáman sajátították el az
anyagot, egymást bíztatva és segítve, amit a tábor zárásaként a
szülõknek és hozzátartozóknak bemutattunk.
KÖSZÖNJÜK szépen a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
dolgozóinak a helyszínt és a lehetõségeket.
KÖSZÖNJÜK szépen az együttes alapító tagjainak, Baliga
Tamarának, Báthori Orsolyának, Smiri Zsófiának, Tóth Gréta
Jankának és Vértes Viktóriának az önzetlen segítséget.
A tanfolyam szeptemberben folytatódik. Beiratkozás a
Mûvelõdési Házban lesz, szeptember 3-án, (kedd) 16:30 órakor,
amelyre minden kedves érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ
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Kalandtábor a Mûvelõdési Házban
2019. július 8.-12.
Nagy sikerrel zárult a nyári kalandtábor a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban, ahol a gyerekek szabadjára engedhették
kreatív ötleteiket. A gyöngyfûzéstõl kezdve volt rajzolás, festés,
trambulin, íjászkodás, kincskeresés, játékok és különbözõ
ügyességi feladatok. A táborozó gyerekek, kicsik és nagyon
egyaránt, mindent kipróbálhattak, amit csak szerettek volna, és
nagyon élvezték a feladatokat. A tábor elején a kicsit félõs
gyerkõcök is feloldódtak az utolsó napokra.
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az intézmény dolgozói otthonossá tenni a helyet, asztalokat,
székeket biztosítottak, sõt a tüzet is elõkészítették, csak meg
kellett gyújtani.
A klubtagok kérték, hogy legközelebb is rendezzünk hasonló
rendezvényt. Köszönetet mondok az Intézmény vezetõjének,
dolgozóinak és a tagjainak is a segítségért, megjelenésért.
Köszönetet kell mondanom Tóth Jánosné, Kozma Imréné
Osváth Ferencné és Kubik Jánosné tagjainknak, kik a 2019 július
26-27-i falunap megrendezésében saját készítésû süteményeikkel járultak hozzá a megvendégeléshez.
A Nõklub augusztus 15-én a ligetben süteménnyel vendégelte
meg tagjait. 34 fõ, tag vett részt és mindenki jól érezte magát a
természet lágy ölén. Rossznak indult az idõjárás, de végül is
kivirult.
Köszönetemet fejezem ki a Polgármester Úrnak, a hely, a
berendezés és a mozgásukban korlátozottak részére biztosított
kocsiért.
Köszönet illeti még Somogyiné Magdit a képek készítéséért,
mely a facebookon megtekinthetõ. A sok tombolatárgyakat is
mindenkinek köszönöm.
Legközelebbi összejövetelét a klub szeptember 2-án hétfõn
tartja, melynek pontos helye még nem tudott.
Bálint Lászlóné

Köröstarcsai polgárõr kitüntetések a
XIX. Békés Megyei Polgárõr Napon
Kirándulás a fõvárosban
Iskolánk kitûnõ tanulói 2019. július 5-én jutalomból részt
vehettek egy budapesti cirkusz látogatáson.
Vonattal utaztunk, amely a mezõberényi vasútállomásról indult.
Rajtam kívül 12 tanuló volt jelen, a kísérõink Szegedi Katalin
tanító néni, Lakatosné Kurucsó Anikó és Hajdúné Margitka néni
voltak. Az utazás hosszú volt, így alkalmunk nyílt egy jót
beszélgetni.
Megérkeztünk a Keleti pályaudvarra, ahonnan trolival utaztunk,
majd a Margit-hídon sétálva eljutottunk Margitszigetig.
Megnéztük és hallgattuk a Zenélõ szökõkút elõadását, majd
Dotto-vonattal körbe utaztuk a szigetet. Jártunk egy régi kolostor
romjainál és a Szent Mihály-kápolnánál, amely a 13. században
épült. Láttuk a stadiont, a Palatinus strandot, a kaszinót, a
vadasparkot, a rózsakertet és a Japán-kertet is.
A fõváros megannyi nevezetességét csodálhattuk a Duna-parton
haladó villamosból, amellyel a Bazilika közelébe utaztunk.
Meglátogattuk a híres „Rózsa fagyizót”.
Onnan a kis földalatti csodás világával érkeztünk a Fõvárosi
Nagycirkuszba, ahol megtekintettük a Repülõcirkusz elõadását.
Voltak artisták, zsonglõrök, egy kutyaidomár és egy bohóc is. A
mûsor különlegessége az volt, amikor egy bácsi távirányítású
repülõgéppel kivitelezhetetlennek tûnõ trükköket mutatott be.
Az elõadás után elindultunk vissza a pályaudvarra. Újabb,
hosszú vonatozás következett hazáig.
Sok-sok új élménnyel lettünk gazdagabbak, köszönjük szépen
kísérõinknek ezt a remek lehetõséget!
Kiszel Bertold Farkas 4. osztályos tanuló

A rendezvény egyik fõvédnöke, Takács Árpád megyei
kormánymegbízott kiemelte, hogy a polgárõrök egyik legfõbb
erénye a lelkesedés, a felelõsségvállalás, a helyzethez való
alkalmazkodás és az alkotás vágya. Legfõbb jellemzõjük a
cselekvõképesség, a reagálóképesség és az együttmûködésre
való hajlam, együttmûködnek az ország egyik legjobb
rendõrségével, a katasztrófavédelemmel, a rendvédelmi szervekkel és a kormányzattal - tette hozzá.
Az Országos Polgárõr Szövetség elnöke köszönetét és
elismerését fejezte ki a Békés Megyei Polgárõrök Szövetségének.
XIX. Békés Megyei Polgárõr Napon adományozott üveg
emlékplakettet Köröstarcsa Község Önkormányzata Mojsziás
Miklós úr részére elismerésül a közbiztonság érdekében végzett
kiemelkedõ polgárõr munkájáért.
Marton László az önkéntes közösségi munkájáért és a település
közbiztonságáért kifejtett bûnmegelõzési tevékenysége elismeréséül Köröstarcsai Polgárõr Egyesület tagja részére
Hollóházi porcelán emléktárgyat adományozott Békés Megyei
Rendõr-Fõkapitányság vezetõje Dr. Polyák Zsolt.

CIVIL SZERVEZETEK
Nõklub szalonnasütése!
A Nõklub a Község Önkormányzata Alapszolgáltatási
Központtal együttesen 2019. július 15-én szalonnasütést
rendezett az ÖNO udvarán. A klub tagjai közül sokan részt
vettek a rendezvényen és nagyon jól érezték magukat. Segítettek

Mojsziás Miklós, Lipcsei Zoltán polgármester, Marton László
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A Köröstarcsai Értéktár értékei
A Köröstarcsai Értéktárba eddig felvett értékek a következõk:
2014 és 2019 között több mint 50 érték érkezett minden
területrõl értéktárunkba.
Arany Gusztáv Általános Iskola épülete,Fekete nyárfa a Körös
árterén, Százéves kert-Liget, Köröstarcsai Képeslapgyûjtemény,
Köröstarcsa Község Önkormányzatának épülete, volt,
Petneházy villa, Vén Márkus legendája, Konyeczkiné Gyõri
Etelka festõasszony, költõ, fényképész munkássága, Református
Templom, Köröstarcsai Tájház, Kásás hurka, Köröstarcsai
Szikvízgyártás, Hal- és Falunapok, Vándorló méhészet, A Liget
melletti „Kúria” területén lévõ idõs feketefenyõ, A Liget melletti
„Kúria” telkén lévõ 1db idõs kocsányos tölgy (Quercus robur)
1550/4 hrsz, Református temetõ 100 évesnél idõsebb épen
maradt kopjafái (2db). Angyalos síremlék 2 db., A ligeti Pavilon
épülete (1540 hrsz.), A református parókia épülete Kossuth u.
(566 hrsz.), A Kossuth L. u. Kossuth tér saroképület, Kossuth tér.
(565 hrsz., Üzletsor),
Az alábbi helyi építészeti értékeket hordozó épületek: Kossuth u.
19 (585 hrsz.), Petõfi s. u. (587 hrsz.), Petõfi S. u. 4 (588 hrsz),
Kálvin u. 13 (560 hrsz.), Holtkörös u. 7. (465 hrsz.), Kossuth L.
u. 21. (586 hrsz.), Kossuth L. u. 13 (578 hrsz.), Kossuth L. u. 11
sz. (575 hrsz.) Kossuth L. u. 10 (435 hrsz.), Sárga erdei tulipán
(Tulipa sylvestris), Szabó Károly történész bibliográfus, Gulyás
György zenepedagógus, I. és II. vh. emlékmû, Kishajó kikötõ,
KÖBE helytörténeti gyûjteménye, Kérészjárás, Köröstarcsai
vászonszövés, Templomi orgona, Gyõri féle savanyú káposzta,
Kettõs-Körös folyó, Gerebcsiny virág (réti õszirózsa),
Koronglövészet, Tarcsai betyáros tészta, Majorságban található
hintó, Hunnia csipke, Karolin majorban található pince és
magtár, Régi tûzoltókocsi Tûzoltóság épülete, volt községháza,
Köröstarcsa Köztéri kútjai, A 150 éves köröstarcsai Postahivatal,
Csávás István féle biolé/ biogazdaság, Sziki sóvirág mezõ,
Mocsári nõszirom, Kettõs-Körös ártéren, Kapuk és oromdíszek,
tornácdíszek - népi építészeti értékeink, Köröstarcsai
rizstermesztés kultúrája, Arany Gusztáv (1872-1937) lelkész
munkássága, Szakál család Szakál Lajos (1816-75) és
leszármazottjai munkássága, Karolin major építészeti emlékei
(magtár, pince, kovács mûhely), Kettõs-Körös folyó és holtágai
köröstarcsai szakasza, Köröstarcsai halastavak, Baji József és id.
Baji József köröstarcsai festõk munkássága, Szentmihályiné
Szabó Mária írónõ trilógiája Köröstarcsáról, Köröstarcsa '48-as
honvédjei, Köröstarcsai Szent Imre kápolna, Gyõri Sándor
mûlépkészítõ üzeme, Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál és
Szilvanap
Az Értéktár Bizottság várja a javaslatokat, fõképp a helyi
jelentõségû természeti értékekre, melyet megtehetnek a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Értéktár Bizottság elnöke: Végh Judit

NyárzáROCKest
Köröstarcsa LIGET 2019.08.31.
Napközben:
- autós- és motoros találkozó
- íjászat
- ugrálóvár
- büfé

15:00 Csárda Gym - erõsember bemutató
20:30 East End
21:30 Rock.hu
22:30 Leponexx
A programok ingyenesek!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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V. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál
és XI. Szilvanap
2019. szeptember 14. Köröstarcsa
Ligeti Rendezvényközpont
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete és a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház szervezésében minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk!
Program:
14.00 Elszármazott találkozó és a Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete ünnepi közgyûlése
15.00 Ünnepélyes megnyitó Zenepavilon átadása közremûködik a Subrika Hagyományõrzõ gyermek csoport
15.30 Fülemüle énekverseny díjkiosztása, díjazottak
fellépése - közremûködik az Arany Gusztáv Ált. Isk. és AMI
gyermekkórusa
16.00 Kis-Berényke Táncegyüttes mûsora
16.30 Dobozi Ifjúsági Néptánccsoport mûsora
17.00 Ványai Húrszaggatók és Ahhozképest Népzenei
együttesek mûsora
18.00 Berény Táncegyüttes mûsora
18.30 Az „Év embere” díj átadása
19.00 a Mezõberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje közremûködik a Berény Táncegyüttes
20.00 A szentesi Phlox tûzzsonglõr csoport bemutatója tûzgyújtás
21.00 Táncház közremûködik az Ahhozképest Népzenei
Együttes, és a Berény táncegyüttes
Közben: lekvár fõzés, Dobozi Népmûvészeti Egyesület
mesterség bemutatója, Mezõberény és Köröstarcsa
Települési Értéktárak kiállítása, Mezõberényi Íjászegyesület
bemutatója, helyi termék vásár, népi ételkóstoló, népi
játszóház körhintával
Rossz idõ esetén a programok a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban kerülnek megrendezésre!
Támogatók: Köröstarcsáért Barátok Egyesülete, Szabó
Károly Mûvelõdési Ház, Köröstarcsa Község Önkormányzata, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Köröstarcsai
Értéktár Bizottság, Cavity Eye Hungary Kft.

Kopányi László e.v.
Tel.: +36-30/2194-154
-fûkaszálás, fûnyírás, -bozótirtás, -telektisztítás,
-ágaprítás, -fa kivágás, -gallyazás
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: Dr. Kiss Lilla
aljegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen azonosul a szerzõk
cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal. § Nyomtatás:
Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000

