ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aképviselő-testület 2021. június 24-én rendkívüli ülést tartott.
A testület a település 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
A testület a veszélyhelyzetben született döntésekről és fontosabb
eseményekről szóló beszámolót jóváhagyta.
A képviselő-testület a háziorvosok egészségügyi ellátásról szóló
beszámolóját elfogadta.
A testület a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati adóztatásról, a 2020. évi helyi adók bevételeinek
alakulásáról szóló beszámolót elfogadta és felhívta a
polgármester figyelmét, hogy gondoskodjon a helyi
adóbevételekről szóló lakossági tájékoztató helyben szokásos
módon történő kihirdetéséről.
A képviselő-testület elfogadta a 2021. II. félévi munkatervét,
mely szerint az alábbi időpontokban és napirendekkel lesznek
megtartva az ülések:
Szeptember 23. (csütörtök) 16 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
3. Beszámoló azAlapszolgáltatási Központ tevékenységéről
Előadó: Vértesné Herbert Katalin intézményvezető
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
tevékenységéről
Előadó: intézményvezető
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Beszámoló a mezőőri őrszolgálat tevékenységéről
Előadó: Rangasz Dávid mezőőr
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Előadó: dr. Kiss Lilla jegyző
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
November 25. (csütörtök) 16 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Köröstarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi

költségvetésének várható irányszámai
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
3. Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata
Előadó: dr. Kiss Lilla jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
4. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
5. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
6. Az önkormányzat 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: dr. Kiss Lilla jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7. A Képviselő-testület 2022. évi I. félévi munkatervének
elkészítése
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
8. Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
döntés
Előadó: dr. Kiss Lilla jegyző
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
9. Bejelentések
A képviselő-testület módosította a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét, a módosítás azt
tartalmazta, hogy a kölcsön fennállásának időtartamára az
elidegenítési és terhelési tilalom és jelzálogjog 500.000,-Ft felett
került bejegyzésre.
A testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló rendeletét.
A testület módosította az önkormányzat 2021. évi költségvetési
rendeletét.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a fogorvosi feladatok
egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására
vonatkozó feladat ellátási szerződést dr. Patzer Tímea vállalkozó
fogorvossal a fogorvos kérésére 2021. június 30. nappal közös
megegyezéssel megszünteti és az így megüresedett fogorvosi
körzetre helyettesítési szerződést köt dr. Bondár Ildikó
vállalkozó fogorvossal.
Aképviselő-testület 2021. július 8-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és
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Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény intézményvezetőjének
Szabados Katát nevezte ki 2021. augusztus 15. naptól 2026.
augusztus 15. napig, határozott időre.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének Forró Antalnét nevezte ki 2021. augusztus 1-től
2026. július 31. napig, határozott időre.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát a
Magyar Falu Programban „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása” megnevezésű felhívás kereté
belül megvalósítandó „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
Köröstarcsán” projekt építési munkáinak megvalósítása
érdekében ajánlatadásra felkérendők köréről. Megbízták a
polgármestert, hogy az építési munkákra kérjen ajánlatot az
alábbi gazdasági szereplőktől:
- Fehér&Fehér Kft. Orosháza
- Euro Mobil Plusz Kft, Budapest
- Euro-Konzorcium Speciál Transzport Zrt. Budapest.
Aképviselő-testület 2021. július 15-én rendkívüli ülést tartott.
A testület a Magyar Falu Programban „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása” megnevezésű felhívás keretén
belül megvalósítandó „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
Köröstarcsán” projekt útépítési munkáinak megvalósítására az
alábbi döntéseket hozta:
A Fehér&Fehér Kft. Orosháza, Euro Mobil Plusz Kft, Budapest,
Euro-Konzorcium Speciál Transzport Zrt. Budapest ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese az Euro Mobil Plusz Kft. bruttó 18.543.759,Ft ajánlati árral.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási
célú kiegészítő támogatásai
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen igényelt
támogatásból megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú utak
felújítása építési munkáinak megvalósítása érdekében
ajánlatadásra felkérendők köréről.
Megbízta a polgármestert, hogy az építési munkákra kérjen
ajánlatot az alábbi gazdasági szereplőktől:
- Fehér & Fehér KFT., Orosháza
- EURO MOBIL PLUSZ Kft., Budapest
- EURO-KONZORCIUM SPECIÁL TRANSZPORT Zrt., Budapest
- KONDOROSI MÉLYÉPÍTŐ Kft., Újlengyel
A testület elfogadta a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Aképviselő-testület 2021. július 28-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen igényelt
támogatásból megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú utak
felújítása építési munkáinak megvalósítása érdekében az alábbi
döntéseket hozta:
A Fehér & Fehér KFT., Orosháza, EURO MOBIL PLUSZ Kft.,
Budapest, EURO-KONZORCIUM SPECIÁL TRANSZPORT
Zrt., Budapest és a KONDOROSI MÉLYÉPÍTŐ Kft., Újlengyel
ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese az Euro Mobil Plusz Kft. bruttó 23.540.000,Ft ajánlati árral.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

2021. augusztus

kapcsolódó támogatására. A támogatáshoz vállalt önerő összege
529.590,-Ft, melyet a képviselő-testület az önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről szóló rendelet szerinti szociális előirányzat
terhére biztosítja. A települési önkormányzat vállalja, hogy a
szociális célú tüzelőanyagban (barnakőszén) részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester javaslatát a
Magyar Falu Program, „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” megnevezésű felhívás keretén belül
megvalósítandó „Szolgálati lakás felújítása Köröstarcsa
Községben” projekt építési munkáinak megvalósítása
érdekében ajánlatadásra felkérendők köréről.
Megbízta a polgármestert, hogy az építési munkákra kérjen
ajánlatot az alábbi gazdasági szereplőktől:
- BÁLTÉP Bt., Békés
- Békés-VILL Kft., Békés
- IPTENDER Kft., Békés
- KONDOR-SZOLG Kft., Kondoros
- HARTMANN Kft., Békéscsaba.

Fejlesztések, bővítések, karbantartások
Kerékpárút építés!
Jó ütemben halad Köröstarcsán a 47-es főút mellett készülő
kerékpárút építése. A tervek szerint a fejlesztést iskolakezdésre
át tudják adni, így szeptemberre mind a diákok, mind a felnőttek
számára biztonságosabbá válik a közlekedés.
Mintegy 630 méteren épül meg az új kerékpárút Köröstarcsán, a
két iskolaépület között. Az önkormányzat a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programon nyert el összesen több
mint 73 millió forintos támogatást a célra.
Nagyban megkönnyíti a közlekedést mind a kerékpárosok mind
a gépjárművek részére, hiszen legtöbben érthető módon a 47-es
úton bicikliztek. A szakasz forgalma azonban folyamatosan
emelkedik, egyre több autós és teherautó használja és halad át
ezen a részen. Ezért is fontos, hogy erősítsük a biztonságot,
hiszen nagyon sok gyermek, illetve gyermekes szülő is
kerékpározik itt. A diákok iskolába is gyakran ezen a módon
mennek.

Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója
Megkezdődött a köröstarcsai belvízelvezető rendszer
rekonstrukciójának második üteme. A pályázati támogatással
megvalósuló beruházással évtizedes problémát orvosolnak és a
csapadékvíznek való kitettséget is jelentősen csökkentik a
településen. Korábban, ha nem is az elmúlt években, de a
szélsőséges csapadékviszonyok miatt kialakult belvíz jelentős
károkat okozott a településen.
Belvízveszéllyel fenyegető időszak azonban nem csak a tavaszi
hónapokban fordult elő, hiszen augusztusban is volt olyan,
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amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott le. A
vizek levezetése egyes területről csak lassan lehetséges, ami
egyben azt is jelenti, hogy belterületi részek veszélyeztetettek az
esetleges belvíztől.
Az elmúlt évtizedek kárai rákényszerítették önkormányzatunkat
a belvízrendszer felülvizsgálatára. A most kezdődött projekt
megoldást nyújt arra, hogy az eddig felújítással nem érintett
területek egy további részének belvíz problémáit orvosoljuk,
valamint biztosítsuk a település belterületi részének több mint
harmadára a lehulló csapadék biztonságos és gyors elvezetését
fogalmazott a polgármester, majd hozzátette, az érintett
területeken található a település lakásállományának több mint
harmada, illetve több önkormányzati intézmény is. A pályázati
anyagban egyébként kiemelték, Lipcsei Zoltán elmondta, a
József AttilaTavasz-KettősmalomBerényiEpreskert utcai és a
Róna utcai belvízelvezető csatornák felújítása is megvalósul a
projektben.
József Attila utcában található vezérárok is megújításra kerül. Az
Epreskert utcai záportározó feladata lenne, hogy a település
csapadékvizének jelentős részét, mintegy 50 százalékát
elvezesse. A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programon elnyert mintegy 150 millió forintos támogatással
valósul meg Köröstarcsán.

Útjavítás, kátyúzás!
A Magyar Falu Program keretein belül megvalósításra került az
Aradi és a Verem utca szórt alapos javítása.
A szilárd burkolatú utak kátyúzása az Arany János utca, Deák
utca, Kossuth tér, Harcsa utca, és a Damjanich utcákban Finn
hideg aszfalttal elvégezte az önkormányzat házibrigádja,
további kátyúzások folyamatban vannak.

2015. február 3

Búcsúztatás és köszöntés a védőnői szolgálatban!
2021. augusztus 1 nappal búcsúztattuk Bencsikné Hudák Ilonát
településünk, mindenki védőnőjét.
Icu 1959-ben született Mezőberényben, az általános iskola
elvégzése után a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumban
érettségizett 1978-ban, majd Szegeden az Orvostovábbképző
Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán
szerezte diplomáját.

A diploma megszerzése után folyamatosan dolgozott
védőnőként először Szakmáron, majd Mezőberényben és
Eleken, kisebb megszakítása 1983-ban volt a lánya születésekor.
Köröstarcsán 1995. november 1-én kezdte meg munkáját, ahol
védőnőként a jelenig, nyugdíjazásáig dolgozott.
Munkaköre mellett megbízási szerződéssel rövidebb-hosszabb
ideig ellátta az iskola egészségügyi feladatokat, a közoktatási
intézményekben gyermekgondozási feladatokat, a gyermekjóléti szolgálatot.
Munkája mellett mindig azt érezte, hogy tudását fejlesztenie
kell, ezért jelentkezett és felvételt nyert a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Kar Államigazgatási Továbbképző Intézet Szociális igazgatás szakára a
2000/2001-es tanévre, melyet saját költségén, saját szabadsága
terhére el is végzett.
2006-ban 25 éves, 2011-ben 30 éves munkaviszonyára
jubileumi jutalomban részesült.
2007. novemberétől egyedül látta el a két védőnői körzetet napi
feladatait.
2015-ben Köröstarcsa Község Szolgálatáért kitüntetést
adományozott számára a Képviselő-testület.
A nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel 2021.
augusztus 1-én jogosulttá válik ezért kérte a felmentését. 2020.
december 1-től 8 hónapos felmentési idejét kezdte meg, amiből 4
hónapot munkával, 4 hónapot munkavégzés alól felmentéssel
tölt.
Munkáját mindig a legnagyobb szakmai tudással, hivatástudattal, odaadással végezte, melyet ezúton is köszönünk.
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Munkakörét és feladatát ugyan ilyen odaadással adta át Prorokné
Csatlós Krisztina „új” védőnőnknek, akit ezúton szeretnénk
bemutatni.
Prorokné Csatlós Krisztina, aki a nyugdíjba vonuló Bencsikné
Hudák Ilonát váltja a Köröstarcsai Védőnői Szolgálaton.
1997-ben született, Mezőberényben nőtt fel. Az általános iskola
elvégzése után célirányosan a Békéscsabai Szentgyörgyi Albert
Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte meg tanulmányait,
hiszen már 13 éves kora óta a védőnői pályára készült. 2015-ben
sikeres érettségi vizsgát tett, majd ugyanebben az évben
megkezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar védőnői szakán,
ahol 2019-ben szerzett diplomát.
Rövid gyakornoki idő után 2021. február 18-án került
kinevezésre, mint helyettes védőnő a Köröstarcsai Védőnői
Szolgálatnál és 2021. augusztus 2. napjától látja majd el
feladatait önállóan, mint körzeti védőnő.
Célja, hogy a kismamáknak és kisgyermekes édesanyáknak
segítséget tudjon nyújtani a várandósság, a gyermekgondozás és
nevelés útvesztőiben, ötvözze a modern tanácsadási elveket a
hagyományos elvekkel. Igyekszik minden kismamát és
édesanyát megismerni, hogy személyre szabott tanácsokkal
tudjon szolgálni, olyan útmutatással, melyet maguknak
érezhetnek a gondozottak, betartásuk, követésük nem jelent
kihívást, nem megterhelő.
A jövőben is nagy hangsúlyt szeretne fektetni az önképzésre,
hogy minél széleskörűbb szolgáltatással tudja várni a körzetébe
tartozó leendő és már édesanyákat.
Köszöntjük őt településünkön, munkájához jó egészséget,
kitartást kívánva. Bízom benne, hogy megtalálja számításait a
településen és sok-sok évig áll a Köröstarcsai lakosság
szolgálatában!
Változás a fogorvosi ellátásban
Örömmel mutatom be Önöknek településünk új fogorvosát, Dr.
Bondár Ildikót. A Doktornő 2005-ben szerzett fogorvosi
diplomát a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán,
majd a Szegedi Fogorvostudományi Karon konzerváló fogászat
és protetika szakorvosi végzettséget szerzett. Jelenleg
Muronyban lát el fogorvosi feladatokat és ezentúl Köröstarcsán
is. A Doktornő célja a magas szintű fogorvosi ellátás biztosítása,
a Köröstarcsán élő lakosság megelőző és gyógyító
tevékenységének ellátása, melyet a több, mint 15 éves szakmai
gyakorlata is lehetővé tesz.
Rendelési idő: kedd 7:00-13:00-ig, péntek 12:30-18:30-ig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámon érhető el: 06-66/635599.
Bízom benne, hogy a lakosság bizalommal fordul a Doktornő
felé és Ő is örömmel fogja nálunk hosszú ideig végezni a
munkáját.Munkájához kitartást és jó egészséget kívánunk!
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán polgármester
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XIV. Hal- és Falunap Köröstarcsán
A tavalyi év kihagyása után az idei évben lehetőség nyílt az új
kormányrendelet alapján a Falunap megrendezésére, így 2021.
július 31-én került megrendezésre a nem mindennapinak
mondható XIV. Hal- és Falunap a sok-sok átszervezések ellenére
is. Az esemény nem jöhetett volna létre a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság „Békés megyei települések 2021. évi nyári
közösségépítő programjainak támogatása c. pályázat és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott TTP-KP-12020/1-000445 azonosítójú Határon túli magyarsággal
kapcsolatos egyes támogatások c. pályázat nélkül.
Aktív kapcsolatot ápolunk a testvértelepülésünkkel Orommal,
így az idei évben egy nagybusszal tudtak eljönni Településünkre.
Mindig az élet írja a forgatókönyvet. Vadász településről
érkezett vendégeket Haász Tibor polgármester úr vezetésével
időben tudtuk fogadni. Nagy nehézségek és fáradságos utazás
után megérkezett az oromi testvértelepülés delegációja Lékó
Róbert Helyi Közösség elnökének vezetésével is a Sporttelepre,
ahol barátságos futballmérkőzést játszottak a felnőtt csapatok
(Köröstarcsa-Orom).

A vándorserleget Orom csapata vihette haza. A kispályás felnőtt
labdarugó mérkőzés eredménye: 7:5 Orom javára. A nap
hátralévő része már zökkenőmentesen és jó hangulatban telt.
A délutáni események a református templomban folytatódtak
Bátori Lászlóné református lelkész tartott istentiszteletet abból
az apropóból, hogy településünk első írásos említésének 800
éves évfordulója van. A templom egy településéletében mindig
fontos szerepet töltött be. Magát az épületet is a falu
legmagasabban fekvő helyére építették. 1221-től eltelt kerek
800 év, ami idő alatt a település életében rengeteg változás,
esemény, átalakulás, fejlődés történt. Már 800 éve annak, hogy
itt Köröstarcsán biztosan tudjuk az írásos dokumentumok
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alapján, hogy egy közösség élte a mindennapjait. Fontos ez a
2021-es esztendő a mi életünkben. Így Szívünk hangjai című
ünnepi hangversennyel emlékeztünk meg a 800 évre a Hal- és
Falunap programjain belül. Előadók: Pörneki Anikó
énekművész, hangképző tanár, kinek repertoárjában szerepelnek
klasszikus dalok, áriák, musical és operett részletek, hazafias
dalok, magyar nóták, örökzöldek. Sarkadi László
előadóművész, zenetanár, nótaénekes, nótaszerző. Vozár Márton
Krisztián zongoraművész kísérte zongorán az énekeseket.
Bartók, Bach, Handel, darabok mellett magyar népdalt, Kodály
dalokat is hallhattunk csodálatos előadásban.
A programok a Ligeti rendezvényközpontban folytatódtak
Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntőjével. Majd ezt követte
Végh Judit etnográfus a Települési értékeink című kiállítás
megnyitó beszédével, melyen említésre került az Értéktár
Bizottság által megnevezett a település életét meghatározó
összes eddigi felvett érték felsorolására is. Majd elmesélte, hogy
szerzőtársával B. Szűcs Irénkével, hogy hogyan zajlott a
hosszas munka addig, amíg a Fejezetek Köröstarcsa történetéből
és néprajzából című monográfia elkészült és bemutatásra
kerülhetett. Ilyen még a település eddigi életében nem volt. Ez
egy igazi siker történet.

Végh Judit nagyon köszöni az adatközlők és az adatgyűjtők
munkáját. Ez alatt a kiadványban található képekből és
drónfelvételekből láthattunk képeket ill. vetítést. Köszönjük
Végh Judit áldozatos munkáját.

A zenepavilon színpadán Gyaraki Viktor és Kiss Petra társastánc
bemutatója kápráztatta el a közönséget kétszer is. Ugyanis open
soros standard és latin amerikai táncokat is adtak elő.
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A Magyarkanizsi Alapfokú Zeneiskola oromi tanulói Vajda
Anna és Szurok Noel klarinét előadását hallhattuk. Felkészítő
tanár:AsztalosAlfréd.
Oromról a Zengő Tájház Kézműves Egyesület Ropogtató
Néptáncegyüttesének bemutatóját láthattuk. Bukovinai
néptáncot adtak elő.
Az esti hangulatról a 3+2 magyar lakodalmas rock együttes
gondoskodott Bugyi Zoltán vezetésével.

Mulatós zene után a csodás tûzijáték következett, melyet a helyi
East End rock zenekar fergeteges koncertje zárt.

„A lehetőségekhez mérten sikerült egy tartalmas napot együtt
töltenünk, amely a segítőkész hozzáállás nélkül nem
valósulhatott volna meg.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget a Szabó Károly
Művelődési Ház stábjának, az önkormányzat házibrigádjának,
Szabó Zolcsinak, Szalai Lajosnénak a fotózásért, a Polgárőr
Egyesület tagjainak, Végh Judit etnográfusnak, dr Kiss Lilla
jegyzőnek, Szűcs Katalinnak, Bögre Imrének és feleségének
Rózsikának a finom ételekért, a Sparrow Café csapatának, a
Nőklub és Nyugdíjas klub sütisütő tagjainak és Báthoriné Szabó
Margitkának, a Képviselő testület megjelent tagjainak, köszönet
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Orom és Vadász testvértelepülés delegációjának a megjelenésért
és köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult
tegnapi nap sikeres lebonyolításához.”- nyilatkozta a
rendezvénnyel kapcsolatban Lipcsei Zoltán polgármester.

Napközis táborban a Művészeti Iskolások
A Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti
tanszakos diákjai június végén egy hetes napközis Erzsébet
táborban vettek részt
A művészeti nevelés és kézművesség a tábor egész heti
programját kitöltötte. Készítettünk batik technikával tábori
pólót, akvarellfestéssel tájképet, valamint óriás plakátot az
Egészségházba. A héten hagyományőrző napot is tartottunk a
Tájházban, ahol fazekas korongoztak a gyerekek Birinyi Brigitta
fazekassal, valamint a Tájház berendezésével ismerkedtek. Ezen
kívül kézműveskedtek, fonalmunkákat készítettek és hímezni
tanultak. A hagyományőrzéshez kapcsolódva népi hangszerbemutatón vettek részt és együtt zenéltek Biró Laci bácsi citera
tanárral. Lehetőségünk volt népi hangszereket is készíteni,
bürökduda és csörgő készült Anikó néni irányításával. A
bútorfestéssel is megismerkedtek a gyerekek, készítettek
tulipános ládikót maguknak, amit előtte a Tájházban tekintettek
meg. A héten kettő táncházat is tartottunk a hagyományőrzés
szellemében, amelyet nagyon élveztek a gyerekek. A táncházban
megismerkedtek a gyerek népviseletek fajtáival és utána
moldvai táncot tanultak. Kirándulásunkon megtekintettük a
poroszlói Tájházat is.
A kult. örökséghez kapcsolódva a Petőfi emlékműnél jártunk
kerékpárral és a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumban, és a
hosszúfoki gátszakadáshoz is elkerékpároztunk. Nagy
kitartással és örömmel vettek részt tanulóink a kerékpáros túrán.
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A természeti értékeink megismerése céljából a Tisza-tavi
Ökocentrumba szerveztük az autóbuszos kirándulást. Az
élménydús napon csónakáztunk a Tisza tavon és bejártuk a Vízi
sétányt. Az Ökocentrum akváriumai és minden látnivalója nagy
élmény volt a csoport számára.
Az élményeinket útinaplóban rögzítettük, ahová élményrajzok
kerültek a kirándulásokról, az elkészült munkákból pedig
kiállítást és élménybeszámoló vetítést rendeztünk a szülőknek.
Ezen a tartalmas héten 33 diákunk vett részt óvodás kortól
hetedik osztályos korig, a tábor kísérői Bokor-Wagner Éva, ifj.
Miklós Gábor, Lakatosné Kurucsó Anikó, Róbertné Fábián
Melinda és Végh Judit voltak. A kirándulás költségeit támogatta
a Cavity Eye Hungary Kft. és a „Lehetőséget a Tehetségnek”
Alapítvány, amit ezúton is megköszönünk. A célunk, hogy
hagyományt teremtsünk, és minden évben megszervezzük
művészeti iskolás diákjaink részére a nyári képzőművészeti és
kézműves tábort.
Végh Judit Szokolay AMI intézményvezető-helyettes

Nyári Kalandtábor a művelődési ház és
könyvtárban
A Szabó Károly Művelődési ház és Könyvtár minden évben
szervez táborokat. Az idén is sikeresen zárult a nyári napközis
kalandtáborunk. A nagyrészt alsó tagozatos gyerekek nagyon jól
érezték magukat a sok-sok játék és túrázás alatt a nagy hőség
ellenére is. Lehetőségük volt íjászkodásra, trambulinozásra,
egy-két népi játék kipróbálására, egy kis kézműveskedésre,
játékos tízpróba váltóversenyre, tájfutásra a Ligetben,
számháborúzás kipróbálására, csapatépítő játékokra,
lufihajtogatásra, kerékpár- és gyalogtúrára, strandolásra. Az
utolsó nap végére mindenki megsüthette a palacsintáját, ezzel
megjutalmazva saját magát. Csapatjáték eredményhirdetésével
zárult a kalandtábor, melyen apróbb ajándékokat nyertek a
csapatok. Reméljük ez a tábor is egy emlékezetes tábor maradt a
gyermekek számára.

Kedves Szülök, Kedves Érdeklődők!
A nyár utolsó hónapjába fordul lassan az idő. Intézményünkben
egyre többen kérik a nyári ellátást óvodában bölcsődében
egyaránt. Jelenleg, 45 - 50 gyermek jár naponta, és mellette a
dolgozók is töltik a jól megérdemelt szabadságukat. Ebben az
évben nyáron 11 új 2 éves bölcsődést szokattak be a
kisgyermeknevelők ami azt jelenti, hogy sokan találtak munkát.
A helyet csak úgy tudtuk biztosítani, hogy a nagyobb bölcsiseket
átírtuk az óvodába, ahová szintén sokan érkeztek és érkeznek
folyamatosan, ami ekkora számban még nem fordult elő.
Emellett elkezdődött az udvari játékok festése, amit második éve
szintén a dolgozók végeznek. Intézményünk, a község második
legnagyobb intézménye az iskola után. Feladatainkat csak úgy
tudjuk maradéktalanul ellátni, ha folyamatosan megújulunk és
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rugalmasan kezeljük az éppen aktuális tennivalókat. Ehhez egy
jól összeszokott, és igen magas szakmai végzettségű csapat
szükséges, akik már félszavakból is megértik egymást.
Köszönöm mindenki munkáját, hozzáértését, ami a szülök
megelégedésére szolgál, akik 3 településről hozzák ide a
gyermekeket, és támogatásukról biztosítanak bennünket. A nyár
további részéhez jó pihenést feltöltődést kívánok,
szeptemberben pedig új ötletekkel teli aktív időszakot kezdünk
ismét nagyon sok kihívással.
Forró Antalné intézményvezető

CIVIL SZERVEZETEK
„Önkéntességre hangolva”
rendezvénysorozat
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete nyertes pályázata a
Gyermek-és Ifjúsági Alapprogram "Újratervezés" című IFJ-GY21-A-0115 számú pályázat, melynek keretében három
rendezvény kerül megrendezésre. 2021. az Önkéntesek
Magyarországi Éve. A Társadalmi és Önkéntes Szerepvállalást
Célzó Programsorozatunk első rendezvénye a családok
aktivitását elősegítő, 2021. június 26-án megrendezett Családiés Gyermeknap volt, ahol önkéntes fiataljaink az aktív
figyelemfelhívó-és toborzó munka segítségével szólították meg
kortársaikat, személyesen és szórólapok segítségével.

A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete nyertes pályázata a
Gyermek-és Ifjúsági Alapprogram "Újratervezés" című IFJ-GY21-A-0115 számú pályázat, melynek keretében három
rendezvény kerül megrendezésre. 2021. az Önkéntesek
Magyarországi Éve. A Társadalmi és Önkéntes Szerepvállalást
Célzó Programsorozatunk első rendezvénye a családok
aktivitását elősegítő, 2021. június 26-án megrendezett Családiés Gyermeknap volt, ahol önkéntes fiataljaink az aktív
figyelemfelhívó-és toborzó munka segítségével szólították meg
kortársaikat, személyesen és szórólapok segítségével.
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Programsorozatunk következő rendezvénye az első dél-alföldi
regionális Nagycsaládos Ifjúsági Találkozó volt, mely a
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületével együttműködésben, 2021. július 23-án pénteken vette kezdetét.
A Találkozó megnyitójára a mezőberényi Városháza
Dísztermében került sor, ezután Mezőberény város
hagyományait és kulturális örökségét ismerhették meg a fiatalok
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteménye által. Ezt követően, csoportdinamikai játékok
következtek, ahol a csoportkohéziót, az egymásra odafigyelést
és az egymással való bánásmódot fejlesztettük. Majd egy, a
„Pénzügyi kultúra alapismeretei Avagy hogyan legyek a
pénzem ura?” című interaktív előadás következett, melyet
csapatvetélkedő követett. Az első nap egy finom meleg vacsora
mellett tábortűzzel és élő gitárzenével zárult.
24-én szombaton, a második napon, közös reggeli után az
Önkéntességről beszélgettek a résztvevők; mit is gondolnak
róla, mit szeretnek benne… megfogalmazták többek között,
miért is fontos az önkéntesség elve, miért van szükség az
önkéntesekre. 10 órától a Kacagó Liget rendezvény keretein
belül Babakocsis felvonuláson vettek részt a fiatalok, majd ebéd
után a Kálmán Fürdőben töltötték az időt egészen az esti
szalonnasütésig. A nap zárásaként Retro Partyt tartottunk,
melyet a késő esti órákban frissen rendelt pizzákkal koronáztunk
meg.
Július 25-én vasárnap a Köröstarcsai Kikötőben ért véget az első
Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Találkozó. A fiatalok kora
délelőtt kerékpárral ékeztek Mezőberényből, majd a faluban tett
rövid séta után érkeztek a helyszínre. Első programként
Kovácsné Bögre Mariann motivációs előadásán vettek részt.
"Tudj adni magadból - Miért fontos az a fajta tevékenység,
amiért nem kapunk fizetséget?" címmel. A finom ebéd után
vizibiciklizés és kishajózás várta a résztvevőket. A nap végén a
fiatalok csodálatos élményekkel indultak haza.
A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli
Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
támogatott IFJ-GY-21-A-0115 számú „Önkéntességre
hangolva” című pályázat által, egyesületünk tudta finanszírozni
a vasárnapi nap előadói díját, a résztvevők pénteki vacsoráját, a
szombati pizzázást,
a vasárnapi ebédet és a program alatt
fogyasztott ásványvizet.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk további támogatóinknak is,
akik nélkül rendezvényünk ebben a formában nem valósulhatott
volna meg: Köröstarcsa Község Önkormányzatának,
Polgármester úrnak és a dolgozóknak a kerékpárok használatát
köszönhetjük, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és
NOE Dél-Alföldi Régiójának a szállást, Mezőberény Város
Önkormányzatának, az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális
Gyűjteménynek és a Kálmán Fürdőnek az ingyenes belépés
lehetőségét, a tarcsai Gyöngyszem Virág/zöldségüzletnek a
finom dinnyét és a Köröstarcsai Kikötőnek a helyszín
biztosítását.
A fennt említett pályázat által megvalósított rendezvénysorozatunk záró programja a 2021.december 4-én tartandó
Jótékonysági Ételosztás lesz, ahol az önkéntes fiatalok aktív
részvételével 500 adag előre megrendelt és kicsomagolt meleg
étel kerül kiosztásra a karácsonyvárás apropóján, hátrányos
helyzetű embertársaink részére. Ennek a rendezvénynek a
szervezését és lebonyolításának a lehetőségét, megfelelő
koordinálás mellett, átadjuk önkéntes fiataljainknak, hogy
ötleteikkel, kreativitásukkal, munkájukkal együtt-összefogásban és a megszerzett tudásaikat hasznosítva valósítsák meg az
ételosztást.
Borgula Pálné, elnök
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

TARCSAI HÍRADÓ

8

Sporthírek
Horgász hírek
A köröstarcsai Dobó Ferenc Horgász Egyesület által rendezett
versenyek 2021-ben a Mérgesi horgásztavon.
Júniusban és júliusban két gyermek és egy felnőtt
horgászversenyt rendeztünk meg. 2021.június 26.-án került sor
az Egyesületi gyermek horgászversenyre, amelyre 12 gyermek
jelentkezett,két korcsoportban. A sorsolás után mindenki
elfoglalta a helyét és kezdetét vette a verseny. Mindenkinek
szerencséje volt, senkinek nem maradt üres a szákja.
Helyezettek: 1. Korcsoport:
1.hely Kovács Máté
4430 g;
2.hely Boros Nándor
3140 g;
3.hely Balta Levente
1965 g;
2.Korcsoport:
1.hely Budai Bence
2855 g;
2.hely Gál Vivien
1620 g;
3.hely Budai Zoé
860 g
2021. július 10.-én rendeztük meg a Lurkó kupa második
fordulóját.30 ifjú horgász regisztrált a versenyre, három
kategóriában. A verseny kezdetét jelző dudaszó után
megkezdődhetett a horgászat. Apró snecik, keszegek,
törpeharcsák és kis pontyok jöttek a horogra. A szép időben
hamar eltelt a 3 órás verseny. A mérlegelések után finom ebéddel
kedveskedtünk a gyermekeknek és szüleiknek.
Az eredmények a gyermek kategóriában:
1. hely Kiszely Regina
2300 g;
2. hely Nagy Miklós
1780 g;
3. hely Hegyesi Tamara
1740 g
Ifi amatőr kategória:
1. hely Uhrin Mihály
4290 g;
2. hely Vicze Sándor
3135 g;
3. hely Szegedi Dávid
2660 g
Utánpótlás kategória:
1. hely Takács Martin
5955 g;
2. hely Lázár Krisztián
3950 g;
3. hely Keller-Pintér János
2735 g
Támogatóink voltak:
Dobó Ferenc HE., Tarcsai Agrár Zrt., Diáksport Egyesület
Köröstarcsa, Szabó Károly Művelődési Ház, Ciavity Eye
Fishing Team, Gyaraki Imre vállalkozó, Puskás László
vállalkozó, Török László, Balog Zoltán
Köszönjük Támogatóink segítségét!
Az Egyesület legnagyobb horgászversenye a Budai Gábor
Emlékverseny, amely 2021.július 17.-18.-án került
megrendezésre, 84 horgász részvételével. A nagy meleg ellenére
is sokan kitartottak a verseny végéig és nagyon jó eredmények
születtek. 25 horgász mérlegelt és összefogásuk 195 kg volt. A
legeredményesebb horgászok voltak:
1. hely Miklós Gábor
23.580 g;
2. hely Czirbuly Tamás
21.475 g;
3. hely Harsányi Imre
18.585 g
Női kategória:
1. hely Strausz Józsefné
3280 g
Ifi kategória:
1. hely GyarakiAdrienn
2790 g
Senior kategória:
1. hely Kovács Sándor
3065 g;
2. hely Kis Imre
800 g
A legnagyobb halért járó vándorserleget pedig Kaplonyi Zoltán
vihette el egy 8335 g-os pontyért.
Köszönjük, hogy ilyen sokan részt vettek a versenyeken!
Mindenkinek továbbra is halban gazdag versenyzést kíván a
Verseny bizottság!
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Tisztelt Szülők!
Iskolás gyermek étkezési igényét
2021. 08. 23-tól 2021. 08. 27-ig (8:00-12:00-ig)
a Köröstarcsa Község Önkormányzata
konyháján szíveskedjenek jelezni!
Gyermekvédelmi kedvezményekhez
szükséges dokumentumokat legyenek
szívesek magukkal hozni!
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projektek kisvállalkozások
számára
A projekt azonosító száma:
VP6-19.2.1.-55-3-17
A projekt címe: Turisztikai
szolgáltatások fejlesztésének
támogatása
Magyarország Kormányának,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnak és a
LEADER programnak köszön-hetően a LIP-SZAB
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. 4,32 millió forint támogatást
nyert a Körösök vidéki ízeket és hagyományokat bemutató
közösségi tér kialakítása című pályázat megvalósítására.
A projekt célja a hagyományos és tájjellegű ételek
népszerűsítése. A támogatásának köszönhetően olyan belső
udvar kerül kialakításra, ahol alkalom lesz a nagyobb csoportok
fogadására pl csapatépítők megtartására vagy egyéb csoportos
rendezvények lebonyolítására.
Az étterem belső udvarán lehetőség nyílig bográcsozásra és
halételek elkészítésére.
A közösen elkészített- és elfogyasztott étel fontos közösségformáló erővel bír.
A gasztronómián keresztül újabb turistacsalogató attrakcióval
bővül a település .

Tarcsai Híradó § önkormányzati információs időszaki lap §
Szerkesztőség: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztőbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete § Felelős kiadó: Dr. Kiss Lilla jegyző §
A szerkesztőség nem szükségszerűen azonosul a szerzők cikkeinek
tartalmával, azokért felelősséget nem vállal. § Nyomtatás: Győri Sándor
nyomdája § Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000

