ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Aképviselő-testület 2022. január 20-án tartotta soros ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Köröstarcsa község egészségügyi
ellátásáról szóló beszámolókat.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak ellátásáról, a 2021. évben végzett
tevékenységről, valamint a 2022. évi feladatok meghatározásáról szóló tájékoztatót.
A testület jóváhagyta a Köröstarcsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület a járványhelyzet fokozatos romlása miatt
hozzájárult ahhoz, hogy az Alapszolgáltatási Központ
épületében nyújtott Idősek Nappali ellátása 2021. december 15től visszavonásig szüneteljen. Egyúttal engedélyezte, hogy a
szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében, illetve
infokommunikációs eszközön keresztül biztosítsa az intézmény.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az
Alapszolgáltatási Központ a szociális szolgáltatások esetén a
jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől
ellátási érdekből eltérjen.
A testület jóváhagyta a Köröstarcsáért Turisztikai Egyesület
létrehozását és kifejezte abba való belépési szándékát. Vállalta
az alapítási és működtetési költségeihez 2022. évtől évente
100.000,-Ft vagyoni hozzájárulás megfizetését, melyet az adott
évi költségvetés terhére biztosít. Felhatalmazta a polgármestert,
hogy az önkormányzatot az egyesület közgyűlésén képviselje,
az egyesület alapításával kapcsolatos okiratot aláírja, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A testület hozzájárult
ahhoz, hogy a polgármester a létrejövő egyesület vezetői
tisztségviselői megbízatását elfogadja és az ehhez szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
A képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, miszerint az
őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában
fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő
átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.
Aképviselő-testület 2022. január 31-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület az MFP-UHK/2022 azonosítószámú „Út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer
építése/felújítása” című alprogramra benyújtandó projekt
kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
A KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 8. I. emelet 2. ajtó), a GYULAI KÖZTERV Tervező és Kivitelező Kft. (5700 Gyula, Székely A. u.
1/4.) és az ERBO-PLAN Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese a KÖVIMET Mérnöki Tervező és

Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I. emelet 2.
ajtó) bruttó 1.247.140,-Ft ajánlati árral.
Aképviselő-testület 2022. február 17-én tartotta soros ülését.
Az ülés első napirendi pontja a közmeghallgatás volt.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület megállapította művelődési házban működő
szervezetek, a civil szervezetek és a sportszervezetek 2022. évi
támogatási összegét, melyek a következők:
- Köröstarcsai Mazsorett Együttes
90.000,-Ft
- Nyugdíjasklub
90.000,-Ft
- Nőklub
40.000,-Ft
- Subrika Hagyományőrző Gyermekcsoport
80.000,-Ft
- Köröstarcsai Gazdakör
ingyenes teremhasználat
- Vöröskereszt I. és II. számú köröstarcsai alapszervezete
100.000,-Ft
- Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
200.000,-Ft
- Köröstarcsai Összevont Óvodák Ovisokért Alapítvány
150.000,-Ft
- Lehetőséget a TehetségnekAlapítvány
310.000,-Ft
- Köröstarcsai Dobó Ferenc Horgászegyesület
150.000,-Ft
- Köröstarcsai Diáksport Egyesület
1.100.000,-Ft
- Köröstarcsai Községi Sportkör
2.540.000,-Ft
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi
költségvetését.
A képviselő-testület módosította az önkormányzat 2021. évi
költségvetését. A módosítás után a költségvetésének 926.316
eFt-os főösszege nem változott.
A testület megválasztotta a településen működő szavazatszámláló bizottság tagjait.
A képviselő-testület elfogadta a Szabó Károly Művelődési Ház
és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény és Köröstarcsa Község
Önkormányzatának 2022. évi rendezvénytervét.
A képviselő-testület elfogadta a Települési Értéktár 2020. és
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődébe való
beiratkozás időpontját 2022. április 25-29. napig, naponta 8-12
óráig állapította meg.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
gondozási díját 2022. évben 0 forintban határozta meg.
A képviselő-testület elfogadta Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét.
A képviselő-testület a TOP_Plusz-1.2.3-21 azonosítószámú
„Belterületi utak fejlesztése”című felhívásra benyújtandó
projekttel kapcsolatban tervezési és műszaki ellenőrzési
feladatok ellátása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás
kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
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A KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 8. I. emelet 2. ajtó), a GYULAI KÖZTERV Tervező és Kivitelező Kft. (5700 Gyula, Székely A. u.
1/4.) és az ERBO-PLAN Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese a KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I. emelet 2.
ajtó) bruttó 2.839.720,-Ft ajánlati árral.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be „a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására”. A támogatáshoz vállalt önerő
összege 541.020,-Ft, melyet a testület az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének szociális előirányzata terhére biztosította.
Az önkormányzat vállalta, hogy a szociális célú tüzelőanyagban
(barnakőszén) részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület 2022. március 28-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP_PLUSZ-1-1321 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázati
felhívásra pályázatot kíván benyújtani. A projekt keretében a
köröstarcsai kishajó és csónakkikötő fejlesztése valósul meg. A
pályázat benyújtását és megvalósítását konzorcium keretében
kívánja elvégezni a Körös-menti Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft-vel. A testület felhatalmazta a polgármestert a
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, valamint
az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.

Pályázatok, projektek alakulása
Köröstarcsán
Megújult szolgálati lakások
2022. március 2-án Dankó Béla országgyűlési képviselő,
Lipcsei Zoltán polgármesterrel és dr. Bácskay Tamás
önkormányzati képviselővel közösen adták át a Magyar Falu
programban elnyert mintegy 30 millió forintból a megújult
szolgálati lakásokat. A felújított lakások a közfeladatot ellátó
fiatalok, szakemberek helyben maradását, településre csábítását
szolgálják.
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rendszer rekonstrukciójának harmadik ütemére a helyi
önkormányzat az úgynevezett TOP Plusz programban.
Az iskolaépület környezetét is érinti a jelenlegi fejlesztés. A
„nagy” iskolaépületnél egy-egy komolyabb eső esetén az összes
csapadékvíz visszafolyt az intézmény alá így az épület körül zárt
csatornarendszert kialakítására kerülhet sor. A településközponttól távolabb eső részeken is a hatékony belvízelvezetést
erősítő beruházások készülhetnek el. A 150 millió forintos
támogatás segítségével megvalósuló munkálatok érintik majd a
Fürj, a Veér András, a Puskin, a Széchenyi és a Kossuth utcát,
valamint a Berényi Deák Ferenc között a kertekaljai csatornát, a
Berényi út csatornáját és az Ösvényhegyi csatornát.
A projektben egy záportározót is kialakítanak majd. Fontos
helyszíne lesz a beruházásnak a Berényi út, ahol a csapadékvízelvezetés nincs megfelelően megoldva, a szakasz mellett nincs
árok, éppen ezért az esővíz megállt, megáll az úton, és
tönkretette azt. Nagyon gyakran alakultak ki kátyúk, ami viszont
a közlekedést lassítja.
Közterületi utak fejlesztése
A település pályázatot nyert a közterületi közutak fejlesztésére.
A projekt két helyszínen valósul meg, a Terézia major útja
valamint a Szennyvíztisztító telephez vezető út kerül felújításra.
Továbbá a nyertes támogatás összege: 299 982 578 Ft
A Magyar Falu Program keretén belül pályázatot nyertünk újabb
belterületi utak felújítására. Az érintett útszakaszok: a Fürj utca,
a Sport utca, a Béke utca, illetve a Fenyő utca. Szórt alapot kap a
Fürj, a Sport és a Béke utca, míg aszfaltréteget a Fenyő utca.
További TOPPlusz pályázat
Közel 144 millió forintot nyert egy újabb komplex települési
fejlesztésre a köröstarcsai önkormányzat a TOP Plusz pályázat
keretében. A Ligeti-tó komplett felújítása is megvalósulhat a
projektben. A sporthorgászat erősítése érdekében megtörténik
majd a tó kotrása, partvédelmi munkálatokat hajtanak végre,
fásítanak, kiülőket telepítenek a vízpartra, és rekreációs
központtá alakítják a területet.
A Kossuth utca Kossuth tér Kálvin utca és Paprév utca között
járdafelújítást valósítanak meg mintegy 762 méter hosszúságban, ezen szakaszok több helyi közintézményt is érintenek.
Emellett parkolók kialakítása, illetve fák telepítése is szerepel az
újabb jelentős projektben.

Dr. Bácskay Tamás önkormányzati képviselő, Dankó Béla
országgyűlési képviselő, Lipcsei Zoltán polgármester
LED közvilágítás tesztelése
Településünkön elkezdődtek az új típusú közvilágítások
tesztelése. Első körben a Kossuth és a Róna utca közti részen
került felszerelésre. További terv, hogy Köröstarcsán minden
utcában hasonló közvilágítási körülményeket valósuljanak meg.
Belvízelvezető rendszer rekonstrukciójának folytatása
Településünkön tovább fejlesztik a belvízelvezető rendszert.
Százötvenmillió forintot nyert a köröstarcsai belvízelvezető

Kézilabda pálya korszerűsítése
Közel 70 millió forintból korszerűsítik és bővítik a köröstarcsai
sportpályán található aszfaltos kézilabdapályát. A Magyar
Kézilabda Szövetség által indított, „Kültéri kézilabda pályák
építése/felújítása” elnevezésű program keretén belül a
létesítményt két réteg aszfalttal szintezik, majd a pálya modern
és az egészséges sportolást segítő rekortán borítást kap.
Amunkálatok hamarosan befejeződnek.
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2 év után együtt emlékezünk
1848 március 15-re
2022. március 15-én községi ünnepséget tartottunk a Szabó
Károly Művelődési Ház és Könyvtárban rendhagyó módon a
művelődési ház nagytermében, emlékezve az 1848-49-es
forradalomra és szabadságharcra. Az idei év jeles év: Petőfi
Sándor 200 évet írunk, azaz születésének 200. évfordulójára
emlékeztünk. Ábelné Wagner Andrea a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet, a 48-as
eseményekről, kihangsúlyozva Petőfi életét és munkásságát.

2015. február 3

Majd egy színes, látványos, mozgalmas, rendhagyó kiállítást
tekinthettünk meg. Végh Judit a Szokolay Sándor AMI
intézményvezető helyettese nyitotta meg a kiállítást. Köszönjük
G. Pataki Mária békéscsabai alkotónak és az alkotó
Padlásterápia nevű festőcsoportjának munkáit. Színek, formák,
textúrák változatossága jellemzi a képeket, alkotásokat. Sokszor
újrahasznosított alapokra készülnek az alapszínek felhasználásával sok-sok színkeveréssel. Az elkészült munkák a néző
fantáziájára is hatnak, nem ugyanazt jelentik egy-egy néző
számára, ez a szépsége a képeknek.

Végh Judit
Majd a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola és a Subrika
Hagyományörző csoport következett. A produkció az
összetartozást az egységet szimbolizálja. A színjátszósok,
citerások és a képzőművészek a Subrika csoporttal és
felkészítőikkel együtt 35-en léptek fel és méltón emlékeztek
meg nemzeti ünnepünkről.
Avégén közösen énekelték el az Örökségünk c. dalt.

G. Pataki Mária

A tanulók felkészítő tanárai Boldis Julianna színjáték, Biró
László citera, Végh Judit néptánc, Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
énekkar és zongorakíséret, furulyán közreműködött Serfőző
Bianka.

A kiállítás megtekintése után megemlékeztünk Szabó Károlyról,
a művelődési ház névadójáról a Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete által állítatott emléktábla előtt, melynek
domborművét 2002-ben Baji József helyi alkotó készített.
Végül az önkormányzat, az egyház, a település intézményeinek
és civil szervezeteinek képviselői elhelyezték a megemlékezés
koszorúit az Arany Gusztáv Általános Iskola falán lévő Petőfi
Sándor emléktáblára.
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Falu Program Átadási ünnepség az óvodában
2022. március 24.-én szerveztük meg a két pályázati pénzből
megvalósult beruházás átadását, egyben megemlékeztünk az
épület 15. évfordulójáról.
Az ünnepségen megjelent,
Dankó Béla országgyűlési képviselő, Lipcsei Zoltán polgármester. A Képviselő-Testületből, Nosza József alpolgármester,
Kovács László a pénzügyi bizottság elnöke, Ábelné Wagner
Andrea Képviselő Asszony a Humán és Ügyrendi Bizottság
elnöke, Vigh Judit képviselő Asszony a Szokolay Sándor
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese, és
Marton László képviselő. Körünkben üdvözöltük a Polgármesteri Hivatal, a projektek megvalósulását segítő munkatársait,
és az elkészült projekt megjelent kivitelezőjét, Kopp Márton urat
a BAMA PROJEKT Kft vezetőjét. Meghívott vendégeink
körében köszönthettük, Széplaki Zoltán nyugalmazott
polgármestert és intézményünk egykori vezetőjét, Juhász
Antalnét, Balázsné Dankó Hédit az Arany Gusztáv általános
iskola igazgatóját, Lakatosné Kurucsó Anikót a Szabó Károly
Művelődési ház és Könyvtár megbízott vezetőjét, Rása Ildikót a
gyermekjóléti szolgálat képviselőjét, Bátori Lászlóné
református lelkészt és Gyaraki Imrét a Nyugdíjas Klub elnökét.
Régi adósságot törlesztettünk ezzel az ünnepséggel, hogy mit
értettünk ez alatt, azt hogy az elmúlt évben ünnepelhettük az
épület 15 éves fennállását, és szintén az elmúlt évben fejeződött
be, az Óvodaudvar és a Tornaszoba megújítására kiírt 2 Magyar
Falu Pályázat kivitelezése, Összértékben: 17.287.681,-Ft.
Sajnos ezt, is mint annyi mást beárnyékolta a koronavírus általi
korlátozott helyzet, így csak most tudtunk méltó keretet adni az
ünnepélyes megemlékezésnek és átadásnak. S tesszük mindezt a
fenntarthatóság jegyében.
A köszöntő után, a „Zenemanó” tehetséggondozó csoport,
tavaszköszöntő műsorát nézhették meg, a vendégek, majd
folytatódott az ünnepi beszéd.
A 2000-es évek elején az akkori Polgármester, és a Képviselő
Testület kezdeményezésére indult el az új óvoda építése, és
2006. augusztus 28.-án került sor az ünnepélyes átadásra. Az új
épület az óta is jó célt szolgál, hiszen már nem csak óvoda,
hanem a szintén kötelező feladattá vált bölcsőde is itt működik.
Az intézménybe összesen 90 gyermek jár, 76 óvodás, és 14
bölcsődés. Az épület állagát igyekeztünk megőrizni, és
karbantartani. A formai megújulást, tartalmi megújulás is
követte. A fenntartható fejlődés, mint régi, új fogalom
bevésődött a mindennapokba. A természetes anyagok szeretete,
a népi hagyományok felélesztése, a felzárkóztatás minden téren
történő megszervezése, a tehetséggondozás, az újrahasznosított
anyagok felhasználása valamint a természet szeretete mind
beépültek napjaink pedagógiájába. Ehhez nagy segítséget
jelentett a két Magyar Falu pályázat. Az építés idején még
tornaszoba nélkül épült meg az intézmény. Egy üresen álló
csoportszobát alakítottak át tornaszobává, de a felszerelés még
igen hiányos volt. A megnyert 12.473.065,- Ft-ból új közösségi
térré alakult a helyiség, széthúzható ajtóval, és 3 teljes
tornakészlettel, ami 33 darabból áll, 10 tornapaddal, 2 fészek és 2
csepphintával bővült a felszerelés. Pluszban még a tetőre
szerelhető napelemekkel mely megújuló energiaforrás, ami a
villamos áram jórészét biztosítja 2021. április 26 óta. A
tornaszobában nemcsak testnevelés foglalkozásokat tartanak,
hanem itt szerveződik a gyógytorna, itt fejleszti a gyerekeket a
SZIT terapeuta, itt folyik a „Ficánka” mozgásos
tehetséggondozó munka, és az ovis „BOZSIK” foci, jelenleg 27
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focistával, több csoportban.
Az udvaron a 2006-ban újonnan felállított játékok, eszközök,
állaga a minden évben történő festés ellenére is romlani kezdett.
Úgy hogy jórészük lebontásra, cserére várt. Az udvarra
megnyert Magyar Falu pályázatból, 4.814.916,-Ft értékben,
beszerzésre került 1 csúszdás mászóka, 1 állványos hinta, 1
játékvonat, és 1 paddal ellátott babaház, ahol külső
foglalkozásokat is lehet tartani akár a „Madárbarát”, akár a
„Biztonságos Óvoda” program megvalósítása terén. A
hintaállványok és egyéb játékok alá gumitéglák kerültek, a
balesetveszély elhárítása érdekében. Tartalmi megújulást jelent
még az „Okos Óvoda”, a „Boldog Óvoda” és a most futó
„Kincses Kultúr” óvoda programok. Ezek nem jöhetnének létre,
a fent említett megújult udvar, illetve a szépen felújított és
berendezett tornaszoba nélkül. Köszönjük, a gyerekek és az
intézmény nevében! A felsorolásból is kitűnik, igen eredményes
a gyermekintézmények támogatása, hiszen aki ilyen
programokba fektet be, a jövőt támogatja.
Az ünnepi beszéd után, Dankó Béla Országgyűlési Képviselő Úr
köszöntötte a jelenlévőket, és méltatta a beruházást, és annak
használatbavételét.
Az ünnepélyes szalagátvágáshoz csatlakozott Képviselő Úr
mellé, Lipcsei Zoltán polgármester, Kopp Márton kivitelező, és
ForróAntalné intézményvezető.
A hivatalos szalagátvágás után mindenkit meghívtunk egy kis
intézménylátogatásra, ahol be lehet nézni a csoportokba, és meg
lehet tekinteni az említett, udvari játékokat is.
Ez után mindenkit várt az aulában az „Ehető Értéktár” névre
keresztelt fogadás, ahol a „Köröstarcsai Értéktárba” bekerült
kásáshúrka, szilvalekváros papucs és a vándorméhészet terméke
a méz is képviselteti magát, az ételek sorában.

Dankó Béla országgyűlési képviselő, Forró Antalné
intézményvezető, Lipcsei Zoltán polgármester, Kopp Márton a
BAMA PROJEKT Kft vezetője
Újabb elismerésben részesült intézményünk.
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Ebben a hónapban, Március 13-án köszönthettük Farkas
Katalin óvodapedagógust, a 30 éves jubileum kapcsán. Kati
óvónéni 30 évvel ezelőtt kezdte el a munkáját intézményünkben,
akkor még gyermekfelügyelőként, majd később sikeres felvételi
után, elvégezte az Óvóképző Főiskolát, ahol 1999.-ben diplomát
szerzett. 23 éve dolgozik óvónőként. Kiemelt területe a mozgás,
mind a gyógytestnevelés, mind a tehetséggondozás terén.
Munkájához gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS
2022. Április 25-29.-ig, délelőtt 8-12 óráig, itt az óvodában
az intézményvezetőnél.
Szükséges Iratok: Gyermek TAJ kártája, születési
anyakönyvi kivonata, és a lakcímkártája. Szines választékos
programokkal várunk minden beiratkozót, mint angol nyelv,
foci, hitre nevelés, felzárkóztató és tehetséggondozó
tevékenységek sokasága, valamint kiemelten iskolaelőkészítő foglalkozásokkal.

2015. február 5

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Tóth Icónak az alapítvány
elnökének a „madaras kifestőért” amit a színező gyerekek
kereszteltek át hiszen mindenféle testhelyzetbe, ülve, fekve,
térdepelve, de annál nagyobb szívvel színeztek és színeztek.
Az eseményre a Szabó Károly Művelődési Ház egy meglepetés
ajándékként egy gyermekek számára használható játékházat
adott át az Egészségház részére. Az eseményre látogatóknak
ajándék hűtőmágnessel és egy kis gyümölccsel kedveskedtünk.
Köszönet Dr. Fehér Richárd háziorvosnak és Prorokné Csatlós
Krisztina védőnőnek az előadást és a szűrőviszgálatot, valamint
a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek
és az iskola intézményvezető helyettesének a színezét.
Köszönjük az asztalosmunkát Mojsziás Miklósnak, valamint az
Önkormányzat házibrigádjának az összeállítást és felszerelést,
és a Bácskay Patikának a felajánlott szűrővizsgálati tesztekért.

GYERE, LEGYÉL NÁLUNK ÓVODÁS
BÖLCSŐDÉS!
Forró Antalné intézményvezető

Köröstarcsai Mazsorett Együttes
megmérettetése
MAZSORETT EREDMÉNY
2022. április 9-én a Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt
csoportja a XXIII. Debreceni Országos Mazsorett Fesztiválon
vett részt. A csoport botos és pom-ponos koreográfiákkal, két
kategóriában nevezett. Show kategóriában és Pom-pon
kategóriában is ARANY OKLEVÉLBEN részesültek.
Gratulálunk a lányoknak, és további sok sikert kívánunk.

Lipcsei Zoltán polgármester, Lakatosné Kurucsó Anikó mb.
intézményvezető, Prorokné Csatlós Krisztina védőnő, dr. Fehér
Richárd háziorvos

Végh Judit intézményvezető helyettes, Szokolay Sándor AMI
diágjai, Miklós Gábor ped.asszisztens
Szentesi Anna, Nagy Kinga, Budai Zoé, Szabados Emma,
Marti Réka, Szalai Viktória, Bakó Zsófia, Vértes Nóra, Róbert
Hanna, Művészeti csoport vezetője: Macskinné Pór Erzsébet

CIVIL SZERVEZETEK

Az Egészség Világnapja az
Egészségházban

Önkéntesek Köszöntése a NOE és a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
szervezésében

2022. április 11-én az Egészség Világnapja alkalmából egy
rendhagyó rendezvényt bonyolítottunk le. Az Egészségház
részére átadásra került a Mályvavirág Alapítványtól kapott
óriásszínező. Ezen a hatalmas képen a Szokolay Sándor
Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek szorgos kis kezei
dolgoztak. Az eseményen Dr. Fehér Richárd háziorvos a
szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet, melyet
Prorokné Csatlós Krisztina kiegészített. Az óriásszínezővel
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a méhnyakrák védőoltással és
rendszeres szűréssel megelőzhető!

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Dél-Alföldi régiójának
vezetőjétől, Benedek Szilviától felkérést kaptunk egy Önkéntes
Köszöntés megszervezésére itt Köröstarcsán, 2022. március 5én. Az előző években is vettünk már részt ilyen jellegű
rendezvényen, ahol a szervezetünk által delegált önkéntes
segítőink kaptak elismerést. Az idén egyesületünk látta vendégül
a Nagycsaládos szervezetek vezetőit, önkénteseit és biztosította
a helyszínt. Szerveztünk, dekoráltunk és őszintén szólva
izgultunk is nagyon, hogy minden rendben legyen és ne
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MOZGÁS - ÖRÖM - AGYTORNA
SZENIOR ÖRÖMTÁNC
FOGLALKOZÁSOK KÖRÖSTARCSÁN

maradjunk szégyenben. Köszönöm vezető társaimnak; Rása
Ildikónak és dr. Bácskay Tamásnak a támogatását, s a
rendezvényen jelenlévő és az előzőleg háttérben dolgozó
önkénteseink munkáját! Úgy érzem, és a visszajelzések alapján
is mondhatom, hogy sikerült helytállnunk és egy igazán
színvonalas ünnepségen vagyunk túl. Köröstarcsáról az idén
Garzó Lászlóné Icu, Miklós Gábor és Tóth Gréti kaptak
elismerést segítő önkéntes munkájukért. Itt is szeretettel
gratulálunk Nekik! Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte
Kardosné Gyurkó Katalin a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete elnöke, Lipcsei Zoltán polgármester úr és Dankó
Béla képviselő úr is. Részlet Kardosné Gyurkó Katalin
köszöntőjéből: „Amikor szervezni kezdtük az önkéntes
köszöntő programunkat Köröstarcsán, arra gondoltunk, hogy a
pandémiás helyzet után ideje lesz a felüdülésnek. Meg akartuk
köszönni, hogy a betegségek, veszteségek mellett is mindig
számíthattunk rátok, népes családotok mellett is szeretettel
fordultatok azokhoz, akiknél nagyobb volt a baj, nagyobb a
szükség. Ám ma, a háború közvetlen szomszédságában arra is
időt szántunk, hogy jobban értékeljük mindazt, amink van: a
csivitelő gyermekeinket, az otthonunkat, a munkánkat, a kertet,
ahol lassan kibújnak a tavaszi virágok, mindent, ami a
hétköznapunk része. Mert látnunk kell, vannak, akik mindezt
egy pillanat alatt elveszítették: nem tudhatják hogy mi lesz
gyermekeikkel, hol tudnak nyugovóra térni, látják-e még
férjüket, édesapjukat, testvérüket... Mennyire más így értékelni
a békét és saját helyzetünket. Jobban értékeljük mindazt, amink
van. Tapasztalt önkénteseink munkája további értelmet nyert,
mindenki még inkább segített annak, akinek most nincs. A mai
napon megköszönjük önkénteseink, vezetőink önzetlen, tiszta
szeretetét.”
Borgula Pálné
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete elnöke

Aszenior örömtánc az 50 év
feletti korosztály számára
ajánlott közösségi mozgásforma.
Nincsenek benne akrobatikus elemek, hirtelen
pörgések, nem szükséges előzetes tánctudás.
Rövid, egyszerű koreográfiákat fogunk tanulni,
mely fejleszti a memóriát.
Bármikor be lehet csatlakozni, nem gond, ha nincs
partnered. Kutatások igazolják, hogy a rendszeres tánc
eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer
kór kialakulását.
Amire szükség van: kényelmes ruha, váltócipő, víz.
Időpont: minden szerda 16:15 óra
Helyszín: Szabó Károly Művelődési Ház
(Köröstarcsa)
Várlak szeretettel:
Boruzsné Szatmári Erzsébet
szenior örömtánc oktató
70/387-4191
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