ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében szeretettel meghívom Önt a XV. Hal- és Falunapok
programjaira.
Lipcsei Zoltán
polgármester

XV. HAL- ÉS FALUNAPOK
Köröstarcsa 2022. 07.08-09.
Július 08. (péntek)
Liget
19:00 S. Nagy István dalszerző nosztalgia táncest élőzenével
Július 09 (szombat)
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
12:00 XV. Hal és Falunapok megnyitója
Köszöntőt mond: Lipcsei Zoltán polgármester
KÖBE 25 éves Jubileumi ünnepsége és kiállítása
Akiállítást megnyitja: Végh Judit a KÖBE elnöke
Közreműködik: Szokolai Sándor AMI citera tanszak
tanulói
Elszármazottak és testvértelepülések fogadása
15:00 15 éves a Köröstarcsai Mazsorett Együttes TérzeneUtcai felvonulás
Művelődési Ház Kossuth L. u Kossuth tér - Liget
Liget
8.00

Hal- és Tájjellegű ételek főzőversenye
Házi pálinkák és aprósütemények versenye
8:00-tól 18:00-ig Veterán motor kiállítás
14:30 Eredményhirdetés
16:00 Köröstarcsai Mazsorett Együttes 15 éves jubileumi
gálaműsora
17:40 Gyaraki Viktor és Kiss Petra társastánc bemutatója
17:55 Köröstarcsa község 2022 év embere díj átadása
18:00 MADE IN HUNGÁRIA...ROCK AND ROLL
PARTY - Király M. Alexandra és Lévai Attila a
Békéscsabai Jókai Színház műsora (Zenepavilon)
19:30 RADAR
21:00 POKOLGÉP KONCERT
23:00 Retro Disco
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Minden program ingyenes!

Aképviselő-testület 2022. április 28-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 Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a
polgármester beszámolóját az átruházott szociális és
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról.
A képviselő-testület elfogadta a Köröstarcsa Község
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról szóló beszámolót.
A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2021. évi működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
A testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot.
A testület az Alapszolgáltatási Központ szervezeti és működési
szabályzatának módosítását, valamint a Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának módosítását és
az egységes szakmai programot elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
belvízelvezetésre vonatkozó pályázat 4. ütemének előzetes
tervezése során vizsgálja meg a Bajcsy utca teljes szakaszán
található vízelvezető árkok pályázatba való beépíthetőségét.
A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.
A testület a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer
építése/felújítása” alprogramba benyújtott pályázatban
meghatározott fejlesztési cél megvalósítására útfelújítási
munkák elvégzésére az alábbi döntéseket hozta:
- Az Euro Mobil Plusz Kft, az Euro-Konzorcium Speciál
Transzport Zrt és a Fehér és Fehér Útépítő Kft. ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
- Az eljárás nyertese az Euro Mobil Plusz Kft. bruttó
23.241.000,-Ft ajánlati árral.
Megbízták a polgármestert a szerződés megkötésével.
Aképviselő-testület 2022. május 26-án tartotta soros ülését.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és intézményei
2021. évi beszámolóját.
Az önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi
maradványát 136.791.411,-Ft összegben állapította meg.
Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi teljesített
költségvetésének kiadásait, bevételeit, vagyon- és eredményadatait összefoglaló összevont (konszolidált) beszámolót,
valamint az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet.
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A testület elfogadta Köröstarcsa Község 2021. évi
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta a Békéscsabai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati adóztatásról, a 2021. évi helyi
adók bevételeinek alakulásáról szóló beszámolót.
A testület módosította az önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendeletét. A módosítás után a költségvetés főösszege 657.220
eFt-ról 1.189.852 eFt-ra nőtt.
A testület elfogadta a 2022. évi II. félévi munkatervét, mely a
következő:
Szeptember 22. (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 2022. 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: ForróAntalné 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
Október 23. (vasárnap)
1. Ünnepi testületi ülés
November 24. (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 2023. 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 2022. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
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6. Az önkormányzat 2023. évi ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Előadó: dr. Kiss Lilla jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7. A Képviselő-testület 2023. 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 engedélyezte 2022. szeptember 1-től a
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde mind a három
csoportjában a csoportra megállapított maximális létszám 20%os átlépését.
A testület elfogadta a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény és az Alapszolgáltatási
Központ alapító okiratainak módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat.
A képviselő-testület módosította a szociális igazgatásról és
aszociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. Az
Alapszolgáltatási Központban a térítési díjak a következők
lesznek 2022. július 1-től:
Térítési díjak szociális étkeztetésben részesülők részére
Intézményi térítési díj: 920,-Ft/adag
Személyi étkezési térítési díjak: 2022. július 1-től
Jövedelem*
Fizetendő térítési díj
22.800,-Ft alatt
ingyenes
22.800 - 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
440,- Ft
85.501 - 114.000,-Ft között
580,-Ft
114.000,- Ft felett
620,- Ft
*ha az ellátott jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem tartásdíj
céljából) letiltott jövedelem és annak összege nem haladja meg
a nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750,-), akkor a személyi
térítési díj meghatározásánál a levonás után megmaradt
jövedelem legyen figyelembe véve.
Akiszállítás térítési díja 35.626,-Ft jövedelemtől 20,-Ft.
Térítési díjak nappali ellátottak részére
Intézményi térítési díj: (csak napközbeni tartózkodást igénybe
vevőknek) 1.700,-Ft
Személyi térítési díj: nincs
Térítési díjak házi segítségnyújtásban részesülők részére
Személyi gondozás:
Intézményi térítési díj: 2.070,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
Szociális segítés:
Intézményi térítési díj: 505,-Ft/óra
Személyi térítési díj: nincs, a szolgáltatás ingyenes
A testület elfogadta a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőségjavító önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatban
az alábbiakat:
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határoz arról, hogy a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. december
31. napjával szűnjék meg, és ezen időponttal kerüljön sor a
nyilvántartásokból történő törlésére.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos
megállapodást és felhatalmazta a Polgármestert annak az
aláírására.
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A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete az egyesület 25 éves fennállásának alkalmából a
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár falán az egyesület
székhelyén emléktáblát helyezzen el, valamint a Som kertben
emlékoszlopot állítson fel.
A testület a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések”
megnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázati
felhívásra benyújtott pályázatból megvalósuló „Belvízelvezető
rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának
fokozása érdekében, III. ütem” beruházás felújítási munkái
tervezési feladatainak elvégzésére az alábbi döntéseket hozta:
Az Erbo-Plan Kft., a KÖVITE-PLUSZ Ménöki, Tervező és
Szolgáltató Kft. és az KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese az Erbo-Plan Kft. bruttó 5.397.500,-Ft
ajánlati árral.
Megbízta polgármestert a szerződés megkötésével.
A testület a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések”
megnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázati
felhívásra benyújtott pályázatból megvalósuló „Belvízelvezető
rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának
fokozása érdekében, III. ütem” beruházás megvalósítása
kapcsán elkészítendő Köröstarcsa település Integrált települési
vízgazdálkodási tervének elvégzésére az alábbi döntéseket
hozta:
Az Erbo-Plan Kft., a KÖVITE-PLUSZ Ménöki, Tervező és
Szolgáltató Kft. és az KÖVIMET Mérnöki Tervező és
Szolgáltató Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
Az eljárás nyertese az Erbo-Plan Kft. bruttó 1.797.050,-Ft
ajánlati árral.
Megbízta polgármestert a szerződés megkötésével.
A képviselő-testület a „Köröstarcsa külterületi útjainak
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárást
lezáró döntést hozta:
Az eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 70. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint, mert valamennyi ajánlati ár meghaladta a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Az eljárás 1. része eredménytelen a Kbt. 53. § (5) bekezdése és a
75. § (2) a) pontja szerint.
A felhívás VI.3.1.) pontjában leírtak szerint, Ajánlatkérő a teljes
eljárást valamennyi rész vonatkozásában eredménytelenné
nyilvánítja, ha bármely rész esetében eredménytelenségi ok
merül fel.
Mivel a 2. rész eredménytelen lett, ezért az 1. rész
megvalósításáraAjánlatkérő nem képes.

2015. február 3

délelőtt folyamán az Arany Gusztáv Általános Iskola felső
tagozatos diákjai ismerkedhettek meg a 3D nyomtató működési
elvével és láthatták a folyamatot is, LEGO robotot irányíthattak,
drónt kezelhettek és a VR szemüveg által nyújtott, virtuális
hullámvasút élményét élhették át.

Hősök napjára emlékeztünk
2022. május 26-án 10 órakor emlékeztünk a Magyar Hősökre. A
legrégebbi időktől kezdve emlékeink vannak arról, hogy egyegy kisebb-nagyobb közösség, egy-egy nép, majd később
nemzet, megemlékezik azokról, akik a közösségért, vagy
méginkább a hazájukért áldozatot hoztak. Annál is inkább
kötelességünk kegyeletünket leróni, azok emléke előtt, akik az
életüket áldozták hazánkért.
Az országgyűlés 2001-ben iktatta törvénybe a Magyar Hősök
Emlékünnepét. Mi községi szinten 2015 óta emlékezünk
Hőseinkre, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy
áldozták Magyarországért.
Ezen a napon emlékeztünk Mező Ferenc tartalékos zászlósra is,
aki Köröstarcsán született és 1944. szeptember 3-án
Kászonjakabfalvánál hősi halált halt. A második világháború
harcai során mutatott bátorságáért és önfeláldozó helytállásáért
kiérdemelte a MAGYAR TISZTI ARANY VITÉZSGI ÉRMET.
Emléktábláját állította a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum, melyet 2021-ben avattunk fel.

Pályázatok, projektek alakulása
Magyar Falu program által támogatott pályázatot nyertünk.
Ezen pályázat keretében az Önkormányzat udvarán építünk
egy garázst a jelenlegi kisbuszainknak. Külön öröm ennek a
pályázatnak a nyertessége, mert a TOP plusz pályázat
keretében lehetőség van napelemre pályázni, melyeket
ennek a garázsnak a tetején tudunk majd elhelyezni, így
segítve a Hivatal épületének áramellátását.

INTÉZMÉNYI HÍREK
DJP utazó digitális élményközpont a
Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtárban
A mai napon utazó digitális élményközpont érkezett a
Művelődési Házba, a Digitális Jólét Program jóvoltából. A

Nosza József alpolgármester úr
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Amagyar hősök emlékének megörökítése az utókornak feladata,
mely önbecsülésünk, nemzeti azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele. Erkölcsi követelménye, hogy a
magyar hősök emlékünnepén méltón rójuk le hálánkat a nemzet
hősei előtt.
Ünnepi beszédet mondott Nosza József alpolgármester úr,
melyben kitért a régi törvénykezésre miszerint az elesett magyar
hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben
iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Volt időszak, amikor csak a saját otthonokban
emlékezhettek a hősi halottakra.
Majd Sajó Sándor: Magyarnak lenni c. versét hallottuk
Lakatosné KurucsóAnikó mb. intézményvezetőtől.
Végül az első és második világháborús emlékmű előtt rótták le
tiszteletüket az elesett katonák emléke előtt az önkormányzat
intézményei, egyház és a civil szervezetek képviselői. Az Arany
Gusztáv általános iskola 8. osztályos tanulói egy szálvirággal
emlékeztek meg a köröstarcsai hősi halottakról.

Gyermeknap a Ligetben
Lipcsei Zoltán Köröstarcsa polgármestere,
Kálmán Tibor Békés polgármestere

CIVIL SZERVEZETEK
Húsvéti rendezvény a Nagycsaládosokkal
2022. június 5-én szombaton került megrendezésre a Községi
Gyermeknap a Ligetben. A gyerekeknek ugrálóvárral,
trambulinnal, kerékpáros ügyességi játékkal, íjászattal,
kézműves foglalkozással készültünk. 11 órától a Kacagó
Bábszínház Madzag Jankó előadása színesítette a programokat.
A Mezőberényi Rendőrörs rendőrautó mustrával készült, melyet
nagyon köszönünk. A gyermekek egy 6 állomásos játékon
vehettek részt, aki teljesítette, jutalmat kapott. A pavilonban
mesekuckóval vártuk a Bogyó és Babóca kedvelőit. Igazi szép
nyárias időben, jó hangulatban telt el ez a nap. Ezúton is
köszönjük a támogatásokat és a közreműködők segítségét.

Egy hajóban evezünk 2022
2022. június 26-án ismét EGY HAJÓBAN EVEZÜNK
VÍZITÚRA immáron 15. alkalommal. Utolsó állomás a
Köröstarcsai Kishajó Kikötő volt. Az ide érkező közel 100
túrázót Köröstarcsa Község Önkormányzata látta
vendégül.

2022. április 16-án a Magyar Falu Program keretében került
megrendezésre a „Húsvéti Vendégasztal” elnevezésű
rendezvény a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
szervezésében, a Subrika Hagyományőrző Csoporttal és a
Művelődési Házzal együttműködésben. A Som-kertbe hirdetett
program az esős idő miatt átkerült a Művelődési Házba, de nem
fogott ki a „Subrikásokon”! Végh Judit művészeti oktató
irányításával egy igazán színvonalas, a húsvéti ünnepkörhöz
kötődő, alkalomhoz illő műsort mutattak be, a végén
locsolkodással, amit vizes vödrök helyett, természetesen csak
kölnivel mutattak be. Műsoruk -a jelenlévők bevonásávalfergeteges táncházzal zárult! Ezután következett a tojásvadászat. Itt sem esett kétségbe senki, a Művelődési Ház
Munkatársai (a nyuszik) rendhagyó módon a könyvtárban
helyezték el a csokitojásokat, amit a gyerekeknek meg kellett
keresniük. Nagy örömmel váltották egymást, hiszen talán a
könyvek között még izgalmasabb volt a vadászat, mint a
megszokott módon. Miután mindenki begyűjtötte amit szeretett
volna, kézműveskedés következett szintén a húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódóan. Az ügyes kis kezek által készített
alkotásokat természetesen mindenki hazavihette magával.
Uzsonnára „húsvétos szendvicset” kínáltunk teával, s miután
mindenki megtöltötte a pocakját, a program zárásaként
megnézhettük a Nyuszi Gyuszi a rettentő
nyúl című zenés, élőszereplős mesejátékot, ami várakozáson felüli élményt
adott nem csak a gyerekeknek, hanem
a jelen lévő felnőtteknek is.
Interaktív módon, a gyerekek
bevonásával szórakoztatott minden jelenlévőt. Azóta is a
fülünkben cseng, hogy: Elment a
nyúl a bálba, tüttürüttürüttürü,
felhúzta nyúlcipőjét tüttürüttürüttürü…

TARCSAI HÍRADÓ

2022. július

Hálásan köszönjük Végh Juditnak és a Subrika Hagyományőrző
Csoportnak, a Művelődési Ház Munkatársainak a közreműködését és Polgármester Úrnak a jelenlétét.
A program az FCA-KP-1-2021/4-000015 számú nyertes
pályázatunk keretében valósult meg.
Borgula Pálné
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete elnöke

SPORTHÍREK
Kézilabda
Véget ért az NB.II-es férfi felnőtt és ifjúsági kézilabda
bajnokság. A felnőttek a hatodik az ifjúságiak az ötödik helyen
végeztek. Ez az eredmény az ismert, negatív körülmények miatt
igen dicséretes.
Még emlékezhetünk rá, hogy tavaly a 2020/21-es bajnok-ság
végén, nagy csaták után a negyedik helyen végzett fel-nőtt
csapatunk. Ez igen dicsé-retes eredmény volt, büszkék lehettünk
rá. Sajnos a nyár folyamán az Újkígyósiak a régi csapatukhoz
visszaigazoltak és többen abbahagyták az aktív játékot. Ennek
okán létszám problémák keletkeztek mind a két csapatunknál.
Nehezen indult az új játékosok kiválasztása és ide igazolása.
Júniusban még úgy látszott, hogy nem is tud az egyesület
benevezni a bajnokságba. Ezt végzetesnek tartottuk volna a
szakosztály további léte miatt.
A szakvezetés végül úgy döntött, hogy benevezi a csapatokat és
megpróbálja „életben tartani”. A felnőttekhez a békésiektől, az
ifjúságiakhoz a gyulaiaktól kaptunk segítséget. Sajnos a
gyermekbajnokságban szereplő csapatoknál nem tudták
összeszedni a tíz-tíz fős játékos állományt ezért őket nem
lehetett benevezni a bajnokságba.
Így indult el a bajnokság. A szakvezetés a becsületes helytállást
jelölte meg célkitűzésként. Nagyon nehezen indult a bajnoki
kezdés. /Kondoros-Köröstarcsa 28:21/ Amint jobban
összeszokott a csapat úgy javultak az eredmények. Esetenként
bravúros eredményeket is produkált a csapat pl. a bajnok elleni
25:25, vagy a Makó elleni őszi 36:27 és a tavaszi 34:28 csoda
számba menő produkciók voltak. Nagyobb vereséget csak a
Törökszentmiklósi visszavágón szenvedett el a csapat a 24:36
alkalmával.
Összességében, a bajnokságban elért ötödik, hatodik helyezés az
említett negatív körülmények miatt dicséretes, kiváló eredmény.
A bajnokságban aktívan résztvevők nagyon nagy dicséretet és
elismerést érdemelnek. A nyári „feloszlási” rémkép helyett most
az elismerést látjuk. A megyében lévő NB.II-es csapatokat
/Kondoros és Újkígyós/ is megelőzve értük el ezt az eredményt.
Ifjúsági csapatunk tagjai is elismerést érdemelnek, amiért többkevesebb sikerrel végig küzdötték az évet és a tabella közepén
végeztek.
A hogyan továbbról még nem tudunk pontos tényeket mondani.
Az NB.I/B átszervezés alatt áll, nincs még versenykiírás sem.
Ennek ellenére készülni lehet a következő évre. A játékosok
nyári szünetre mennek. Rájuk is fér egy kis pihenés.
Hajrá Tarcsa!
Széplaki Zoltán

Horgász hírek
Lurkó kupa
2022. április 23.-án került sor a Lurkó kupa négy fordulós
gyermek és ifjúsági horgászverseny első fordulójára,
Mezőberényben a Hosszú tavon. 35 ifjú horgász jelent meg a
regisztrációnál és a sorsoláson. Miután mindenki elfoglalta a
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helyét izgatottan várták a verseny kezdetét.
Az elején nehezen indult a halfogás, de a verseny második
felében már nagyobb pontyok is tiszteletüket tették az
etetéseken.Averseny végén mindenki nagyon várta a mérlegelés
eredményét:
Gyermek kategória: 1. hely
Bagdi Bence
1940g
2. hely
Szőke Hanna
1780g
3. hely
Beinschrodt Blanka
1695g
Ifi kategória:
1. hely
Karácsonyi Dávid
3280g
2. hely
Polgár Bence
3030g
3. hely
Tímár Fanni
2135g
2022.május 15.-én folytatódott a Lurkó kupa második fordulója
Köröstarcsán a Libás (Mérgesi horgásztó) tavon. Rekordszámú
versenyző 38 fő (19 gyermek-19 ifi) vágott neki a versenynek.
Nagyobb halak nem akadtak a horogra így a gyerekek
apróhalazásba kezdtek több-kevesebb sikerrel,így a 3 órás
verseny végére mindenkinek sikerült halat fognia. A mérlegelés
után a következő eredmény alakult ki:
Gyermek kategória: 1. hely
Kiszely Regina Mária
3560g
2. hely
Nagy Brigitta
1145g
3. hely
Beinschrodt Blanka
995g
Ifi kategória:
1. hely
Kiss József Gábor
2390g
2. hely
Tímár Fanni Lilien
2340g
3. hely
Polgár Bence
1550g
A „Legeredményesebb Köröstarcsai versenyző”díját gyermekeknél Szőke Hanna, az ifiknél
Budai Bence nyerte el.Averseny jó hangulatú grillezéssel zárult.
Versenyünk támogatói: KHESZ, Agrár Zrt.,Dobó Ferenc
H.E.,Köröstarcsai DSE, Pusi-szóda,
Puskás László vállalkozó, Pallagi Sándor Szerviz pont, GyarakiTető Kft., Halibi horgászbolt,
Sütemények: Székely Katalin, Budai József
Suli kupa
A KHESZ szervezésében újra sor kerülhetett a Suli kupa
megrendezésére, melyen 3 fős csapatokvettek részt. Iskolánk 3
csapattal képviseltette magát a 11 csapatos selejtezőn, amely a
békési Puskaporos tavon került lebonyolításra 2022. május 7-én.
A gyermekek csak a szervezők által biztosított etetőanyagot és
csalit használhatták, de ez sem garantálta a sikert, nagyon meg
kellett szenvedni néhány apró halért is. Sajnos a mérlegelés
gyorsan lezárult.
Csapataink eredményei: Budai Bence, Budai Zoé és Balog Imre
alkotta csapat a 3. helyen végzett 13,5 ponttal. Azonos
pontszámmal, de gyengébb fogási eredménnyel zárta a versenyt
a 4. helyen a Puskás Petra, Mező Lili, Szőke Hanna összetételű
csapat. 6. helyezést ért el a Székely Evelin, Gyaraki Imre,
Kopányi Alexander trió 16 ponttal. Az eredmények alapján a 3.
helyen végzett csapatunk jutott be a május 22.-én rendezett
döntőbe.
A selejtező finom ebéddel zárult. Minden gyermek ajándékban
részesült. A verseny végén rendezett tortacsatát csapataink
fölényesen megnyerték.
A több helyszínen zajló selejtezők lebonyolítása után 16 csapat
részvételével került sor a Suli kupa döntőjére 2022.május 22.-én
a Gyomaendrődi Fűzfás-zugi-holtágon. A döntőbe jutott
csapatunk, (Budai Bence, Budai Zoé, Balog Imre, vezetőjük:
Budai József) izgatottan készült a versenyre, amely 3 szektorban
zajlott. Mind a helyszín, szervezés, rendezés méltó volt a
verseny jelentőségéhez. A csapatok közül többeknek profi
technikai háttere volt,amellyel szemben kevés esélyünk volt, de
gyermekeink kitartó és küzdelmes horgászattal sok szép halat
fogva összesítésben a negyedik helyen zártak. Gratulálunk a
szép teljesítményükhöz!
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Célunk, hogy a következő évben eredményesebben szerepeljünk. Megköszönve a támogatóknak és a szülőknek a
segítséget további eredményes horgászatot kívánunk mindenkinek!
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CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI ESZKÖZ HASZNÁLATA:
- Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy
vezethet.
- Vízibiciklivel maradj partközelben, és figyeld a
viharjelzést!
- Vízi járművet ittas állapotban vezetni TILOS!
- Menetben lévő csónakban állva utazni TILOS!
A tragédiák elkerülése érdekében kérjük tartsák be a szabad
vizeken való tartózkodás alapvető szabályait!
Békési Rendőrkapitányság

Rendőrségi tájékoztató!

Rendőrségi hírek
Vizek veszélyei
A nyár beköszöntével ismét nagyon sokan keresnek felüdülést a
vizek mellett, ami nagyszerű kikapcsolódás, de veszélyes is.
Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vizek veszélyeire.
Magyarországon a szabadvizek nem átláthatók, ezért nagy
veszélyt jelentenek a víz felszíne alatt lévő cölöpök, fák, kövek.
Ismeretlen területen érdemes a fürdés előtt kikérni a
helyismerettel rendelkezők véleményét.
Nagyon fontos szabály: szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a
helyeket szakemberek jelölik ki, hisz itt vannak meg a
feltételek a gyors mentéshez.
TERMÉSZETES VÍZEKBEN FÜRÖDNI A KIJELÖLT
FÜRDŐHELYEN, ILLETŐLEG OTT LEHET, AHOL A
FÜRDÉS NEM ESIK TILTÓ RENDELKEZÉS HATÁLYA
ALÁ
TILOS FÜRDENI:
- hajóútban, kikötőkben, vízisí pályákon,
- vízlépcsők, vízi munkák 300 méteres, komp és révátkelő
helyek 100 méteres közelében
- hidak 100 méteres körzetében,
- egészségre ártalmas vizekben,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
- viharban
- ahol azt tiltó tábla jelzi.
NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
- Ne fürödjön teli gyomorral!
- Ügyelj a víz hőmérsékletére!
- Soha ne ugorj felhevült testel a vízbe!- Hűtsd le magad
előtte!
- Soha ne ússz egyedül!
- Ne ússz hosszabb távot hajókíséret nélkül.
- Figyeld a strand területét jelző bójákat!
- Figyelj a viharjelzésre.
- Ne fürödj alkoholos állapotban!
- Ne fürödj betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!
- Ha nem tudsz úszni, ne használj gumimatracot!
- Azonnal menj ki a vízből ha fázol!- Törölközz szárazra!
- Ismeretlen helyen ne ugorj vízbe!

Az ORFK-OBB 2022. évben is meghirdette a „Kerékpáros
Iskola Kupa” valamint a „Ki a mester két keréken?” felmenő
rendszerű versenyét, melynek megyei döntőjének megrendezésére 2022. április 27-én a Szeghalmi Rendőrkapitányságon
került sor. A versenyen két fős csapatok vehettek részt KRESZ
elméleti, valamint kerékpáros ügyességi pályán.
A„Kerékpáros Iskola Kupa” egyéni verseny eredménye:
II. helyezést ért el: Fülöp Roland 8 oszt. tanuló
(Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola)
III. helyezést ért el: Kovács Nikolett 8 oszt. tanuló
(Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola)
A „Kerékpáros Iskola Kupa” csapat verseny eredménye:
III. helyezést ért el: Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskola
„Ki a mester két keréken?” egyéni verseny eredménye:
II. helyezést ért el: Szőke Hanna 4 oszt. tanuló
(Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola)
„Ki a mester két keréken?” csapat verseny eredménye:
II. helyezést ért el: Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskola
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Békési Rendőrkapitányság

MUNKALEHETÕSÉG!!!
Nagy múltú építõirai cég, szerkezetépítésben
jártas zsaluzó ácsokat keres.
Bejelentett munka, bérezés nettó 360-440.000
Ft/hó. Szállás megoldott. Ha nem rendelkezel
végzettséggel, de van gyakorlatod, az is
megfelelõ. Érdeklõdni: 70-3829522
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