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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. október
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Községi megemlékezés
Október 23. Emlékfa ültetés
2012. október 23-án nemzeti ünnepünk községi ünnepsége a
emlékfa ültetéssel kezdõdött a Ligetben. Ebben az évben is
emlékfát ültettek a szülõk újszülött gyermekeik és a párok
házasságkötésük tiszteletére a megemlékezõket köszöntötte
Smiri László polgármester. Így házasságkötésük alkalmából
Szõke András és Dancsházi Anett, Chrappán Zsolt és Balázs
Tímea ültettek fát. Gyermekük születése alkalmából Molnár
Gábor és Szulai Mária Molnár Évának, Gilik Mihály és Puskás
Katalin Gilik Leventének, Szõke András és Dancsházi Anett
Szõke Andrásnak, Berecz Béla és Szávold Erzsébet Berecz
Zsoltnak, Mezõ Mihály és Monlár Erika Mezõ Tímeának, Jeges
Zoltán és Fülöp Katalin Jeges Zoltánnak, Lakatos Tivadar és Gál
Mária Gál Adrienn Johannának ültettek fát.

Az ünnepi megemlékezés a Kossuth téren folytatódott az Arany
Gusztáv Általános Iskola ünnepi mûsorával. A tanulókat
Rónainé Wagner Éva készítette fel. Végh Judit a Humán és
Ügyrendi Bizottság tagja ünnepi beszédet tartott. A kopjafánál az
önkormányzat és intézményei valamint a civil szervezetek
elhelyezték koszorúikat.

Végh Judit a Humán és Ügyrendi
Bizottság tagjának ünnepi beszéde
Tisztelt Megemlékezõk!
Amikor a beszédemre készültem, megfogalmazódott bennem
egy érzés, hogy többet szeretnék mondani annál, minthogy
felsoroljam az 1956-os eseményeket és megemlékezzek hõseink
haláláról. Aztán meg arra is gondoltam, hogy emlékezzünk meg
Köröstarcsa 56-os forradalmi eseményeirõl is, elevenítsük fel a

múltat, mondjuk ki, amit eddig nem tettünk meg. Hiszem és
tudom, hogy mindenkinek, aki ma eljött ide tiszteletét tenni,
vannak emlékei 1956-ról és vannak érzései az eseményekkel
kapcsolatban.

Igaz, én nem történész vagyok, hanem néprajz kutató, de
ugyanazzal a módszerrel közelítettem az események kiderítéséhez. Mi kutatók, több lehetséges technikát különböztetünk
meg, erre az esetre azt mondjuk, hogy emberi emlékezettel még
elérhetõ idõszak. Sajnos az utolsó órákban vagyunk, hiszen 56
évvel az események után, a hiteles források többen eltávoztak
közülünk.
Most azt gondolhatják, hogy nekem és az én korosztályomnak,
milyen emlékei lehetnek, hiszen még nem is éltem akkor. Ez így
igaz, de 1956 nyomot hagyott késõbbi életemben és az eltitkolt,
elhazudott történéseket már én is megéltem.
1989 március 15-én Szegeden, az egyetem elõtt hallottam
elõször kimondva azt, hogy „igazságot 1956 hõseinek”.
Amit akkor éreztem a döbbenet volt. Én addig a pillanatig abban
a tudatban éltem, azt tanultam az iskolában, úgy érettségiztem és
felvételiztem, hogy 1956 Magyarországon ellenforradalom volt.
És mi történt: kinyíltak a szájjak és beszélni kezdtek, elmondták
az emberek mi történt 1956 októberében, és elmondták mi
történt utána. Kiderült az igazság! 1989-ig azt sem tudtam, hogy
az én családom hogyan élte meg 56-ot. Nem tudtam, hogy a
nagyapám börtönben volt, nem tudtam semmit, mert féltek a
szüleim, féltek a szomszédaink, félelem övezte évtizedekben
nõttem és nõttünk fel.
Aztán, mint villámcsapás kiderült az igazság, lehetett beszélni,
lehetett kutatni és lehet megemlékezni. Ez az én 56-os
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forradalmam, ez az én emlékem, ez az én megkövetésem 56
hõsei elõtt évrõl évre, mert mindig eszembe jut, minden évben,
amikor megemlékezünk itt együtt 1956 eseményeirõl, az
igazságról a szabadságról a hõsökrõl!
De, mit is tudunk a köröstarcsai eseményekrõl: a forradalom
hírét követõen másnapeste szimpátia fáklyás felvonulás
szervezõdött, forradalmi munkástanács alakult, gyûlést tartottak
a lakosok, boldog felszabadult hangulat lett úrrá mindenkin. Az
iskolások templomba mentek, elégették az orosz tankönyveket
és a szabadság mámorában reményteljes napokat éltek meg az
országgal. A község lakosai nem követtek el egymás elleni
erõszakot, nem hagyták, hogy a gyûlölet legyen úrrá rajtuk,
hallgattak egy köröstarcsai szavára, hogy ne kövessenek el
törvénytelenséget. Egymásnál összegyûlve várták a híreket
rádión. Többek fiai szolgáltak akkor katonaként. Õk látták a
borzalmat is Pesten, átélték a félelmet a bizonytalanságot.
Reménykedtek a köröstarcsai emberek, várták a segítséget
nyugatról, de Pestrõl a kétségbe esett hírek jöttek. Itt
Köröstarcsán át, egy egész éjszaka dübörögtek az orosz tankok.
A remény kihunyt, a forradalom elveszett. Elõször a városokban
indult meg a tisztogatás, majd január-február táján elérte
községünket is. Elvittek és börtönbe zártak több köröstarcsai
lakost is. A módszeres megfélemlítés, a történelmi tények
elhallgatása, a jövõ nemzedékének hazugságban felnevelése,
elkezdõdött községünkben is.
Szabadság utáni vágy, hõsiesség, bátorság, fájdalom, gyûlölet,
szomorúság, rettegés, bánat, menekülés, emlékezés, tisztelet
adás. Mind-mind érzések és cselekvések, amit megéltek,
megéltünk és megélünk 1956 történelmi eseményeivel
kapcsolatban!
Ami tragédia, hogy egy nemzet szülöttei fordultak egymással
szembe, hívtak idegen segítséget és oltották ki egymás életét,
bántották és nyomorították meg egymást, és egymás családjait.
Nekünk az utókornak ezt soha többé nem szabad megengedni,
soha többé nem szabad elfelejteni, hogy egy nemzet vagyunk,
egy vérbõl valók vagyunk, egy nyelvet beszélünk, egy a
történelmünk egy a kultúránk, egy a hazánk, mi mind
MAGYAROK vagyunk! Tanítsuk gyermekeinket erre és együtt
tisztelegjünk 1956 hõsei emléke elõtt, akik nekünk a magyar
nemzetnek álmodtak egy szabad országot!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Végh Judit bizottsági tag

Járások kialakítása
Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ, kormánymegbízott és
az érintett települések (Köröstarcsa, Tarhos, Békés, Bélmegyer,
Mezõberény, Kamut, Murony) vezetõinek részvételével,
ünnepélyes keretek között került sor a Békési Járási Hivatal
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kialakításához szükséges megállapodások aláírására 2012.
október 30-án Békés Város Polgármesteri Hivatala nagytermében. Önkormányzatunk részérõl a megállapodást Smiri
László polgármestar írta alá.
A települések képviseletében aláíró polgármestereket Izsó
Gábor Békés város polgármestere köszöntötte. Elmondta, bízik
abban, hogy jó székhelye lesz települése a Békési Járásnak,
tájékoztatta a jelenlevõket, hogy a békési okmányiroda marad a
régi helyén.
Erdõs Norbert, országgyûlési képviselõ, a Békés Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte a jelenlévõket, az okmányok aláírását követõen köszönetét fejezte ki a
települések vezetõinek az elõkészítõ munkában való részvételükért. Elmondta, hogy a helyismeretet kívánó ügyek
továbbra is a települések feladatát képezik. Hozzátette:
természetesen további egyeztetésekre van még szükség a járási
hivatalok 2013. januári indulásáig, hogy a szolgáltatások
kialakítása a legjobb, ügyfélbarát módon szervezõdjék meg.
A járási hivatal a volt Agrárinnovációs Központ épületében kerül
elhelyezésre, a Kossuth u. 3. szám alatt.
Mezõberényben a járási hivatalnak kirendeltsége lesz. Siklósi
István, Mezõberény város polgármestere elmondta, hogy
szerencsésnek tartaná, ha az okmányiroda berényi kirendeltsége
a békésihez hasonlóan a jelenlegi helyén maradhatna a
városházán. A többi településen heti egy-két alkalommal
ügysegéd fog félfogadást tartani a Polgármesteri Hivatalok
épületében.

Sajtóközlemény
Elkezdõdik a tervezése a Körösök Völgyét érintõ újabb
kerékpárútra.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, mint Vezetõ Partner a
romániai Nagyzerind Önkormányzatával sikeresen pályázott a
Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében kerékpárút tervek készítésére.
A tervezett, csaknem 74,k km hosszú nyomvonal Köröstarcsa,
Mezõberény, Békés, Békéscsaba, Doboz és Gyula településeket
érintve, átlépve az országhatárt Feketegyarmat, Nagyzerind,
Tõzmiske, Vadász és Simonyifalva településeket fogja érinteni.
A turisztikai célú kerékpárút magyarországi szakaszaira
vonatkozó terveinek elkészítésére lefolytatott közbeszerzési
eljárás lezárult. A tervek elkészítésére a nyertes pályázóval a
Körösök Völgye Kerékpárút Konzorciummal a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület 2012. október 29-én a Körösök
Völgye Látogatóközpontban kötötte meg a szerzõdést
ünnepélyes keretek között.
Az egyesület alelnöke, Izsó Gábor elmondta, hogy a szervezet a
Körösök Völgye természeti értékeinek bemutatását tartja fontos
céljának, ezért dolgozik. Ezen faladat egyik fontos állomása ez a
tervezési munka is, mellyel reményeink szerint egyre több
turistacsoport, családi-, baráti társaságok kapnak kedvet a
túrázáshoz a Körösök Völgyében.
Kovács Krisztián projektmenedzser, a körösök Völgye
Natúrpark Egyesület munkaszervezet vezetõje elmondta, hogy
az Egyesület kiemelten kezeli a turisztikai ágazat fejlesztését,
ezen belül is a vízi és kerékpáros infrastruktúra túraútvonalak
fejlesztését mivel ez a turisztikai lehetõség a legtöbb embernek a
legolcsóbban elérhetõ kikapcsolódási lehetõség.
Az 1 éves idõtartamú projekt célja, hogy a határmenti térség és a
Körösök Völgye turisztikai kerékpárút hálózata tovább
fejlõdhessen, bemutatva a térség turisztikai attrakcióit, helyi
értékeket. A projekt összköltsége 344 113 euro, melybõl 85 %-ot
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 10 %-ot a Magyar Állam
és 5 %-ot a partnerek finanszíroznak.
A 2013 tavaszáig elkészülõ tervek szervesen illeszkednek a
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület eddigi Körösök Völgye
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és a Leg a Láb Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
néptáncosainak. Birinyi Brigitta fazekasmester kiállítását
tekinthették meg a rendezvény látogatói.
A mazsorett együttes elbúcsúztatta két alapító tagját Jánovszki
Reginát és Nyíri Olga csapatkapitányt. Eredményes
munkájukért Smiri László polgármester úr mazsorett alakot
ábrázoló szobrocskát nyújtott át nekik.
A délutánt lovas kocsikázás és játszóház zárta, melyet
köszönünk Marton Lászlónak, Horváth Mihálynénak, Bakóné
Nagy Anikónak és Birinyi Brigittának.

Idõsek Világnapja 2012
aktív turisztikai fejlesztési stratégiájához. Jelenleg már a
kivitelezés fázisában van a Békéscsaba - Nagyszalonta közti
kerékpárút 27 km-es szakasza, amelynek várható befejezési
idõpontja 2012. decemberében lesz. Ezen útvonal kivitelezésének folytatására az Egyesület ez év januárjában már
benyújtotta újabb pályázatát, amelyben megépülne a II. ütem is.
Az Egyesület által kezdeményezett és koordinált kerékpáros
túraútvonalakat az alábbi térkép mutatja be:

Az Idõsek Világnapja alkalmából 2012. október 01-jén
került megrendezésre a Szabó Károly Mûvelõdési Házban a
köröstarcsai idõsek köszöntése. Dr. Bácskay Tamás
alpolgármester úr köszöntõje után színvonalas mûsorban
volt részük. A Nagycsaládosok helyi szervezetének
segítségével megvendégelhettük a résztvevõket. A Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozói pedig
ajándékkal kedveskedtek mindenkinek.

Könyvtári óra az óvodásokkal
A Margaréta és a Pillangó csoport látogatott el a könyvtárba, ahol
változatos formában ismerkedtek meg a könyvtár szolgáltatásaival és a könyvek birodalmával.
4-6 éves koruk miatt ügyeltünk arra, hogy könnyen megoldható,
de mégis ismeretterjesztõ feladatokat kapjanak. Célunk az volt,
hogy majdan õk is olvasóinkká váljanak és szeressék a
könyveket. A foglalkozáson a gyerekek aktívan vettek részt. Az
óra diavetítéssel zárult majd mindenki kapott egy ajándék
könyvjelzõt.

A projektrõl folyamtos információt találhatnak a
www.korosoknaturpark.hu, ill.
http://www.facebook.com/korosokvolgye oldalon.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Szilvanap
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Szilvanap a
Népi Kulturális Ökocentrum és Tájházban. A Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete tagjainak a segítségével és összefogásával
elkészült a finom szilvalekvár, melyet mindenki megkóstolhatott a programok után. Köszönjük a színvonalas mûsort a
fellépõknek név szerint Borgula Barnabásnak és Borgula
Benedettának, a Köröstarcsai Mazsorett együttes csoportjainak,
Bagi
Istvánnak,
a
Köröstarcsai
Asszonykórusnak

Könyvtári szolgáltatások
Kedves olvasóink és leendõ olvasóink!
Népszerûsíteni szeretnénk a községi könyvtárat, így úgy
gondoltuk, hogy részletesen bemutatjuk szolgáltatásainkat.
A könyvtári kölcsönzés és olvasás mellett számos más dolgot
elintézhet nálunk.
Díjmentes szolgáltatásaink:
- Könyvtári beiratkozás és kölcsönzés
- Álláskeresés
- Számítógép használat
- Általános iskolásoknak ingyenes gép és internet használat két
gépen
Díjköteles szolgáltatásaink:
Internet használat :
100.-Ft / óra

TARCSAI HÍRADÓ

4

2012. október

Nyomtatás:
- Fekete fehér szöveg:
20,-Ft/oldal
- Fekete fehér kép:
100,-Ft/oldal
- Színes szöveg:
50,-Ft/oldal
- Színes kép:
250,-Ft/oldal
Fénymásolás :
- szöveg:
20,-Ft/oldal
- kép:
100,-Ft/oldal
Faxolás:
300,-Ft/oldal
Szkennelés:
100,-Ft/oldal
Segítségünket kérheti pl.: word dokumentumok formázásában
/szerkesztésében, hivatalos levelek írásában, álláskeresésben,
önéletrajz írásában, hirdetés/plakát szerkesztésében stb.

Témahét az alsó tagozaton
Megérkezett az õsz és ezzel együtt a témahét az iskolába. Az õszi
népszokások és hagyományok feldolgozása a téma egy egész
héten keresztül. Az idei évben kedvcsinálónak egy hatalmas
bálából készült bábut állítottunk fel az iskola udvarán. A
gyerekek nagy örömmel vettek részt a bábu felöltöztetésében.
Minden évfolyamon különbözõ kreatív foglalkozások keretében
dolgoztuk fel az õszhöz kapcsolódó anyagokat. Természetesen
az elméleti tudás megszerzése sem szorult háttérbe. A tanulók a
helyi Agrár ZRT géptelepén megismerkedtek a betakarítás
folyamatával. Nagy örömmel másztak fel a különbözõ gépekre
és csúszdáztak a hatalmas termény hegyeken. Meglepetésként
pedig traktorral érkeztek vissza az iskolába. Ezen a héten került
megrendezésre a Benedek Elek mesemondó verseny is. A
legügyesebb tanulók a Kistérségi mesemondó versenyen
képviselik iskolánkat. A megmérettetésen óvodások is részt
vettek. A hét egyik különlegessége a rendhagyó történelem óra
volt. Itt a tanulók régi korok történetével ismerkedtek meg. Volt
fegyver bemutató, felpróbálhatták a sodronyinget és fejfedõt is.
Az elõadás végeztével az iskolában finom sült tökkel vártuk a
gyerekeket. Nagyon sok szép és különleges alkotás került ki a
gyerekek keze alól. A hét zárásaként a hagyományos lampionos
felvonulásra került sor.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki hozzájárult a hét
sikeres lebonyolításához.
Alsó tagozatos nevelõk

Látogatás tarhoson és azon túl
Hétfõ reggel tanulmányi megfigyelésre indultunk az osztállyal.
Maga az út rövid volt, de nem baj, mert így hamar a Libás tanyára
értünk.
Pista bácsi bemutatta a birtokát, s elámultunk azon, hogy
háromezer libája van. A libák és a bika, nagyon szépek voltak,
még a szürkék is. Meglepõdtünk, hogy reggelivel vártak
benn ünke t. Na gyon örül tünk a lil ahag ymás liba zsír os
kenyérnek.
Jóllakottan indultunk az erdõbe. Csodálkoztunk, amikor
patanyomokat találtunk. Nagyon jót számháborúztunk,
sétáltunk, makkot, bogyókat és tollat gyûjtöttünk. A kivágott fák
évgyûrûit megszámoltuk s következtettünk, hány évesek voltak.
Elámultunk azon, hogy milyen csodálatos az az erdõ.
Elfáradva, de elég hangosan érkeztünk vissza a tanyára. A
kemencében sült ebéd már az asztalon várt, csak le kellett
ülnü nk. Nagy on fino m volt , hama r jóll aktu nk. Után a
játszottunk, majd feladatoztunk. Néhányan nagyot néztek,
amikor a kvíz eredményeként libazsírt nyertek a gazdától.
Töb ben akk or ére zté k mag uka t a leg job ban , ami kor
„kincskeresés” volt. Ha nem is igazi kincseket, de kérdéseket
találtunk elrejtve, ami a helyszínnel kapcsolatos volt.
Pihentünk és sajnos indulhattunk haza. Nagyon jól éreztük

magunkat, reméljük tanár néni máskor is elviszi az osztályt.
Palotai Petra- Lipcsei Norbert- Tiba Mihály- Timár JánosVámos Lili
4. A
Szegedi Katalin tanító

Felhívás
Új Nemzeti Agrárkamara: Új esély a vidéknek
Az új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21
között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul
az új nemzeti agrár- és élelmiszer kamara.
A hazai mezõgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor
összes szereplõje, így minden õstermelõ és egyéni vállalkozó
is alanyi jogon tagjává válik az új egységes köztestületnek.
A leendõ tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelenteni a
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ftos nyilvántartásba vételi díjat. Ha Ön még nem tette meg,
mielõbb jelentkezzen be, mert a határidõ a kamarai
választásokon való részvételre nézve jogvesztõ!
Agrárkamarával kapcsolatos ügyeiket intézhetik Kovács
Andornál. Fogadóórát tart Köröstarcsán a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban 2012. november 13-án
12:00-15:00-ig, november 19-20-án 9:00-13:00-ig.

CIVIL SZERVEZETEK
A Nagycsaládos Egyesület 2012. évi
programjairól röviden.
Februárban közgyûléssel indítottuk az évet, elkészítettük az éves
beszámolót a 2011. évrõl. Február 18-án vezetõ találkozón
vettünk részt Mezõberényben hárman: Törökné Erdõs Kati,
Borguláné Edina és jómagam. Nagyon hasznos volt.
Március elején Dévaványán voltunk nõnapi ünnepségen.
Március 15-én koszorúztunk a községi ünnepségen.
Április 3-án a civilek szakmai információs napján vettünk részt.
Április 6-án a Mûvelõdési Házzal közösen húsvéti kézmûves
foglalkozást tartottunk a gyerekeknek.
A különvonattal áprilisban Tokajba, májusban Sátoraljaújhelyre
kirándultunk.
Április 14-én Budapesten a NOE közgyûlésén vettünk részt,
ahol két tagtársunk oklevél kitüntetésben részesült, név szerint
Simon Piroska pártoló tagunk, aki nagyon sokat segít, minden
rendezvényen aktívan részt vesz. Sok tortát és süteményt süt és
mindig lehet rá számítani. A másik kitüntetett Kissné Mózes Rita
körzetvezetõ, szintén aktívan vesz részt az egyesület életében
családjával együtt.
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Május 5-én anyák-apák napi teadélutánt tartottunk, melyre
vendégeket is hívtunk. Dévaványáról jöttek el a nagycsaládos
vezetõk hozzánk.
Május 12-én Budapesten az Orczy-parkban megrendezett
Családi Napon vettünk részt 10 családdal, 60 fõvel. Borgula
Benedetta népdal csokorral lépett fel a színpadon, nagy sikerrel.
Benyújtottunk egy NEA mûködési pályázatot, aminek még nem
tudjuk az eredményét.
Az Országos Egyesület belsõ pályázatán 115 ezer forintot
nyertünk a tavaszi és õszi nagy rendezvényre. Pénzbeli
támogatást kaptunk az önkormányzattól és a Tarcsai Agrár Zrttõl,ami nagyban hozzájárul a programok finanszírozásához.
Június 2-án 21 fõvel csatlakoztunk a TE SZEDD összefogás a
tiszta Magyarországért szemétgyûjtõ akcióhoz.
Június 15-én
önkéntes munkát végeztünk a ligetben,
kertészkedtünk és takarítottunk, utána szalonnát sütöttünk,
mely programokon összesen 33 fõ vett részt.
Június 30-án délelõtt rendeztük meg a szokásos Családi
Napunkat a Ligetben, melyet most nem zavart az esõ, nagyon
meleg volt. Szép programokkal és vidám játékokkal vártuk a falu
összes gyermekét szüleivel együtt. Sokan el is jöttek. Köszönet a
helyi mazsorett együttes tagjainak és irányítójának, a Török
házaspárnak, a két arcfestõnek, Zolnai Évinek és Bakóné
Anikónak, Marton Lacinak a kocsikáztatásért, Molnár Zolinak,
hogy helyet adott a rendezvényünknek, Strausz Józsefnek
(Dodó) a póni lovagoltatásért, amit a gyerekek nagyon élveztek
és minden segítõnknek, akiket név szerint nem említettem, de
munkájukkal hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához.
Ezt az eseményün ket is megtiszte lték
jelenlétükkel a
Dévav ányai NE. Képvi selõi , akikk el szere tnénk tartó s
kapcsolatot létesíteni.
A falunapra sok süteményt sütöttünk és beneveztünk több
csapattal a fõzõversenyre és a süteménysütõ versenyre is.
Július 20-án délután a falunap nyitó rendezvényén Smíri László
polgármester úrtól átvettem az egyesület nevében az „Év civil
szervezete” kitüntetést.
Egyesületünk az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Képviselõtestület
elismeri a munkánkat, amit a sok év alatt végeztünk.
Köszönöm a magam és elõdeim, valamint a tagság nevében.
Igyekszünk a munkánkat továbbra is úgy végezni, hogy méltóak
legyünk erre a díjra.
Róbert Lászlóné

Osztálytalálkozó
Vígné Dr. Baji Rita és Baji Kati vagyunk. 1978-ban születtünk.
Szüleink Baji Józsefné, Ica óvónéni és Baji József, aki a
Köröstarcsai TSZ-ben építésvezetõként dolgozott, a
magánéletben pedig sokan amatõr festõként ismerik. Jelenleg
már mindketten nyugdíjasok. Tarcsán jártunk óvodába és
általános iskolába, ezekrõl az évekrõl sok szép emléket õrzünk.
Az általános iskola ideje alatt mindkettõnk hobbija a tánc volt. 6
éves korunktól néptáncot tanultunk elõször Köröstarcsán, majd
Békéscsabán a Rábai táncegyüttesben, a társastánc alapjait
pedig a mindenki által ismert tánciskola kezdõ és haladó
tanfolyamán ismertük meg. A jazztánccal egyikõnk, Rita
foglalkozott 6 évig Tarcsán, majd Mezõberényben. Így
kezdetben csak a táncban, majd miután a Mezõberényi Petõfi
Sándor Gimnáziumban leérettségiztünk, az életben is
kettéváltak útjaink.
Rita
Érettségi után orvosi egyetemre felvételiztem. Ez elsõ
alkalommal nem sikerült. Nem akartam feladni, a következõ
évben újra próbálkoztam. A fennmaradó egy évben pedig
Szegeden diplomás ápoló szakon tanultam - mert úgy
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gondoltam,

gondoltam, hogy az ott tanultakat tudom majd kamatoztatni
orvosként is - és készültem az újabb felvételi vizsgára. Abban az
évben sikeresen felvételiztem, Debrecenbe kerültem. Az
egyetemi évek sok tanulással, küzdelemmel, sikerrel, örömmel,
és persze sikertelenséggel, bánattal is teltek. 2005-ben szereztem
általános orvosi diplomát. Még az utolsó évben sem tudtam,
milyen szakte rülete t válass zak. A döntés kénysz erében
végiglapoztam az indexemet, és rájöttem, hog y minden
szabadon választott tantárgyam pszichológiával-pszichiátriával
volt kapcsolatos, így ez után már nem volt kérdés, hogy
pszichiáter leszek. Mivel a gyerekekkel szívesen foglalkoztam,
így választottam a hivatalosan gyermek-, és ifjúságpszichiátria
szaknak nevezett területet. Debrecenben, a Hajdú-Bihar megyei
Kenézy Kórház Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán
kezdtem dolgozni, és jelenlegi munkahelyem is ez. A munkám
során 3-18 éves gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozom,
leginkább a serdülõk állnak közel hozzám. 2011-ben szereztem
gyermek-, és ifjúságpszichiátria szakvizsgát. Utólag kiderült, az
indexemnek igaza volt, megtaláltam a helyemet, mind a
szakterületet, mind a munkahelyet illetõen. A gyógyításban
alkalmazott gyógyszerek mellett, a „szavak gyógyító ereje” is
foglalkoztatott, így elvégeztem egy 3 éves pszichoterapeuta
képzést, amit Budapesten a Semmelweis Egyetem keretein belül
a Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület
szervezett. Terveim között szerepel, hogy a jövõben
pszichoterapeuta szakvizsgát is teszek.
Emellett a magánéletem úgy alakult, hogy Debrecenben az
egyetemi évek alatt megismertem a férjemet, Víg Attilát, aki
Békésrõl származik, és aki akkor szintén a Debreceni
Egyetemen tanult vegyész és kémia tanár szakon. Miután
mindketten végeztünk az egyetemen, együtt éltünk, majd 2009ben összeházasodtunk. 2011. október 25-én megszületett
kisfiunk, Víg Levente, aki vidámságával aranyozza be
mindennapjainkat. Így jelenleg az anyaság örömeit és a boldog
családi életet élvezem itthon, amit magunk között „víg családi”
életnek nevezünk.
Felnõttem ugyan, de a tánc szeretetét nem tudtam „kinõni”, így
szabadidõmben most is ezt csinálom. 6 éve tanulom az odissi
nevû indiai táncot, mostanában a tanításába is belekóstoltam.
Úgy érzem, hogy ezen a téren is megtaláltam, amit kerestem.
Kati
Érettségi után Békéscsabán az Eötvös József Iskolaalapítvány
Szakközépiskolájában idegenforgalmat tanultam, és a két év
alatt angol illetve német nyelvvizsgát tettem. Az iskola
elvégzését követõen sajnos Békés megyében nem találtam
munkát, így Budapestre költöztem, ahol a Garzonház
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apartmanházban recepciósként helyezkedtem el. A lakásokban
külföldi üzletemberek szálltak meg, jellemzõen 2-3 éves
tartózkodási idõvel. Családias hangulatban, 2 jó fõnökkel és jó
kollégákkal 9 évig dolgoztam itt.
A munka mellett folyamatosan tanultam. 1 évig csak
matematikával foglalkoztam, és így fel is vettek a Veszprémi
Egyetem Idegenforgalom és szálloda szakára. Az elsõ év után
azonban átiratkoztam Szolnokra, és itt kaptam meg a várva-várt
közgazdász diplomát. Az évek során elég nehéz volt munka
mellett az iskolában is helytállni, és a végére elegem is lett az
egészbõl. A sok tanulásnak azonban mégis csak meglett az
eredménye, és ötösre államvizsgáztam. Friss diplomával és nagy
tervekkel nekiláttam munkát keresni. Sajnos még ekkor sem
sikerült a szakmámban, a számomra kedvelt értékesítési
területen elhelyezkednem.
Pár hónap után feladtam a keresgélést és egy finn-magyar
orvostechnikai eszközöket forgalmazó cégnél helyezkedtem el
irodavezetõként. Ez a terület elég távol áll az idegenforgalomtól,
de legalább a nemzetközi közeg megmaradt. Jelenleg 5 éve
dolgozom itt. A munka során 17 országból szállítunk be
eszközöket a magyar kórházak és laboratóriumok számára. Azt
nem mondanám, hogy megszerettem a dolgok mûszaki részét,
viszont a folyamatos fordítás, tolmácsolás közel áll hozzám, és a
munkám nagy részét kitevõ közbeszerzési pályázati
dokumentációk összeállítását is szívesen csinálom.
A mindennapi robot mellett a magánéletben a 3,5 éves Szokolai
Nóra anyukája vagyok. Párommal még a Garzonházban
ismerkedtem meg, és 12 éve élünk együtt. Évekig albérletben
laktunk, de kislányunk születése elõtt saját lakásba költöztünk.
Nórival szerettem volna 3 évig itthon maradni, de hamar vissza
kellett mennem dolgozni, így õ már 1,5 éves kora óta bölcsibe
járt, jelenleg pedig ügyes kis óvodás. Tündéri, talpraesett
kislány, kedvességével és közvetlenségével mindenkit levesz a
lábáról. Aminek pedig különösen örülök, hogy családunkra
jellemzõen õ is imád táncolni.
Sajnos Köröstarcsára nem tudunk olyan sûrûn hazautazni, mint
ahogy én, de legfõképpen Norci szeretné. Imád Mamikánál és
Papikánál lenni, Albi kutyussal játszani, az udvaron szaladgálni,
fürdeni a medencében, horgászni a Libáson. Ha rajta múlna, mi
már régen Tarcsán laknánk. Erre valószínûleg nem kerül sor, de a
távolság ellenére igyekszünk minél több idõt otthon tölteni, és
megismertetni vele azt, amiben nekünk is részünk volt.

Rendõrségi Hírek
Látni és látszani 2012
Az Országos Rendõr-fõkapitányság és az ORFK Országos
Baleset-megelõzési Bizottság 2012. november 15. és 2012.
december 15. között Magyarországon elõször olyan országos
fokozott közúti ellenõrzést hajt végre, amely során teljes körûen
és kiemelten vizsgálják a személy-, illetve haszongépjármûvek
és motorkerékpárok világítását, láthatóságát.

2012. október

Az Országos Rendõr-fõkapitányság célja a figyelem felkeltése,
és a viszonylag kicsi, de nagy bajt okozó hibák kiszûrése,
javítása, ezáltal pedig a közlekedésbiztonság javítása, a
balesetek során keletkezõ károk csökkentése. Éppen ezért az
október 15. és december 15. közötti idõszakban lehetõség
nyílik a kampányhoz csatlakozó szakszervizekben
térítésmentesen átvizsgáltatni a gépjármûveket. Az ingyenes
ellenõrzésen túl térítés ellenében kérhetõ a fényszóró beállítása,
a szükségessé vált javítások elvégzése, izzók pótlása. Az
átvizsgált jármûvek megkapják a kampány hivatalos matricáját.
A „Látni és látszani” akció idõtartama alatt nemcsak a jármû
láthatósága ellenõriztethetõ a szakszervizekben, hanem a
jármûvezetõk látását is ingyenesen vizsgálják meg azok az
optikusok, akik csatlakoztak a kezdeményezéshez.
Az X-Meditor Kft., mint a rendõrség partnere, a kampány során
egy célirányos honlapot üzemeltet (www.latnieslatszani.hu),
mely folyamatos feltöltés alatt áll, és melyen megtalálhatóak az
említett szervizek, optikusok elérhetõségei. A „Látni és látszani”
kampányhoz tartozó, folyamatosan frissülõ információk az
esemény
hivatalos
Facebook
oldalán,
a
www.facebook.com/latnieslatszanikampany
címen
is
megtalálhatóak.
Szakszervíz Köröstarcsán:
Gyaraki János
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 56
Tel.: +36 66/480-246
Email.: gyaraki03@freemail.hu
Nyitva tartás: H-P:8-17

Ruha- Ajándék Bolt
KIÁRUSÍTÁS
Új Ruhák cipõk 60%
Használt Ruhák 200-500 ft/ db

Nõi- Férfi- Gyermek
Fodrászat
Kovács Julianna 06-70/773-9824
Köröstarcsa Puskin u. 52.
Nyitva:
H-P:
Szombat:

8:00 - 17:00-ig
8:00 - 11:00-ig

Manikûr- Pedikûr- Mûköröm
Relaxáló Frissítõ Masszázs
Igény szerint házhoz is megyek idõpont
egyeztetés személyesen vagy telefonon.
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

