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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztatás
Köröstarcsa lakosságának száma: 2702 fõ. Ebbõl a névjegyzékbe felvett szavazásra jogosultak száma: 2197 fõ volt a
szavazás napján.
Szavazóként a három körzetben megjelent összesen 1328 fõ, amely a szavazásra jogosultak 60,44 %-a.
A lakosság 3 fõ polgármester jelöltre és 19 fõ képviselõ jelöltre szavazhatott.
Visszautasítás a jelöltek közül nem volt.

A szavazás eredménye:
Polgármester jelöltek:
Lipcsei Zoltán
Vigh Lajos
Smiri László Zoltán

864 érvényes szavazat
67 érvényes szavazat
384 érvényes szavazat
Köröstarcsa település polgármestere Lipcsei Zoltán lett.

Az alábbiakban felsorolom a mandátumhoz jutott képviselõ jelöltek nevét és érvényes szavazatszámukat:
1.
Nosza József
808 szavazat
2.
dr. Bácskay Tamás
713 szavazat
3.
Kovács László
698 szavazat
4.
Marton László
662 szavazat
5.
Török Imre Mihály
531 szavazat
6.
Végh Judit Jolán
468 szavazat
A mandátumhoz nem jutott képviselõ jelöltek és szavazatszámaik a következõk:
7.
Molnár Sándor
409 szavazat
8.
Varga Antal
342 szavazat
9.
dr. Mieczynszky Ernõ
334 szavazat
10.
Litvai László
305 szavazat
11.
Bányai Gábor
232 szavazat
12.
Puskás János Tamás
224 szavazat
13.
Puskás László
203 szavazat
14.
Kovács Pál
194 szavazat
15.
Strausz József
183 szavazat
16.
Pap Bálintné
165 szavazat
17.
Szûcs Katalin
137 szavazat
18.
Kovács Tibor
124 szavazat
19.
Gyaraki Imre
79 szavazat
A választás községünkben rendkívüli esemény nélkül lezajlott.
Ezen a napon tartották a nemzetiségi önkormányzati képviselõk általános választását is, amely szintén rendben lezajlott.
Gyarakiné Pardi Erzsébet
HVB elnöke

TARCSAI HÍRADÓ
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Tájékoztatás

Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége

A megyei önkormányzati képviselõk választásának helyi
eredménye:
EGYÜTT
4 3 szavazat
FIDESZ-KDNP
661 szavazat
MSZP
164 szavazat
DK
3 6 szavazat
JOBBIK
382 szavazat

A rossz idõre való tekintettel az Emlékfa ültetés elmaradt.
Községi ünnepségünk az Ünnepi Képviselõ-testületi üléssel
kezdõdött a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A
Képviselõ-testület Köröstarcsa Község Díszpolgára címet S.
Nagy István dalszövegírónak, Köröstarcsa Községért címet
Szabó Károlyné nyugalmazott vezetõ fõtanácsosnak, Köröstarcsa Szolgálatáért címet Szász Imréné háziorvosi asszisztensnek adományozta.
A kitüntetéssel járó jutalmat, virágcsokrot Lipcsei Zoltán
polgármester úr adta át a díjazottaknak.
Köröstarcsa község Díszpolgára kitüntetõ cím a község
önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló
életmû, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben,
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható,
akik
a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy
mûvészeti életében maradandót alkottak,
b) egész életmûvükkel, kiemelkedõ munkásságukkal szolgálták
az egyetemes haladás, kultúra vagy mûvészet ügyét,
hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község
tekintélyéhez, fejlõdéséhez, jó hírnevének növeléséhez.
Mindezek alapján kapta meg méltón S. Nagy István a
Köröstarcsa Község Díszpolgára kitüntetõ címet.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás
Települési nemzetiségi önkormányzati választást ott kellett
kitûzni, ahol a legfrissebb (2011-es) népszámlálás során
legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották
magukat.
Köröstarcsán 107 fõ vallotta magát roma nemzetiségûnek.
Ennek megfelelõen a Nemzeti Választási Bizottság 2014.
október 12. napjára kitûzte a települési roma nemzetiségi
önkormányzati választást.
37 fõ kérte a felvételét a roma nemzetiségi önkormányzati
névjegyzékbe.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselõk száma
három fõ, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplõ
választópolgárok száma a választás kitûzésének napján (július
29-én) a településen kevesebb mint száz fõ volt.
A választáson 4 fõ kérte roma nemzetiségi jelöltként történõ
nyilvántartásba vételét.
Botlik János
Botlikné Strausz Margit
Horváthné Strausz Erzsébet Barbara
Strausz József
A jelölteket az MCF A Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma jelölte.
A választás napján a választói névjegyzékben 37 fõ szerepelt.
Szavazóként megjelent 25 fõ, a névjegyzékben szereplõk
67,56%-a.
A megválasztott települési nemzetiségi önkormányzati
képviselõ testület tagjai és érvényes szavazatszámuk a
következõk:
Strausz József
18 szavazat
Botlikné Strausz Margit
18 szavazat
Horváthné Strausz Erzsébet Barbara
14 szavazat
Mandátumhoz nem jutott jelölt és szavazatszáma:
Botlik János
9 szavazat
Gyarakiné Pardi Erzsébet
HVB elnöke
A képviselõ-testület 2014. október 22-én tartotta alakuló ülését.
A képviselõ-testület Köröstarcsa Község társadalmi
megbízatású alpolgármesterének 2014. október 22. napján
Nosza József képviselõt megválasztotta.
A képviselõ-testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Kovács
László képviselõt, a bizottság tagjainak Török Imre és Végh
Judit képviselõket, külsõs bizottsági tagoknak Széplaki Zoltánt
és Molnár Sándort megválasztotta.
A képviselõ-testület a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének
Végh Judit képviselõt, a bizottság tagjainak dr. Bácskay Tamás
és Marton László képviselõket, külsõs bizottsági tagoknak Varga
Antalt és Törökné Szentpéteri Ibolyát megválasztotta.

S. Nagy István
S. Nagy István 1934 január 20-án született Köröstarcsán a
Hunyadi út 8. sz. alatt. Két és fél éves koráig élt a településen.
Édesapja, Nagy Ferenc történelem-magyar tanár volt
Marosvásárhelyrõl származott, édesanyja, Hõgye Piroska pedig
Temesvárról.
Nagyszülei, dédszülei Erdélyben éltek, innen az S. betû: a
Sárosberkeszi adományozott nemesi elõnév volt.
Nagyapja olyan nagy kaliberû zenésztehetség volt, hogy
miközben székely népdalokat énekelt, lábával cimbalmozott és a
kezével hegedült. Valószínûleg tõle örökölte a nem mindennapi
zenei tehetségét, hiszen gyerekkorától kezdve pillanatok alatt
tudott bármikor, bármirõl verset írni, megzenésített formában.
Iskoláit alapfokon 1941-44. között a Rákosligeti Állami
Népiskolában, középfokon 1944-48. között a Rákosligeti
Polgári Iskolában végezte.
Szakképzettsége mûszaki ellenõr.
Öten voltak testvére, az egyetlen tanári fizetésbõl nehezen éltek
meg heten, ezrét õ, a legidõsebb, iskolái elvégzése után munkába
állt, hogy segítse a családja megélhetését. 1950-tõl a Kontakta
Gyárban volt gépmunkás, majd 1952-tõl MEO ellenõr. A
hadseregben kezdett el zenélni (dobolt) és humoros krokikat,
majd dalszövegeket írt, melyek közül az egyiket Németh Lehel
1957-ben vitt országos sikerre: Merre jártál tegnap? címmel.
A sláger után számtalan sláger következett, ezért S. Nagyot
slágergyárosként emlegették.
1957-tõl éjjeli õr volt a Bottyán János Élelmiszeripari
Tanulóotthonban, mellette folyamatosan írt.
1963/64-ben fõállású elõadómûvészként a Magyar Cirkusz és
Varieté égisze alatt, 1965-tõl vizsgázott táncdalénekesként
dolgozott.
1963-tól a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alap tagja.
Rengeteg fiatalt fedezett fel és indított el a pályán pl.: Németh
Lehel, Szécsi Pál, Máté Péter …)
A Táncdalfesztiválokon, Tessék választani! Made in Hungary
versenyeken kirobbanó sikert aratott a dalaival, elsõ-második
helyezést, közönségdíjakat kapott.
Világsiker lett a Máté Péterrel írt: Elmegyek címû dala!
Színdarabokhoz, filmekhez is írt dalokat, két könyve jelent meg.
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Kitüntetései:
1993. EMERTON-DÍJ
1996.Magyar Köztársaság Kiskeresztje
1999. Huszka-díj
2009. Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje
2011. Artisjus életmû díj
2014. Börze Award két összefonódó kéz (közös díj Csongrádi
Katával)
Néhány leghíresebb slágerét említeném:
Elmegyek, Gézengúz, Kell, hogy várj!, Árvafiú, Most élsz!,
Mindig kell egy barát, Millió rózsaszál, Gedeon Bácsi, Azt
mondta az anyukám, Hull az elsárgult levél, Csavard fel a
szõnyeget!, Csöngess be hozzám jó barát, Nem vagyok én apáca,
Szóljon hangosan az ének, Azt mondta az anyukám, Múlnak a
gyermekévek
A Köröstarcsa Község Díszpolgára címet S. Nagy István
nevében felesége Csongrádi Kata mûvésznõ vette át.
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Köröstarcsa községért kitüntetõ cím adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik
(amelyek) a tudományok, a mûvészetek, a fejlesztés, a kutatás, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés, sport vagy a gazdasági és közélet
terén kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájukkal
hozzájárultak Köröstarcsa község fejlõdéséhez, hírnevének
növeléséhez.
Mindezek alapján kapta meg méltón Szabó Károlyné a
Köröstarcsa Községért kitüntetõ címet.
Szabó Károlyné
Nyugalmazott vezetõ fõtanácsos 1980. november 15. naptól
2012. december 21. napig 32 éven keresztül dolgozott az
önkormányzat polgármesteri hivatalában illetve jogelõdjénél.
Munkáját kiemelkedõ szakmai felkészültséggel, rendkívüli
precizitással, nagy odaadással végezte. Kivívta a köröstarcsai
lakosok, vezetõi, és a felügyeleti szervek elismerését,
munkájának színvonalát a lefolytatott ellenõrzések is objektíven
igazolták, a megye legjobb gyámügyi ügyintézõi között tartották
nyilván. Magas színvonal jellemezte anyakönyvvezetõi
munkáját is.
Szabó Károlyné amatõr festészettel is foglalkozik, rendszeres
résztvevõje a települési rendezvények alkalmával megrendezésre kerülõ képzõmûvészeti kiállításoknak. Tájképei, a
településhez való kötõdését bizonyítják, a településtõl távolra
került képei Köröstarcsa szépségeit mutatják meg a máshol
élõknek.
Kitüntetésével a Képviselõ-testület gesztust gyakorol az
önkormányzati hivatalban dolgozók felé is, általa közvetve
elismerve a közigazgatásban dolgozókat.

Lipcsei Zoltán polgármester átadj Köröstarcsa Község
Díszpolgári címet Csongrádi Kata mûvésznõnek

Lipcsei Zoltán polgármester átadja Köröstarcsa Községért
kitüntetõ címet Szabó Károlynénak

Csongrádi Kata mûvésznõ köszönetet mond
S. Nagy István nevében

Szabó Károlyné köszönetet mond
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Köröstarcsa Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható
annak a Polgármesteri Hivatalban (illetve jogelõdjénél) és az
önkormányzat intézményeiben legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkezõ dolgozónak, aki kiemelkedõ szakmai
felkészülts égével, magatartásá val és munkájával jelentõs
mértékben segítette és mozdította elõ az önkormányzati
feladatok végrehajtását; a település polgárai ügyeinek intézését;
a köz szolgálatát; az intézményi célok eredményes teljesítését;
továbbá annak a köröstarcsai polgárnak, aki szakmai vagy
társadalmi tevékenységével nagymértékben elõmozdította a
település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi
életének fejlõdését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.
Mindezek alapján kapta meg méltón Szász Imréné a Köröstarcsa
község Szolgálatáért kitüntetést.
Szász Imréné
Háziorvosi asszisztens, aki 1982. óta egészségügyi alkalmazott.
Közel 3 évtizede 1986. óta dolgozik községünkben az
egészségügyi alapellátás területén. Munkáját kiemelkedõ
szakmai színvonalon, lelkiismeretesen, nagy odaadással, a
betegek iránti nagyfokú empátiával végzi. A munkájával
nagyban hozzájárult községünk egészségügyi alapellátásának
fejlõdéséhez.
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Az ünnepség hangulatát fokozta Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
éneke és zongorajátéka, melyet szívbõl adott át a díjazottaknak
és a közönségnek.
Az érintettek meghatódottan köszönték meg a díjat és végezetül
pezsgõs gratulációval ért véget az ünnepi testületi ülés.
Ünnepnapunkat az 1956-os forradalomra való megemlékezéssel
folytattuk.

Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola hetedik osztályosainak ünnepi mûsora következett. A
tanulókat Wagner Éva tanító készítette fel.
A mûsor után Végh Judit önkormányzati képviselõ, a Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke tartotta meg ünnepi beszédét.

Lipcsei Zoltán polgármester átadja Köröstarcsa Község
Szolgálatáért kitüntetést Szász Imrénének

Ünnepi megemlékezésünk utolsó helyszíne a Kossuth tér volt,
ahol az intézmények és a civil szervezet képviselõi elhelyezték a
kopjafánál a megemlékezés koszorúit.

Szász Imréné köszönetet mond
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Nyulak az
Önkormányzati állattartó telepen
Október elején megérkeztek a Szabadkai utcai állattartó telepre a
debreceni fehér nyulak. Jelenleg 20 nõstény és 5 bak van. A
nõstények 4 ,a bakok 6 hónaposak . A nyulak zárt ketreces
tartásban vannak.

5

CIVIL SZERVEZETEK
Õszi kirándulás
A Köröstarcsai Hangulat Brigád október 4-én kirándulást
szervezett gyermekek számára. Ennek létrehozásában a
Köröstarcsai Alapszolgáltatási Központ munkatársai is
segítségünkre voltak. Hosszas keresgélés után a Gyomai
Telekparti Szabadidõ Park mellett döntöttünk. A nap egy extrém
kötélpálya kipróbálásával kezdõdött és gyerekek részérõl az sem
okozott volna problémát, ha az egész napot ott töltjük. Ezt
követõen ellátogattunk a Gyomaendrõdi tájházba. Ebédünk
gulyásleves és kürtös kalács volt. Az utóbbit a gyerekekkel
közösen készítettük el, együtt gyúrtuk, formáztuk majd
kemencében kisütöttük. A bátrabbak kipróbálhatták a falmászást
és íjászkodáson is részt vettünk. A szomorkás idõ ellenére a
gyerekek vidámsága és jókedve egész nap kitartott. Gyermekek,
felnõttek egyaránt jól érezték magukat.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Tök Jó Nap a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban!
Az elsõként megrendezett „Tök Jó Nap”on a gyerekek elõszeretettel vettek részt
vetélkedõn, ahol hagyományosan tökgurgatásban, tökhordásban mérték össze
ügyességüket. Természetesen a zsákban
ugrás is nagy kedvenc volt. Tökös mesét
játszottak el a csapatok, rémisztõ óriástököt rajzoltak, csutkával célba hajítottak. Hatalmas lelkesedéssel keresték a csapattagok az elrejtett tökfilkókat. A verseny
végén apró ajándékokkal díjaztuk a résztvevõket. Ezután
kézmûveskedés keretén belül õszi képeket ragasztottak
megadott minták alapján különbözõ gabonafélékbõl illetve
magvakból. A legnagyobb sikert a tökfaragás aratta, itt rémisztõ
és vicces tökfejeket faragtak ki, amelyekbe mécses került. Az
elkészített tököket illetve képeket mindenki hazavihette. A nap
végét sült tök illetve fahéjas sült alma kóstolással zártuk.

SPORTHÍREK
Megyei Kézilabda Bajnokság 2014/2015
Hamarosan befejezõdik a megyei férfi felnõtt kézilabda
bajnokság. A köröstarcsai csapatoknak is már csak egy egymás
elleni mérkõzésük van hátra.
A 2014/2015. évi felnõtt bajnoki versenybe a szakosztályvezetés
két csapatot nevezett.
Az I. csapatban a felnõtt korúak, míg a II. csapatban az ifjúsági és
serdülõ korú játékosok szerepelnek. Erre a Taó-s támogatás
elvárásai mellett azért volt szükség, hogy az utánpótlás korúak
még több mérkõzés során edzõdjenek és fejlõdjenek.
Az eredmények a szakvezetés tervei és a reális lehetõségek
szerint alakultak. Az I. csapat a szûkös játékos kerete ellenére
kiválóan szerepelt és pontveszteség nélkül vezeti a tabellát.

Ezüstérmes Köröstarcsai felnõtt csapat 2013/2014.

TARCSAI HÍRADÓ
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Borbély Zsolt a góllövõ versenyben a 2. helyen áll.
A II. csapat eddig még nem szerzett pontot, de fokozatosan
erõsödnek a játékosok és gyûjtik a tapasztalatot a sokkal
rutinosabb ellenfelekkel szemben.
A serdülõket /2000 után születettek/ kötelezõ volt benevezni az
Országos Gyermekbajnokság regionális küzdelmeibe, melyben
most a megyei mérkõzéseket játszák. Sajnos nem jól indult a
versenysorozat, mert két Békés elleni vereség után két olyan
mérkõzést buktak el a fiúk, ami nyerhetõ lett volna. Újkígyós
ellen egy gólos vereség, Gyula ellen döntetlen. November 8-án,
Mezõberényben rendezzük a bajnokság következõ fordulóját.
Az õszi-téli idõszakban sem pihenhetnek a fiatalok, hiszen
november 16.án kezdõdik az ifi-kupa és a serdülõ amatõr
bajnokság. Reméljük, hogy jó eredményekrõl számolhatunk be.
Férfi Felnõtt Bajnokság Tabellája
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Köröstarcsa I.
Kondoros
Kétsoprony
Mezõhegyes
Újkígyós
Szarvas
Köröstarcsa II.
Gyula II.

5
5
5
3
1
6
3
5
3
5
2
1
5
1
5
versenyen kívül

1
3
2
2
4
5

10
7
6
6
5
2
0

RENDÕRSÉGI HÍREK
Békési Rendõrkapitányság
Rendészeti Osztály
5630 Békés, Rákóczi u. 11-13. sz.
66/411-644, fax:66/411-644

Tanácsok gépjármûvezetõknek az õszi túli útviszonyokra
A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé
állíthatja a jármûvezetõket, éppen ezért idõben fel kell készülni
arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan idõjárási és
útviszonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetési
stílustól lényegesen eltérõ vezetési technikát igényelnek.
Amire figyelni KELL!
- Õsszel az utak mentén lévõ fák levelei elszigetelik az úttesttõl
a gumiabroncsokat így a tapadás csökken. A nedves falevelek
különösen veszélyesek mert alóluk a víz nehezebben szárad fel
az úttest csúszós marad hiába látszik száraznak.
- Esõben a látótávolság csökken. A levegõ kevésbé átlátható az
esõcseppek és a páratartalom miatt. A jármûvek körvonalai
elmosódnak és a valóságosnál távolabbinak látszanak. A
közeledõ jármûvek távolságát sokan túl-, a sebességüket pedig
alulbecsülik.
- Nagyobb esõzések során a rossz vízelvezetésû utakon megáll
a víz, melynek a mélységét nem lehet megállapítani. Az ilyen
helyeken a „relatív” nagy sebességgel közlekedõ jármû kereke
és az úttest közti tapadás szintén csökken, esetenként megszûnik
ami a jármû kormányozhatatlanságához vezethet.
- Egyes utakon számítani kell arra, hogy az esõvel együtt
megjelenhet az állati erõvel vont jármûvek, vontatók által - a
földutakról felhordott sár, melyen a gépjármûvezetõ könnyen
megcsúszhat.
- Az õszi-téli idõszakban nagyobb gondot kell fordítani a
jármûvek mûszaki állapotára. Át kell vizsgálni a fékberendezéseket, a gumiabroncsok, a világító és jelzõ berendezéseket,

ablaktörlõt, ablakmosót, az utastér fûtõ és páramentesítõ
berendezéseit. Téli gumiabroncs használata + 7 fok alatt
javasolt, melynek összetétele lágyabb, és mintázatánál fogva
megfelelõ tapadást biztosít.
- Téli idõszakban hidakon, felüljárókon és erdõsávval védett
útszakaszokon fokozottabban számolni kel az úttest
eljegesedésére. Hirtelen fellépõ oldalszélre is számítanunk kell
az említett helyeken, valamint nagy tömegû jármûvek melletti
elhaladáskor ugyanis a hirtelen fellépõ oldalszél és annak
megszûnése balesethez vezethet.
- Aki a fentiekben említett megváltozott útviszonyok miatt
kényszerül az útpadkára, soha nem szabad a gépkocsit hirtelen
visszakormányozni az úttestre mert a jármû kifordulhat, áttérhet
a menetirány szerinti baloldalba, és az ott közlekedõkkel
ütközhet, illetve árokba borulhat és fának is ütközhet.
- Az autó stabilitása megváltozik ha jeges útfelületre fut rá.
Ebben az esetben minden hirtelen mozdulat a kormányon, féken
vagy a gázon tragédiához vezethet. A jármû sebességét
gázelvétellel és motorfékkel csökkentsük.
Kerékpárosokra vonatkozóan:
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani”
szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb
halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem
volt világítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt”
környezetébe. A fényvisszaverõs dzseki, fényvisszaverõ
karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen
kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverõ ruházatot kell
viselni. A fényvisszaverõ anyagok és prizmák nem
helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a
biztonságot. Egy fényvisszaverõ prizmát már 100 - 200 méterrõl
észre lehet venni. A fényvisszaverõ eszközök és megfelelõ
öltözék viselete, valamint a jól mûködõ világítás esetén a
gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.
Ebben az idõszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is,
hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességû
gépjármû elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan
kanyarodás, ezért lényeges, hogy a mûvelet megkezdése elõtt a
kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az
irányjelzésrõl sem.
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