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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP
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15. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében tisztelettel
meghívom 2015. május 29-én 09.00
órakor a Magyar Hõsök Emlékünnepe
alkalmából tartandó megemlékezésre.
Lipcsei Zoltán polgármester
Program
Helye: Köröstarcsa, Kossuth u. 1.
I. Világháborús emlékmû
Himnusz
Köszöntõ: Szabados Kata mb. intézményvezetõ
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Ünnepi megemlékezés: Nyíri László
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete elnökhelyettes
Közremûködik: Lakatosné Kurucsó Anikó
Koszorúzás az I. és II. világháborús emlékmûnél
Szózat

Községi Gyermeknap
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében szeretettel várok mindenkit 2015. május 31-én,
vasárnap, a Kishajó Kikötõbe 9 órától a Községi
Gyermeknapi rendezvényre!
Lipcsei Zoltán
polgármester
Programok:
Csillám tetoválás, Arcfestés
Hétpróbás „gazember próba”,Trambulin,
Ugrálóvárak;
minden ami ÓRIÁS:Óriás jenga, Óriás malom,
Óriás memória és még más MEGLEPETÉSEK.
10.00-12.00 Íjász bemutató és íjászat
10.00 Kutyás agility bemutató
11.00 Bûvész show
10.00-12.00 Lufi hajtogatás
12.00 Kézmûves foglalkozás
9.00

Minden program ingyenes!
Rossz idõ esetén, a programok
2015. június 7-én kerülnek
megrendezésre.

A képviselõ-testület 2015. április 2-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A képviselõ-testület az ökocentrum épületének hasznosítására
pályázatot írt ki, melynek nyertese a Cavity Eye Hungary Kft. A
Cavity Eye Hungary Kft-vel 5 évre kötött bérleti szerzõdést az
önkormányzat.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét a térítési díjak
vonatkozásában.
Térítési díjak szociális étkeztetésben részesülõk részére:
Intézményi térítési díj:
715,-Ft/adag
Személyi étkezési térítési díjak:
2015. év
Jövedelem*
Fizetendõ térítési díj
22.800,-Ft alatt
ingyenes
22.801-35.625,- 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
380,- Ft
85.501,- Ft felett
450,- Ft
Ha az étkeztetés kiszállítással történik, a kiszállítás térítési díja:
20,- Ft / kiszállítás.
Kivéve: 35.625,- Ft jövedelem alatt a kiszállítás ingyenes.
*ha az ellátott jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem tartásdíj
céljából) letiltott jövedelem és annak összege nem haladja meg a
nyugdíjminimum másfélszeresét, akkor a személyi térítési díj
meghatározásánál a levonás után megmaradt jövedelem legyen
figyelembe véve.
A képviselõ-testület módosította a 2015. évi költségvetési
rendeletét, mely csak technikai módosításokat tartalmazott a
bevételi és kiadási fõösszeg nem változott 483 050 eFt maradt.
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a mezei õrszolgálat
részére bruttó 1,4 MFt értékben gépjármû megvásárlására
kerüljön sor, melynek a költségét a mezei õrszolgálat
költségvetésebiztosítja.
A képviselõ-testület elfogadta a Dél-Kelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulásnak az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását.
A testület egyetértett az Alföldvíz Zrt. 2015. évi vízterhelési díj
meghatározásának módszerével és a díj összegével, eszerint a
lakossági vízterhelési egységdíj 1,80 Ft/m3 2015. április 1-tõl.
A testület elfogadta a települési monográfiáról szóló
elõterjesztést, és úgy döntöttek, hogy pályázati kiírás esetén
visszatérnek a monográfiával kapcsolatos döntés meghozatalára.
A képviselõ-testület 2015. április 20-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A képviselõ-testület pályázatot írt ki mezõõr munkakör
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betöltésére.
A testület elhatározta, hogy az Alapszolgáltatási Központon
keresztül
biztosított szolgáltatások fejlesztése érdekében
pályázatot nyújt be az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó a már mûködõ szolgáltatás fejlesztés
szükségességére tekintettel új gépjármû beszerzésére
8.000.000,-Ft értékig. A testület a beszerzéshez szükséges ÁFA
összegét költségvetésében biztosítja.
A képviselõ-testület 2015. május 7-én tartotta soros képviselõtestületi ülését.
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület gyermekszegénység elleni program
keretében nyári étkeztetés biztosításának támogatására
pályázatot nyújtott be 62 gyermek nyári étkeztetésére.
A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés
feltételit javító fejlesztések támogatására 9.500 eFt támogatási
összegre, az önkormányzati konyha infrastrukturális felújítására
- nyílászárók cseréjére, fûtéskorszerûsítésre -, továbbá
eszközbeszerzésre, az alábbi eszközökre: kombi sütõ pároló
készülék, szeletelõ, tejes hûtõ, ipari rúdmixer, aszaló, szárító
gép, mélyhûtõ, fali elszívó ernyõ, kontakt grill, mosogatógép. A
pályázathoz szükséges saját erõt 475 eFt-ot - a képviselõtestület a költségvetési tartalékból biztosítja.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat 2014. évi
zárszámadásáról szóló rendeletét. Az önkormányzat 2014. évi
bevételi fõösszege 440.224 eFt, a tárgyévi kiadási fõösszege
382.175 eFt, valamint tárgyévi maradványa 58.049 eFt volt.
A testület az Eszközök és források értékelési szabályzatát
elfogadta.
A képviselõ-testület elfogadta a Humán és Ügyrendi Bizottság
és a polgármester beszámolóját az átruházott szociális és
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról. Néhány adat a
beszámolóból:
Támogatási forma
2014.évben
felhasznált
részesült
összeg (eFt)
(Fõ)
Szociális kölcsön
20
535
Elutasítás 8 esetben volt.
önkormányzati segély 2014.01.01-2014.12.31.
Támogatásban részesültek száma (fõ)
52
Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve)
362
Ebbõl: kamatmentes kölcsön formában részesült
támogatásban (fõ)
30
Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve)
204
Gyermekre tekintettel nyújtott önkormányzati segély (fõ)
8
Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve)
42
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulás (fõ)
1
Felhasznált összeg (E Ft, kerekítve
14
Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás összege
azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
50%-ával. /2014. évben 14.250,-Ft/
Elutasított kérelem nem volt.
Köztemetés elrendelésérõl 2014. évben 2 esetben kellett
intézkedni.
Szociális tûzifa juttatás
Támogatásban részesültek száma (fõ)
160
Támogatás mértéke (összesen) erdei m
354
Felhasznált összeg (E Ft)
1.217
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
A képviselõ-testülete a használaton kívüli ingatlanok
hasznosítási lehetõségeirõl szóló beszámolót elfogadta és
megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kossuth u. 39.
szám alatti volt óvoda épület felértékeltetésérõl, valamint
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megbízta a Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan turisztikai célú
hasznosítására vonatkozó pályázatok figyelésével
A testület megbízta a polgármestert, hogy szerezzen információt
arról, hogy ki jogosult pályázni tûzoltó szertár felújítására, és ezt
követõen tárgyalják meg az Önkéntes Tûzoltó Egyesület szertár
megvásárlására vonatkozó kérelmét.
A képviselõ-testület a 2015. június 11-i ülésének napirendjére
felvette a Ligeti Horgásztó bérlõjének beszámolóját.
A testület megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon az
önkormányzat külterületen lévõ ingatlanjaira vonatkozó
hasznosítási koncepció kidolgozásáról és kerüljön felülvizsgálatra a haszonbérlõk által fizetett haszonbér összege. Az
elõterjesztést a képviselõ-testület a szeptemberi ülésén tárgyalja.
A képviselõ-testület a Napköziothonos Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot elfogadta és megbízta a címzetes
fõjegyzõt a változások közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában
való átvezetésével.
A képviselõ-testület a Köröstarcsa, Szabadkai u. 8. szám alatti
974 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását elfogadta, a tulajdonost mentesítette a vízközmû társulati
hozzájárulás és kommunális adó megfizetése alól. Megbízta a
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról a 2014. évi C. törvény 3.
mellékletének III.7. pontja alapján 6.355.395,-Ft összegre. Az
önkormányzat rendkívüli támogatást településüzemeltetési
feladatok ellátására kommunális hulladék szállítás céljára
igényel. A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételérõl.
A testület elhatározta, hogy a magyar hõsök emlékének
megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló
2001. évi LXIII. törvény alapján községi megemlékezést tart.
Megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a megemlékezés
megszervezésérõl.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár nyitva tartását jóváhagyta. Eszerint hétköznap 9.0017.00 óráig, kivéve csütörtök, amikor 21.00 óráig van nyitva az
intézmény. A hétvégén eseti nyitva tartás van, a rendezvényekhez igazodva.
A képviselõ-testület megbízta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár megbízott vezetõjét, hogy az intézmény Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának felülvizsgálatát végezze el és
terjessze a képviselõ-testület elé.
ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001 számú projekt

„Képzés a konvergencia régiókban lévõ
önkormányzatoknak”
Köröstarcsa Község Önkormányzatának és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemnek az együttmûködése 2014. március
24-én kezdõdött.
A projekt 3 pillérbõl épül fel, amelybõl Köröstarcsa a 2. pillérben
vesz részt.
1. pillér: Köztisztviselõk és kormánytisztviselõk komplex
továbbképzése korszerû módszerekkel
2. pillér: Közösségi stratégiaalkotó tréningek - „Helyi
Közösségi Akadémia”
3. pillér: Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú
továbbképzés
A települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok,
gazdasági, kulturális és civil szervezetek bevonásával valósult
meg az ún. „Helyi Közösségi Akadémia” (HKA) hálózat az
ÁROP- 2.2.22. „Képzés a konvergencia régiókban lévõ
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önkormányzatoknak” címû projekt keretében. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és Belügyminisztérium
mint
önkormányzati szakterület kormányzati felelõs
szoros
együttmûködésének köszönhetõen a kísérleti programban 77
pályázati úton kiválasztott, 5000-nél kisebb lakosságszámú
település vehetett részt. Nagy eredménynek számít, hogy a
konvergencia régiók valamennyi megyéjében létesült Helyi
Közösségi Akadémia.
A pályázat keretein belül 4 napos rendezvény sorozat került
megrendezésre településünkön, ahol a civil szervezetek,
vállalkozók, önkormányzati képviselõk, intézményvezetõk
bevonásával elkészítették Köröstarcsa Község közösségi bázisú,
integrált alapstratégiáját. A stratégia meghatározza a település
jövõképét, a jövõkép eléréséhez elengedhetetlenül szükséges
célokat, valamint számba veszi a lehetõségeket és az
akadályokat.
A fejlesztési elképzelések célja a kihívásoknak megfelelni képes
gazdaság, és a múltjában gazdag, közkedvelt község gondozott,
ápolt környezetének fenntartása, a tenni akaró egyének
bevonásával, egy összetartó közösség elérése.
Az elmúlt egy évben a 77 érintett önkormányzat térítésmentes
módszertani, tréneri támogatást kapott, amely lehetõvé tette,
hogy településszintû közösségi bázisú stratégia készülhessen el.
Az elkészült stratégiai dokumentumot megtalálhatják
honlapunkon. A cél, a helyi együttmûködés kultúrájának
erõsítése, a helyi közszolgáltatások szervezési és ellátási
színvonalának javítása, az önkormányzatok stratégiai tervezési
kompetenciáinak javítása. A stratégiaalkotás folyamata több,
mint 1100 civil szervezet, gazdasági szereplõ bevonásával
zajlott. Köröstarcsán jelenleg 24 civilszervezet van.
Az egy évvel ezelõtt elindult program eredményeinek
összegzését célzó szakmai tanácskozást 2015. március 25-én
tartották a Helyi Közösségi Akadémiát (HKA) mûködtetõ
kistelepülések képviselõi Székesfehérváron. Az eseményen a
helyi fejlesztési stratégiák megalkotása során felmerült
kérdéseket, problémákat fogalmazták meg, hogy országos szintû
megoldásokat találjanak. A kelet-magyarországi tapasztalatokat
2015. április 9-én vitatták meg Szolnokon, amin Köröstarcsa is
részt vett. A konferenciasorozat zárása pedig, májusban lesz, a
szakmai partnerek és kormányzati szakemberek részvételével,
Budapesten.
A Helyi Közösségi Akadémiák a program hosszabb távú célja
szerint a jövõben a helyi fejlesztés kistérségi tudásközpontjaiként mûködnek majd tovább.

Védõnõi nyertes pályázat
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Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy Köröstarcsa Község
Önkormányzatának Védõnõi Szolgálata sikeresen vett részt a
"VICTORIA A GYERMEKEKÉRT" Egészségvédelmi
Alapítvány pályázatán, így az alábbi eszköz beszerzésére nyert
támogatást: 1 db Audiométer SA-6 - Hallásszûrõ készülék
Támogatás összege: bruttó 346.456 Ft.

Rekultiváció:
rendbe tettük a szeméttelepeket
A Délkelet-Alföld egyik kiemelkedõ környezetvédelmi
projektje során a bezárt települési szilárdhulladék lerakókat
rekultiválták. Ennek elsõdleges célja a lerakókkal érintett
területek természeti környezet állapotának helyreállítása, a
környezeti elemek szennyezõdéstõl való elhatárolása,
megóvása, az eddigi szennyezések minimalizálása és a
fenntarthatóság biztosítása. Számos lerakó közvetlenül a
települések határában helyezkedik el, a lerakók 500 méteres
környezetében több mint 3000 lakos él.
A térségi szintû rekultivációs programban 69 település összesen
76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósította meg a
Társulás, ebbõl 37 db-ot a jelen II. ütemben. Ezzel
párhuzamosan zajlott az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak
be. A két projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak
40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át.
Jelen projektben mintegy 1,1 millió m2 területet rekultiváltak,
közel 650 ezer tömör m3 hulladékot mozgattak meg. A projekt
során a szûk másfél évnyi kivitelezési idõszakban 38
alvállalkozó közel 400 munkavállalót foglalkoztatott.
Költségek: A projekt bruttó összköltsége (II. ütem): 5,218
milliárd forint, melyet a hatályos támogatási szerzõdés
értelmében, teljes mértékben az uniós pályázati forrás fedez.
Rekultiváció típusai: Együtemû (végleges, helyben történõ)
rekultiváció: azokban az esetekben alkalmazható, ahol a depónia
süllyedése és konszolidációja már nem várható (10 évnél
régebben bezárt lerakók)
Kétütemû rekultiváció: mivel a közelmúltban hagyták fel õket és
így a stabilizálódási és gáztermelõdési folyamatok még
zajlanak, a lerakó felszíne mozoghat, így lezárása csak átmeneti
záróréteggel lehetséges. Azon lerakók esetében, ahol az
elhelyezett frissen lerakott hulladék mennyisége meghaladja a
10.000 m3-t, intenzív gázképzõdés várható a benne található
szerves anyagok bomlása, rothadási folyamatai miatt.
Stabilizációjuk több éves, akár évtizedes folyamat, így a
végleges lezárásra majd csak a stabilizálódott depónián kerül
sor.
Együtemû rekultiváció (végleges lezárás) valósult meg az alábbi
településeken: Apátfalva, Árpádhalom, Bucsa, Csanádpalota,
Csanytelek, Csorvás, Derekegyház, Földeák, Füzesgyarmat,
Gádoros, Hunya, Kamut, Kardos, Köröstarcsa, Kunágota,
Magyarcsanád, Méhkerék, Mezõgyán, Mezõhegyes, Nagymágocs, Nagytõke, Óföldeák, Okány, Örménykút, Sarkadkeresztúr, Szegvár, Székkutas, Székkutas-új, Szentes-régi,
Telekgerendás.
Kétütemû rekultiváció az alábbi településeken valósult meg:
Békés, Fábiánsebestyén, Makó-Új, Murony, Szentes-Berki,
Vésztõ, Geszt lerakóját felszámolták, növényesítették.
A projekt neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladéklerakóinak rekultivációja” - KEOP-2.3.0/2F/09-11-20110004
További információ:
(www.dareh.hu) DAREH Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
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Szent György Nap, a Rendõrség ünnepe!
Április 24-e, Szent György Napja, a Magyar Rendõrség ünnepe.
Ebbõl az alkalomból több Békés megyében szolgálatot teljesítõ
rendõr részesült elismerésben. A Köz Szolgálatáért elismerésben
részesítették Szentpéteri János rendõr törzszászlóst, Köröstarcsa
Község Körzeti Megbízottját. A díjat Lipcsei Zoltán
polgármester adta át a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
ünnepi állománygyûlésén.
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mellett, Lipcsei Zoltán polgármester úr is köszöntötte és átadta
neki az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékát. Gyuri bácsi csaknem 26 éve özvegy.
Egész életében a méhészettel foglalkozott, ami a mai napig sem
változott. Sok tarcsai fiatalt tanított méhészkedésre. 1999-ben a
Magyar Méhészek Egyesülete Aranyokleveles Méhész kitüntetõ
diplomát adományozott részére, a több évtizedes példamutató
méhészeti tevékenységéért.
Jó egészséget kívánunk Gyuri bácsinak!

Megyefutás 2015!

Dr. Polyák Zsolt dandártábornok, Lipcsei Zoltán polgármester,
Szentpéteri János rendõr törzszászlós

A 11 napon át tartó és 36 békési települést érintõ megyefutás
hetedik napján érkezett településünkre Tóth László és csapata.
Tóth László a Budapesti Sport Iroda (BSI), egyik Békéscsabai
Futónagykövete. 2015. április 21-május 01. között a „Futás
hírnöke”-ként kísérõivel körbefutották Békés Megyét.
Az esemény résztvevõit Lipcsei Zoltán polgármester
köszöntötte. Az Önkormányzati Konyha dolgozói által készített
falatkákkal vendégeltük meg a sportolókat.
Az esemény célja, a futás és az egészséges életmód
népszerûsítése, valamint, hogy olyan személyeket találjanak,
akik a késõbbiekben is szerveznének közös futásokat,
futócsoportokat.
Éppen ezért kérte, hogy minden települést vezetõ Önkormányzat
ajánljon egy vagy több olyan embert erre a napra, aki a futás
szerelmese, és rendszeresen fut.
Több mint húsz köröstarcsai gyermek és felnõtt rajtolt el a
Kishajó kikötõbõl, hogy kisebb nagyobb távot megtéve együtt
fusson Tóth Lászlóval. Végül 11-en vállalták be a teljes
Köröstarcsa-Mezõberény szakaszt.
Gratulálunk nekik!

Lipcsei Zoltán polgármester, Szentpéteri János rendõr
törzszászlós

Újabb 90 évest köszöntöttünk!
2015. április 23-án ünnepelte 90-dik születésnapját Fehér
György. Gyuri bácsit 3 gyermeke, 6 unokája és 6 dédunokája
Lipcsei Zoltán polgármester, Tóth László a Budapesti Sport
Iroda Futónagykövete, Szekeres Józsefné Mezõberény
alpolgármestere

Körösparty összefogás!
Településünk idén részt vett a Körösparty-összefogás
elnevezésû hulladékgyûjtési programban, 2015. május 16-án.
A program célja, hogy a Körösök mentén is megszervezzük a
szemét eltakarítását, ezzel is elõsegítve azt, hogy a csodás
folyóink látványában valóban gyönyörködhessünk és minden
látogatót vendégünknek büszkén mutathassuk meg folyóink
igazi értékét.
Az akciónkhoz a TESZEDD! Önkéntesen a tiszta
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Magyarországért mozgalom díjmentesen biztosította
településünk számára a kesztyût és a szemeteszsákot, valamint
az akció végeztével a hulladék elszállítását!
A 9.00 órai gyülekezõ és tájékoztató után a negyven fõbõl
kialakított csapatok elindultak a megtisztítandó árterületekre,
mely során kb. 3 km-es szakaszt jártak be.
Köszönjük a részvételt a Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete-, a Községi Sportkör-, a Köröstarcsai Hangulat
Brigád-, a Dobó Ferenc Horgász Egyesület tagjainak,
Köröstarcsa Község Önkormányzata házibrigádjának és a
további önkénteseknek.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Tánciskola 2015!
Az idei tanévben is megszervezte az iskola a 7. és 8. osztályos
tanulók társastánc tanfolyamát. Hajas Tibor tanár úr vállalta,
hogy megtanítja nekünk néhány tánc alaplépéseit.
A tanfolyamot azzal kezdtük, hogy a fiúk megtanulták hogyan
kell udvariasan felkérni egy lányt táncolni, a lányok pedig azt,
hogyan kell illedelmesen elfogadni a felkérést. A tanfolyam
februárban kezdõdött, 38-an vettünk részt rajta. Az órák nagyon
jó hangulatban teltek. A lépéseket senkinek sem sikerült elsõre
hibátlanul elsajátítani, így ez is sokszor adott okot a jókedvre.
A bál elõtti héten már három délután is próbáltunk, ez nagyon
fárasztó volt, de megérte. Végre eljött a nagy nap: 2015. április
17., a TÁNCVIZSGABÁL napja. Délelõtt berendeztük a
tornatermet. Gyarakiné Bálint Anikó és Szegedi Györgyi nagyon
szép dekorációt készített. A fõpróba után mindenki készülõdni
kezdett, felvettük a báli ruhánkat, a lányoknak elkészült a frizura
és a smink. Hét óra közeledtével érkeztek az elsõ vendégek, majd
hamarosan megtelt a tornaterem a sok érdeklõdõvel. Nagyon
izgultunk. A táncok többségét 2-szer táncoltuk el, mert kevesebb
volt a fiú, mint a lány. A bemutatónk jól sikerült. A szüleink
büszkék voltak ránk. A hagyomány szerint a hetedikesek és a
nyolcadikosok is választottak maguk közül bálkirályt és
bálkirálynõt. A hetedikesek közül bálkirály lett Pap Dávid, a
bálkirálynõ pedig Török Csenge. A nyolcadik évfolyam Kristóf
Henriettát és Wagner Lászlót tartotta a legjobb táncosnak.
Köszönjük a segítséget szüleinknek és mindenkinek, aki részt
vett a tanfolyam és a vizsgabál megszervezésében és
lebonyolításában.
A 7. és 8. évfolyamok tanulói
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Mazsorett siker!
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes Szivárvány csoportja ismét
szakmai megmérettetésre vállalkozott Kiskunfélegyházán, a
XVII. Kiskun Országos Mazsorett Fesztiválon, ahol remekül
szerepeltek. III. korcsoportban, a 14-18 évesek mezõnyében,
Botos és Pom-ponos kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet
szereztek.

A Szivárvány csoport tagjai: Almási Enikõ, Bátori Orsolya,
Bátori Réka Zsuzsa, Gyaraki Bettina, Smiri Tamara, Smiri
Zsófia, Somogyi Petra, Tóth Kinga, Török Csenge, Vámos
Gréta, Várhalmi Antónia, Vetési Viktória Vivien
Az együttes mindhárom csoportjának (Mini, Százszorszép,
Szivárvány) 2015. június 6-án, szombaton, 15:00 órától lesz a
záróbemutatója, az Általános Iskola tornatermében, melyre
minden kedves érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ

Köröstarcsai gyerekek villámlátogatása
Erdélyben
Iskolánk az elõzõ évekhez hasonlóan 2014-ben is pályázott a
„Határtalanul” programban. Célunk volt, hogy 7. osztályos
tanulóink eljussanak Erdélybe, ismerkedjenek határontúli
magyar gyerekekkel, közös történelmünk emlékhelyeivel.
Természetföldrajzi, néprajzi, irodalmi ismereteik bõvüljenek.
Ismerjék meg az Erdélyben élõ gyerekek életét. Toleranciájuk és
hazaszeretetük növekedjen.
A pályázat sikeres volt, így 2015. április 24-én útra keltünk és
elkezdtük 3 napos körutazásunkat, melynek során már az elsõ
napon olyan nevezetességeket néztünk meg, mint a
nagyszalontai Csonka torony, Nagyvárad nevezetességei, a
Királyhágó, Bánffyhunyad erõdtemploma, a Kolozsváron
található Házsongárdi temetõ, Mátyás király lovas szobra,
szülõháza.
Nagy szeretettel fogadtak minket a magyarlónai iskolában, ahol
a gyerekeknek magyar nyelven folyik a tanítás. Ismerkedtünk,
barátkoztunk, sportoltunk együtt ezen a felejthetetlen estén.
Másnap a természet és az ember lenyûgözõ alkotásait
csodálhattuk meg a Tordai hasadékban és a sóbányában. Torockó
híres fõutcáján sétálva a népi építészet remekeit láttuk, a falu
hátterében a Székelykõ emberalakot formázó hegye magasodott
fölénk. Gyulafehérvár Erdély fõvárosa csodálatos várával,
székesegyházaival nyûgözött le minket. Szombat lévén több
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esküvõ is zajlott a templomokban míg sétálgattunk az ódon falak
között.
Hazautazásunk napját Vajdahunyad várának felfedezésével
kezdtük, ami talán a csúcspontja volt a körutazásnak. A
Hunyadiak fészke méltó egykori gazdáik hírnevéhez.
Déva vára fogaskerekû felvonóval közelíthetõ meg, s a csúcsról
elénk táruló csodálatos kilátás feledtette velünk a feljutás során
támadt félelmeinket.
Arad városában a vértanúk emlékmûvének koszorúzása már az
utolsó ünnepi pillanat volt. A program központi eleme volt
maga a kirándulás, de elõtte sokat készülünk rá, dolgoztunk,
kiselõadásokat tartottunk, elõkészítõ és értékelõ napot
tartottunk, elõadáson és kiállításon meséltük el élményeinket.
Bízunk benne, hogy mások is részesülhetnek majd ehhez
hasonló élményben további pályázatok segítségével.
Balázsné Dankó Hédi

„Nálunk:
Köröstarcsa múltja, jelene, jövõje”
„ Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor,
nevét is virágát is tudom. / Tudom, hogy merre mennek, kik
mennek az uton…” írja Radnóti Miklós a Nem tudhatom címû
versében.
S ha megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk, hogy mit is
jelent itthon lenni, nem könnyen fogalmazzuk meg a választ.
Aztán eszünkbe jutnak teljesen mindennapi dolgok. Az ágyunk,
a szekrényünk a széthagyott dolgaink, amihez senki nem
nyúlhat. Az ismerõs illatok, zajok. A családunk, a szomszédaink.
Lehet, hogy néha felbosszantanak, ám ha eltûnnek a
környezetünkbõl, üres lesz a helyük. Azután itt a falu. Nemigen
van olyan, akit ne ismernénk. De nem biztos, hogy azt is tudjuk,
hogy mit dolgozik, milyen értékeket hoz létre. A régiekrõl meg
még kevesebbet tudunk. Sokan gondolják úgy, hogy Köröstarcsa
csak egy falu. S ha valami szépet akarunk látni, messzire kell
menni. Pedig ez nem így van.
Amikor 6 évvel ezelõtt témát kellett választanunk a három hetet
meghaladó projektnek, úgy gondoltuk, hogy fontos dolog az,
hogy tudják a gyerekek, mi is az az itthon. A mindenkori 5.
osztályt jelöltük ki arra, hogy ismerkedjen településünk
múltjával, jelenével, épített és természeti környezetével. A
céljaink az évek során nem változtak.
A három hét során a gyerekek ismerjék meg településünket,
legyen elképzelésük saját életpályájukról a községben. Ismerjék
meg a természeti környezetet és az ebben rejlõ lehetõségeket.
Ismerjék meg múltunkat, ki iskolánk névadója. Jelenünket.
Milyen lehetõségek vannak Köröstarcsán a gazdálkodásra,
vállalkozásokra.
A három hét során projektet valósítottunk meg az osztályfõnök,
Végh Judit vezetésével. Ez nem csak témaválasztást jelent,
hanem változatos tanulási formákat, módszereket. A gyerekek
kooperatív csoportokban dolgoztak. Mindenkinek volt a
többiektõl különbözõ saját feladata, ami nélkül nem állt volna
össze az egész. A hely is változatos volt, nem mindig az iskola
volt az ismeretszerzés helyszíne. Voltak a Tájházban, a Körösparton, a református templomban, Gyõri Sándor nyomdájában, a
Lovas tanyán. Az évek során a gyerekek megkedvelték ezt a
tanulási formát. Bár ez a projekt az ötödikeseket érinti, a
magasabb évfolyamok is szívesen emlékeznek rá. Ez az utolsó
év, amelyre kötelezettséget vállaltunk, hogy ezt a programot
megvalósítjuk. Ez a projektzárás egyben a hatéves munka
zárása is. Azt gondolom, hogy eredményes volt. A gyerekekben
tartós élmények, ismeretek maradtak meg ezekrõl a
programokról. Azzal, hogy egy kicsit jobban körülnéztek, talán
jobban ide tartozónak érzik magukat. Remélem, hogy ha már

nem lesz kötelezõen megoldandó ez a feladat, talál az iskola
valamilyen megoldást, hogy megõrizzük ezeket az értékeket.
Hiszen itt kezdõdik a haza a mi utcánkon.
A három hetet meghaladó projekt örömteli és sikeres munka
volt.
Köszönetet mondok Végh Judit osztályfõnöknek, akinek
szívügye volt ez a projekt. A feladatok tervezése, koordinálása az
õ munkája volt
Kopányiné Soós Ilona
szakmai vezetõ

CIVIL SZERVEZETEK
Retró Majális!
Idén ismét összefogtak a köröstarcsai civil szervezetek, köztük a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, a Köröstarcsai Hangulat Brigád-a Köröstarcsai
Fiatalokért-Közhasznú Egyesület, hogy a tarcsai lakosoknak
kedvezve megrendezzék a Retró Majálist. A Nagycsaládosok
csillámtetoválással, zsákbanasival, virslivel, férfi lábszépségversennyel és ügyességi kislabdadobással kedveskedtek a
kiérkezõknek. A Tûzoltóknál már tavaly is nagy sikert aratott a
rekeszmászás, ez idén sem volt másként. Felnõtt kategóriában
elsõ helyezést Somogyi László ért el, második Gyõri Erika lett,
harmadik Varga Imre. Gratulálunk nekik igazán szép
teljesítmény volt. Gyermek kategóriában elsõ helyezett Ifj.
Varga Imre lett, második Bokor Péter, harmadik Vámos László
Mihály. Nagyon ügyesek voltatok, gratulálunk! A patkó dobás
fõdíja egy kakas volt, amit Boros Imre nyert meg, a nyuszit ami a
második díj volt Kurilla Olivér vihette haza, ezúton is
gratulálunk nekik! A KHB üdítõ és sör horgászattal kedveskedett
a vendégeknek, a gyerekeknek lufi darts-val, ami igen nagy
sikert aratott, a KHB-s lányok palacsintát sütöttek. A kugli fõdíja
egy bárány volt, amit Szász Imre bácsi nyert meg, gratulálunk
neki az újabb jövevényhez! Közben szólt a retro zene, a
háttérben a májusfa megmászása is folyamatosan biztosította a
kihívást a bátor jelentkezõknek. Próbálkoztak felnõttek,
gyerekek és volt is akinek sikerült felmásznia. Ezúton is
gratulálunk nekik! Fellépõ vendégeink a tarcsai mazsorettes
lányok voltak, akik mint mindig, ezen a napon is kitettek
magukért és színvonalas mûsorral örvendeztették meg a ligetbe
kilátogató, szórakozni vágyó, majálisozó vendégeinket. Próbáltunk vidám és családias hangulatot teremteni kis községünk
számára, ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat,
Garzó Eleknek, aki a májusfát biztosította számunkra,
Köröstarcsa Község Önkormányzata házi brigádjának, akik
lecsiszolták és segítettek a felállításában, a tûzoltóknak akik
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segítettek feldíszíteni. Molnár Zoltánnak a ligetért, hogy egy
szép napot tölthettünk ott. Birinyi Sándornak a marketing
munkát, amivel támogatott bennünket. A Yung Hús Kft-nek a
támogatásért, a Pusi-szódának és a Szabó Károly Mûvelõdési
Háznak minden segítségért. Ha erõnk és türelmünk engedi,
akkor jövõre is belevágunk újabb ötletekkel, játékokkal.
Továbbá ezúton szeretném megköszönni az egyesületek
munkáját és kitartását.
Bögre Mariann, Borgula Pálné
egyesület vezetõk

IDESÜSS! - Köröstarcsai programok tavasztól õszig
Május 29.
Május 30.
Május 31.
Május 31.
Június 6.
Június 6-7.
Június 13.

9.00 Magyar Hõsök Emlékünnepe - Kossuth út 1.
Futball mérkõzés - Községi Sportpálya
17.00 Köröstarcsa KSK- Békéssámsoni SK
9.00-14.00 Községi Gyermeknap - Kishajó kikötõ
15.00 Óvodai ballagás
15.00 Mazsorett évzáró Arany Gusztáv Általános Iskola tornaterme
Budai Gábor Horgász Emlékverseny - Libás
Futball mérkõzés - Községi Sportpálya
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SPORTHÍREK
Kick-box sikerek
2015. 04. 18-án részt vettem Országos Diákolimpia Döntõn
Békéscsabán. Ahol Point Fighting Kadett 1. és Light contactban
indultam, mindkét kategóriában I. helyezést értem el.
2015. május 02-án került megrendezésre a Megyei Bajnokság,
ahol ismét elsõ helyezést értem el. Két küzdelmemet technikai
K.O.-val nyertem.
Legközelebbi versenyen 2015. május 21-24-én a Szegeden
megrendezésre kerülõ Világkupa lesz.
Ha ezen a versenyen 1. vagy 2. helyezést érek el, akkor kijutok a
Spanyolországban megrendezendõ Európa Bajnokságra. 11
évesen szeretnék testvérem nyomdokaiba lépni és ehhez kérném
a leendõ szponzoraim támogatását. Melyet elõre is tisztelettel
megköszönök.
Kovács Márk 5. osztályos tanuló

17.00 Köröstarcsa SK- Magyarbánhegyesi FC

Általános iskolai ballagás
21.00 Sword Rock Band koncert Kishajó kikötõ
Június 28.
Egy hajóban evezünk - Kishajó kikötõ
Június 22-26. Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor
általános iskolás gyermekek számáraSzabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Június 22-26. Bútor tuning-hobby tanfolyamok
felnõtteknek
Érdeklõdni: Végh Judit 06-30/555-9368
Július-Augusztus Lovas táborok 1 hetes turnusokban
Körösvölgyi Póni Klub
Érdeklõdni: Végh Judit 06-30/555-9368
Július 4.
Családi Nap - Liget
Július 10-11
IX. Hal és Falunapok - Liget
Július 20-25.
Nyári angol nyelvi tábor - Baptista Imaház
Július 25.
BMX verseny - Községi Sportpálya
Július 27-31.
ÖKO tábor Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Egész napos tábor
9-14 éves gyermekek számára
Augusztusban 8 alkalommal Iskola elõkészítõ foglalkozások nagycsoportos óvodások részére -Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Augusztus 15. Hagyományõrzõ nap - Kishajó kikötõ
Augusztus 20. Magyar Kupa IV. Forduló - Koronglövõ Lõtér
Augusztus 3-28 Délutáni napközis foglalkozás - Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
naponta 13.00-17.00-ig általános iskolás
gyermekek számára
Augusztus 29-30. Horgászverseny - Libás
Június 20.
Június 27.

Programok és bõvebb információ a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban hétköznapokon 9.0017.00-ig vagy a 66/480-824-es telefonszámon,
muvhaz@korostarcsa.koznet.hu email címen.
A változtatást jogát fenntartjuk!

Dankó Béla
országgyûlési képviselõ
Sajtóközlemény
Téma: Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató
fórumokat tartottak a helyi vállalkozóknak
2015.04.20.
2383 milliárd Ft a gazdaságfejlesztési programban
Három helyszínen Mezõberényben, Szarvason és Békésen
tartottak gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató
fórumokat a helyi vállalkozóknak.
A tájékoztatókat Dankó Béla országgyûlési képviselõ szervezte,
mivel mint elmondta:
Az Európai Bizottság elfogadta a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programot (GINOP), így hamarosan
megjelennek a pályázati felhívások. A 2014-2020-as európai
uniós fejlesztési idõszakban a gazdaságfejlesztési operatív
programban összesen 2383 milliárd forint támogatásra nyílik
lehetõség a gazdasági szereplõk számára.
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Mivel a GINOP elsõsorban a helyi vállalkozók
foglalkoztatásának és versenyképességének növelésére épülõ
gazdaságfejlesztéshez járul hozzá, így fontosnak tartottam, hogy
a gazdasági szereplõket tájékoztassuk az uniós pályázati
rendszer jelenlegi állapotáról, azokról az információkról,
melyek segíthetik õket felkészülni a sikeres pályázásra.- mondta
a képviselõ.
A három helyszínen különbözõ elõadók tájékoztatták a
résztvevõket, Mezõberényben Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs
helyettes államtitkára, Szarvason Zsigmondné dr. Vitályos
Eszter Európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkár, míg
Békésen Tatai Laura, a Miniszterelnökség fõosztályvezetõhelyettese.
Az elõadók kihangsúlyozták, hogy az idei év legfontosabb
feladata a 2007-2013-as uniós pályázati ciklus lezárása, a még
bennlévõ források lehívása, hiszen ez kulcsfontosságú
Magyarország gazdasági helyzetét illetõen. De természetesen
folyik az uniós pályázati kiírások elõkészítése is.
A gazdaságfejlesztési program keretében összesen 2383 milliárd
Ft támogatás kerül kiírásra. 2015-ben több mint 60 kiírásra
számíthatnak a pályázók, több mint 800 milliárd Ft értékben.
Fontos változás lesz az egyszerûsített pályázati rendszer is,
amely bizonyos értékhatárig csak egy egyszerû adatlap
kitöltésével teszi lehetõvé a pályázást.
Kiemelkedõ változás a biztosítékmentesség is, ez is azt segíti,
hogy a vállalkozóknak forrásaikat ne kelljen lekötniük.
Dankó Béla országgyûlési képviselõ elmondta, hogy a jelen
fórumsorozat egy folyamat kezdete, ugyanis további
tájékoztatókat kíván szervezni a gazdaságfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. A Képviselõ azonban fontosnak tartotta,
hogy a pályázók minél hamarabb értesüljenek a pályázati
rendszerrõl.
Fontos az ország és a térség számára, hogy a vállalkozók minél
hatékonyabban és nagyobb mennyiségben tudják a fejlesztési
forrásokat lehívni. Azt is fontos szem elõtt tartani, hogy
valószínûleg ez az utolsó pályázati ciklus, melyben uniós
forrásokat tud lehívni hazánk. Ezért kiemelkedõ cél, hogy a
gazdaságunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a mostani
pályázati ciklust követõen uniós források nélkül fenn tudjuk
tartani. Éppen ezért kiemelkedõ döntése volt a Kormánynak,
hogy az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítja.mondta Dankó Béla

Alkotótábor
Ebben az évben ismét
alkotótábort rendezünk a
Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban Papp
Zoltán vezetésével.
A tábor idõpontja:
2015. június 22-26-ig.
Jelentkezési határidõ:
2015. június 18-ig.
Jelentkezni lehet:
Telefonon:
66/480-824;
0620/565-2550
Személyesen: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Köröstarcsa Kossuth út 18-20.
Emailen: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Papp Zoltán: 0670/510-3878
Részvételli díj: 6.000 Ft
Ezen felül étkezési lehetõséget tudunk biztosítani Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyháján: 600 Ft/ ebéd.

2015. május

ÖKO tábor
Környezettudatos élményprogramok a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
A tábor idõpontja: 2015. július 27-31
Jelentkezési határidõ: 2015. július 17.
Részvételi díj: 5000 Ft
Ütemezés:
9.00-12.00 Délelõtti programok
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-17.00 Délutáni programok
Jelentkezni lehet:
Telefonon: 66/480-824; 0620/565-2550
Személyesen: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Köröstarcsa Kossuth út 18-20.
Emailen: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Kiket várunk?
A 9-14 éves korosztályból várjuk azokat a természetszeretõ
gyerekeket, akik nyitottak a közösség, a természet által
nyújtott örömökre és kihívásokra.
Milyen programmal, foglalkozásokkal várjuk a
gyerekeket?
Befõzés, tartósítás, szelektív szemétgyûjtés, tej útja a sajtig,
erdõjárás, növény- és állatismeret, gyógynövényismeret,
számháború, tájfutás, környezettudatos játszóház, kincsvadászat…
Ezen felül étkezési lehetõséget tudunk biztosítani
Köröstarcsa Község Önkormányzata Konyháján: 600 Ft/
ebéd.
A tábor megfelelõ létszám esetén indul!

Sánta Zoltán
kõfaragó
Telefon: 06-30/528-2081
Lakím: 5622 Köröstarcsa,
Árpád tér 5.
Mûhely: Széchenyi u. 27.
Email: kawa600r@freemail.hu;
Honlap: santazoltan.atw.hu

Vállalom:
- mûkõ- és gránit sírkõ készítését,
- beton- és mûkõ kerítés elemek
gyártását,
- mûkõ-, gránit ablakpárkány,
konyhapult készítését,
- sírtisztítást.
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

