ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Lakosok!
Engedjék meg, hogy megosszak Önökkel néhány jó hírt.
Az Országfásítás 2021. programnak köszönhetően a beadott
pályázatunk pozitív elbírálást kapott így az ősz folyamán
összesen 26 db (3 db puszta szil, 10 db gömb szivarfa, 7 db korai
juhar és 6 db közönséges nyír) fával gazdagodik településünk. A
fák a Kossuth téren, a Millenium parkban és a Béke téren
kerülnek elültetésre. Külön öröm számunkra hogy a Béke téren a
gyermekszületések és házasságkötések alkalmából kerülnek
ezek a fák a földbe, így ezeknek a fáknak még „gazdájuk” is lesz.
Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Művelődési
Intézethez, így 1.000.000.-Ft támogatást nyertünk el a
kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatására.
A téli ünnepkör és a település első írásos említésének 800 éves
évfordulója alkalmából idén szeretnénk még meghittebbé
varázsolni az év utolsó időszakát a település lakossága számára.
Karácsonyi halászlével, születésnapi tortával, hangulatos kültéri
díszlettel és igényes műsorokkal készülünk az év legszentebb
időszakára.
A „Köszönjük Magyarország!” program jóvoltából 2021.
október 8-án a Pódium Színház előadásában egy 70 perces
ingyenes, zenés, színházi kabaréműsorral tudjuk változatosabbá
tenni a közösségi életet.

közelít, a Róna utca csapadékvízelvezető csatorna túlnyomó
része elkészült, jelenleg pedig a József Attila utca
mederburkolása és kapubejárók átépítési munkálatai zajlanak.
A szórt alapos útjavítás a Holtkörös utcán, a Pipa utcán, valamint
az Aradi és a Verem utcán befejezésre kerültek. A munkálatok a
Magyar Falu Programnak köszönhetően valósultak meg.
A kerékpárút építési munkálatai befejeződtek, a lakosok
használatba vették, az iskolás diákok biztonságos kerékpáros
közlekedéssel kezdhették meg az új tanévet.

Közfoglalkoztatási kiállítás
2021.09.09-én került megrendezésre Békéscsabán a Békés
Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás. Az elmúlt évekhez
hasonlóan Köröstarcsa Község Önkormányzata is képviseltette
magát a kiállításon.Az érdeklődők megtekinthették, a kiállított

Köszönöm a művelődési házban dolgozó lányok munkáját a
pályázatok közreműködésében és lebonyolításában.
Lipcsei Zoltán polgármester

Nyári munkálatok a településen
Korábbi lapunkban már tájékoztatást adtunk a belvízelvezető
rendszer rekonstrukciójának a második ütemes folyamatáról.
Jelenleg a kivitelezés munkálatai elérték a 25%-os készültséget.
Az Epreskert utcai záportározó kivitelezése a befejezéshez
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képeken keresztül, az elmúlt 2 év munkafolyamatait,
eredményeit melyek a közfoglalkoztatási mintaprogramokon
keresztül valósultak meg. Megkóstolhatták a
közfoglalkoztatottak által készített szilvalekvárt, levendulás,
mentás frissítőket és a már hagyományosnak mondható, a
kiállításon keresett tojáskrémes falatkákat is. Minden évben
lehetősége van a településeknek különböző művészeti csoportok
bemutatására is. Köröstarcsát a Napköziotthonos óvoda
Zenemanó tehetséggondozó csoportja képviselte egy
színvonalas műsorral. Ezúton köszönjük nekik a fellépést! A nap
végére egy fárasztó, de eredményes napot zártunk. Köszönjük a
Szabó Károly Művelődési Ház, a Napköziotthonos konyha
valamint Somogyi-Vida Szilvia támogatását!
Zolnai Éva

INTÉZMÉNYI HÍREK
VII. Kistérségi Hagyományőrző Fesztivál
és XIII. Szilvanap
A Köröstarcsáért Barátok Egyesületének és a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény közös
szervezésében valósulhatott meg 2021.09. 11-én a mára már
hagyománnyá vált rendezvény.
A népi hagyományok nem csak a kultúra őrzése miatt fontosak.
Ezek az események, szokások, ünnepek abban segítenek, hogy a
közösséget összetartsák. Ezeket a népszokásokat nagyon fontos
már gyerekkorban megtanulnunk, mert ekkor tudják értékelni,
az életünkbe beépíteni. Ha kialakul egyfajta kötődés ahol
szokással, később még jobban felértékelődik, és szeretettel,
megbecsüléssel adjuk majd tovább leszármazottjainknak
hagyományainkat. Cél, hogy megértessük az emberekkel,
milyen fontosak a gyökereink, hogy honnan származunk és
ebben a szellemben neveljük fel gyermekeinket.
A rendezvényt Végh Judit a Köröstarcsáért Barátok
Egyesületének és a Települési Értéktárnak az elnöke nyitotta
meg. Beszédében nagy hangsúlyt kapott Köröstarcsa életében
eltelt 800 év. A megnyitón a következők hangzottak el a
néprajzkutató beszédében, melyet fontosnak tartok, hogy
mindenki megismerjen:
„Fejezetek a település történetéből
A település 800 éves fennállása alkalmából, egy olyan értéket és
történelmünk egy olyan eseményét szeretném feleleveníteni,
amelytől Köröstarcsa országos ismertséget szerzett.
Ez az érték 2014-ben került a települési értéktárba kulturális
örökség terület, a Vén Márkus legendája címen. Azt, hogy
hogyan szerzett országos ismertséget, úgy gondolom sokan
tudják, hiszen Arany János a Hamis tanú című költeményében,
írta meg településünk történetének ezen epizódját.
Arany János költeményében a Szabó Károlytól olvasott
hiedelemmondát szabályszerűen megverselte, és az Új Magyar
Múzeum, 1852-es évfolyamában meg is jelentette.
Szabó Károly 1824ben Köröstarcsán született, a szabadságharc
bukása után ide szülőföldjére húzódott vissza, és helytörténeti
kutatásokat végzett. Az Új Magyar Múzeum 1850/51. évi
számában
A magyar helynevekről címmel terjedelmes
értekezést közölt. A Körösön található Márkus-örvény
névadásának magyarázatául ezt „az öreg Márkusról szóló
halászregét” adta elő:
Nem szól azonban sem Szabó Károly, sem Arany János, és a
szakirodalom e versre vonatkozó magyarázata sem arról, ami
nincs ugyan szó szerint a költeményben, de amelynek ismerete
híján nem értelmezhető tökéletesen a mondanivaló.
Nevezetesen az: miért, miképpen vált a vén Márkus a két békési
község határperében koronatanúvá? Ehhez a népi jogtörténet
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jellegzetes megoldását kell ismernünk. Pontosan azt, hogy
amikor az írásbeliség még nem vált általánossá, hogy az
igazgatási vagy birtokhatárokat úgy tették emlékezetessé, hogy
egy-egy falu gyermekeit kivitték a helyszínre, feneküket
lehetőleg mezítelenül, hogy még emlékezetesebb legyen jól
elverték, vagy fölpofozták őket, fülüket jól meghúzgálták,
ráállították a határkövekre, így tévén számukra föltehetően
egész életükre emlékezetessé a helyet. Hiszen emberi számítás
szerint ők éltek, ők emlékezhettek a jelenlevők közt a legtovább!
Az élő emlékezetnek e letéteményeseit, az emlékezeti tanúkat
ismeri a népi szokásjog.
Karácsonyi János már ismerte azt az 1728. augusztus 21-i
jegyzőkönyvet, amely a Körösladány (akkor Körös-Nadány) és
Köröstarcsa (akkor csak Tarcsa) közt zajlott jogvitát
dokumentálja, s amelynek négy közül egyik, 60 éves esküt
tevőjét Márkus Jánosnak hívták. Csakhogy ezek éppenséggel
tarcsaiak voltak, Tarcsa javára esküdtek. A két megyei biztos
pedig ismerve a népszokást! uti moris esset (ahogyan szokás!)
levétette a tanúk csizmáját! Ez tehát nem lehetett Szabó Károly
és Arany János forrása. Györffy István ezért sokkal régebbre
vezette vissza a történetet, szerinte az 1479. évi határjáráskor
esett meg a dolog. Ilyen messzire azonban a nép emlékezete
nemigen nyúlik vissza.
Ám a szájhagyomány természete nem is olyan, hogy történeti
hitelességgel ragaszkodnék a valósághoz. Meg kell elégednünk
azzal a jogos föltételezéssel, hogy a vén Márkust valamikor a 17.
vagy a 18. században, gyerekkorában kivitték a mai Köröstarcsa
és Körösladány határához, jól elfenekelték, hogy így 70-80
évvel utóbb alkalmassá váljék hiteles tanúnak. És vajon, miért
nem szólt erről sem Szabó Károly, sem Arany János? Mert az ő
idejükben még a megcsapatás az emlékezetben élő, magától
értődő, köztudomású szokás volt.
Ezzel az emlékkel szerettem volna felidézni az elmúlt 800 évből
egy érdekes megtörtént eseményt.”

Végh Judit, önkormányzati képviselő, etnográfus
(Fotó: Szalai Lajosné)
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Köszönetét fejezte ki minden dolgozónak és segítőnek, akik
nélkül nem jöhetett volna létre ez az esemény: A KÖBE
tagjainak az ételkészítést, az önkormányzat házi brigádjának a
lekvárfőzést, tereprendezést, a Szabó Károly Művelődési Ház
dolgozóinak a szervezést és lebonyolítást, az énekverseny és a
gasztronómiai verseny zsűri tagjainak a szakszerű közreműködést, a fellépő vendégeknek a műsort, a kézműves
termékeiket bemutatóknak a jelenlétet, Aknai Lászlónak a
felvételt, a Helyi Polgárőr Egyesületnek a helyszín biztosítását.
Kiosztásra kerültek a helyi Értéktárba bevett új értékek
oklevelei.
Települési Értéktárba került Természeti környezet területen a
Mérgesi vésztározó horgásztavai, közismert nevén „Libás”. A
javaslatot Juhász Antal köröstarcsai lakos, a Köröstarcsai Dobó
Ferenc Horgászegyesület elnöke terjesztette elő.
Ipari és Műszaki megoldások területen a Települési Értéktárba
került az 1897-1899-ben épül köröstarcsai háromnyílású
rácsos vashíd tervdokumentációja, amely ifj. Csepregi Péter
gyűjtése.
Agrár és élelmiszer gazdaság területen, az értéktárban felvételre
került a Köröstarcsai bercencei szilvalekvár.
Kulturális örökség területen települési értéktárunk gazdagodott
egy gyűjteményes verses könyvvel, amelynek címe „Mi”,
szerzője Alb Antal köröstarcsáról elszármazott költő. Alb Antal
versei, nem mint múltunk, hanem jelenünk képviseletében
kerültek az értéktárba. Versei nagy része érzelmekről,
szerelemről szólnak, de a szülőfaluja iránti szeretetét és emlékeit
is tartalmazzák.
Kulturális örökség területen, az értéktárba került a település 800
éves jubileumára, megjelent települési monográfia, melynek
szerzői B. Szűcs Irén és Végh Judit néprajzkutatók, a címe
Fejezetek Köröstarcsa történetéből és néprajzából.
A kötet forráskutatáson alapuló történeti kutatást tartalmaz a
kezdetektől az 1900-as évek elejéig, valamint egy helyszíni
néprajzi gyűjtést, amelyben több köröstarcsai lakos részt vett az
elmúlt évben.
Kulturális örökség területen, települési értéktárunkat gazdagítja
köröstarcsa szülötte néhai S Nagy István dalszövegíró
munkássága.
Az első program a Körösök Völgye Vitézi Bandérium
betyárvilág bemutatója volt, hitelesen bemutatták a közönségnek a magyar népi betyárvilág viseletét, harci tudását,
életvitelét
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(Fotó: Szalai Lajosné)
A Biró László által vezetett citeratanszak 3 tanulója is
megmutatkozott nagy sikerrel: Róbert Hanna, Szőke Hanna, és
Tóth Nóra. Reméljük így a művészeti iskolai háttérrel már
megvetette a lábát a hangszeres oktatás is. Jelenleg 16 fővel
indult el a citeraoktatás.

(Fotó: Szalai Lajosné)
Ezt követte a Szarka Tamás által szerzett Kézfogás című dal a
művészeti iskola tanulóinak előadásában, melyet már korábban
június 4-én a nemzeti összetartozás napján is előadtak a világ
minden táján csatlakozó zenei csoportokkal együtt. A közös
énekléssel erősítve a magyarok összetartozását.

(Fotó: Szalai Lajosné)
Ezután került sor a II. Fülemüle Kistérségi népdalverseny
díjátadására és a díjazottak fellépésére. Az eredményeket Végh
Judit a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola igazgató
helyettese ismertette. A zsűri tagjai voltak: Biró László
népzenész a zsűri elnöke, Szabóné Uhrmann Zsuzsanna
énekpedagógus, Borgula Benedetta néptáncoktató, Pörneki
Anikó hangképző tanár.

(Fotó: Szalai Lajosné)
Majd a dévaványai Ahhozképest Népzenei Együttes hangszeres
előadása kápráztatta el a nézőközönséget. Erdeiné Mucsi Márta
a zenekar prímása, a dévaványai Ványai Ambrus Általános
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Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti igazgatóhelyettese vérbeli népzenész. Vallja: a népzene ősidők óta a
legjobb eszköz a bánat és az öröm kifejezésére. Az együttes egy
családi zenekar. A férj bőgőzik, a nagyobbik lány, Virág pedig
brácsázik, Boglárka hegedül.
A délután és az est fellépő vendégeink műsorai mellett, a
Pavilonban megtekinthető volt a Köröstarcsa Értékeit bemutató
kiállítás. A Kerecsényi László Íjász Egyesület pedig
íjászkodással várta az érdeklődőket. Ezen kívül kézműves
termékek vására és népiétel ételkóstolóval várta az érdeklődőket. Köszönet illeti a lecsó és a lekvár főzőit.
Szilvalekvárok és lekváros sütemények versenyén értékelte a
zsűri (Pardi Ildikó, Dudás Anikó Marti Imre és a zsűri elnöke
Bakóné Nagy Anikó) a beérkezett ízletes süteményeket és
lekvárokat. Első helyen a teljes kiőrlésű lisztből készült lekváros
papucs végzett Róbert Lászlóné kezei munkáját dicsérve.
Nagyon nagy lelkesedéssel vártuk az est folyamán a
mezőberényi Berény Táncegyüttes műsorát, akik az idén
ünneplik fennállásuk 20 éves jubileumát. Táncmontázs
Méhkerékről, szilágysági csárdás és ropogtató, sárközi táncot,
Ritmusjátékot Maros-mentéről, Kalocsai friss és marst,
Kalotaszegit táncoltak Balogh Dávid Attila és Borgula
Benedetta tánckarvezetésével. Együttesvezető: Szabóné Kukla
Ágnes.
A Köröstarcsai Asszonykórus népdalcsokrot adott elő, akik
szintén jubiláltak, nemrég ünnepelték fennállásuk 30.
évfordulóját.
Pörneki Anikó énekművész vezetésévelés a Bell Canto
Művészeti Egyesület és Hangképző Tanoda tagjai léptek fel.
Valkovszki Noémi nótaénekes Szarvasról és Fehér László
Köröstarcsáról.
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A Köröstarcsai Mazsorett Együttes alapító művészeti vezetője
Mac skinné P ór Erz sébe t nívódíjas maz sore tt és
gyermektáncoktató.
A kialakult helyzet következtében november második hetéig
tudtak a gyerekek együtt dolgozni, másfél hónapos
felkészüléssel, az óriási kihagyás ellenére, a kislányok örömmel
és szívesen vállalták a szereplést.
5 éves kitartó munkájáért, példamutató szorgalmáért, jubileumi
serlegben részesült Budai Zoé Kinga.
A nyári tábor időpontja a versenyekhez és a fesztiválhoz
igazodva augusztus 9-11-ig alakult.
A Gyémánt csoport jelentkezett az augusztus 14-én
Szeghalmon megrendezésre kerülő II. Kiss Anita
Emlékversenyre, melyen a következő eredmények születtek:
Gyémánt csoport arany minősítés bot és pompon kategóriában.
Mini csoport ezüst minősítés bot kategóriában.
A Gyémánt csoport először vett részt a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség által szervezett III. Hevesi Országos
Mazsorett Fesztiválon 2021. augusztus 28-án, ahol arany
oklevélben részesültek.
A tanfolyam szeptemberben újra indult, melynek idén is a Szabó
Károly Művelődési Ház ad otthont.

Marti Réka, Macskinné Pór Erzsébet, Nagy Kinga, Szabados
Emma, Szalai Viktória, Szentesi Anna Bella, Budai Zoé Kinga,
Bakó Zsófia, Vértes Nóra, Róbert Hanna, Harsányi Evelin, Nagy
Zoé, Győri Katalin

CIVIL SZERVEZETEK
Pörneki Anikó, Fehér László, Valkovszki Noémi
(Fotó: Fehér Lászlóné)
Az estét, mint mindig a szentesi Phlox tűzzsonglőrök bravúros
bemutatója zárta, amelynek végén tábortüzet gyújtottak. A tűz
körül a Berény Táncegyüttes táncházzal kedveskedett a néptánc
kedvelő közönségnek. Szép őszi időben, csodálatos helyszínen,
rendkívül színvonalas programokkal került megrendezésre a
fesztivál. A kilátogató érdeklődők gazdag élménnyekkel
feltöltődve térhettek haza.

Mazsorett hírek
2021. 07. 06-án került megrendezésre a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes záróbemutatója, melynek a Ligeti rendezvényközpont
adott otthont.
2020-2021-es tanévben, 2 korcsoportban, 12 általános iskolás
gyermek vett részt az oktatásban.

Horgászhírek
2021.augusztus 6-7-8.-án került megrendezésre a negyedik
Jótékonysági horgász versenyünk, 27 fő részvételével. A
kánikulai forróság meghatározta a versenyt. A halak gyengén
ettek, a frissítők jól fogytak. A 40 órás versenyen jó néhány szép
hal is horogra került, melyek mérlegelés után visszanyerték
szabadságukat.
Az eredmények: 1.hely Czirbuly András 27470 gr; 2.hely Végh
Judit 23590 gr.; 3.hely Máj Béla 23180 gr.
A verseny legnagyobb hala egy 12140 gr.-os ponty volt, amely
Végh Judit horgára akadt.
A verseny tiszta bevétele 95.000Ft volt, amit a Mérgesi tó
halasítására fordítunk.Arésztvevőknek köszönjük a támogatást!
2021. augusztus 28-29.-én bonyolítottuk le az egyesületünk
Nevezési díjas Nagyhalfogó versenyét, amelyen 44 fő vett részt.
Szerencsére a beharangozott rossz idő elkerülte a versenyünket,
így sikeresen és eredményesen zajlott a megmérettetés.
Összességében 120 kg hal lett mérlegelve. 1.helyen végzett
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Miklós Gábor 17175 gr.-al; 2.helyen végzett Bögre Tamás 13705
gr.-al; 3.helyen végzett Bátori László 9080 gr.-al. A verseny
legnagyobb halát Miklós Gábor fogta, amely 10700 gr.-os ponty
volt. A versenyen részt vett 2 ifi versenyző akik a felnőttek
mezőnyében szépen teljesítettek.
Czirbuly Tamás 3330 gr.,Bereczki Barna 6845 gr.összfogást
értek el. Teljesítményükhöz külön gratulálunk!
Mindkét verseny hangulatát fokozta a Bartó Márton és Borgula
György által főzött, ízletes marhapörkölt illetve babgulyás,
melyet ezúttal is köszönünk!
Egyesületünk utolsó versenye a Törpeharcsafogó verseny volt
szeptember 11.-én.
Kisszámú, ám lelkes csapat vállalta a törpeharcsákkal való
viaskodást.
Legeredményesebb horgászok voltak:1.hely Juhász Antal 4570
pont (78 db); 2.hely Gáll Zoltán 2745 pont (41 db); 3.hely Kozák
Ferenc 2645 pont (41 db)
A verseny családias és jó hangulatban telt el. Szerencsére az
időjárás is a horgászoknak kedvezett. A versenyeket támogatták:
Dobó Ferenc HE., Köröstarcsa Önkormányzata, Agrár Zrt.,
Sparrow Café, Halibi horgászbolt, Tip-Top abc, Fazekas István.
Helyesbítés: Az előző számban megjelent cikkünkben a Budai
Gábor emlékverseny díjazottjainak
felsorolásában tévedés történt,amelyet ezúton szeretnénk
helyesbíteni:
Női kategória:1.hely Mészáros Irénke 10775 gr.; 2.hely Strausz
Józsefné 3280 gr.
Seniorok: 1.hely Puskás Károly 10410 gr.; 2.hely Perei László
5475 gr.; 3.hely JuhászAntal
5065 gr.
A legeredményesebb senior versenyzőnek járó kupát Puskás
Károly nyerte el. Az érintettek és olvasóink elnézését kérjük a
tévesztésért.
Az év hátralévő időszakára jó horgászatot, nagy fogásokat és
kellemes időtöltést kíván a Versenybizottság!

II. Gyorsasági roncsderbi
2021. augusztus 21-én került megrendezésre Köröstarcsán 2.
alkalommal a Gyorsasági roncsderbi. A nézők ezúttal is
látványos és izgalmas futamokat nézhettek végig a települési
ligetnél kialakított pályán. A különleges autók rótták a köröket,
látványos gyorsulásokban, előzésekben nem volt hiány.
Gyaraki Imre főszervező elmondta, hogy tavaly negyvenkilenc,
idén pedig hatvan autóval jöttek el a versenyzők Köröstarcsára.
Az indulók több kategóriában, terepgokartban, junior
kategóriában, Lada kicsi és nagy kategóriában, autocross kicsi és
nagy kategóriában, a roncsautók három géposztályában és
szuperfutamokban mérhették össze a tudásukat, összesen
mintegy 30 remek futamot tekinthetett meg a közönség
szombaton. A derbire az ország számos tájáról, Bajától
Salgótarjánig, Kecskeméttől Szegedig érkeztek versenyzők.
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A versenyen három köröstarcsai is rajthoz állt, Tóth Imre Zsolt,
akik junior és autocross kategóriában indult, illetve a két Gyaraki
Imre, a főszervező és 11 éves fia.
A település nevében köszönjük Gyaraki Imre főszervezőnek a
színvonalas rendezvény megszervezését, valamint ez úton
szeretné kifejezni köszönetét a rendezvényen való
segítségnyújtásban a Délvill kft- nek a kupákat, Köröstarcsa
önkormányzatának a területet és a légvárat, Tóth György
hentesnek a reggeli alapanyagát, Ombodi Róbertnek és
családjának a reggeli elkészítését, Tóth Imre Gábornak a pálya
munkálatokat. A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a
szakszerű munkát,,Pardi Zoltánnak, Fülöp Gyulának, Gál
Péternek, Gál Sándornak a versenyen a gépi munkákat, Puskás
Lászlónak a pálya építést, Ragadics Mihálynak és családjának a
pénteki halászlét, a XILÁN faáruháznak a pezsgőt, Kocsis
Aliznak, Gulyásné Kádár Annának, Machóné Schupkégel
Arankának, Mojsziás Miklósnak, Vámos Lászlónak Somogyi
Lászlónak, Strausz Józsefnek, Gulyás Balázsnak a
rendezvényen végzett munkát. Baráth Orsolyának a gyerek
pezsgőt, Tóth Lászlónak a teherautót, Molnár Zoltánnak a
locsoló vizet, a versenyzőknek hogy eljöttek és mindenkinek
akik munkájukkal vagy jelenlétükkel emelték a rendezvény
színvonalát

Rendőrségi hírek
Vadbalesetek megelőzése érdekében
A vadelütés következménye súlyos is lehet, ugyanis nem csak az
állat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. A
vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a leginkább ajánlható
módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, és a csökkentett
haladási sebesség. A balesetek elkerülése érdekében,
szürkülettől, illetve az erdős környezetű utakon egyéb időben is,
mérsékeljük a sebességet. Amennyiben egy állat szalad át az
úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, így mindenképp
lassítsunk, és ha kell, adjunk hangjelzést. A vadak viselkedése
kiszámíthatatlan, megugrásukra, gyors vágtázásukra, hirtelen
irányváltásukra bármikor számítani kell. A kormány hirtelen
félrerántása nem megoldás, hiszen az a balesetveszély
fokozódásával jár, úgymint pályaelhagyás, felborulás,
menetirány szerinti bal oldalra áttérés, vagy frontális ütközés a
szemből érkezővel. A motorkerékpárral közlekedők pedig jóval
védtelenebbek a gépkocsivezetőkhöz képest. Ezért a motorosok
részéről a vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt a
lassabb és óvatosabb közlekedés. Baleset esetén a vadhoz nem
szabad hozzányúlni, lehúzni az útról, mert ha még életben van,
akkor akár az agancsával, a harapásával, vagy éppen a rúgásával
is okozhat sérülést. Ilyenkor hívni kell a nap 24 órájában
ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számot és meg kell várni a
rendőri intézkedést. Az elpusztult vadállatot nem szabad a
helyszínről elszállítani, az a helyi vadásztársaság tulajdonának
számít, elvitele lopásnak minősül.

TARCSAI HÍRADÓ

6

MEGHÍVÓ
A Szabó Károly Művelődési
Ház és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt 2021. október 8án 17:00-kor az
Idősek világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő
Éjjel az orfeumban című,
ingyenes, zenés kabaré
előadásra,
a Művelődési Házba.
Köszöntőt mond Lipcsei Zoltán polgármester.
A műsor után megvendégeléssel kedveskedünk a
jelenlévőknek!
Október 7-én 12:00-ig, a 66/480-824-es telefonszámon
szíveskedjék jelezni, ha igénybe kívánja venni az
Alapszolgáltatási Központ által biztosított kisbusszal
történő szállítási lehetőséget!
Kortól függetlenül, várunk minden kedves érdeklődőt!
Mivel a rendezvény védettségi igazolványhoz nem
kötött, emiatt az ülőhelyek száma korlátozott. Teltház
esetén a program állóhelyes megtekintésére nincs
lehetőség!

Éjjel az orfeumban
-zenés kabaréNóti Károly a legnagyobb magyar kabaréjelenet-írók egyike.
Ám mint minden mûvész a kiválósághoz vezetõ úton olykor
megtorpant. Az Éjjel az Orfeumban címû elõadásunk ezt a
pillanatot ragadja meg. Az Orfeumban Vadnaival való
találkozása és beszélgetése során, magánéletük történései
megelevenednek az Orfeum színpadán. Vadnai László, Nóti
Károly igazán nevettető és életszerű találkozásaik, és írásaik
adják meg a műsor átható komikus hangulatát, melyet a kor
legjobb dalai tesznek még színesebbé. Az orfeum nagy
tekintélyű Művésznője Manyika és Kálmán a Főpincér
bonyolult kapcsolata és szerelmi civódása adta az ihletet az
írok számára. Sanzonokkal, kuplékkal, és kiváló átkötő
szövegekkel, mely ezt a szép korszakot idézi fel.
Szereposztás: Nóti -Várfi Sándor; Vadnai Gieler Csaba;
Brünhilda, a művésznő Bednai Natália; Zsiga-Pallós Tibor
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