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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. június
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2018. május 31-én tartotta soros ülését.
Az ülést Lipcsei Zoltán polgármester távolléte miatt Nosza
József alpolgármester vezette.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta Köröstarcsa Község 2017. évi
közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrõl és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót. A településen 2016. évben elkövetett 28
bûncselekménnyel szemben 2017. évben 23 bûneset történt. A
közterületen elkövetett bûncselekmények száma nõtt, 2016.
évben 8, 2017. évben 11 eset történt. Ittas állapotban elkövetett
jármûvezetés vétségében 10 esetben rendeltek el nyomozást.
Köröstarcsa közigazgatási területén 15 közlekedési baleset
történt, melybõl 5 könnyû, 2 súlyos sérüléssel járt. A körzeti
megbízottak közterületi szolgálatellátása során az alábbi
intézkedésekre került sor:
- szabálysértési feljelentés:
9 eset
- büntetõ feljelentés:
4 eset
- közigazgatási bírság:
9 eset
- elõállítás:
7 eset
- elfogás:
9 eset
- biztonsági intézkedés:
3 eset
A testület elfogadta a Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységérõl szóló beszámolót. 2017.
évben Köröstarcsáról 5 bejelentés érkezett, melybõl 2 esetben
tûzesethez vonultak ki, 3 alkalommal mûszaki mentésre volt
szükség. Tûzesettel összefüggésben személyi sérülés, haláleset
nem történt, tûzvizsgálati hatósági eljárás nem indult a
településen.
A képviselõ-testület megtárgyalta a 2017. évi zárszámadását.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét megalkotta. Az
önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi
fõösszege 677.581 eFt, kiadási fõösszege 439.978 eFt,
maradvány 237.603 eFt.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl
szóló önkormányzati rendeletét módosította, a módosítás után a
költségvetés fõösszege 871.824 eFt-ról 932.500 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokat
fogadott el.

A testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény szervezeti és mûködési
szabályzatát a mellékletekkel együtt. Elfogadta továbbá az
intézmény alapító okiratának módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Alapszolgáltatási
Központ által nyújtott szociális étkeztetést szociális konyha
mûködtetésével biztosítja. Megbízta az intézmény vezetõjét,
hogy a mûködést engedélyezõ szervezetnél gondoskodjon a
változás átvezetésérõl.
A testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ szervezeti és
mûködési szabályzatának módosítását és az egységes szervezeti
és mûködési szabályzatot, valamint a szociális étkezés szakmai
programjának módosítását és az egységes szakmai programot.
A képviselõ-testület a fogorvosi feladatok egészségügyi
vállalkozási formában történõ ellátásra vonatkozó feladatellátási szerzõdés módosítását elfogadta és megbízta a
polgármestert a szerzõdés aláírásával. A módosítás oka az volt,
hogy a lakosságszám csökkenése miatt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ csak 21 óra rendelési idõt finanszíroz.
A testület új közterület kialakítását határozta el külterületi
közterületen. Az újonnan kialakított közterületek elnevezése
Paprév dûlõ és Újkert dûlõ. Megbízták a címzetes fõjegyzõt,
hogy gondoskodjon a központi címregiszterben az új közterület
nyilvántartásba vételérõl. Az ingatlanok számozása helyrajzi
számmal történik.
A képviselõ-testület elfogadta a 2018. II. félévi munkatervét.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát
képezõ Köröstarcsa, Sport u. 24. szám alatti telket Horváth
Zoltán békéscsabai lakos részére 50.000,-Ft-os vételárért.
Megbízta a polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírásával.
A testület 2018. szeptember 1-tõl a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde mind a három óvodai csoportjában engedélyezte a
csoportra megállapított maximális létszám 20%-os átlépését.
A testület meghatározta, hogy mely területek fûnyírását
biztosítja az önkormányzat.
A testület megb ízta a polg ármestert az ABC-nél lévõ
buszmegállóhoz korlát kihelyezésével.
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A következõ soros képviselõ-testületi ülést 2018. szeptember
13-án tartják az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény tevékenységérõl
Elõadó: Szabados Kata intézményvezetõ
4. Beszámoló a Napköziotthonos óvoda és Bölcsõde tevékenységérõl
Elõadó: Forró Antalné intézményvezetõ
5. Beszámoló a mezõõri õrszolgálat tevékenységérõl
Elõadó: Rangasz Dávid mezõõr
Lipcsei Zoltán polgármester
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Magyar Hõsök Emlékünnepe
2018. május 25-én megrendezett községi ünnepségünkön az I. és
II. világháborús magyar hõseinkre emlékeztünk.
„Egy mécses imbolygó lángja;
Egy néma fedetlen fõhajtás;
Részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai
Soha nem hunyhatnak szemet
Hõseink dicsõ tettei felett!”
Ezen idézettel nyitotta meg ünnepségünket Szabados Kata, a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény vezetõje, majd néhány gondolat után Paczuk
Gabriella elõadásában Allen Seeger: Randevúm van a halállal
címû versét hallhattuk.
Ezt követen a Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemények
Házának vezetõje Kazinczy István monda el ünnepi beszédét,
végül pedig a település intézményeinek és civil szervezeteinek
képviselõi helyezték el koszorúikat az I. majd a II. világháborús
emlékmûnél.

6. Önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról döntés
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
7. Önkormányzati tulajdonú közforgalmú kishajó kikötõ
mûködtetésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
8. Önkormányzati földterületek hasznosításáról döntés
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
9. Bejelentések
10. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
2018. június 15-én két megyei védõnõt is elismert prof. Dr.
Kásler Miklós az Emberi Erõforrások Minisztériumának
minisztere. Az orosházi Oravecz Ildikó, nyugalmazott védõnõ
mellett településünk védõnõjét, Bencsikné Hudák Ilona Juditot
is elismerték a védõnõi munka területén végzett kiemelkedõ
szakmai munkájáért.
A felterjesztést a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya indította, Bencsikné Hudák Ilona részére, a
szûrõvizsgálatok korai bevezetésében tett nagyjelentõségû
munkája miatt.
A díj átadására Budapesten került sor, a védõnõk napján
rendezett ünnepségen.

Kazinczy István a Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemények Házának vezetõje, Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ, Lipcsei Zoltán polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK
Az intézményi életrõl
óvodában, bölcsõdében
Hasonlóképpen az elmúlt tanévhez ismét változott az
alkalmazotti közösség, hiszen Laudiszné Julika óvó néni
nyugdíjba ment és Vámosné Nagy Ilona jött át helyette a
bölcsõdébõl a kiscsoportba, valamint Kissé Wagner Mária
kezdte meg a munkát a középsõcsoportban. Jelenleg már a
szabadságát tölti Puskás Irénke dajka néni, és hamarosan követi
õt Hoffmanné Bartalus Edit, aki az intézmény vezetõ helyettese,
hogy a végigdolgozott 40 év után nyugállományba vonuljanak.
Intézményünkbe összesen 83 gyermek járt. Az óvodába, a három
csoportba, 69 gyermek, mindegyike napközisként. A
bölcsõdében, állandósult a létszám, 100%-ban 14 fõvel. Felmenõ rendszerben dolgoznak, így lehetõség van az újonnan
érkezõket felvenni, hiszen az óvodáskorúak átkerülhetnek a
kiscsoportba. Az idén három gyermek került át évközben a kiscsoportba. A jövõ évre történõ beiratkozás után szintén ilyen létszámmal mûködünk majd. Ebben a tanévben is megszerveztük a

2018. június

TARCSAI HÍRADÓ

képességfejlesztõ foglalkozásokat, így segítette a nevelõmunkát
a logopédus 21 gyermek járt ide, az óvodai gyógytestnevelõ ide
hárman jártak, valamint a szenzomotoros fejlesztõ pedagógus,
aki egyben a gyógypedagógiai fejlesztést is végezte 9 gyermek
segítségére volt. Ezen kívül 11 fõnek szerveztünk még fejlesztõ
foglalkozásokat, külön szakértõi vélemény alapján. A konyha
tudja biztosítani a diétás étkezést egyénenként az allergiás
gyermekeknek, szakorvosi javaslat alapján.
Megteremtettük a gyermekek számára a református hitre nevelés
lehetõségét, melyen 14 gyermek vett részt, két csoportban, külön
a kicsik, és a nagyok, valamint második éve mûködik a
tehetséggondozó „Zenemanó” csoport a három korcsoportból,
akik a községi ünnepségeken léptek fel a nagyközönség elõtt
négy alkalommal. Októbertõl májusig lehetõség nyílt az angol
nyelvoktatásra, ahová 11 gyermek iratkozott be, valamint az õsz
folyamán a lovagolni jártunk, ami nagyon érdekes volt
számukra. Útjára indítottuk a”Bozsik” ovi-foci programot így
17-en jártak az edzésekre, ami szintén egy újabb
tehetséggondozó foglalkozás, és közülük már 10-en igazolt
játékosok. Többen nyertek már különféle díjat, amire õk is, mi is
nagyon büszkék vagyunk. Ezért a szép eredményért köszönetet
mondunk Vincze Gyulának, és a kísérõ szülõknek, akik sokat
tettek ezért.
Intézményünkben az év során összesen 10 ellenõrzés zajlott, de
olyan hiányosságot, ami veszélyeztetné a mûködésünket nem
találtak. Minden évben lefestették, karbantartották az udvari
játékokat, ennek ellenére több játékunk tönkrement és
lebontásra került. Itt szeretném megköszönni az önkormányzat
hathatós segítségét, hogy egy hét alatt közös erõvel használhatóvá tették az udvart, a költségeket belsõ átcsoportosítással
intézményi szinten oldottuk meg. A tönkrementek pótlása, a jövõ
év feladata lesz. Nagyon tartalmas év áll mögöttünk, melyrõl a
szülõk az év során készített fényképek, videók megtekintésével
gyõzõdhettek meg.
A ”nyílt” napokon, ünnepségeken, a zárt facebook csoportokban
valamint a szülõértekezletek beszámolóin megismerhették az
elért eredményeket, láthatták a fejlesztõ munka hatását. Jó
hangulatú kirándulásokat szerveztünk, így a nyíregyházi
vadasparkba és ócenáriumba, de voltunk, a mezõberényi
vasútállomáson, a piacon, és sikerült elmenni Szarvasra, a
látogató centrumba. Sok érdekes kirándulást tettünk a
községben, illetve a környékben. Nyertes pályázat segítségével
látogattunk el a Békési Múzeumba, ahol kézmûves foglalkozáson is részt vettünk.
A nagycsoportosok több rajzpályázatra küldtek mûveket és volt,
aki díjat is kapott, amit személyesen vett át. Megemlékeztünk a
különbözõ ünnepekrõl, melyek célja a hagyomány újraélesztése,
így a Pillangó csoport és a Katica csoport összesen 10
alkalommal lépett föl a különbözõ községi rendezvényeken,
erõsítve a közösséghez való tartozást. A kislányok közül ketten
járnak mazsorettre, ami fejleszti a ritmusérzéküket. Többször
“hallattunk” magunkról a Tarcsai Híradóban, és a kábel tv-ben
is. Az OVISOKÉRT alapítvány kuratóriuma októberben
eszközvásárlással, májusban pedig gyermeknapi rendezvénnyel
támogatta az intézményt, mely nagy sikert aratott. (összesen
150.000,-Ft) Valamint köszönettel tartozunk a Szülõi
Munkaközösségnek, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár dolgozóinak és Aknai Lászlónak, akik a rendezvényeinken a technikát üzemeltetik, így emelték azok színvonalát.
Nyáron az óvoda és a bölcsõde mûködik bezárás nélkül. Az elõre
megbeszéltek alapján fognak a gyerekek óvodába járni. Nagy
várakozás elõzte meg az évzárót, amit új helyszínen rendeztünk.
Sokan igen pozitív megjegyzéssel nyugtázták, mert jól lehetett
látni a mûsort.
Június 18-án kezdték az épület festését és a közösségi tér
kialakítását, mely a tartalmi munka sokrétûségét szolgálja majd.
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A sz ül õk na gy ré sz e sz ep te mb er be n ta lá lk oz ik az
átalakításokkal. Addig is a nyárra kívánok mindenkinek
szülõknek, gyerekeknek, munkatársaknak jó pihenést, és
feltöltõdést, az elkövetkezõ tanévhez.
Forró Antalné intézményvezetõ

Diákhét az iskolában
A sok munka után a tanulók legkedveltebb programja a diákhét is
elkövetkezett.
Az idei tanévben ez különösen nagy öröm volt, mert rendhagyó
módon az utolsó tanítási hétre idõzítettük.
A programsorozat a gyermeknapi akadályversennyel kezdõdött.
Az iskola tanulói 12 vegyes korosztályú csapatban 12 állomáson
tették próbára ügyességüket, leleményességüket. Már a
csapatnév választása is kreatív feladat, ennek igyekeztek
megfelelni a „ Biciklis libák”.
Az iskola területén, a Kossuth utcán és a ligetben várták a
próbára kollegáim és tanulósegítõik a versenyzõket. Kik dallal,
kik csapatkiáltással tették színesebbé a hangulatot.
Minden tanuló élménydús napot hagyott maga után.
A csapatok erkölcsi gyõzelemért „harcoltak” és mindenki
örülhetett a Diákönkormányzat, a Szülõi munkaközösség és a
Ladányi Pékség jutalmának.
Köszönjük támogatásukat !!!
A diákönkormányzat legfontosabb célja az iskola életében a
tanulói jogok mûködtetésének, érvényesülésének biztosítása.
Ennek céljából hívjuk össze minden tanévben a diákközgyûlést.
Itt összefoglalhatjuk a tanév történéseit, értékelhetjük a
megvalósított programokat és javaslatot tehetünk észrevételekkel.
Az idei tanévben a Diákhét keretein belül tartottuk meg ezt a
rendezvényt.
Beszámoltunk a 2017-es Megyei diákparlament legfontosabb
gondolatairól, észrevételeirõl, a DÖK elnöke tájékoztatót adott
az elõzõ diákközgyûlés óta eltelt idõszak munkájáról, a tanulók
észrevételeket tettek az iskola életét érintõ ügyekben, melyekre
válaszokat kaptak az iskola vezetése részérõl.
Felelõsségteljesen, fegyelmezetten és érdeklõdve vett részt
mindenki a munkában. Megfelelõ fóruma ez a rendezvény
demokratikus jogok gyakorlásának.
Elekrõl érkezett hozzánk Purecse István illuzionista, bûvész.
Már a kellékek bepakolása is érdekes látvány volt, a show
megtekintés pedig mindenkit lenyûgözött. Sok-sok trükköt,
idomított pávagalambok, laborpatkányok és törpekecske
produkcióját láthattuk.
A varanus láttán sokan álmélkodtak, a kígyót pedig
érdeklõdéssel vették nyakukba a bátrak.
Színvonalas, szórakoztató, tartalmas elõadás volt.
Újdonságként próbáltuk ki azt a szórakoztató játékot, amit
buborékfocinak neveznek. A mûanyag gömbökben minden esés,
bukás móka és mulatság!!!
Kicsiktõl a nagyokig mindenki kipróbálhatta, lelkesedésben és
kacagásban sem volt hiány!!!
Ezúton is köszönjük a Gyulai Tankerületnek, a Lehetõséget a
Tehetségnek Alapítványnak, a Diákönkormányzatunknak a
támogatását és Györgyike néninek a szeretettel teli türelmes
intézkedéseit a megvalósításért!
A hagyománynak nevezhetõ Kresz - versenyen 10-15en mérték
össze tudásukat totóval.
Az utána következõ kerékpáros akadálypályán sokan ügyesen
szlalomoztak. Mindenki hasznos tudással és tapasztalattal
zárhatta a verseny.
Köszönjük a békési Rendõrkapitányságnak és Szentpéteri János
címzetes r.törzszászlósnak, iskolarendõrnek a támogatást és
közremûködést!
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Több napon sportversenyeken vehettek részt a vállalkozó
kedvûek: ping-pong bajnokság, csocsó verseny volt a kínálat.
A következõ napon a Kisiskola tanulói a Tûzoltóság bemutatóját
láthatták. Hallhattak a munkájukról, megnézhették eszközeiket

és fel is vehették a tûzoltók kabátját és sisakjukat. Végül nagy
örömmel próbálták ki Köröstarcsa 50éves tûzoltóautóját.
Köszönjük Csóka Károlynak és az Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek az alkalmat az érdekes idõtöltéshez.
Nem maradhatott el a közkedvelt horgászverseny sem. Bár az
idõjárás miatt halasztani kellett a horgászok rivalizálását,
mindenki próbára tehette a horgásztudását és szerencséjét! A
nyertes Budai Gergõ több mint 30 kishalat fogott ki!
Köszönjük Gabi tanár bácsinak az alkalmat a versenyhez!
A programok megvalósításához a diákönkormányzat éves
munkája is kellett.
Dicséret, elismerés és köszönet illeti azokat a gyerekeket, akik
ezért sokat és gyakran dolgoznak szabadidejükbõl idõt áldozva!
Mindezt szerényen, együtt „fagyiparti”- val ünnepeltük meg,
valamint sokéves munkájukért a ballagáson pénzjutalmat
vehetett át Tóth Gréta 8.osztályos tanuló DÖK elnöki
munkájáért Kovács László önkormányzati képviselõ
felajánlásával, s vásárlási utalványt Mokrán Dorina és Nagy
Alexandra 8.osztélyos tanulók az iskola diákönkormányzatának felajánlásával.
Szegedi Katalin DÖK segítõ pedagógus
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A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskolában a 2017/2018-as tanévben kitûnõ
tanulmányi eredményt ért el:
Az 1. osztályból:
Boros Réka Csenge
Budai Zoé Kinga
Dávid Titanilla
Futaki László Máté
Kajla Auróra Réka
Kukuk Fanni

Patai Noémi
Róbert Hanna
Török Dávid
Vértes Nóra
Wágner Vanda

A 2. osztályból:
Borgula Zsolt Máté
Marti Réka
Székely Evelin Zita

A 3. osztályból:
Kiszel Bertold Farkas
Kurilla Olivér
Szabó Róbert

A 4. osztályból:
Gyaraki Viktor
Kávai Bálint István
Koós Botond
Kovács Nikolett
Kukuk Norbert

Kurucsó Erik Péter
Lakatos Lõrinc Levente
Lukács Tamara
Mezõ Lili
Puskás Petra

Az 5. osztályból:
Baksai Balázs
Tóth Imre Zsolt

A 7. osztályból:
Boldizsár Petra
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor

A 8. osztályból:
Bakó Lõrinc
Tóth Benedek

„Ti azért így imádkozzatok…” Presbiteri találkozó Köröstarcsán
Presbiteri találkozót tartottak Köröstarcsán a Hirdesd az
Igét! programsorozat keretén belül, már második
alkalommal a Békési Egyház Megyében több mint 200
gyülekezeti tag részvételével, 2018. június 3-án.
A rendezvény a Tiszántúli Egyház Kerület támogatásával a
gyülekezet szervezésében valósult meg. A program kezdete
elõtt, a több helyrõl érkezõket a tavaly felújított és felszentelt
gyülekezeti teremben fogadták a gyülekezet szolgáló tagjai,
ahogy az lenni szokott, süteményekkel, kávéval és üdítõvel.

A Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános
Iskolában a 2017/2018-as
tanévben ballagók
névsora:
Osztályfõnök: Végh Judit Jolán
Bakó Lõrinc
Baliga Tamara
Gerendely Enikõ
Horváth Dzsenifer Ágnes
Kikeszkó István
Kovács Julianna
Kovács Márk
Kovács Sándor
Lovas Alexandra
Mezõ Tamara Rita
Mokrán Dorina Stella

Nagy Alexandra
Raj István Máté
Takács Imre János
Tóth Ákos István
Tóth Benedek
Tóth Gréta Janka
Tóth Martin Pál
Varga Nikoletta
Vámos László Mihály
Vértes Dóra Kata

A templomba vonulást követõen az alkalom nyitó
istentisztelettel vette kezdetét, nt. Katona Gyula esperes úr
szolgálatával, aki a gyülekezet köszöntése után a Mt 6,9-13
szakaszt olvasta fel a Szentírásból, a jól ismert Úri imádságot.
Mindenek elõtt arra irányította figyelmünket, hogy Jézus a
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tanítványait szolgálatuk megkezdése elõtt imádkozni tanítja az
övéit."..ti azért így imádkozzatok.." Ezért két esemény miatt is
különösen aktuális Jézusnak ez a felszólítása és tanítása.
Elsõként azért, mert ez szól, az újonnan tisztébe avatott új
presbitereknek, másrészt pedig a konferencia központi témája is
az imádság köré szervezõdött, összhangban a B.M.Presbtieri
Szövetség éves tervezetének megfelelõen. Gondolatait ezt
követõen a "Tied a hatalom" kijelentésére fókuszálta. Egy rövid
Lutherrõl szóló történettel érzékeltette, hogy a valóságos
veszélyek nem a természet viharaival közelednek felénk, hanem
az ol ya n g on os z h at al ma k á lt al , m el ye k p ró bá lj ák
ellehetetleníteni, maga alá gyûrni életünket, szolgálatainkat,
közösségeinket. Érezzük, hogy napjainkban sem szûnt meg a
sötétség támadása a világosság ellen. De ahogyan az apostolok
és hitvalló elõdeink tették, nekünk is küzdenünk kell ezek ellen.
Viszont nem mindegy milyen erõvel, hatalommal akarjuk tenni.
Ha Istenhatalmát hívjuk segítségül, biztosak lehetünk benne,
hog y bár "Mi nde nüt t nyo morg att atu nk, de meg nem
szorí ttatu nk; kétsé geske dünk, de nem esünk kétsé gbe,
üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem
veszünk" (2Kor 4,8-9).

formálta az imádságot számára fontossá. A tudatos imádság a
teológián kezdõdött, de elmondása szerint nem az órákhoz,
hanem Ratkó József: Segítsd a Királyt címû drámájának
õsbemutatóján elhangzott imádságokhoz. Az István Királyról
szóló mûben elhangzó imádságok is mély emlékeket véstek az
akkor harmadéves teológus szívébe. Egyik imádságot felolvasva
próbálta érzékeltetni, hogy az mennyire nem lehet sekélyes, mert
annak mélységei vannak.
De arról is vallomást hallhattunk, hogy ne tévelyegjünk, amikor
azt gondoljuk, hogy az imádság velünk kezdõdik, hanem
visszatekintve felismerjük elõdeink miértünk is elmondott
könyörgéseit is. Egy gyönyörû imádságot hallhattunk, amit egy
apa mond el még kicsi, járni tanuló gyermekéért, olyan korban,
amikor a jövõ bajt üzen. Ebben az imádságban az ifjú teológus
nagyapja imádságát gépeli újra, amint az fiáért a fiatal teológus
édesapjáért imádkozik. Apa a fiáért. Egyik egy másikért. Mély
nyomot hagyott ez benne mert felismerte azt, hogy mennyien
imádkozhattak érte és mi értünk is amit nem tudhatunk, de maga
Isten tarja számon és nekünk is adatott az az ajándék, hogy mi is
imádkozhatunk a jövendõ nemzedékért, hogy ez által is Isten
"kezébe imádkozzuk" õket.

Továbbiakban esperes úr arra a veszélyre hívta fel figyelmünket,
hogy ezzel az isteni erõvel, ami mindenre elégséges lenne, vissza
lehet élni és önzõ módon saját magunk által kitûzött célok
megvalósítására akarjuk Istentõl kieszközölni. Nem emberi
akaratok megvalósítására adatott ez az erõ számunkra, hanem
hogy a holnapunkat, jövõnket formálja, amely közösséggé,
gyülekezetté kovácsol bennünket. Az igehirdetés a 370. ének
eléneklésével és az áldás vételével zárult.

A következõ néhány gondolatában, mint egykori nagytemplomi
segédlelkész emlékei elevenedtek fel ahol ráeszmélt, nem
mindegy, hogy mit mondunk el imádságként. Ott minden szónak
súlyának kell, hogy legyen. De örömmel töltötte el az a
felismerés, amit reformátorainknak köszönhet és mi is
köszönhetünk, hogy tudni illik, imádságainkkal közvetlen
fordulhatunk a Szent Háromság Isten valamelyik személyéhez.
Nem szentek és mások által, hanem egyenesen, ahogy
fogalmazott, nem mandinerbõl, mert Jézus Krisztus lehetõvé
tette ezt mindannyiunk számára. Bizonyságot tett arról, hogy az
imádság nem más a keresztyén ember számára, mint
lélegzetvétel, vagyis nem létezhet enélkül. Ezért azt olyannak
kell éreznünk, mint a levegõvételt, ami nem egyszeri vagy
alkalmi, hanem állandó. Csak így lehet kapcsolatunk Istennel.
Ahol van kérdés és arra válasz, ahol van kérés és annak elnyert
ajándéka, de kéréseink ne a mi kívánság listánk legyen, hanem
amibõl megtudhatjuk az Õ akaratát a mi életünkre vonatkozóan.
Amiben felismerhetjük, mit vár el tõlünk. Ebbõl következik,
mint mondta, hogy az imádság és cselekvés összetartozik. A
kettõ elválaszthatatlan. Bart Károlyt idézve " Az imádság, a világ
rendezetlensége elleni lázadás".

Ezt követõen Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor, a Hirdesd az
Igét! Program munkatársának bevezetõ gondolatai után, az este
hét óráig tartó templomban tartott program részletes ismertetése
következett. A program címe, " Ti azért így imádkozzatok..."ahogy kívánatos, jól kifejezte annak tartalmát, hiszen
annak mind a három része, az imádsággal nagyon szoros
kapcsolatban volt.
Az elsõ felkért elõadó ft. Fekete Károly a Tiszántúli Református
Egyház Kerület püspöke volt. Elõadásának mottója, "Imádkozom, tehát vagyok!" Ahogy a cím egyes szám elsõ személyre
utal így az elõadásában elsõsorban nem csak teológusokat
idézett, hanem saját tapasztalatait és emlékeit osztotta meg a
résztvevõkkel. Emiatt is mindannyiunk nagy figyelemmel és
érdeklõdéssel kísértük gondolatait. Kezdés képen elmondta, bár
lelkész családban nõtt fel, ennek ellenére tizenéves korában
találkozott igazán az imádság valódiságával annak mélységével.
Az elsõ, ami meghatározta imádságainak gondolat világát és
szókészletét is, az a Kántusban énekelt Balassi Bálint szép
könyörgõ énekei, de legalább ilyen erõs hatással bírtak a zenei
formában öntött zsoltárok is. Nagy örömmel mondta el, hogy
ezek annyira beleivódtak, hogy szólamai mai napig pontosan
élnek benne, de nem csak a gyönyörû dallam világa miatt, hanem
ezek szövegének tartalmi vonatkozásai miatt is. Így váltak ezek
számára énekelt imádságokká. Aztán meghatározó lett az elsõ,
számára kedves lánnyal való találkozás is. Ebben a fiatal kori
élethelyzetben születtek meg emlékei szerint a leg kedvesebb
imádságai. Azért a nagyon várt helyzetekért, ami a találkozás
reményét, majd valóságát hozta magával, nagyon sokat kellett
imádkozzon. Meghallgatott imádsággá váltak ezek, annak
ellenére, hogy nem életre szóló kapcsolatokká váltak, de mint
fiatal fiút elindítottak a férfivá válás útján.
A harmadik korszak egy egészen új helyzetben érte, ami a
kat ona ság ide jér e teh etõ . Aho l a bez árt ság a ell ené re
imádságaiban szabadságot kapott a zárt kapuk, vagy az õrhely
szûk körülményei között is. E három emlékezetes történés

Akár hogyan, akár milyen imádsággal nem járulhatunk azonban
az igaz Isten elé. Elõadásának végéhez közeledve a Heidelbergi
káté ide vágó részeit ismertette röviden ki is fejve annak lényegi
mondanivalóját, melyet három pontban foglalt össze: Egyedül
az egy igaz Istenhez imádkozzunk. Az Istennek kedves imádság
valóság érzéket igényel. Ne állítsuk töredékességünket,
képmutató önmagunkat, a minden tudó Istennel szembe.
Végezetül pedig, legyünk bizonyosak abban, hogy Isten
meghallgatja imádságainkat, Krisztus által. Mert Krisztus az aki
"áttranszformálja" imáinkat, hogy oda és úgy jusson el, hogy
találkozzon az Isten szándékával.
A tervezetnek megfelelõen a konferencia Tóth János a Békési
Egyház Megye Presbiteri Szövetség elnökének elõadásával
folytatódott, melyet vizuálisan is szemléltetve, nagyszerûen
lehetett követni. Az elõadás tematikája neves teológusok,
reformátorok, tudósok, és egyéb jeles személyiségektõl
elhangzott idézetekre épült, melyek egy-egy nagyon fontos,
súlyozott megállapítást fektetek le az imádsággal kapcsolatban.
Részletesen kitért elõadásában, hogy mi az imádság lényege,
milyen annak felépítése, mi annak az életünkre vonatkoztatott
áldása. Akik végig figyelemmel kísérték az elõadást, azok az
imádság élet tanáról kaphattak szinte anatómiai részletességgel
kielemzett betekintést. Természetesen a presbiterek imádsággal
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összefüggõ idézetekben sem szûkölködött az elõadás. Mint
fogalmazott, Õ maga az imádságot a presbiterek szolgálati
fegyverének tekinti, ezért a tényleges szolgálati fegyver szerepét
és tulajdonságát írta körbe, majd azt az imádságra vonatkoztatva
kaptunk világos üzenetet. Mindezek ahhoz adtak segítséget,
hogy meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi az imádság, mi a
szerepe az imádságnak a keresztyén ember életében, mennyire
hasznos azt gyakorolni és azzal élni, mit veszíthetünk, ha nem
élünk azzal és mi a hasznunk abból, ha mindennapi életünk
részévé tesszük azt. Menet közben, elnök úr több olvasásra
ajánlott könyvet is röviden bemutatott. Hogy valamiképpen
betekintést nyerjünk az elõadás tartalmára és mélységére a sok
idézetbõl csak egyet ide kölcsönözve, tesszük közzé az
olvasóknak.
A jól ismert Szikszai imádságos könyv bevezetõjének sokat
mondó szavait."A keresztyén embernek imádkozni kell! Az
imádkozás a legelsõ feladatod keresztyén ember, mivel a nélkül
egyéb feladataidban méltóképpen el nem járhatsz. Azért nincs
egyetlen keresztyén feladat sem, amelyre több ok serkentene és
kötelezne, mint az imádkozás.”
Elõadásának véghez közeledvén egy elgondolkodtató kérdést
tett fel mindannyiunknak: Vajon a hal iszik-e abból a vízbõl ami
a rendelkezésére áll és amiben él? Nem tudjuk, de a lehetõsége
teljes mértékben adott számára. Hangzott a válasz. Mi is éljünk
az imádság lehetõségével, mert adatott számunkra, fejezte be
elõadását elnök úr.
A harmadik pontja a programnak egy rövid szünet után
folytatódott. Újra a templomba visszatérve, továbbra is az
imádságra fókuszálva, annak gyakorlati részérõl hallhattunk
bizonyságtételeket gyülekezeti tagoktól, presbiterekrõl, és a
Presbiterszövetség tisztségviselõitõl is, elõre megkapott
kérdések alapján. Kitõl tanultak, elõször imádkozni? Mikor és
mennyit szoktak imádkozni, valamint hogyan és hol szokták azt
gyakorolni? Ezekre a kérdésekre voltak kíváncsiak a szervezõk.
A felkértek megosztották a gyülekezet tagjaival, az imádsággal
kapcsolatos tapasztalataikat, amiben volt élmény, küzdelem,
vívódás, ami életük részévé vált és összekötötte életüket az
imádsággal. Többségében megegyeztek a beszámolók arról,
hogy szülõk, illetve nagyszülõk (fõleg nagymamák) voltak, akik
az imádsággal megismertették õket. De az eltérõ élethelyzetek
miatt azonban a sokszínûséget is megtapasztalhattuk az
elmondottakból.
A templomi alkalom zárása képen a gyülekezet lelkipásztornõje,
mondta el köszönetét minden kedves résztvevõnek, akik eljöttek
és éltek a lehetõséggel, és mindazoknak is kifejezte háláját akik
valamiképpen hozzá járultak ahhoz, hogy ilyen ékesen és szépen
lebonyolódjon az egész konferencia.
Végezetül a gyülekezet vacsorára invitálta a vendégeket ezért
egy étkezés elõtti imát, püspök úr vezetésével elmondtunk, majd
átvonultunk a szemben lévõ tornacsarnokba, ami praktikusan és
az alkalomhoz méltóan étteremnek lett átrendezve. Az egész
délutánt figyelembe véve elmondhatjuk, akik részt vevõi
voltunk ennek az alkalomnak, hogy önkiszolgáló volt ez mind
lelki mind a testi feltöltekezést illetõen. Annyit hallhattunk és
meríthettünk a kínált javakból, amennyit akartunk, mert ezeknek
lehetõsége mindenkinek megadatott.
-Folytatás a Tarcsai Híradó következõ számábanPéntek István
Fotó: Barcza János
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Mind'j Art:
Az élet legyõzi a halált…
Táncmozdulatokkal történeteket
lehet elmesélni!
Ez egy egyszerû történet, amikor
nem középkori balladaelemzéssel, hanem mai szemmel
nézünk egy lányt. Önazonos
lesz! Akik régen tananyagként
olvasták a balladát, mind azt
mondta: Júlia meghal. Rettenetesnek tartottak, mert horrort
adaptálok a színpadra. Ez a lány
megteremti magának a mennyet
és afelé tart.
Említettem már, hogy a mennyország meg a pokol a földön
van, attól függ mit teremtünk magunknak. (?) Kiszakadni a
megszokásból, elhinni, hogy képesek vagyunk mindenre és
nyitottnak lenni az új felé, megújulni!
Így az élet mindig legyõzi a halált! A fény a sötétséget! Errõl
szól a Júlia szép leány!
Paczuk Gabi

KÖZLEMÉNY
A Magyar Közút Zrt. tájékoztatása szerint a Gyomai
Hármas-Körös-híd felújítási munkálatai miatt teljes hídzár
várható 2018. július 16. (hétfõ) 8.00 órától elõreláthatólag 2
hónapig.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a Földgázszállító Zrt. 2018.07.17. 07:00 2018. 07.18 07:00 közötti
idõszakban Mezõberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás
településeket érintõen az üzemeltetésben lévõ földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy veszélyhelyzet megelõzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a
fenti idõszakban a gázmérõ elõtti fõcsapot zárva tartani és a
gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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