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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2019. május 30-án tartotta soros képviselõtestületi ülését.
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
A testület elfogadta Köröstarcsa község 2018. évi közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrõl és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót.
A testület elfogadta az önkormányzat és intézményei 2018. évi
beszámolóját, a 2018. évi maradványt, valamint az
önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját. A
maradványt 167.190.355,-Ft összegben állapította meg és a
felhasználását jóváhagyta.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadási rendeletét.
A képviselõ-testület elfogadta Tiba Mihály vállalkozó a Gyomai
u. 2/a és 2/b, illetve a Szabó K. u. 2/a és 2/b bérlakások
fûtéskorszerûsítésére vonatkozó 268.000,-Ft-os árajánlatát és a
költségkimutatást, a költségvetésben tervezett költségalapú
bérlakások elkülönített számlájáról a bérlakások fûtéskorszerûsítését elvégzi.
A testület úgy döntött, hogy a Szabadkai u. 4-5, a Dübögõ u. 9/c,
a Kossuth u. 2/12-2/2 és a Pipa u. 1/1-1/4. számú bérlakások
fûtéskorszerûsítésének érdemi tárgyalását a 3 árajánlat
beszerzését követõen, a 2020. évi költségvetési koncepció
kapcsán tartja.
A testület módosította a 2019. évi költségvetését. A módosítás
után a költségvetés fõösszege 746.261.000,-Ft-ról
757.054.000,-Ft-ra változott.
A testülete elfogadta a 2019. II. félévi munkatervét.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy készítsen
elõterjesztést a saját közterület felügyeleti rendszer létrehozásáról.

pályázati kiírást, jelentkezési lapot és a területbérleti szerzõdést
elfogadta. A pályázati kiírást valamennyi köröstarcsai a
szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozó és Nyilasné Bak Éva
körösladányi vállalkozó részére küldte meg.
A képviselõ-testület a Tarcsai Híradó felelõs kiadójának 2019.
június 1. naptól dr. Kiss Lilla aljegyzõt, 2019. október 1-tõl, mint
jegyzõt megbízta.
A testület a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben kapott
felhatalmazás alapján 2019. szeptember 1-tõl a Köröstarcsa
Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
mind a három óvodai csoportjában engedélyezte a csoportra
megállapított maximális létszám20%-os átlépését.
A testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl
szóló törvényben meghatározott önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra belterületi utak, járdák, hidak
felújítása alcélra a Köröstarcsa Kassai, Templom, Harcsa utcák
burkolt útjainak felújítására. A beruházás összköltsége bruttó
17.621.758,-Ft. A testület a 2019. évi költségvetésében a
beruházáshoz szükséges 2.643.264,-Ft önerõt biztosítja.
A testület megbízta az aljegyzõt a lakáscélú támogatásokról
szóló helyi rendelet felülvizsgálatával.
A képviselõ-testület az önkormányzat közbeszerzési
szabályzata alapján a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 azonosító
számú Ligeti Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán
címû projekt pótmunkák közbeszerzési eljáráshoz a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjának Kovács Zsolt mûszaki
ellenõrt és dr. Szathmáry Péter közbeszerzési szakértõt
megválasztotta.
A képviselõ-testület az önkormányzat közbeszerzési
szabályzata alapján a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 azonosító
számú Köröstarcsa Község Önkormányzata egyes intézményi
épületeinek energetikai korszerûsítése címû projekt
közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjának Komróczki Zoltán mûszaki ellenõrt és dr. Szathmáry
Péter közbeszerzési szakértõt megválasztotta.
A testület 2019. szeptember 19-én tartja következõ soros ülését
az alábbi napirendi pontokkal:

A testület elfogadta a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató
Kft. ajánlatát a Gyomaendrõd központtal mûködõ központi
orvosi ügyeletre vonatkozóan. Megbízta a polgármestert a
feladat átadás-átvételi szerzõdés megkötésével.

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület a MAMF Rockzenei találkozó és a
Szilvanap rendezvények vendéglátó szolgáltatására vonatkozó

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl
Elõadó: dr. Kiss Lilla aljegyzõ
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3. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységérõl
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin intézményvezetõ

Köz ben a Bé kés i Eg ész ség fej les zté si I rod a in gye nes
szûrõvizsgálatai és a Mályvavirág Alapítvány standja

4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

17:30 „VH” - Vadász Egyház Testvértelepülésrõl Szabó
Viktória és Szabó Hunor testvérpár énekes-zenés
produkciója
18:00- 18:45 Retrock Band koncert
21:00 MAGNA CUM LAUDE koncert
23:00 Tûzijáték
Retro Disco

5. Beszámoló a Települési Értéktár tevékenységérõl
Elõadó: Végh Judit Települési Értéktár elnök
6. Tájékoztató a Képviselõ-testület 2015. október 2019.
október közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységérõl.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.

Burkolt utak felújítása

7. Bejelentések
8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: dr. Kiss Lilla aljegyzõ

Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében szeretettel meghívom Önt 2019. július 26-27-én a
XIII. Hal- és Falunapokra
Lipcsei Zoltán polgármester
Július 26. (péntek)
Sport- és egészségnap
Községi sporttelep
9:00 U7 Labdarúgó torna: Megnyitja: Szpisják Zsolt a
Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei
Igazgatóságának igazgatója
9:00-12:00 Kerecsényi László Íjász Egyesület- íjászat
Akadálypálya
Közben a Békési Egészségfejlesztési Iroda ingyenes
szûrõvizsgálatai
(vérnyomás, pulzus, testsúly, BMI számítás, testzsír
mérés, véroxigén szint mérés, vércukorszint mérés)
12:00 Eredményhirdetés
12:20 Zumba bemutató
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért”

Tisztelt Lakosság!
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2019. május 31-én pályázatot nyújtott be a Köröstarcsa
Kassai, Templom, Harcsa utcák burkolt útjainak felújításra.
A beruházás összköltsége bruttó 17.621.758,-Ft. A
Képviselõ-testület a 2019. évi költségvetésében a
beruházáshoz szükséges 2.624.264,-Ft önerõt biztosítja.

Kerékpárút átadás
2019. június 25-én a Köröstarcsáról és Mezõberénybõl egy-egy
kerékpáros csapat indult, majd a két település közt lévõ
határcsatornánál ünnepélyes keretek közt birtokbavételre került
a kerékpárút. Az ünnepségen Virág Mihály, a Magyar Közút
Békés megyei igazgatója elmondta, hogy 3200 méteres szakasz
mintegy 170 millió forintból újult meg.
Lipcsei Zoltán és Siklósi István polgármester urak elmondták,
hogy egy olyan fejlesztés valósult meg, amire nem is
számítottunk. Hatalmas meglepetést jelentett számunkra, hogy
már idén a felújított kerékpárúton lehet tekerni. A rekonstrukció
eredményeként az úton nem áll meg a víz, nem repedt az aszfalt.

Július 27. (szombat)
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
10:00 XIII. Hal és Falunapok megnyitója
Köszöntõt mond: Lipcsei Zoltán polgármester
Baji József köröstarcsai festõ életmû kiállítása
A kiállítást megnyitja: Mészáros Zsuzsa Munkácsy
Mihály Eklékház nyugalmazott vezetõje, múzeumpedagógusa
Közremûködik: Subrika Hagyományõrzõ csoport tagjai
Gyaraki Viktor és JozafAttila
Liget
Hal- és Tájjellegû ételek fõzõversenye
Házi pálinkák és mézes sütemények versenye
8:00-tól Veterán motor kiállítás egész nap
10:00-14:00 Mezõberényi Airsoft Team bemutató
10:00 „Szóljon hangosan az ének” nosztalgia zenés délelõtt
Alvarez 74 45 éves Jubileumi mûsor
13:30 Köröstarcsai Asszonykórus
Óvoda Margaréta csoportja
Gyaraki Viktor és Komlós Lilián társastánc bemutatója
Óvoda Pillangó csoportja
Köröstarcsai Mazsorett Együttes bemutatója
15:00 Eredményhirdetés
8.00

Mintegy húsz évvel ezelõtt konzerválódott a két település
közötti kerékpárút rossz állapota, ami a közelmúltban
befejezõdött beruházással helyre jött.
Nemcsak a turisták, nemcsak a családok használják majd a
szakaszt, de a fejlesztés a két település közötti szálakat is
szorosabbra fonja folytatta a gondolatot. Sokan járnak át
dolgozni egyik településrõl a másikra, és ez most már
kerékpárosoknak nem fog gondot okozni az út állapota miatt.
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Mi történt az óvodában,
ebben a tanévben
A tanév adatai:
Intézményünkbe összesen 86 gyermek járt, számított
létszámunk 96 fõ. Az óvodában, a három csoportban, 74
gyermek, mindegyike napközisként. A bölcsõdében, állandósult
a létszám, 100%-ban 14 fõvel, a jövõ évre történõ beiratkozás
után szintén hasonló létszámmal mûködünk majd. A jövõ évi
csoportbeosztások június 20.-ra elkészültek, és közzé tettük a
szokásos módon.
Humán erõforrás:
Hasonlóképpen az elmúlt tanévhez ismét változott az
alkalmazotti közösség, hiszen Puskás Irénke dajka néni
nyugdíjba ment és Szabó Lászlóné jött helyette, valamint Kissé
Wagner Marika óvónéni más lehetõséget kapva munkát vállalt
Mezõberényben, helyette Török Andrea óvónéni dolgozik a
nagycsoportban. Jelenleg még felmentési idejét tölti Hoffmanné
Bartalus Edit, aki az intézmény vezetõ helyettese volt, és 40 év
után a nyáron nyugállományba vonul. Helyette vezetõ
helyettesként Horváthné Gajda Orsolya segítette a munkát
lelkesen és nagyon eredményesen.
Tárgyi erõforrás:
A költségvetésbõl folyamatosan biztosított az intézmény
fenntartása az alapvetõ eszközök pótlása. A tönkrement, és
lebontásra került, játékokat el kezdtük pótolni, a felállított
csúszda után most hintára gyûjtünk. A családi délelõtt bevétele
41.000.- Ft volt ehhez szeretnénk a Támogatói jegyek árát is
hozzátenni. Az évzárón egy kis ajándékkal kedveskedtünk a
ballagó SZMK szülõknek, megköszönve a munkájukat, így
Jegesné Fülöp Katalinnak és Harsányi Jánosnénak. Az
OVISOKÉRT alapítvány kuratóriuma októberben
eszközvásárlással, novemberben bábszínházzal, májusban
pedig gyermeknapi rendezvénnyel támogatta az intézményt,
mely nagy sikert aratott (összesen 220.000,- Ft).
Tartalmi változások:
A Pedagógiai Programba bekerült a hagyományõrzés, amin
nekünk, csak kissé bõvíteni kellett, és nagy hangsúlyt kap az
egészséges éltre nevelés, valamint a testvér település megléte,
ennek érdekében nyáron kapcsolatfelvételre kerül sor. Az alapító
okiratba bekerült részletesen az SNI-sek ellátása.
Dokumentális változások:
E-napló került bevezetésre, így készülnek a csoportdokumentációk. Szorgalmasan haladunk a korral.
Fejlesztõ munka:
Az idén is megszerveztünk mindenféle képességfejlesztõ
foglalkozást, így maradéktalanul elláttuk ezeket, a feladatokat.
SzIT-re jár: 12 fõ, Gyógypedagógiára: 9 fõ, Fejlesztõre: 6 fõ,
Alap logopédiára: 16 fõ,
SNI logopédiára: 5 fõ, Gyógy-testnevelésre: 6 fõ. Beszédindításra: 1fõ
Tehetséggondozás:
Harmadik éve mûködik a tehetséggondozó „Zenemanó”
csoport, akik a községi ünnepségeken léptek fel a nagyközönség
elõtt nyolc alkalommal.
Második éve, hogy útjára indítottuk a”Bozsik” ovi-foci
programot jelenleg korosztályosan 16-an jártak az edzésekre,
ami szintén egy újabb tehetséggondozó foglalkozás a
gyerekeknek, közülük többen már igazolt játékosok. Az év során
16 alkalommal vettek részt különféle tornákon, és nyertek
díjakat, amire õk is, mi is nagyon büszkék vagyunk. A záró torna
a falunapon lesz. Itt szeretném megköszönni még egyszer,
Vámos Gábor szülõnek a „Bozsik” programban nyújtott
segítségét.

2015. február 3

Szolgáltatások:
Megteremtettük a gyermekek számára a református hitre nevelés
lehetõségét, melyen 13 gyermek vett rész.
Októbertõl májusig lehetõség nyílt az angolnyelvoktatásra,
ahová 17 gyermek iratkozott be, az évzárón egy kis bemutatóval
kedveskedtek, Fülöp Sándor tanár bácsi vezetésével.
Az év folyamán a lovagolni jártunk, ami nagyon érdekes volt a
gyerekek számára ehhez az önkormányzattól is kértünk
segítséget, melyet köszönünk.
Ellenõrzések:
Lezajlott a vezetõi tanfelügyelet az intézményi tanfelügyelet a
bölcsõdét 16x ellenõrizték és egy éven belül ismét volt hatósági
ellenõrzés. Hiányosságot nem találtak. Munkaügyi ellenõrzés
volt májusban.
Kapcsolatok:
A szülõk az év során készített fényképek, videók
megtekintésével gyõzõdhettek meg, a zárt facebook csoporton
keresztül, a ”nyílt” napokon, ünnepségeken, valamint a
szülõértekezletek (mely 4 volt) beszámolóin. A gyerekekrõl
egyénileg fogadóórán lehetett beszélni, amit a szülõk szép
számmal igénybe vettek, õsszel, tavasszal. Karácsonyra rajzokat
készítettek a gyerekek a Hódmezõvásárhelyen állomásozó 5.
Bocskay lövészdandár katonái részére, melyet egy látogatás
során, személyesen köszöntek meg, átadva minden gyermeknek
egy kis ajándékot.
Az óvodába látogató újságíró így írt errõl: December közepén
karácsonyi rajzokkal lepte meg az MH 5. Bocskai István
Lövészdandár katonáit a köröstarcsai óvoda.

Év végi jókívánságokat kaptak a Bocskai-dandár katonái a
Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõde óvónõitõl és gyermekeitõl. A gyerekek a rajzokkal a
katonák eddigi munkáját köszönték meg és egyúttal boldog,
békés karácsonyt kívántak a szolgálatot teljesítõ katonák

Fotó: Tordai Kamilla
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részére. A dandár parancsnoksága úgy gondolta, hogy idén, az
elõzõ évek gyakorlatától eltérõen egy látogatás keretein belül
mond köszönetet az óvoda nevelõ testületének és az oda járó
gyermekeknek. A köszönet tolmácsolása érdekében Tóth István
ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár
parancsnokhelyettese tett látogatást a Békés megyei óvodában.
A látogatás során csokoládéval ajándékozta meg a gyermekeket,
továbbá Forró Antalnénak az óvoda vezetõjének átadta a
katonák köszönetét kifejezõ plakettet. A gyermekektõl kapott
képek erõt adnak katonáinknak az ünnepek elõtt. Hálásak
lehetünk az óvoda támogatásáért, melyet most személyesen is
eljöttem megköszönni. Fontos, hogy a civilkapcsolatok erõsek
legyenek, hiszen a katonáknak is szüksége van a társadalom
támogatására.“ - mondta Tóth ezredes, a rajzokra
visszaemlékezve.
Az óvoda 3-4 éve rendszeresen küld karácsonyi jókívánságokat
a vásárhelyi katonák részére.
Ebben az évben elõször csatlakoztunk a mûvészeti iskola
elõkészítõ programjához, és reméljük jövõre is lesz folytatás.
A támogatók sorába köszönettel tartozunk a Községi
Önkormányzatnak, a Szülõi Munkaközösségnek, a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóinak.
Közösségi élet:
Jó hangulatú kirándulásokat szerveztünk, így a Mezõberényi
mentõállomásra és a tûzoltósághoz, a gyulai várba, és június
elején, a középsõsök vonattal utaztak Békéscsabára.
Könyvtári órán vettek részt a nagyok az õsz folyamán.
A Pillangó és a Margaréta csoport 4 alkalommal lépett föl a
különbözõ községi rendezvényeken, erõsítve a közösséghez
való tartozást, a nyáron pedig készülnek a falunapra.
Igyekeztünk a zenemanóval segíteni a csoportok munkáját, így
olyan ünnepségeken is mi léptünk föl, amire eddig a csoportok
készültek. A kislányok közül ketten járnak mazsorettre, ami
fejleszti a ritmusérzéküket.
Bölcsõde-óvoda átmenet:
Az év során 6 alkalommal jöttek át a bölcsõdébõl kiscsoportba
gyermekek, helyet adva az újonnan beiratkozóknak. Várólista
továbbra sincs.
Innovációk:
Megemlékeztünk a különbözõ ünnepekrõl, kiválasztottuk a
parkban a nemzeti fánkat, és március 15.-én már ott
ünnepeltünk.
A gyermeknapot az egészséges életre nevelés keretein belül
szerveztük meg.
Karitatív munka:
Többször szerveztek az óvónõk ruhagyûjtést, kezdeményeztek
életvezetési tanácsadást. Napsugárnak elõsegítettük a
pénzgyûjtõ akciót, és ajándékokat készítettek a szülõk gyerekek
egyaránt. A jelzõrendszer mûködtetésében aktívan részt
veszünk, sok információval szolgálunk számukra. Dancs Emese
szociális segítõként mûködik az óvodában.
Befogadás beszokatás:
Minden újonnan jövõ gyermeket meglátogatnak az óvó nénik és
a kisgyermeknevelõk augusztus végéig, akkor történik az
anamnézis felvétele és a csoportban aktuális információk
átadása. Családlátogatás idõpontja: augusztus 20.-tól
Pályázatokban való részvétel:
Az EFOP-3.2.9-16-2016-00026 azonosító számú, "Még több
lehetõséggel" elnevezésû projektünkbe az intézményünkbõl
bevontuk az összes gyermeket, az elmúlt két tanévben. Érdekes
programok váltak így elérhetõvé, mint adventi kézmûves
foglalkozások, mesehallgatás, egészségügyi elõadások. Nyáron
ismét megrendezzük az iskola-elõkészítõ táborunkat, pályázati
pénzbõl. Több rajzpályázatra küldtek mûveket a csoportok, a
DM rajzpályázatán értékes csomagot nyertek az óvodások és
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szép eredménnyel vettek részt az iskolai mesemondó versenyen.
Terveink:
Megvalósítjuk két év alatt a vegyes csoportok kialakítását,
melynek elõnyeit itt olvashatják:
Elõnyök:
- Szabad csoportválasztás a beiratkozáskor, a férõhelyek
arányában
- Nem olyan megterhelõ a beszoktatás, mert kevesebb a kicsi
gyermek
- Nincs annyi mérés egy-egy csoportban, több idõ marad másra
- Nem kell annyit pakolászni a csoportszobában, az összes játék
elérhetõ lesz
- Megoszlik a fellépések száma, mindenki szerephez jut
- Egy jól elkészített éves tervet kell használni, amit minden
évben frissítünk
- Szakmailag jobban tudják segíteni a csoportok egymást
- Mérhetõbb, összehasonlíthatóbb a csoportok teljesítménye
- Gyermek-központúbb mert nem rakosgatjuk a gyermeket ideoda
- Az óvodahasználók érdekeit is jobban szolgáljuk ezzel, ami az
elégedettség emelkedését szolgálja
Az iskola elõkészítõ megszervezésével, azonos felkészültséggel
mennek iskolába a gyerekek
Június 2.-án volt az évzáró ünnepségünk, nagyon színvonalas
eszközben gazdag, igen sok munkát tartalmazott. Nagyon jók a
visszajelzések, pozitív lecsengése van. A program a következõ
volt:
- Elsõ fellépõ csoportunk a Pillangó nagycsoport. Õk 25-en
jártak ide, a címe: Párválasztó népi játékok Felkészítõk: Esztike
óvó néni, Andi óvó néni
- A nagyok után következtek a kiscsoportosok Õk a katica
csoport 3-4 évesek már 26-an lettek a tavaszra. Mûsoruk címe: A
három pillangó átdolgozás Felkészítetõk: Orsi óvó néni és Rása
Berni pedagógiai asszisztens.
- A margaréta középsõcsoport létszáma 23 fõ, és amit elõadnak:
Pinokkió története Óvó nénik: Ila óvó néni és Kati óvó néni,
segítette a munkát Jegesné Kati pedagógiai asszisztens.
· Végül következett a ballagás a nagyok közül 17-en, mennek
elsõ osztályba és teszik meg ezt a nagy lépést. Akiknek jó
tanulást a szülõknek kitartást kívánok az iskolához.
A ballagók névsora:
Balogh Melinda, Gyaraki Barnabás, Harsányi Evelin, Jeges
Zoltán, Kikeszkó Alex, Kurucsó Ákos, Lukács Kinga, Mezei
Dominik András, Mezõ Tímea, Molnár Éva, Nagy Nándor Alex,
Nagy Zoé, Pék Réka, Róbert Liliána, Schmél Noel, Székely
Fanni Sára, Szõke Noémi
2019. június 03.-án hétfõn, 14 órai kezdettel, Tanévzáró
értékelést, és ezt követõen Pedagógus Napi Ünnepséget
rendeztünk, melyre tisztelettel meghívtam, Lipcsei Zoltán
Polgármester Urat, egyben felkértem, köszöntse a meghívott
munkatársakat és vendégeket, majd adja át a köszönet virágait.
Meghívott óraadóinkat külön tisztelettel köszöntöttem, így,
Szabadosné Füri Évát, aki a gyógypedagógiát és a SZIT tornát
tartotta az év során. Tóthné Laurinecz Zitát, aki az SNI
logopédiát végezte. Fülöp Sándor általános iskolai tanárt, az
angolnyelvoktatást tartotta nekünk. Bátori Lászlóné református
lelkészt, a hitre neveléssel segítette pedagógiai munkánkat. Most
már közösségünk tagja, Vincze Gyula labdarugó edzõ a
„Bozsik” programot vezeti intézményünkben, és június 1.-tõl
óvodatitkári feladatokat lát el.
Közben már 1 hónap eltelt a nyárból, az intézmény folyamatosan
nyitva tart, a gyerekek az elõzetes felmérés szerint járnak
óvodába.
Végezetül minden kedves munkatársamnak megköszönöm az
éves munkáját, szép nyarat, jó pihenést, feltöltõdést kívánok!
Forró Antalné intézményvezetõ
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„Hurrá, hurrá itt a nyár,
mezítláb jár a madár”
A Margaréta csoport a tanévzáró ünnepség utáni hetet, aktívan
kezdte meg. Kirándulni mentünk a középsõ csoportos
gyerekekkel Békéscsabára.
Célunk az volt, hogy a vonattal való közlekedést megismertessük a gyerekekkel, és a város közlekedésével megismerkedjünk. A Mezõberényi vasútállomáshoz az önkormányzat
buszaival, és szülõi segítséggel jutottunk át. Nagy élmény volt a
gyerekeknek már a vasútállomás megtekintése és a jegyvásárlás
is. Izgalommal vártuk a vonat érkezését, mely hamarosan be is
gördült csikorgó kerekekkel az állomásra, majd sietve
felszálltunk, és elfoglaltuk a helyünket. Az utazás rövid volt, de
nagyon érdekes a gyerekek számára. Hamar a városi forgatagban
találtuk magunkat. Elsõként megnéztük a régi gõzmozdonyt,
majd pancsoltu nk kicsit az áll omás elõtti szö kõkútban.
Kipróbáltuk a jelzõlámpás közlekedést, és az Andrássy úton
megkezdtük a sétánkat.

Az elsõ állomásunk a vásárcsarnok volt, ott körbe járva
megnéztük milyen portékákat árulnak. A nagy szökõkútnál
elfogyasztottuk a hátizsákunkban lévõ finomságokat, pihentünk
egy kicsit, pancsoltunk és indultunk tovább. Úti célunk a Jókai
színház volt, mivel terveink közt szerepel, hogy nagycsoportban
egy színházi elõadást megtekintünk. A színház elõtt ismét
lepihentünk, majd a jegyirodában érdeklõdtünk az elõadásokról.
A visszafelé úton kipróbáltuk az Univerzál áruház
mozgólépcsõjét, a Csaba Centerben körülnéztünk. Megnéztük a
buszállomást, és hogy honnan indulnak a buszok Köröstarcsára,
majd a vasútállomáson ismét ettünk, ittunk, pihentünk és vártuk
a vonat érkezését. Az aluljáró visszhangját mindenki (gyermek,
felnõtt egyaránt) gyermeki huncutsággal próbálta ki. Rövid
várakozás után megérkezett a vonat, és ismét utaztunk.
Leszálláskor a buszok és a szülõk már vártak ránk, de a napnak
még nem volt itt vége. A mezõberényi játszótérnél még
megálltunk, és játszhattak egyet a gyerekek. Mi felnõttek
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csodálkozva néztük, hogy ilyen sok séta után, hogy van még
ennyi energiájuk, mert õszintén bevallva mi már nagyon
elfáradtunk. A felszabadult játék után indultunk haza. A
Polgármester bácsi mindenkit meghívott egy fagyira a
Sparrowba. A szülõk ide érkeztek a gyermekeikért. Mindenki
kellemesen elfáradva indult haza, sok élménnyel és
Tapasztalattal gazdagodva.
Ezúton szeretnénk megköszönni A Köröstarcsai Önkormányzatnak a buszokat, Polgármester úrnak, hogy elkísért bennünket
ezen a kiránduláson, és a megvendégelést külön köszönjük!
Köszönjük a szülõknek, hogy jó néhányan elkísértek a
kirándulásra és segítettek a vasútig való átjutásban!
Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!
Kati óvó néni, Ila óvó néni és Icuka néni

XIII. Egy hajóban evezünk vízitúra
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg 2019.június 29-30-a
között, az Egy hajóban evezünk vízitúrát a körösökön. A
Körösök szépségét, természeti értékeit bemutatni hivatott túrán
közel száznegyven érdeklõdõ vett részt. A túra elsõ napján a
csapat Gyuláról indult és Szanazugot érintve Békésen ért célba.
Kálmán Tibortól Békés alpolgármesterétõl, a Magyar KajakKenu Szövetség Alsó-Tisza-Körösök Régiót képviselõ
elnökségi tagjától megtudtuk, örömtelinek tartja, hogy rengeteg
új arc kapcsolódott be a túrába. Kiemelte, hogy hazánk számos
tájáról Gyõrbõl, Budapestrõl és Szegedrõl is érkeztek
sportemberek a kalandra. A túra vasárnap folytatódott tovább, a
csapat megállt Mezõberényben, a Bodoky Károly Vízügyi
Múzeumnál is. A csapatok a délutáni órákban érkeztek
Köröstarcsára, amely a két napos túra célállomása volt, ahol
meleg étellel és palacsintával vendégelték meg a túrán
résztvevõket. A vasárnapi etapon részt vett Lipcsei Zoltán,
Köröstarcsa polgármestere is.

A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskola és AMI 2018/2019-es tanévben
ballagott tanulók névsora
Osztályfõnök: Kopányi Edit
Boldizsár Petra
Borgula Botond Bendegúz
Bugyik Nikoletta Julianna
Burai Sándor
Burai Tamás Zoltán
Gyõri Viktória
Horváth Rebeka Szonja
Kovács Magdolna
Miczura Kornélia Szabrina
Schmél Árpád
Schmél Vivien

Somogyi László
Szabó Alexandra
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor
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Büszkeségeink!
Kitûnõ tanulmányi eredményt értek el a 2018/2019-es
tanévben:
1. osztály:
5.a. osztály:
Hajdu Attila
Gyaraki Viktor
Hidvégi Bence Zoltán
Kurucsó Erik Péter
Szõke Károly
2. osztály:
Boros Réka Csenge
Budai Zoé Kinga
Futaki László Máté
Kajla Auróra Réka
Patai Noémi
Róbert Hanna
Török Dávid
Vértes Nóra
3. osztály:
Borgula Zsolt Máté
Marti Réka
Székely Evelin Zita

5.b. osztály:
Lakatos Lõrinc Levente
Puskás Petra
6. osztály:
Baksai Balázs
Tóth Imre Zsolt

8. osztály:
Boldizsár Petra
Horváth Rebeka Szonja
Szabó Zsuzsanna
Szentpéteri Hunor

4. osztály:
Kiszel Bertold Farkas
Kurilla Olivér
Szabó Róbert
Vágréti Virág
Balázsné Dankó Hédi
intézményvezetõ

Települési Értéktár
Bizottság felhívása!
Várják a lakosok javaslatait!
A magyar nemzeti értékekrõl és a hungaricumokról
jogszabály rendelkezik. A 2012. évi XXX. törvény
elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi
szinten is szervezõdik az a feltáró munka, amely a magyar
értékek gyûjtését, megõrzését szolgálja. Nemcsak a magyar
nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell õrizni az utókor számára. Ezek
megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõtestülete, hogy létrehozza a Települési Értéktárat és
Települési Értéktár Bizottságot.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a
Települési Értéktár gondozása. Fontos, hogy a község
lakóinak lehetõségük legyen abban, hogy javaslataikat,
ötleteiket a bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve,
hogy valóban községünkre jellemzõ értéktár valósuljon meg.
A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést
örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság
együttmûködését.
A Köröstarcsa község területén fellelhetõ, illetve az itt
létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki
írásban kezdeményezheti, a helyi jelentõségû természeti
értékeinkre külön kérjük a javaslatokat, a www.korostarcsa.hu honlapon a Települési értéktár menüpontban lévõ,
letölthetõ nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával.
A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet
nyújtani a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.
A következõ számban az eddigi értékeket megjelentetjük.
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Rendõrségi felhívás !
A nyári idõszakban sokan választják a természetes vizeket a
kikapcsolódás, pihenés helyszínéül, amely a meggondolatlan
ember számára veszélyes, akár végzetes is lehet.
A vizek veszélyeinél figyelemmel kell lenni azok természetére,
jellegzetességeire.
Azokon a helyeken, ahol táblával tiltják, tilos fürdõzni!
A tragédiák megelõzése érdekében nagyon fontos néhány
alapvetõ szabály betartása.
Szabadvizeken tilos fürdeni:
- éjszaka
- hajóútban és úszómûvek 100 méteres körzetében,
- vízlépcsõk 300 méteres, hidak, vízkivételi mûvek, komp 100
méteres körzetében,
- kikötõk, vízi-sportpályák, hajókiemelõ berendezések 100
méteres körzetében,
- városok belterületén (kivétel a kijelölt szabad fürdõhelyeken).
A balesetek és tragédiák elkerülése érdekében:
- Kérjük, hogy a szabadvizek mentén kizárólag a kijelölt
fürdõhelyeken fürdõzzenek!
- Közvetlenül étkezés után, tele gyomorral ne fürdjenek!
- Napozás után, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe,
fokozatosan hûtsék le magukat!
- Figyeljenek oda a víz alatti akadályokra!
- Figyeljék a fürdõhely területét jelzõ bójákat, azon belül
biztonságos a fürdõzés!
- Alkohol fogyasztását követõen tartózkodjanak a fürdõzéstõl!
- Úszni nem tudó személyek mély vízbe különbözõ felfújható
eszközökkel, mint pl.: gumimatrac, úszógumi, karúszó, ne
menjenek, mivel azok nem nyújtanak megfelelõ biztonságot!
Használjanak mentõmellényt vagy mentõgallért!
- Ne ússzanak egyedül!
- Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, és ne ússzanak, ne
bukjanak a víz alá ugrálásra kijelölt területen!
- 6 éven aluli, vagy úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnõtt kíséretében fürödhet szabadvizekben!
- Figyeljék a telepített viharjelzõ állomások jelzéseit!
Kérjük, hogy a strandokon fordítsanak fokozott figyelmet
értékeikre!
A tolvajok kedvenc „vadászterülete” a strandok, uszodák
környéke.
A nagy tömeg által okozott nyüzsgés alkalmas arra, hogy
észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát, egy telefont, vagy
akár csak egy kisebb értékû tárgyat, és azt pillanatok alatt
eltulajdonítsa.
A gazdátlanul hagyott kisebb, akár értéktelenebb dolgokat is, és
a nagy értékû tárgyakat is eltulajdonítják egy arra alkalmas
pillanatban.
A község minden lakójának kellemes nyári kikapcsolódást
kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs
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