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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2020. június

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati projekt
A „TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 - TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA - FEJLESZTÉSEK
Belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében, II. ütem” nevû pályázatunk
támogatást nyert. A projekt megvalósulásával felújításra fog
kerülni a település fõ vízgyûjtõ csatornája, mely által az
összegyûlt vizek gyorsabban és biztonságosabban juthatnának a
települést körbevevõ körtöltés átvezetõ/átemelõ mûtárgyáig,
hozzájárulva ezzel a település belterületének belvízbiztonságához. A Róna utcai csapadékcsatorna felújításával
megoldódhat az érintett terület évtizedek óta fennálló
belvízelvezetési problémája, az árkokban pangó vizek veszélyeztetõ hatása.
Tervezett fejlesztések bemutatása: A József A. utca teljes
hosszában a páratlan oldalon, majd tovább a Tavasz utca páros
oldalon - a Kettõsmalom utcában a Berényi utca páratlan
oldalon az Epreskert utcai záportározóig tartó nyomvonalon
kiépített, mély medrû csapadékvíz elvezetõ csatorna kotrása,
mederburkolása, a szükséges helyeken zárt csatornává alakítása,
a nem megfelelõ kapubejárók újjáépítésével. A Róna utca páros
oldalon kiépített, mély medrû csapadékvíz elvezetõ csatorna
kotrása, a nem megfelelõ kapubejárók újjáépítésével. Az
Epreskert utcai záportározóban lévõ vezérárok kotrása a
szivattyúállásig. Az Epreskert utcai szivattyútelephez tartalék
szivattyú beszerzése. A projekt összköltsége: 148 768 000 Ft.

végeztük. A munkák végzése miatt felmerülõ esetleges
kellemetlenségekért utólag is elnézést kérünk!

Elõtte

Utána

A Ligeti rendezvényközpont területén 93 méter hosszú saját
gyártású térkõvel járdát épített az Önkormányzat házibrigádja.

Újra indult a minilabor
2020. június 2-tól a köröstarcsai Egészségházban újra indult a
vérvételi pont szolgáltatásunk. A vérvételhez EMMI szabályzat
értelmében idõpont egyeztetés szükséges! Kérjük Önöket, hogy
rendelési idõben a rendelõi telefonszámon kérjenek idõpontot a
30/798-4413-as telefonszámon. Továbbiakban kérjük Önöket,
hogy a megnövekedett telefonhívások miatt legyenek
türelmesek. Privát telefonszámok használatát mellõzni
szíveskedjenek!
Járdaépítés és kátyúzás
Elkezdõdött a tavaszi járdaépítési projekt. Elõször az
Alapszolgáltatási Központ belsõ udvarán található járda került
felújításra, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevõ lakosok
könnyebben eljussanak az épületbe. Másodszor a Ligeti Pavilont
körülvevõ nagyon rossz minõségû, szinte járhatatlan járda került
felújításra, hogy a Liget, mint turisztikai attrakció mindenki
számára könnyebben elérhetõ legyen. A munkát a házi
brigádunk végezte.
Elkészült a Paprév kertbe vezetõ út felújítása, közel 350
méteren, valamint a Rákóczi út és a Berényi út kátyúzása is
befejezõdött. A javításokat 28 tonna Finn hideg aszfalttal

Elõtte

Utána
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A Ligeti rendezvényközpontban befejezõdtek a díszkivilágítás
áramkiépítésének munkálatai.

2020. június

távlata miatt még hazafiasabb szellemben érzik az idetartozást.
Köszönjük Vámos László köröstarcsai lakos kezdeményezésére
megvalósult, és Sánta Zoltán által alkotott emlékmûvet, aki
anyagi áldozatvállalással is hozzájárult a mû létrejöttéhez.
A Millenáris parban felállított emlékmû elhelyezéséhez
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
hozzájárulását adta.
Az emlékmû méltó a mondanivalójához és módot ad a nemzeti
összetartozás gondolatának felébresztéséhez.

Ismét szépkorú születésnaposokat
köszönthettünk
Közfoglalkoztatási program
az állattartó telepen
Az Önkormányzat Szabadkai úti állattartó telepén 187 tojótyúk
állományát hamarosan lecserélik és 200 új tojótyúkra frissítik. 3
bika borjú érkezett a tavasz folyamán, melyeket az
Önkormányzat a település egyik helyi gazdálkodójától vásárolta
meg. A nyúlállomány jelenleg csak 1 anya, 1 bak és annak
szaporulatából áll. A juh állományt 29 anya és 1 törzskos alkotja.
A téli szaporulat bárányként értékesítve lett. A jelenlegi anyaállomány merinó, cigája fajtájúak és ehhez német fekete fejû
törzskos lett a tavasszal vásárolva.

Petneházi Karcsi bácsi április
hónapban betöltötte a 90.
életévét.
E jeles nap alkalmából köszöntötte Õt Lipcsei Zoltán
polgármester úr.
Karcsi bácsi szûk családi
körben ünnepelte meg a
születésnapját. Aktívan gondozza a kertjét a mai napig is.
Kívánunk neki jó egészséget
és hosszú boldog életet!
Lipcsei Zoltán polgármester
és Petneházi Károly ünnepelt
Fehér Gyuri bácsi szintén
április hónapban töltötte be a
95. életévét.
Személyesen fejezte ki jókívánságait, és adta át az
önkormányzat ajándékát és az
Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt emléklapot Lipcsei
Zoltán polgármester úr.
Kívánunk
további
jó
egészségben eltöltött boldog
éveket!
Lipcsei Zoltán polgármester
és Fehér György ünnepelt

Megemlékezés Trianonra!
2020. június 4-én az elsõ világháborút lezáró Trianoni
békeszerzõdés aláírásának 100. évfordulóját, és a nemzeti
összetartozás napját ünnepeltük.
Június 4-ét az Országgyûlés a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította, ezen alkalomból országszerte megemlékezéseket
tartottak, így ezt tettük mi is.
100 esztendeje hogy a Párizs
melletti Versailes (Verszáj) Nagy
Trianon-kastélyban írták alá az I.
világháborút lezáró békediktátumot, a béke feltételeit.
Visszaemlékezve a múltbéli eseményekre a mai napig élnek
családok, akiknek felmenõ ági
rokonai az elszakított területeken
élnek.
Emlékezzünk, és gondoljunk rájuk
is, hiszen számunkra természetes,
hogy a hazánkban élünk, de az
Vámos László, Lipcsei akaratukon kívüli elszakítottak
Zoltán, Sánta Zoltán számára okozott sebek, és a sok év

INTÉZMÉNYI HÍREK
Iskolai élet kicsit másként
Egy kis verseny „online”
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola két csapata is
bejutott a Fenntarthatósági Témahét Zöld Okos kupa országos
online tanulmányi vetélkedõjének megyei döntõjébe. A
ZöldOkos Kupa a Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó
Kárpát-medencei verseny. A többfordulós tudáspróbán felsõ
tagozatos (5-8. osztályos) hazai és határon túli magyar diákok
indulhatnak. Az online fordulók és a személyes részvételt kívánó
helyszíni versenyek kérdései szorosan kapcsolódnak a 2020-as
Fenntarthatósági Témahét témáihoz: az energiatakarékossághoz, a klímaváltozáshoz és az egészségneveléshez.
A "Hárman együtt" csapatkapitánya: Lakatos Lõrinc Levente, a
csapat tagjai: Puskás Petra és Kurucsó Erik Péter, felkészítõ
tanár: Kótai Annamária.
A Gofri_Gang_Reunited csapatkapitánya: Szabó Levente, a
csapat tagjai: Baksai Balázs és Gyõri Bence, felkészítõ tanár:
Balázsné Dankó Hédi.
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Búcsúzunk 8. osztályos tanulóinktól

Tisztelt Szülõk! Kedves Gyerekek!

Kedves Tanítványaim!

Köszönjük szépen megértõ,
együttmûködõ hozzáállásukat, mellyel segítették a
Digitális munkarend mûködését az Arany Gusztáv
Általános Iskolában, mely
2020. március 16-a óta
folyamatos. Az iskola valamennyi pedagógusa azon
dolgozott, hogy a gyerekek
tanulmányi elõmenetele
eredményes és sikeres legyen. Ezúton köszönöm
meg kollégáimnak azt az áldozatos munkát, amit végeztek.
Mindenki lelkesen, energiáit mozgósítva tevékenykedett.
Fegyelmezetten, konstruktív együttmûködéssel dolgoztunk
együtt azért, hogy gyermekeink haladjanak, boldoguljanak
tanulmányaikban. Az iskola egész közössége igazgatói
dicséretet érdemel.
Ezúton szeretném elismerésemet kifejezni a szülõknek a sok
segítségért, amit nyújtottak gyermekeiknek, diákjainknak.
Kedves tanítványaink! Büszke vagyok Rátok! Jól dolgoztatok!
Eredményes tanévet zárunk!

Éppen két hónap telt el azóta, hogy nem látogathatjuk az iskolát s
így nem találkozhattam Veletek. Nagyon gyorsan, szinte egyik
napról a másikra történt minden, idõnk sem volt felfogni az
események sorát. Azzal, hogy át kellett szerveznünk az iskola
mûködését, nem csak a tanítási-tanulási módok változtak meg,
de meg kellett szakítanunk azt a várakozással is izgalommal teli
készülõdést is, ami minden végzõs osztály életében nagyon sok
munkával jár, de legalább ugyanannyi boldog és emlékezetes
pillanat forrása is egyben. Gondolok itt most elsõsorban a
felkészülésre, a tavaszi kulturális bemutató kapcsán. Idejében
elkezdtük a „tervezgetést”: kiválasztásra került a kis színpadi
produkciótok, kiosztottuk a szerepeket és megkezdõdtek a
próbák. Zsuzsi néni kedves közremûködésével kiválasztottátok
a zenéket és a dalt, amelyet közösen adtatok volna elõ a
mûvelõdési központ színpadán. Megtörtént az iskolai fotózás,
elkészültek a tablóképek. S már egy ideje gyûjtögettük a képeket
a vetítés elkészítéséhez is. Minden a tervek szerint haladt,
egészen március 16-ig… Kérlek, ne szomorkodjatok! Tudom,
hogy ezért az utolsó együtt töltött idõszakért, ennek életetekbõl
való kimaradásáért, senki nem tud kárpótolni Titeket. Sem
szüleiteket a kulturális bemutatón való részvétel és élmény
elvesztéséért. Gondoljatok arra, hogy mindenkinek vannak
olyan kedves emlékei, akár a távolabbi, akár a közelmúltból,
melyeket felidézve kellemes érzésék tölthetik el.
Végezetül ennyit szeretnék még üzenni Nektek: A nehézségek
azért vannak, hogy megküzdjünk velük, az örömteli pillanatok
pedig azért, hogy élvezzük õket amíg lehet, s emlékezzünk rájuk,
ha már elmúltak.
Kótai Annamária
osztályfõnök

Kedves Ballagó Tanítványaink!
Szüleitek kérésére, nagy örömünkre, családias, szûk körben,
zártkörû rendezvény keretében mégiscsak sor kerül a
ballagásra 2020. június 20-án.
Kívánok Nektek minden jót a továbbiakban!
"Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!”
Balázsné Dankó Hédi

Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetben!
Balázsné Dankó Hédi
intézményvezetõ

Egy rendhagyó nevelési év margójára
(avagy mi újság az óvodában?)
Intézményünkbe a 2019-20-as nevelési évben 89 gyermek járt,
számított létszámunk 101 fõ. Ebbõl bölcsõdés jelen esetben 11
fõ.
Nagyon sok minden megváltozott az idén, kezdve a
beiskolázással, amirõl rendkívüli szülõi értekezleten
tájékoztattam a szülõket. A törvényi változásokból adódóan,
minden 6 évet betöltött gyermek iskolaköteles. Az idén, még a
szülõk kérvényezhették a tavaszi születésûeknél az óvodában
maradást, amit vizsgálat követett. Nálunk ezzel 4 szülõ élt. A
legnagyobb változást a koronavírus megjelenése okozta, hiszen
hirtelen bezárt az intézmény, ami összesen 9 napig tartott. Ez
alatt átfertõtlenítettük az összes játékot, bútort, edényt, textíliát,
a fûzõs gyöngytõl, a bordásfalakig. Majd március 30.-án
nyitottunk ügyeletben, azóta folyamatosan dolgozunk, két
mûszakban. Az ügyeleti idõben, a csoportokban az óvónõk
váltásban, napi rendszerességgel küldtek feladatokat a
gyerekeknek, mely hivatalosan elrendelt, dokumentált, napi
ellenõrzésen átfutott, homeoffice munka volt, élve a törvény adta
lehetõséggel. (az óvónõk átlagosan 19,2 napot töltöttek ezzel a
feladattal). A többi napon minden dolgozó, aki éppen nem volt
ügyeletbe osztva, az éves szabadsága terhére volt otthon. Ez az
idõszak sok mindent érintett, így elmaradtak ünnepségek,
programok, és átkerült nyárra a ballagás és a kirándulás is.
És ami nem változott:
Tehetséggondozás Zenemanó csoportunkkal, 5 alkalommal
léptünk föl, a közönség nagy örömére. Új kezdeményezésként
került megrendezésre, a Mesemondó verseny, ami nagy sikert
aratott.
Fejlesztõ foglalkozások folytatódott a logopédia, a gyógy és
fejlesztõ pedagógia a SZIT és gyógytorna, új elemként indult a
gyermekpszichológia, és a szomatopedagógia.
Szolgáltatásaink: 4 éve van lehetõség angolt tanulni és
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lovagolni, valamint focizni a BOZSIK programban. 5 éve
korosztályosan szervezzük a hitre nevelést a Tiszteletes Asszony
segítségével. Ebben az évben már 20 gyermek járt a Mûvészeti
Iskola foglalkozásaira.
Karitatív munka- 2 alkalommal segítettünk jótékonysági
mûsorral az év során.
Kapcsolatok: Az Idõsek Klubjában 5 alkalommal léptek fel
csoportjaink, a Községi rendezvényeinken 2 alkalommal adtunk
mûsort. A szülõkkel való jó kapcsolatunkat jelzi a sikeres családi
délelõtt februárban, valamint az ünnepségeken, szülõi
értekezleten való sokfõs részvétel. Alapítványunk nagyban
segíti munkánkat, éves szinten 200 ezer forint fölötti összeggel
átlagosan.
Pályázataink: Megpályáztuk a Boldog Óvoda címet, és
Madárbarát óvodává is szeretnénk válni, mindent megteszünk,
azért hogy ez sikerüljön.
Megtörtént a beiratkozás a következõ nevelési évre, 85 gyermek
szülõje jelezte, hogy nálunk szeretne óvodába, illetve
bölcsõdébe járni.
Júniustól egy feladattal terhelt átalakult nyári élet kezdõdik,
amihez kollégáimnak, a szülõknek, a segítõinknek egyaránt
kívánok sok erõt, egészséget, és feltöltõdést a következõ
nevelési évre.
Forró Antalné
intézményvezetõ

2020. június

történjen. A „vízi megállóhely” helyet ad a természetet kedvelõ
horgászoknak, hajótulajdonosoknak. A bérlõk döntõ többsége
Békés megyei, de akadnak olyanok is, akik a megyén kívülrõl
érkeznek Köröstarcsára. A hajósok túlnyomó része horgász, de
vannak, akik kizárólag a Körösök vadregényes tájai, a békés
miliõ miatt keresik fel a létesítményt. Külön elõnye a kikötõnek,
hogy itt egy õsmeder található, ami még érdekesebbé teheti a
kalandozásokat. Persze a pecások is szeretik a Körösök vidékét,
ezért is, azért is. Egy biztos: az elmúlt napokban nem kellett
csalatkozniuk, hiszen gyönyörû halak akadtak horogra,
jellemzõen óriási pontyok és harcsák.
A kikötõ több horgászprogrammal készült az idei szezonra. A
harcsázókkal egy igazi szaktekintély osztaná meg gondolatait, s
emellett egy teszthorgászati napot is szerveznének. Hogy
ezekbõl a rendezvényekbõl lesz-e, lehet-e valami, az persze még
a jövõ zenéje. A köröstarcsai kikötõt rengetegen keresik,
örülünk, hogy rengeteg a visszatérõ vendég. Mi pedig azon
leszünk, hogy a látogatók komfortérzete a legjobb legyen. A
Bejárható Magyarországért Program keretében tavaly is sikerült
beruházást végrehajtanunk, és abban bízunk, hogy ez idén sem
lesz másként. Persze nagyon sok minden függ attól, hogy miként
alakul a járványhelyzet, ami számtalan dolgot befolyásolhat.
Szó van arról, hogy egy strandkézilabda-pálya is gazdagítaná a
létesítményt. Errõl már megtörténtek az elsõ egyeztetések
Lipcsei Zoltán, Szabados Gábor és Molnár Zoltán, egykori
kiváló NB I.-es játékos, a tarcsai kézilabdacsapat edzõje között.
A terv szerint két szabályos méretû, 27-szer 12 méteres
strandkézilabda-pályát alakítanának ki, ahol amennyiben
megváltozik a mai nehéz helyzet már idén nyáron rendeznénk
egy népszerûsítõ tornát.

SPORTHÍREK
Kishajó kikötõ napja
A tavasz folyamán megnyitotta kapuit a köröstarcsai Kishajó
kikötõ az érdeklõdõk elõtt. A Kettõs-Körös partján fekvõ
létesítmény már szinte nyolcvan százalékban megtelt, és a
horgászok sem panaszkodhatnak a szerencsére, alig egy hét alatt
már több halóriást is fogtak. A megye más részén is zajlik az élet,
folyamatosak a telepítések, és sokan keresnek kikapcsolódást a
vizek mellett.
A legfontosabb változás az elõzõ szezonhoz képest, hogy
nagymértékû tereprendezést hajtottak végre, amely elsõsorban a
horgászok, a kikötõ használóinak biztonságát szolgálja. Mint
megtudtuk, a környezetet elõzetesen hivatásos erdészeti
szakember tekintette át, az õ álláspontja alapján vágtak ki, illetve
nyakaztak fákat. Az érintett növények állapota indokolta
mindezt. Ugyanakkor ötven cserjét is elültettek, hogy
megmaradjon a zöld környezet. A munkálatok a Délalföldi
Erdészeti Zrt.-vel, a DALERD-del együttmûködésben
valósultak meg, hogy minden a lehetõ legszakszerûbben

2020. június 20-án 10:00 órától 2-ik Harcsatábor Varga Vilivel a
Köröstarcsai kikötõben (a rendezvény ingyenes)
(forrás BEOL)
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