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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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15. évfolyam 5. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
IX. Hal és Falunapok
Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önt 2015. július 10-én
17.00 órára a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba a IX. Hal és Falunapok megnyitójára,
Horváth Hajnalka békési alkotómûvész
Hajnali Parádé címû kiállításának megnyitójára.
Köszöntõt mond:
Lipcsei Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja:
Olejné Mertz Judit kulturális referens
Közremûködik: Csák Stefánia
Lipcsei Zoltán polgármester
Programok:
2015. július 10. (péntek)
SZABÓ KÁROLY MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
17.00 IX. Hal és Falunapokat megnyitója
Köszöntõt mond Lipcsei Zoltán polgármester
Horváth Hajnalka békési alkotómûvész Hajnali Parádé címû
kiállítása
A kiállítást megnyitja: Olejné Mertz Judit kulturális referens
Közremûködik: Csák Stefánia
LIGET
18.30 Óvodai csoportok elõadása
19.15 Bohóc-show
19.45 Berényi Népdalkör
20.00 KNER TSE társastánc bemutató
20.15 Köröstarcsai Asszonykórus
20.30 KNER TSE társastánc bemutató
20.45 Zenés Randevú Balázs Palival
2015. július 11. (szombat)
KISHAJÓ KIKÖTÕ
10.00 Röplabda bajnokság
LIGET
9.00 IX. Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Házi pálinkák és zserbók versenye
Közben: Jó ebédhez szól a nóta!
A délelõtt házigazdája: a Rádió1 mûsorvezetõje Oszlács Norbert
10.00-18.00 Airsoft M.A.T. Mezõberény bemutatója
Nyílt nap, ahol Te is kipróbálhatod magad!
10.00-15.00 Lengõteke verseny
11.00 Buborékos retro buli gyerekeknek, szülõknek és
nagyszülõknek
Játékos táncverseny sok-sok nyereménnyel!
12.00 Körösi Halászlé ételkóstoló

14.30 Köröstarcsai Mazsorett Együttes csoportjainak
bemutatója
15.00 Eredményhirdetés
17.30 Szabó Adrián-Horcsák Martin blues and rock mûsora
18.15 Kemény Gábor Gitár Klub elõadása
19.00 Diamond Dance Club Salsa bemutatója
19.20 Csuta Éva és barátainak zumba bemutatója
19.45 Szóljon hangosan az ének! - Soltész Rezsõ mûsora
20.30 A Csillag születik felfedezettje: Varga Viktor
21.00 Az Év Embere díj átadása
A sportolók díjainak átadása
A díjakat átadja Lipcsei Zoltán polgármester
21.30 Tûzijáték
22.00 SWORD Rock Band
23.30 Retro Party
A képviselõ-testület 2015. június 8-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
belterületi utak, járdák felújítására 12.694.920,-Ft támogatási
összegre, az önkormányzati tulajdonú belterületi utak burkolat
felújítási munkáira. A 2.240.280,-Ft saját erõt a képviselõtestület a költségvetési tartalékból biztosítja.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség
fejlesztésre, felújításra 2.362.220,-Ft támogatási összegre, az az
egészségház bejárati ajtó cseréjére, folyosó burkolatának
cseréjére, belsõ festési és mázolási munkákra. A 124.327,-Ft
saját erõt a képviselõ-testület a költségvetési tartalékból
biztosítja.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás támogatásra 16.998.159,-Ft támogatási összegre, az
önkormányzati sporttelep kézilabda pályája burkolatának
felújítására. A 2.999.675,-Ft saját erõt a képviselõ-testület a
költségvetési tartalékból biztosítja.
A képviselõ-testület 2015. június 11-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a Mezõberényi Rendõrõrs közrend,
közbiztonság helyzetérõl szóló beszámolóját elfogadta. A
beszámoló tartalmazta, hogy a 2013. évben elkövetett 34
bûncselekménnyel szemben 2014. évben 26 bûncselekményt
regisztráltak. Köröstarcsán a kiemelten kezelt bûncselekmények
közül 2014. évben 1 súlyos testi sértés, 13 lopás, ebbõl 4
lakásbetörés történt a településen. A tavalyi évben 2 könnyû és 1
súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt.
A képviselõ-testület a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
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Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság a település
tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját
elfogadta. Az elõzõ évhez viszonyítva csökkent a tûzoltói
beavatkozást igénylõ eseményeknek száma. 9 esetben
riasztották a tûzoltókat, ebbõl 7 volt a tûzeset és 2 a mûszaki
mentés. A tûzesetek jelentõs része szabad területen keletkezett,
lakóingatlanban 2 kisebb kárral járó esemény volt, személyi
sérülés nem történt.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgárõr Egyesület
mûködésérõl szóló tájékoztatót.
A testület a ligeti horgásztó bérlõjének beszámolóját elfogadta és
a bérlõ faház építésre vonatkozó teljesítésére a novemberi
képviselõ-testületi ülésen tér vissza.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát elfogadta.
A képviselõ-testület módosította a 2015. évi költségvetését, így a
költségvetés fõösszege 483.050 eFt-ról 496.019 eFt-ra változott.
A képviselõ-testülete elfogadta a 2015. II. félévi munkatervét.
Eszerint az alábbi idõpontokban tartja üléseit:
Szeptember 10. (csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Tájékoztató a köröstarcsai általános iskolai oktatás helyzetérõl
Elõadó: Kis Eszter tankerületi igazgató,
Török Imre intézményvezetõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde beszámolója
tevékenységérõl
Elõadó: Juhász Antalné óvodavezetõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
- Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálata
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin mb. Intézményvezet
Nyíriné Pardi Andrea családgondozó
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
- Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
- Az önkormányzat külterületi ingatlanjaira vonatkozó
hasznosítási koncepció elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Október 23. (péntek)
Ünnepi képviselõ-testületi ülés
Október 29. (csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Beszámoló a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
tevékenységérõl
Elõadó: Szabados Kata mb. Intézményvezetõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
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- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
November 26. (Csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése, az
önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata.
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
- Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság
- A képviselõ-testület 2016. I. Félévi munkatervének
elkészítése
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Bejelentések
A testület módosította a mezei õrszolgálatra vonatkozó
rendeletét, mert megszûnt a vegyes minõsítésû terület a
szolgálatnál. A képviselõ-testület 2015. június 12. naptól
Rangasz Dávidot mezõõrnek kinevezte.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot elfogadta és megbízta a címzetes
fõjegyzõt a változások közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában
való átvezetésével.
A képviselõ-testület az önkormányzat pénzgazdálkodással
kapcsolatos kötelezettségvállalások, utalványozás, érvényesítés
és ellenjegyzés hatásköri rendjérõl szóló szabályzatot elfogadta.
A képviselõ-testület a köznevelési törvényben kapott
felhatalmazás alapján 2015. szeptember 1-tõl a óvoda Katica,
Margaréta és Pillangó csoportjában engedélyezte a csoportra
megállapított 25 fõs maximális létszám 20%-os átlépését.
A testület Juhász Antalné óvodavezetõ kérelmére a
közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazotti törvény alapján
2016. március 31. nappal felmentéssel megszünteti, a felmentési
idõt 8 hónapban határozta meg. A felmentési idõre 2015.
augusztus 1. naptól a munkavégzés alól mentesíti.
A képviselõ-testület pályázatot ír ki a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsõde intézményvezetõi munkakör betöltésére.
A testület a fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozási
formában történõ ellátására vonatkozó szerzõdés 2. számú
mellékletét, a rendelési idõt 2015. június 1-tõl az alábbiak szerint
módosította:
- Hétfõ
8.00-13.00
- Kedd
14.00-18.00
- Szerda
8.00-13.00
- Csütörtök
14.00-18.00
- Péntek
8.00-12.00
Megbízták a polgármestert, a szerzõdés módosításával.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem értékesíti a
tulajdonában lévõ Köröstarcsa, Kossuth u. 2. szám alatti tûzoltó
laktanya épületét az Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére.
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A testület úgy döntött, hogy a Köröstarcsa, Kossuth u. 41. szám
alatti volt óvoda épületét hasznosításra vagy értékesítésre
meghirdeti.
A testület hozzájárult, hogy a tulajdonában lévõ Köröstarcsa,
Kossuth u. 41/a. szám alatti óvodában só fal és só homokozó
kialakításához.
A képviselõ-testület a Községi Sportkört 50 eFt-tal támogatta az
önkormányzat többletbevétele terhére.
A képviselõ-testület a Köröstarcsa, Deák u. 57. szám alatti
ingat lan té rítés mente s önko rmány zati t ulajd onba a dását
elfogadta, a tulajdonost mentesítette az ingatlant terhelõ
víziközmû társulati hozzájárulás és a kommunális adó
me gf iz et és e al ól . Me gb íz tá k a po lg ár me st er t, ho gy
gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson további
tárgyalást a vágópontokkal és a vadásztársasággal az állati
hulladék átvételérõl.
A testület egyetértett az Arany János utca és a Kossuth utca
keresztezõdésében a forgalom technikai tükör visszahelyezésével. Megbízták a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a tükör kihelyezése érdekében.
A testület az új közúti jelzõtáblák kihelyezésének a lehetõségére
a 2016. évi költségvetés készítésekor tér vissza.
A képviselõ-testület a bölcsõdei napközbeni ellátás
önköltségszámítását jóváhagyta.
A képviselõ-testület új testvér-települési kapcsolat létesítését
határozta el, a romániai Igazfalvával. E célból a testület
pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap 2015. évi egyéb
támogatások elõirányzatára. Megbízták a polgármestert, hogy
vegye fel a kapcsolatot Igazfalva polgármesterével, illetve a
testvér-települési együttmûködés elõkészítéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A testület megbízta a fõjegyzõt, hogy a szeptemberi ülésen
terjessze elõ a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó
rendelet tervezetet.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy közmûvelõdési
érdekeltségnövelõ támogatásra pályázatot nyújt be a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár mûszaki technikai
eszközállomány berendezési tárgyainak gyarapítására, épület
karbantartására. Az igényelt támogatás 900 eFt. A szükséges
önerõt a képviselõ-testület biztosítja.
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tiszteletére emeltek. Az ünnepségen részt vettek a Képviselõtestület tagjai, az intézmények, civil szervezetek képviselõi, az
általános iskola hetedik, nyolcadik osztályos tanulói és az
érdeklõdõ lakosok.
Szabados Kata a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
megbízott intézményvezetõje köszöntõjét követõen Nyíri
László Köröstarcsáért Barátok Egyesületének elnökhelyettese
emlékezett meg, fõként településünk vonatkozásában és
személyes élményei alapján az I. és II. világháború történéseirõl.
Ezután Lakatosné Kurucsó Anikó elõadásában hallgathattuk
meg WassAlbert: Gyertyaláng címû versét.
A megemlékezés koszorúzással végzõdött, ahol minden
megjelent elhelyezhette koszorúját és virágjait az elesettek
tiszteletére állított hõsi emlékmûveknél.

Köröstarcsa ismét kerékpárosbarát
település
55 önkormányzat és 67 munkahely képviselõi vehették át többek között Köröstarcsa Község Önkormányzatának
polgármestere Lipcsei Zoltán - az idei Kerékpárosbarát
pályázatok díjait május 22-én Vácon. Tasi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs
államtitkára kiemelte, hogy még soha ennyien nem nyerték el
vagy újították meg a címet.
A pályázattal arra ösztönzik a településeket és munkahelyeket,
hogy a megfelelõ infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék vonzóvá a kerékpáros közlekedést.
A Kerékpárosbarát település cím mellett községünk önkormányzatának öt intézménye ismét elnyerte a Kerékpárosbarát
munkahely címet is.

Megemlékezés
Köröstarcsa Hõseirõl
2015. május 29-én délelõtt a Magyar Hõsök emléknapja
alkalmából megemlékezést tartottunk a Református templom,
Istók János és Mladonyiczky Béla szobrászmûvészek alkotásai
elõtt, amelyeket az I. és II. világháború köröstarcsai áldozatainak

Lipcsei Zoltán polgármester és Tasi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs
államtitkára Fotó: Muray Gábor Zoltán
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Községi Gyermeknap a
Kishajó Kikötõben
2015.május 31-én gyermek napot tartottunk a Kishajó
Kikötõben. Színes programok várták a legkisebbeket, az
óvodásokat, az iskolásokat és persze szüleiket. . Minden
ideérkezõ gyermeket péksüteménnyel és üdítõvel fogadtunk.
Óriási érdeklõdés mellett zajlottak a változatos gyermeknapi
események.
A rendezvényen több, mint 200 gyermek látogatott el. A
különbözõ asztaloknál csillámtetoválás, arcfestés, kézmûveskedés, lufi hajtogatás várt mindenkit. Közkedvelt játékaink
között szerepelt az ugráló vár, a trambulin valamint óriás
játékaink, úgy mint Óriás jenga, Óriás malom, Óriás memória,
melyeket jutalmaztunk is. Az ügyesebbek kipróbálták a
helyszínen felállított akadálypályát A nap során íjász- és kutyás
agility bemutatót és bûvész mûsort láthattak a Kikötõbe
kilátogatók.
Kurucsó Péter lufiból meghajtogatta mindenki kedvenc
figuráját. A rendezvényen, egyik kedves támogatónk Velényi
András (Bandi bácsi) egész nap sütötte a palacsintát, amit ezúton
is szeretnénk neki megköszönni! Az idõ is nekünk kedvezett
ezen a jó hangulatban telt napon. A nap végeztével minden
gyermek ajándékba kapott egy héliumos lufit.
Köszönjük támogatóinknak a programunkon való munkájukat
illetve adományaikat, melyek sikeressé tették a rendezvényt:
Szerencsejáték Service Nonprofit Zrt. , Körös Pékség, Mezõker
Kft., Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Ombodi Róbert és Aknai Anita, Velényi András, Rása
Ildikó, Kurucsó Péter, Zolnai Éva, Vetési Viktória, Polgárõr
Egyesület Köröstarcsa.
Valamint köszönjük a segítséget a közösségi szolgálatot teljesítõ
diákjainknak és az önkormányzat házi brigádjának!

A három programban összesen 83.157.308.-Ft támogatásban
részesült az Önkormányzat.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola kitûnõ tanulói a 2014/2015-ös tanévben:
1. osztály
Boldizsár Petra
Fülöp Roland
Borgula Botond Bendegúz
Gyaraki Viktor
Horváth Rebeka Szonja
Koós Botond
Szabó Zsuzsanna
Kukuk Norbert
Szentpéteri Hunor
Kurucsó Erik Péter
Lakatos Lõrinc Levente
5. osztály
Mezõ Lili
Bakó Lõrinc
Patzer Noémi Lilla
Nagy Alexandra
Puskás Petra
Tóth Benedek
2. osztály
Bácskay Adél
Tóth Imre Zsolt

6. a. osztály
Farkas Petra
6. b. osztály
Puskás Péter László

3. osztály
Budai Gergõ
Darida Petra
Kovács Rita

7. a. osztály
Ábel Attila Gergõ
Báthori Orsolya
Török Csenge

4. osztály
Bácskay Barnabás
8. a.
Osztályfõnök:
Kótai Annamária

Birkák érkeztek a Szabadkai utcai
állattartó telepre
A Kistérségi startmunka mintaprogram keretében 2015.03.01jétõl 2016.02.29-ig három programra kapott az Önkormányzat
támogatást. A három program egyike a mezõgazdasági
mintaprogram, melynek keretében, a Szabadkai utcai állattartó
telepen található tojótyúkok és nyulak mellé 10 db többnyire
cigája anya juh és 1 db cigája kos érkezett.

Ballagók névsora:
8. b.
Osztályfõnök:
Kopányi Edit

Bálint Dániel
Bokor Péter
Földesi László
Földi Gergõ
Gyalog Vivien
Kardos Alexandra
Kovács Tamás
Kristós Henrietta Kitti
Molnár Éva
Molnár Kitti
Pap Imre
Tóth István
Triznya Tamás Gergõ
Vámos Gréta

Bozsányi Károly Norbert
Garzó Brigitta
Gulyás Brigitta
Gurmai Diána
Gyõri Balázs
Kiss Attila
Kovács Levente
Raj Bianka
Savolt Patrik Zoltán
Szentpéteri Máté
Vámos Fruzsina Ida
Varga Imre
Vári Réka
Wágner László
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Évzáró, ballagás az óvodában
Idén is szép számmal vettek részt a szülõk, nagyszülõk, rokonok
a 2014-2015-ös nevelési év Évzáró és Ballagási ünnepélyén. Az
évzárón tiszteletét tette Lipcsei Zoltán polgármester úr és kedves
felesége, Báthori Lászlóné református lelkész és Kovács László
képviselõ úr.
Kettõs ünnep volt ezen a napon. Egyrészt a csoportok mûsorral
kedveskedtek a vendégeknek, mellyel lezártuk ezt az évet,
másrészt ünnepélyesen elbúcsúztak az iskolába menõ
nagycsoportosok.
Néhány tájékoztató adat az óvodáról:
Személyi feltételek alakulása
2014/2015-ös nevelési évre 77 gyermeket írattak be a szülõk.
Minden gyermeket felvettünk.
Napközisek száma: 73 fõ, ebbõl gyermekvédelmi kedvezményben részesült 38 fõ. Halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek száma 3 fõ, hátrányos helyzetû gyermekek száma
szintén 3 fõ. A Sajátos Nevelési Igényû gyermekek száma 1 fõ.
Az óvónõk fejlesztõ munkáját segítette a gyógypedagógus,
logopédus, fejlesztõpedagógus és az óvodai gyógytestnevelõ.
Az év során biztosítottuk a gyermekek számára a hitoktatás
lehetõségét, melyen 9 gyermek vett részt az év során. Felnõttek
munkakörében változás nem történt.
A bölcsõdében
A gondozónõk száma: 2 fõ és 1 félmûszakos dajka dolgozik. A
bölcsõde férõhelye 14 fõ, jelenleg 100%-os a feltöltöttség.
Tárgyi feltételek alakulása
Az elmúlt nyáron megvalósult az épület belsõ festése és az
udvari játékok átfestése, melyet az idei nyáron is tervezzük.
Elõtte el kell végezni a kisebb javításokat, karbantartást.
A Község költségvetése biztosította az intézmény zavartalan
mûködését.
Az egész éves munkánkat a Pedagógiai Programunk alapján
végeztük, melyhez igyekeztünk a törvényességi feltételeket
biztosítani.
A programunk sajátossága:
Támaszkodunk a természetes gyermeki megnyilvánulásokra,
minél több élményhez juttatjuk a gyerekeket, ahol a játék és
mozgás biztosított, a szép és helyes beszéd kialakul, a környezet
megismerésén túl annak védelme a négy õselem köré
csoportosítva. Feladatunk az óvodás gyermekeink testi-lelki
szükségleteinek kialakítása: az egészséges életmód kialakítása,
az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelviértelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Nagyon tartalmas év áll mögöttünk:
A Pillangó csoport kiránduláson vett részt Poroszlón, a
gyermekek számára nagyon szép és jó élményeket nyújtott. A
Katica csoport november végén Tündérvonattal a Fõvárosi
Nagycirkuszba látogatott el néhány szülõvel együtt. Jó élmény
volt a vonatozás, ami sokak számára az újdonság erejével hatott,
a fergeteges cirkuszi elõadás pedig feledtette az utazás
fáradalmait.
Kisétáltunk több alkalommal a ligetbe, ahol megfigyeltük az
évszakok változásait, a természet szépségét. A ligeti tónál a
vízben élõ állatok és növények megfigyelése, a horgászok
tevékenysége és a horgászélmények átélése jelentett nagy
örömet.
Látogatást tettünk az önkormányzat gazdasági udvarára, ahol
megfigyelhettük a tyúkok és a nyulak tenyésztését. Családi
házaknál a háziállatok és a baromfiudvar megtekintése volt
érdekes a gyermekek számára.
Kirándultunk a Körös folyóhoz és a kishajó kikötõhöz, közben
megc sodá ltuk a köz ségü nk eg yik l egsz ebb t ermé szet i
adottságát.
Megemlékeztünk a különbözõ ünnepekrõl, melyek célja a
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hagyományápolás volt. A Margaréta csoport nyílt nap
keretében a szülõkkel együtt ünnepelt jó hangulatban. Az idõsek
otthonába is ellátogattunk az ünnepek alkalmával, ahol kis
mûsorral kedveskedtünk az idõs embereknek. Készülünk a
falunapra, melyen táncos mûsorral színesítjük a programot.
Nyílt napok szervezésével minden csoport lehetõséget
biztosított a szülõk számára, hogy betekintést nyerjenek az
óvodai tevékenységekbe.
Ebben a tanévben az „OVISOKÉRT” alapítvány 2
alkalommal Családi napot szervezett az óvodában az óvodai
dolgozókkal együttmûködve, ahol érdekes mozgásos játékok és
feladatok várták az érdeklõdõ gyerekeket és szülõket. Lehetõség
volt arcfestésre, csillámtetoválásra, gipszfigurák festésére,
gyöngyfûzésre, színezésre, ragasztásra, lufi figurák vásárlására.
Minden gyermeket megvendégeltünk egy szendviccsel és
üdítõvel. Aki eljött jól érezhette magát.
Az év során járási rajzpályázaton Bartolf Johanna díjazást ért el,
melyet Békésen személyesen vehetett át. Több kisgyermek a
szülõk segítségével óvodán kívül különbözõ tevékenységekben
bontakoztatják ki képességeiket: Focizni jár 3 kisfiú. A középsõ
és nagycsoportos kislányok közül az egész év során 9-en
mazsorett órára jártak, 1 kislány birkózásra járt. Úszásoktatáson
szintén 9 gyermek vesz részt. Köszönjük a szülõknek, hogy
segítik gyermekeik fejlõdését, a gyerekekre pedig büszkék
vagyunk. További sok sikert és kitartást kívánunk!
Ebben a tanévben elkezdõdött a pedagógusok minõsítése, ami
törvényi elõíráshoz kötött. Ennek megfelelõ ütemezése alapján a
Margaréta csoport óvónõi nagyon szép eredménnyel végeztek.
Forró Antalné Ági óvó néni mesterpedagógus végzettséget
szerzett, Farkas Katalin Kati óvó néni minõsített óvodapedagógus fokozatot ért el. Gratulálunk nekik. A következõ
tanévben a Pillangó csoport óvónõi kerülnek minõsítésre.
Május elején megtörtént az óvodai és bölcsõdei beíratás, pontos
adatokkal csak augusztus közepétõl szolgálunk, akkor dõl el,
hogy ki, milyen csoportba kerül szeptembertõl.
Az iskolába 24 gyermeket írattak be a szülõk.
2015. június 01-tõl megkezdõdött az óvoda nyári mûködése, a
szabadságok kiadása.
Ezúton mondok köszönetet az OVISOKÉRT alapítvány
kuratóriumának a segítségért, támogatásért. Megköszönöm a
Polgárõrök: Gyaraki Imre és idõs Marton László közremûködését az évzáró ünnepségen.
Köszönetet mondok minden szülõnek az egész éves segítõ
munkájáért, a gyermekek együttes neveléséért.
Külön köszönjük Kopányi Edit és Budainé Vértes Anikó
munkáját, akik 3 éven keresztül SzMK vezetõként
tevékenykedtek a csoport életében.
Kívánom a gyerekeknek, hogy érezzék magukat jól az
iskolában, ahol nagy szeretettel várja õket a tanító néni. Legyen
sok sikerélményük. A szülõket megkérem, hogy segítsék
gyermeküket nagy türelemmel, kitartással, szeretettel a
tanulásban.
Szép nyarat és jó pihenést kívánok mindenkinek!
Juhász Antalné óvodavezetõ

Kirándultunk Poroszlóra
A Tisza-tavi Ökocentrum hazánkban egyedülálló turisztikai és
rendezvényközpont.
A Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, csodálatos
élõvilágát tárja elénk úgy, ahogy még senki nem láthatta.
Európában is egyedülálló látványosság! Ide készültünk hónapok
óta kir ánd uln i. Szá mol tuk a nap oka t, pro spe ktu sok at
nézegettünk, interneten megkerestük Poroszló látványosságát,
megnéztük térképen milyen messzire fogunk utazni.
Végre május 14-e lett. Esett az esõ, de nem szegte kedvünket.
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Vámos Grétától, megköszöntük és elismertük a munkáját.
Köszönjük a szülõk pozitív hozzáállását, anyagi áldozatvállalását, az optimális feltételek biztosítását.
Köszönjük a támogatóink bizalmát, az anyagi segítséget, melyre
a továbbiakban is igyekszünk a legjobb tudásunk szerint
rászolgálni.
A nyári fellépések mellett, táborban készülünk a jövõre. A
tanfolyam szeptemberben folytatódik, melyre minden kedves
érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk. Beiratkozás:
szeptember 01. (kedd) 17 óra, Mûvelõdési Ház.
Szép nyarat és jó pihenést kívánok!
Macskinné Pór Erzsébet

Zebra Akadémia a 4. osztályban

Elindultunk kirándulni.
A hosszú úton figyeltük a tájat, láttunk állatokat, virágzó
pipacsot, kamillavirágot. Útépítés is volt menetközben,
megnéztük milyen gépekkel dolgoznak. Éppen az aszfaltot
simították.
Mire megérkeztünk mindenki nagyon éhes és szomjas volt.
Ettünk-ittunk, aztán elindultunk felfedezõ utunkra. Az
akváriumban úgy érezhettük magunkat, mintha mi is a tó mélyén
sétálnánk. 50 féle õshonos halfajtát figyelhettünk meg, köztük a
hatalmas „viza” is átúszott a fejünk felett. Láttunk vidrákat. A
hazai hüllõket, kétéltûeket bemutató kiállítás is nagyon tetszett a
gyerekeknek. A tetõteraszról is megcsodálhattuk az alattunk
elterülõ csodálatos tájat. A parkban sokféle állatot láthattunk:
teknõsök, aranysakál, kormorán, pelikán, dámszarvas, gólya,
racka birka, kecske, szamár, vadkacsa, stb. Kipróbáltuk a
kalandjátszóteret is, mely kedves volt a gyerekek számára.
Köszönjük a szülõk támogató szándékát, bizalmukat, hiszen e
nélkül nem tudtuk volna elvinni a gyermekeket!
Elfáradva, de sok élménnyel gazdagabban tértünk haza.
A Pillangó csoportos gyerekek és az óvó nénik

Mazsorett évzáró
A 8 éves Köröstarcsai Mazsorett Együttes ismét sikeres tanévet
zárt. Három korcsoportban, 31 gyermek vett részt az oktatásban
óvodástól-középiskolás lányokig. A foglalkozásoknak kezdetek
óta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház ad otthont, melyet ezúton is
köszönünk.
Nagyon örülünk, hogy néhány év után ismét van óvodás
csoportunk, a kislányok vidámak, lelkesek és ügyesek.
A versenyeken és fesztiválokon remek eredményeket értünk el.
A Százszorszép csoport egy arany és egy ezüst érmet nyert, a
Szivárvány csoport ezüst és bronz érmekkel, ezüst minõsítéssel,
két kiemelt arany oklevéllel zárta az évadot.
Köszöntöttük a ballagókat, elbúcsúztunk alapító tagunktól

2014-2015. tanév õszén újra indult iskolánkban a Zebra
Akadémia a 4. osztályban, mely Szentpéteri János törzszászlós
úr vezetésével történt. A program célja, hogy minél hamarabb a
biztonságos közlekedésre, szabálykövetõ magatartásra neveljük
a gyerekeket.

Havonta 1 alkalommal került sor az elméleti oktatásra. Melyen a
gyerekek nagy figyelemmel és lelkesedéssel vettek részt.
Örömmel sajátították el a kerékpáros közlekedés alapvetõ
szabályait. A gyakorlati foglalkozásra (ügyességi pálya)
délutánonként került sor az iskola udvarán. A különbözõ
ügyességi feladatokat nagy örömmel végezték a gyerekek.
Mindennek lezárásaként a tanév végén - május 28. - elméleti és
gyakorlati vizsgára került sor, melyet a BMRFK irányításával
minden tanuló sikeresen teljesített. Jutalomként oklevélben és
kerékpáros közlekedés-biztonsági felszerelésben részesültek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a lehetõségért és a
színvonalas oktatásért a BMRFK-nak és Szentpéteri János
törzszászlós úrnak.
Kohutné Oláh Mariann és Miklós Gábor

SPORTHÍREK
Soha nem látott bravúr
a kézilabdázásban
Több évtizedes szereplése során már többször nyert bajnokságot
a köröstarcsai felnõtt kézilabda csapat, de ilyen mértékû
gyõzelmet még sohasem értek el, mint most.
Elõzõleg két éve volt bajnok a csapat, de tavaly a gyulaiak voltak
jobbak.
A létszámában igen megfogyatkozott csapat elé így is az egyik
dobogós hely megszerzését tûztük ki célként, közösen a
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2014/2015-ös bajnokságra.
Jól sikerültek az õszi mérkõzések. Már a második fordulóban a
Kondoros elleni, idegenbeli rangadón óriásit játszottak a fiúk az
erõsebbnek tûnõ, erõszakos ellenféllel szemben. Szinte végig
vezetve 6 gólos gyõzelmet arattak. Az õszi pihenõig végig
sikeres volt a csapat és jó helyzetbõl vártuk a folytatást.
A téli idõszakot is kihasználták a játékosaink. Részt vettek egy
NB-s téli kupán, ahol az Újkígyóst legyõzve a 3. helyen
végeztek.
A Horváth István emléktornát vereség nélkül nyerték meg.
Hárompontos elõnnyel indult a tavaszi szezon. Tartottunk a
Kondorosiaktól, hiszen gyõzelmük esetén nyílttá vált volna a
verseny.
Csapatunk tagjai egymást segítve és buzdítva, parádés játékkal,
rendkívüli végjátékban, hazai pályán is legyõzték a Kondoros
csapatát és öt pontos elõnyt szereztek.
Ettõl kezdve arra kellett ügyelni, hogy a soron következõ
mérkõzést megnyerjék a fiúk.
Voltak még nehéz mérkõzések, de végül ez is sikerült és
pontveszteség nélkül, a Kondoros elõtt öt ponttal bajnok lett a
Köröstarcsa I. csapata. Kiváló eredmény, óriási siker, amelyet
a következõ játékosok értek el:

Lipcsei Zoltán Községi Sportkör elnöke, Gyaraki Gábor,
Borbély Zsolt, Szatmári Miklós, Lajos Mihály, Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ, Mészáros Ákos, Kozma Mihály, Molnár
Zoltán játékos-edzõ
Guggolnak: Bögre Tamás, Balázs Tamás, Puskás Sándor,
Ladányi Imre, Molnár Balázs
Játszottak még: Bereczki Attila, Fodor Miklós, Szatmári Csaba.
A játékosok és edzõjük minden dicséretet megérdemelnek
sikereikért.
A bajnokság megnyerésével jogot szerzett a Köröstarcsa az NB.
II-ben való szereplésre.
Ha azt vesszük figyelembe, hogy az utóbbi öt évben két
bajnokságot nyert a csapat és háromszor lett második akkor
megérdemlik a lehetõséget. Viszont a magasabb osztályban való
szerepléshez a feltételek csak részben adottak. /terem, busz,
pénz/
A játékos állomány kialakítható lenne, hiszen a bajnokságot
nyert játékosokon kívül egy csapatra való köröstarcsai játékos
szerepel más NB-s klubban. Ha játékos hiány mutatkozik, akkor
az NB. I/B-s Békés besegít. Mit tegyünk?
Nem lesz még egyszer ilyen lehetõség. Ezen gondolkodik most
mindenki, aki a csapathoz tartozik. Végül a szakosztály
benevezett az NBII-es versenyre.
Egy biztos, „szép volt fiúk”. Jogos az öröm.
A fiatalabbak eredményeirõl is szóljunk. Az U14-es korosztály
játékosai az Országos Gyermekbajnokság küzdelmeiben a
„vigaszágon” az NB. I-es Orosháza mögött ezüst érmesek
lettek.
A megyei ifjúsági bajnokságban a fiúk a II. helyen végeztek, a
serdülõk viszont megnyerték a korcsoport küzdelmeit.
Az említettek miatt a szakosztály életében kimagaslóan jó évet
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zártak a férfi kézilabdások.
Gratulálunk! Köszönjük a munkánkat segítõknek, szurkolóinknak, pénzügyi támogatóinknak minden féle segítségét.
Bármelyik osztályban folytatjuk a versenyzést a támogatásukra,
buzdításukra ezután is szükségünk lesz. Köszönjük.
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ

Köröstarcsai DSE birkózás
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves olvasóinkat,
külön azokat, akik figyelnek ránk.
A birkózó edzések és a versenyprogramok szünetelnek a nyári
szünidõ alatt. Helyette rövid edzõtáborokat, összejöveteleket,
vízitúrákat, kikapcsolódási lehetõségeket szervezünk.
Az elsõ szezonzáró verseny a két egymás után rendezett
Centrum Bajnokság volt Orosházán és Dévaványán. Ezek a
versenyek a kezdõ diákok viadala, hogy a versenyrutin,
lámpaláz párhuzamban legyen az edzéslátogatottsággal,
fejlõdésükkel.
A képeken látni, hogy a két versenyen, összesen 6 elsõ, 9
második, 4 harmadik helyezést értek el a köröstarcsai DSE
birkózó palántái.
Köszönet a számukra és gratulálunk!
A napokban kerül leigazolásra öt új birkózó diákunk, így már 14
a hivatalos versenyzõi létszám, akik indulhatnak majd az õszi
megmérettetéseken.
Ismételten kiemelt köszönetet fejezünk ki az Arany Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tantestületének,
Török Imre igazgató úrnak és a község példaértékû
támogatásának.
Tisztelettel: Heincz Gyula
Békés Megyei Birkózószövetség elnöke
Mindenkinek kellemes pihenést és jó vakációt kívánunk!!!

Utánpótlás Centrum Birkózóverseny
Orosháza, 2015. 05. 31.

Utánpótlás Centrum Birkózóverseny
Dévaványa, 2015. 06. 13.
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FELHÍVÁS
Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye:
A IX. Hal és Falunapok keretében ismét megrendezzük
2015. július 11-én a Hal és tájjellegû ételek fõzõversenyét
illetve a Zserbók és Házi pálinkák versenyét Köröstarcsán
a Ligetben, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A verseny 9-tõl 16 óráig tart. Ebbõl a fõzéshez rendelkezésre
álló idõ 9.00 -13.00 óra.
Regisztráció, nevezés a zsûri asztalánál 9.00 és 10.00 óra
között.
A fõzéshez szükséges tûzifát biztosítjuk. A fõzés helyszínén
korlátozott számban- asztalok és székek is lesznek, ahol a
versenyzõ csapatok vendégeket fogadhatnak.
13.00 14.30 között az ételeket zsûri értékeli. A zsûrihez egy
tányér ételt kell beadni, a többivel a versenyzõ csapat
rendelkezik 15 órakor eredményhirdetés. 16 órakor a fõzés
helyét mindenki tisztán, feltakarítva adja át a szervezõknek.
Halétel-fõzõ kategória:
1. regisztrációs díj: 1.000 Ft. Minden csapat a saját
alapanyagát és fõzõedényeit használja.
2. regisztrációs díj: 2.500 Ft. A csapat 3 kg tisztított halat kap.
Az elkészített étel nemcsak halászlé, hanem más halétel is
lehet. Minden csapat a saját fõzõedényeit használja. A
verseny gyõztesének és helyezettjeinek ajándékot, kupát
biztosítunk.
Tájjellegû-étel fõzõ kategória:
Regisztrációs díj: 1.000 Ft. Minden csapat a saját
alapanyagát és fõzõedényeit használja. A készülõ étel
bármilyen Körös-menti tájjellegû étel lehet. Ajándékot,
kupát biztosítunk a verseny gyõztesének.
Házi pálinkák és zserbók versenye:
Regisztráció, nevezés a zsûri asztalánál 9.00 és 10.00 óra
között. A 2 dl pálinkát és a 4 szelet zserbót 11.00-ig kell a
zsûri asztalánál leadni. 15.00 órakor eredményhirdetés. A
nevezési díj 200 Ft/ kategória.
Jelentkezni 2015. július 8-ig kell a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, illetve a rendezvény
napján a helyszínen. Kérjük jelezze, hogy kér-e a fõzéshez
halat!
Lipcsei Zoltán polgármester

2015. június

tételére.
A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások
számára külön kérdõív került összeállításra, melyek kitöltése
önkéntes és anonim. A két kérdõíven 9-9 hatósági eljárás
díjának vagy illetékének csökkentésére, megszüntetésére
tehet javaslatot a kitöltõ, valamint lehetõsége van további 1-1
díj vagy illeték csökkentését, megszüntetését ajánlani.
A kérdõívek kitöltésére 2015. június 5-tõl 2015. augusztus 6-ig
van lehetõség.
A konzultáció lefolytatásának formái:
Papíralapú konzultáció
Az állampolgároknak lehetõségük van a kérdõíveket papír
alapon kitölteniük, és leadniuk a Kormányhivatalok
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben.
Internetalapú konzultáció
A kérdõív kitölthetõ a www.kormanyhivatal.hu honlapon
keresztül is. Az online kérdõívek kitöltésére 2015. augusztus 6án 24.00 óráig nyílik lehetõség.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
településen 1,5-2 hónapig ivóvíz hálózati
csomópont átépítések folynak, az ivóvízminõségjavító program keretében. A kivitelezés során
történhetnek vízkorlátozások, amelyekrõl a
kivitelezõ elõre értesíti a érintett ingatlanok lakóit.
Az esetlegesen elõforduló rendkívüli vízhiányról,
az alábbi elérhetõségeken tájékozódhat:
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
facebook oldalán és Nagy Imrénél (Alföldvíz Zrt.)
Mobil:+36/30/488-14-54.

Tisztelt Lakosság!
Köröstarcsa Község Önkormányzata kupakgyûjtést
szervezett egy 14 éves oszlári kislány külföldi mûtétjének
támogatásához, az összegyûjtött ~ 20 kg kupakot 2015.
június 18-án postáztuk. Köszönjük a támogatásukat!

Közigazgatási rezsicsökkentés
A Kormány célul tûzte ki az állampolgárok és a vállalkozások
széles körét terhelõ fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló
állami rezsicsökkentést.
A Kormány döntött arról, hogy 10 milliárd forint összegû
közigazgatási rezsicsökkentést hajt végre, melyet az
állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani.
Ennek érdekében az állampolgárok és vállalkozások
bevonásával konzultációt kezdeményez. A konzultációban részt
vevõk számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási
szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével összefüggésben
fejthetik ki véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy
további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé
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