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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy Magyarország köztársasági elnöke
országos népszavazást tûzött ki a következõ kérdésben:
Akarje-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?
A kitûzött országos népszavazáson Köröstarcsán mûködõ
szavazóhelyiségek címe:
1. számú szavazókör Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20.
2. számú szavazókör Önkormányzati Konyha
Köröstarcsa, Kossuth u. 39.
3. számú szavazókör Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
Köröstarcsa, Kossuth u. 41/a.
A szavazás ideje: 2016. október 2-án 6-19 óra között.
Tájékoztatom, hogy valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségekben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát, valamint
személyi azonosítóját vagy lakcímét igazolja a következõ
érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
a.) lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetõi engedély vagy
b.)a lakcímet vagy a személyi azonosítót tartalmazó
személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog
gyakorlására nincs lehetõség.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségektõl
eltérõ helyen, de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elõ. Az
átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyarországi
településen szavazhat. A kérelemnek legkésõbb 2016.
szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti
névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elõ. A
külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott

külföldi településen, a nagykövetségen vagy fõkonzulátuson
szavazhat. A kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelõzõen a
helyi választási irodához nyújthatja be legkésõbb 2016.
szeptember 30-án 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu). A kérelem
levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási
irodába, melyhez a valasztas.hu honlapról tölthet le
nyomtatványt.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a valasztas.hu
honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban
mûködõ választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.
Helyi Választási Iroda
A képviselõ-testület 2016. szeptember 15-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület megállapította, hogy a Ligetaljai horgásztó
hasznosítására beérkezett pályázatok érvénytelenek, mert a
pályázók nem feleltek meg a pályázati kiírásnak a pályázat
benyújtásakor nem szerepeltek a KOMA adatbázisban, ezért a
Ligetaljai horgásztó hasznosítására vonatkozóan új pályázatot
írt ki. A pályázati kiírás annyiban változik, hogy a pályázat
benyújtási határideje: 2016. október 20. Az elbírálás határideje:
2016. október 27. A pályázatról felvilágosítást nyújt: Nosza
József alpolgármester. A pályázati kiírás megtalálható a
www.korostarcsa.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján.
A testület elfogadta a mezõõri õrszolgálat tevékenységérõl szóló
beszámolót és megbízta a hivatalvezetést, hogy a mezõõri
szolgálat többletbevételének felhasználására a 2017. évi
költségvetési koncepció elõterjesztésében tegyenek javaslatot,
valamint hogy a mezõõr lõszer vásárlásának mértékére és a
költségátalányára vonatkozóan készítsenek elõterjesztést.
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A testület az Önkormányzat és Intézményei 2016. I. féléves
beszámolóját elõterjesztés szerint elfogadta. Megállapították,
hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil.

A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16. kódszámú pályázati kiírásra - az ASP rendszer
kiépítésére - 6 MFt vissza nem térítendõ támogatásra.

A képviselõ-testület módosította a 16/2016.(II.04.) számú
határozatának határidejét - mely az LMR-307 forgalmi
rendszámú Ford Transit gépjármû értékesítésére vonatkozott 2016. október 27. napra.

A képviselõ-testület a 6/1994.(VIII.25.) számú önkormányzati
rendelet alapján útépítési együttmûködési megállapodás
megkötését kezdeményezi az Ady Endre és a Holtkörös utcák
ingatlan tulajdonosaival. Megbízták a polgármestert a
megállapodás aláírásával és a kivitelezés lebonyolításával. A
beruházás forrása a költségvetésben rendelkezésre áll, mely
kiegészül a lakosok által fizetendõ hozzájárulással.

A képviselõ-testület a 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítását elfogadta. A módosítással a költségvetés fõösszege
811.387 eFt-ról 821.104 eFt-ra változott.
A testület úgy döntött, hogy a NET Zrt. vagyonkezelésében lévõ
állami tulajdonban lévõ köröstarcsai ingatlanokról való döntést a
jogszabályi feltételek biztosítása után tûzi ismételten
napirendre.
A képviselõ-testület Köröstarcsa Község Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát az elõterjesztés szerint elfogadta.
A szabályzat elfogadásával egyidejûleg a 83/2009.(V.26.) számú
határozattal elfogadott K özbeszerzési Szabályzat h atályát
vesztette.

A testülete megbízta a polgármestert, hogy a a Digi Távközlési és
Szolgáltató Kft-vel kössön bérleti szerzõdést 0555/2 és a 0518
hrsz-ú területekre határozott idõre 2029. június 15-ig napjáig
bruttó 508.000,-Ft/év/terület összegû bérleti díjra.
A testület módosított a 85/2016.(VI.09.) számú határozatát,
melyben a Kossuth téren felállítandó emléktábla szövegét
meghatározta. A módosított szöveg a következõ: „Ahol a
hõsöket nem felejtik, mindig lesznek újak. Az 1956-os
Emlékbizottság támogatásával állíttatta Köröstarcsa Község”

A képviselõ-testülete az Alapszolgálati Központ önköltség
számítási szabályzatának módosítását jóváhagyta.
A testülete nem értett egyet azzal, hogy a Békés Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerzõdése módosításra
kerüljön úgy, hogy a tagi kölcsönként nyújtott összeg
pótbefizetésnek minõsüljön.
A képviselõ-testület jóváhagyta, hogy a hatékonyabb
önkormányzati munka érdekében a képviselõk különösen az
alábbi szakterületeken segítsék a polgármester és a képviselõtestület munkáját:
1. dr. Bácskay Tamás egészségügy, civil szervezetek
2. Kovács László
gazdasági ügyek, útépítés, vagyoni
típusi ügyek, mezõgazdasági ügyek,
közszolgáltatások
3. Marton László
településüzemeltetés, közrend közbiztonság, tûzvédelem
2. Nosza József
alpolgármester
3. Török Imre Mihály sport, köznevelés
4. Végh Judit
kultúra, közmûvelõdés, hagyományápolás, örökségvédelem
A képviselõ az adott szakterületen jelentkezõ önkormányzati
ügyek véleményezésére, javaslattételre kerülne bevonásra.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert és a címzetes
fõjegyzõt, hogy 2018. november 30-ig gondoskodjanak a
HÉSZT elõterjesztésérõl a szükséges véleményezési eljárás
lefolytatása után. A képviselõ-testület megbízta a címzetes
fõjegyzõt az épített és természeti értékek védelmérõl szóló
13/2015.(IX.14.) számú önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország
2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet 18. a
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítõ támogatás elnyerése céljából. A
támogatáshoz vállalt önerõ összege: 300.000,-Ft, melyet a
képviselõ-testület a szociális elõirányzatai terhére biztosítja. A
települési önkormányzat a szociális célú tüzelõanyagban
részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér.

Augusztusban megkezdõdtek a mûfüves labdarúgó pálya
kivitelezési munkálatai a Községi Sportpályán.

Közfoglalkoztatási Kiállítás Békéscsabán
A Békés Megyei Kormányhivatal szervezésében 2016.
szeptember 8-án került megrendezésre a negyedik
Közfoglalkoztatási Kiállítás Békéscsabán. A rendezvényen
látványos keretek között megtekinthetõek voltak a megye
települései által megvalósított közfoglalkoztatási programok
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eredményei. Természetesen, Köröstarcsa Község is
képviseltette magát a rendezvényen, ahol a Belvízelvezetési
programmal, a Belterületi Közutak karbantartása programmal, a
Mezõgazdasági programmal, a Bio- és megújuló energia
felhasználás programmal mutatkoztunk be. Az arra járó
vendégeket a Minta Menza ízei várták, zöldfûszeres sajtkrémesés tojáskrémes falatkák formájában.
Ezúton szeretnénk megköszönni a KNER TSE táncosainak
szereplését, név szerint: Gyaraki Viktor, Szabó László-Kovács
Szabina, Bokor Kevin-Frey Tímea, Bokor Milán-Kovács Petra,
akik Köröstarcsát képviselték fellépésükkel a kiállításon.

Megyenap 2016
2016. szeptember 3-án került megrendezésre a Megyenap
Békéscsaba fõterén. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a
figyelmet Békés megye értékeire.
A Békés Megyei Értéktárban szereplõ 24 tételt külön faházakban
mutatták be, valamint kézmûves vásár fogadta a látogatókat.

2015. február 3

összefolyásánál lévõ Szanazug volt az elsõ állomás. Ezt
követõen a Békés Dánfoki Kishajó kikötõben ért véget az
elsõ nap.
Vasárnap reggel indult tovább a csapat Békésrõl és 15:00 óra
környékén futottak be a Köröstarcsai Kishajó kikötõbe, ahol a
település önkormányzatának jóvoltából babgulyás várta az
evezõsöket.

Roma Nap
2016. augusztus 13-án került megrendezésre a Roma nap
Köröstarcsán, melynek ismét a Liget adott otthont.
A programok délelõtt kezdõdtek kézmûves foglalkozással, és
íjászattal, délben pedig
ebéddel kedveskedtek a
megjelenteknek. A szellemi játékok kedvelõi megfejthették a
roma napi keresztrejtvényt. A sikeres megfejtésekért díjazásban
részesültek a gyerekek. A finoman elkészített lecsó
elfogyasztása után egy zenés táncos mulatság vette kezdetét, és
végül
Bangó Marika mûsorával ért véget a családias
hangulatban eltelt nap.

INTÉZMÉNYI HÍREK
VIII. Szilvanap és
II. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál
A Köröstarcsáért Barátok Egyesülete, a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében, 2016. szeptember 10-én került
megrendezésre a VIII. Szilvanap és II. Kistérségi
Hagyományõrzõ Fesztivál melynek a Liget adott otthont.
Fotó: Zentai Péter (Békés Megyei Önkormányzat)
Az elsõ Megyenapon a helyi értékek települési értéktárba
kerüléséhez gratuláló oklevelet vett át Végh Judit, a Köröstarcsai
Települési Értéktár elnöke Szakáli István Loránd helyettes
államtitkártól és Zalai Mihály megyei elnöktõl.

Végh Judit a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete elnöke és
Lipcsei Zoltán polgármester köszöntõje után a rendezvény a
Köröstarcsai Óvodások mûsorával kezdõdött, õket a Subrika
hagyományõrzõ csoportja követte, ezután Bobály Vendel a
Macska és az egér barátságáról mesélt, Karácson Mirella pedig
Csóri Sándor: Csodakutya címû versét mondta el.

Egy hajóban evezünk
2016. augusztus 26-27-én tartották meg a Körösök magas
vízállása miatt júliusban elmaradt X. Egy hajóban evezünk
vízitúrát.
Szombat reggel a gyulai Kisökörjárási Információs- és
Fogadóbázistól indult a túra, majd a Fekete- és Fehér Körös

Subrika hagyományõrzõ csoport mûsora
A gyerekek után a Mezõberényi népdalkör és a Köröstarcsai
Asszonykórus énekelt.
A rendezvény szellemében a Borgula testvérek táncoltak és
énekeltek. Benedetta egy szép népi balladát énekelt majd
Bendegúz Magyarpalatkai sûrûmagyaros és korcsos táncbemutatót tartott, végül pedig Benedetta és Barnabás kalotaszegi
táncokat adtak elõ.
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jelmez készítés, kvíz játékok, sütemény sütés, íjászat, kézmûves
foglalkozás zajlott az indián kultúra keretén belül. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel második körben is meghirdettük,
melyre szintén nagy létszámban volt jelentkezõ.
A következõ táborunk már a tudatos környezetvédelem jegyében
zajlott „Öko tábor” elnevezéssel, ami az elõzõ évhez hasonlóan
jó hangulatban zajlott.

A Mezõberényi népdalkör mûsora

Kamuti néptánccsoport
A Kamuti néptánccsoport szintén a hagyomány jegyében
Szilágysági és kalocsai táncokat, Székelyverbunkot és forgatóst
táncolt, õket követte Paczuk Gabriella, aki Oláh Ibolya:
Magyarország címû számát adta elõ.
Egy kis hangulatváltással a KNER TSE táncosai Szabó László és
Kovács Szabina keringõit és latin táncait láthatta a közönség.
Végül a Szivárvány hastánccsoport mutatkozott be, akik
Békésrõl érkeztek hozzánk.
Az este táncházzal folytatódott, amiben Borgula Benedetta volt
segítségünkre, hogy bárki elsajátíthassa a néptánc alaplépéseit.
A szilvalekváros sütemények versenyén Borgula Pálné
zsûrielnök adta át a díjakat a versenyzõknek.

A gyerekek egy héten keresztül játékosan megismerkedhettek a
környezetükkel, a tudatos életmóddal a környezetünk
védelmével és ezekkel a tapasztalatokkal õk is letehették az
ökológiai lábnyomukat. Látogatást tettek a Vértes farmon, és az
Önkormányzat állattartó telepén, ahol az állattartás különbözõ
területeivel ismerkedhettek. Minden napra jutott rövidebbhosszabb kirándulás. A Ligetben és a Kishajó kikötõben
számháború, kincsvadászat, pihenésként pedig kézmûves
foglalkozások kvíz és ügyességi játékok színesítették a
programokat.
2016. augusztus elsõ hetében pedig azok nagy örömére, akik az
elsõ indián táborról lemaradtak, ismétlésre került sor. A
programok az elõzõhöz hasonlóan zajlottak és újabb, közel 20
gyermeknek lett vidám hangulatú néhány napja.
A táborozások után augusztus második hetétõl egészen a nyár
végéig minden hétköznap délelõtt felügyeletet és programokat
biztosítottunk a gyermekek számára, melynek a záró programja
egy paprikás krumpli fõzés volt. Nagy segítséget nyújtott
számunkra a Köröstarcsai Hangulat Brigád Közhasznú
Egyesület támogatása, hiszen az egyesület szerezte be
számunkra az alapanyagokat a finom paprikás krumplihoz.

A mûsorokkal egy idõben lehetõség volt kézmûves
foglalkozáson részt venni, megtekinteni az Értéktár kiállítást és
kitölteni az értéktár totót, kipróbálni a népi játékokat, az íjászatot
és lovaskocsizást.
A Köbe tagjainak jóvoltából szilvalekvár és betyáros készült,
mellyel a megjelent vendégeket kínáltuk meg.
A Phlox Tûzzsonglõr Csoport látványos bemutatójával, majd
egy közös tábortûzgyújtással zárultak a hagyományõrzõ
programok.

Nyári élet a Mûvelõdési Házban
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár szinte egész
nyáron folyamatos programokkal várta a gyerekeket.
2016. július 11.-én 3 napos Indián táborral vette kezdetét a nyár,
ahol az indián élet játékos megismerése, totem oszlop építés,

Ezzel párhuzamosan, augusztusban 6 alkalommal Fórró Antalné
„Ági óvó néni” a N apközio tthonos Óvoda és Bölcsõd e
inté zmén yvez etõj e isko la-e lõké szít õ fogl alko zást tart ott
azoknak a gyerekeknek, akik szeptemberben ültek elõször
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iskolapadba.
Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki
valamilyen formában hozzájárult a nyári programok
megvalósításához.
Támogatóink: Gyõri Sándor, Hajdú Erika, Baráth Orsolya,
Somogyi Vida Szilvia és Somogyi Tamás, Vértes Gáborné,
Forró Antalné, Szabados Róza, Lipcseiné Szabó Szilvia, Csárda
Agro Zöldségtermelõi Értékesítõ Szövetkezet, Kishajó Kikötõ,
Köröstarcsai Hangulat Brigád a Köröstarcsai Fiatalokért
Közhasznú Egyesület.

SPORTHÍREK
Kis Iskolák Diákolimpiája Országos
Döntõ
Gyula, 2016. június 23-26.
A 2015/2016. tanévi országos döntõre az ország 19 megyéjébõl
130 iskola, közel kilencszáz fõ képviselõje érkezett Békés
megyébe, Gyulára. A 200 fõ tanulói létszám alatti általános
iskolák sportversenyének országos döntõjében a Köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
sportolói fiú és leány atlétika csapattal, fiú kispályás labdarúgó
csapattal és leány kézilabda csapattal vehettek részt Békés
megye képviseletében.
Fiú atlétika csapatunk 17 csapatból a 12. helyezést, leány atlétika
csapatunk 17 csapatból a 11. helyezést, fiú kispályás labdarúgó
csapatunk 19 csapatból a 16. helyezést érte el.
Leány kézilabda csapatunk a 15 csapatos mezõnyben
valamennyi mérkõzését megnyerve 1. helyezést ért el, s ezzel
Diákolimpiai bajnoki címet szerzett.
A színvonalasan megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésen
a csapat tagjai közel ezer ember elõtt vehették át a kupát és az
aranyérmeket. A torna gólkirálynõi címét 51 góllal csapatunk
sportolója Török Csenge nyerte el.
A csapat tagjai voltak: Ármás Vivien Zsuzsanna, Budai Cintia,
Burai Ramóna, Földesi Nikoletta, Kovács Aliz, Kovács
Julianna, Mezei Violetta Barbara, Hajdu Petra, Palotai Petra,
Török Csenge, Vértes Viktória. (Testnevelõ tanár: Pallagi
Sándorné, edzõ: Török Imre Mihály.)
A bajnoki címmel jár az is, ha valaki a csapat tagjai közül nyolc
éven belül felsõfokú intézménybe jelentkezik, akkor a felvételi
pontjaihoz 10 többlet pontot kap, amelyrõl a Magyar Diáksport
Szövetség hivatalos igazolást állít ki.
Török Imre Mihály
intézményvezetõ

Balog Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke és Baktai
Ferencné, Gyula város sportreferense közösen meggyújtotta az
olimpiai lángot.

Molnár Diána a Békés Megyei Diáksport Tanács titkára és
Kónya István alpolgármester átadja a Török Csenge
csapatkapitánynak a kupát és oklevelet

Köröstarcsai Községi Sportkör
NB.II-es férfi felnõtt és junior kézilabda
csapatainak 2016/2017-es õszi sorsolása
Idõpont Helyszín
Junior Felnõtt Indulás
Szeptember 18. Kiskunf.egyháza - Köröstarcsa 15.00 17.00 11.30
Szeptember 24. Köröstarcsa - Orosháza
18.00
Október 1.
Kiskunhalas - Köröstarcsa
15.00 17.00 11.30
Október 8.
Köröstarcsa - Újkígyós
16.00 18.00
Október 15.
Pick Szeged - Köröstarcsa
16.00 18.00 13.00
November 5. Köröstarcsa - Mezõtúr
16.00 18.00
November 12. Kunszentmárton - Köröstarcsa
16.00 18.00 13.30
November 20. Makó - Köröstarcsa
17.00 15.00 12.00
November 26. Köröstarcsa - Kondoros
16.00 18.00
December 3. Túrkeve - Köröstarcsa
16.00 18.00 14.00
December 10. Köröstarcsa -Békéscsabai BDSK. 16.00 18.00

A vidékre indulás idõpontjai csak tájékoztató jellegûek. Az
indulás idõpontját az utolsó edzésen pontosítjuk. Kérjük, hogy a
játékosok úgy a hazai, mint a vidéki mérkõzésre a pontosított
idõpontra érkezzenek meg.
Támogatóinkat, szurkolóinkat ebben a szezonban is tisztelettel
várjuk hazai és vidéki mérkõzéseinkre. Kérjük, biztassák
sportszerûen játékosainkat a sikeres szereplés eléréséért.
HAJRÁ TARCSA
Széplaki Zoltán szak.o.vez

Sikeres szezonnyitó a birkózásban
A nyár alkalmával 12 bemutatóra hívtak meg bennünket, hogy
meggyõzzük a diákokat, szülõket, nevelõket a minõségi sport
nagyszerûségérõl. Emlékezetes egyhetes edzõtáboron vettünk
részt, hat diák részvételével. A tábor létszáma összesen 50 fõ
volt. A délelõtti-délutáni edzésprogramok után strandolás és
sárkányhajózás színesítette a programokat.
2016. szeptember 10-én országos diák birkózó versennyel
kezdtük az évet Tázláron. Résztvevõk: Schmél Zoltán, Kovács
Lívia, Balla Krisztián.
A százas létszámú versenymezõnyben, súlycsoportjában
Schmél Zoltán hibapont nélküli gyõzelemsorozattal, négy tus
gyõzelemmel elnyerte az arany érmet. Ezt követõen a
versenyelnökség döntése alapján kinevezték õt a vidék
legeredményesebb versenyzõjének és megkapta a kupát. Kovács
Lívia harmadik, Balla Krisztián második helyen végzett. A
Köröstarcsai DSE klubunk további fejlõdés alatt áll. Kaptunk
egy 5m2-es tükröt, megvásároltuk a második nemzetközi
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versenyszõnyeget, így három szõnyegen akár nemzetközi szintû
versenyt is rendezhetünk.
Az idei idény tervek: max. 5 verseny lebonyolítása Köröstarcsán
és folyamatos csapattalálkozók keretén belül szeretnénk edzeni.
További terveink megvalósításához nagyon sok köszönetet
mondunk az Arany Gusztáv Általános Iskolának, a nevelõknek
és Török Imre igazgatónak.

2016. szeptember

Kenderkóc Hagyományõrzõ
Csoport
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
hagyományõrzõ szakkört indít az
5-8 éves korosztály számára.
A foglalkozások várható idõpontja péntek délutánonként
16:00-17:00-ig.
Várjuk a szülõket és gyerekeket a
2016. szeptember 30-án 16:00 órától tartandó
bemutató foglalkozásra a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.
Részvételi díj: 1000.-Ft/ hó
Szakkör vezetõ: Végh Judit hagyományoktató,
mûvésztanár

Balla Krisztián II. helyezett, Schmél Zoltán I. helyezett, Kovács
Lívia III. helyezett, Hencz Gyula

Népzene
Néptánc
Népi játékok
Szeretettel várunk minden érdeklõdõ
gyerkõcöt szüleivel együtt
2015. október 8-án szombaton 09:00 kor a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba

TÖK JÓ
NAP-ra,
Meghívó
Idõsek világnapja alkalmából
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel
meghívja a község idõskorú lakosait
2016. szeptember 28-án (szerdán) 15.00-kor az
Idõsek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülõ
mûsoros délutánra a mûvelõdési házba.
Programok:
- Köszöntõt mond: Nosza József alpolgármester
- Õszi zsongás - Óvoda Margaréta csoportja
- Társastánc bemutató a KNER TSE tanulóinak
fellépése
- Dzsida Jenõ: Én hívlak élni címû versét elõadja
Paczuk Gabriella
- „Körösladányi Õszikék” Daloskör
- Szabó Adrián és Horcsák Martin zenés produkciója
A mûsor után megvendégeléssel kedveskedünk a
jelenlévõknek.
Szeptember 27-én 12.00-ig a 66/480-824-es
telefonszámon szíveskedjék jelezni, ha igénybe kívánja
venni az Alapszolgáltatási Központ által biztosított
kisbusszal történõ szállítási lehetõséget!
Idõsek Napja alkalmából jó egészséget és örömteli, szép
idõskort kívánunk!

ahol a következõ tök jó programokkal várunk benneteket:
- Tök faragás, töklámpa készítése
- Lampion készítése
- Hagyományos Tökfilkó keresés
- Tökös színezõ
- Kézmûveskedés a halloween jegyében
- Tökgurgató verseny!
- Tök szépségverseny
Természetesen nem maradhat ki a hagyományos
sült tök és fahéjas alma kóstolás sem!

Ne hagyd ki! Tök jó idõtöltés!
Aki tud narancssárga pólóban jöjjön!
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