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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2017. július

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

17. évfolyam 5. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tisztelt Lakosság!

2017. augusztusától elindul a lakosság részérõl díjmentesen
igénybe vehetõ házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtési
rendszer. A DAREH Bázis Zrt. a szolgáltatás igénybevételéhez díjmentesen, ingatlanonként egy darab szelektív
hulladékgyûjtõedényzetet biztosít.
Az edényzetek 2017. július 31-tõl 2017. augusztus 12-ig
Köröstarcsa Kossuth u. 38/A. szám alatti Tûzép telepen
vehetõk át hétfõtõl péntekig: de: 8-10 , du: 13-15 óra,
szombaton: 8-10 óra között.
Az edényzetek átvételéhez kérjük hozza magával személyi
igazolványát és lakcímkártyáját. Azon ügyfeleink esetében
akik - koruk, egészségügyi állapotuk miatt- nem tudják
megoldani a telephelyen történõ edényzet átvételét,
kapacitásuk függvényében az Önkormányzat lehetõséget
biztosít az edényzet kiszállítására. Az edényzet kiszállitását
Ügyfeleink az Önkormányzatnál kérhetik idõpont egyeztetéssel.

Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy kukáikat
szerda reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Tappe Kft.

A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést havonta egy
alkalommal (a késõbbiekben meghatározott ürítési napokon)
vehetik igénybe majd a lakossági ingatlanhasználók.
A szelektív edényekben mûanyag és fém-csomagolási
hulladék, valamint papír hulladék helyezhetõ el:
Mûanyag csomagolási hulladék:
ásványvizes és üdítõs PET palack, mûanyag fólia, italos és
vegyszeres mûanyag flakonok, mûanyag zacskók és fóliák,
tejfölös és joghurtos poharak, PP és HDPE jelzésû kozmetikai
szeres flakonok.
Kérjük, hogy a poharak, flakonok és palackok elöblítve
kerüljenek a gyûjtõedénybe.
Fém-csomagolás i hulladékok:
fém italos dobozok, konzerves dobozok, alufólia, fém
zárókupak.
Papír hulladék:
kartonpapír, italos doboz, papír alapú újságok, kiadványok és
csomagolóanyagok
Üveg-csomagolási hulladék a szelektív edényekben nem
helyezhetõ el!
Az üveg-csomagolási hulladékot a lakosság továbbra is a
késõbbiekben kijelölt hulladékgyûjtõ szigeteken helyezheti
el.
Amennyiben a gyûjtõedények átvételével kapcsolatosan
kérdése van, úgy ügyfélfogadási idõben készséggel áll
rendelkezésére a Polgármesteri Hivatal illetékese a 66/480211 telefonszámon.
Tisztelettel: DAREH Bázis NZrt

XI. Hal és Falunapok
2017. július 14-15-én tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre a Hal és Falunapok a településen. A település
nyári kétnapos rendezvénye a helyi vállalkozók és kézmûvesek
által elõállított termékek kiállításával vette kezdetét. A Helyi
termék kiállítást Végh Judit a Humán és Ügyrendi Bizottság
elnöke nyitotta meg.

Végh Judit a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
A szokásokhoz híven ebben az évben is arra törekedtünk, hogy
minden korosztály megtalálja a számára kedvezõ szórakozási
lehetõséget, valamint lehetõséget biztosítottunk a helyi és
környezõ települések mûvészeti csoportjainak bemutatkozására.
A pénteki nap további része a Köröstarcsai Mazsorett Együttes
10 éves jubileumának ünneplésérõl szólt.
16:00 órakor kezdõdött a fúvószenekarral kísért mazsorett
felvonulás, melyet a Csökmõi Ifjúsági Fúvószenekar kísért. A
vendégcsoportok között szerepelt a Biharnagybajomi, a
Füzesgyarmati, a Szeghalmi és a Vésztõi Mazsorett Együttesek.
Ezt követõen a 17:00 órától vette kezdetét a gálamûsor az
általános iskola tornatermében, ahol sor került a Szivárvány és
Százszorszép csoportok minõsítésére. Mindkét csoport remekül
szerepelt így arany minõsítéssel zárták az évet.
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A mûsor részeként a felnõttek is készültek egy koreográfiával,
ami osztatlan sikert aratott a nézõk között.
A szombati napot a Hal és tájjellegû ételek fõzõversenyével és a
házi pálinkák és kókuszos sütemények versenyével indítottuk.
Amíg a csapatok elfoglalták helyüket a ligetben és nekiláttak a
fõzéshez addig a kilátogatókat retro motor kiállítással,
horgászbemutatóval és színpadi mûsorokkal szórakoztattuk.
Ezzel párhuzamosan a Szabó Károly Mûvelõdési Házba
megérkeztek az oromi és vadászi testvértelepüléseink
delegációi, illetve kezdetét vette az idén 20 éves Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete ünnepi mûsora és az elszármazottak
találkozója.
Az elmúl két évtized alatt a KÖBE számos pályázat
benyújtásában vett részt önállóan vagy az Önkormányzattal
közösen. Az egyesület településen folytatott munkája
példaértékû.
2005-ben a KÖBE emléktáblát állíttatott a köröstarcsai születésû
Szabó Károly történésznek a Mûvelõdési Házunk falára.
A 2012-es év folyamán az Önkormányzattal együttmûködve egy
a falumegújításra és fejlesztésre elnyert támogatásból, a
Kossuth tér új díszburkolatot kapott, illetve díszkúttal,
pihenõpadokkal és játszótérrel bõvült a tér.
Szintén az egyesület érdeme a Somkertünk díszkapuja hiszen azt
is õk állíttatták.
A településszépítésen kívül ápolják és õrzik a település
helytörténeti gyûjteményét a tájházban, valamint fontos
számukra az elszármazottakkal való kapcsolat tartás, így minden
évben, ahogy idén is, a falunapok alkalmával megrendezik az
elszármazottak találkozóját.
Az ü nne psé get köv etõ en, dél ben Kör öst arc sa K özs ég
Önkormányzatának csapata birkapörkölttel vendégelte meg
meghívottjait.
A délután során Vadász testvértelepülésünk fiataljai léptek fel a
színpadon egy zenés produkció keretében, majd a KNER TSE
táncosai tartottak bemutatót.
16:00 órakor kezdetét vette a Hal és tájjellegû ételek és a házi
pálinkák és kókuszos sütemények versenyének eredményhirdetése.
A versenyen idén is szép számmal képviseltették magukat a
csapatok. Hal étel kategóriában 7 nevezõ, táj étel kategóriában
22 nevezõ, kókuszos sütemények kategóriában 17 nevezõ, házi
pálinka kategóriában 11 nevezõ volt.

2017. július

A díjak átadásánál Dankó Béla országgyûlési képviselõ és
Wagner Márton a zsûri elnöke közremûködött.

Wagner Márton a zsûri elnöke, Dankó Béla országgyûlési
képviselõ és a Viktória csapat
Az esti színpadi programok az óvodások mûsorával kezdõdtek.
Az óvodások minden évben fellépnek a községi rendezvényeken, ezzel is erõsítve a közösséghez való tartozást.
Mûsoruk címe Vidám vízparti séta volt. Felkészítõk: Ági óvó
néni és Kati óvó néni voltak.
Következõ fellépõnk a Subrika hagyományõrzõ csoport volt,
mely 3 éve alakult mûvészeti iskolás gyerekekbõl. A csoport
célja a népi játékok, a néphagyományok felelevenítése a néptánc
alapjainak elsajátítása. A Subrika alapítója és mûvészeti
vezetõje Végh Judit hagyományoktató mûvésztanár.
Ezután következett a hüllõ show a Mesevilág bohócainak
köszönhetõen.
Nem hián yozh atot t a fell épõk sorá ból a körö star csai
asszonykórus sem, mely 1991-ben alakult. Tagjai énekelni tudó
lelkes asszonyok, a magyar népdalok szeretetével szórakoztatják magukat és a nagyérdemût.
Õket követték a Szivárvány hastánc csoport tagjai, akik Békésrõl
érkeztek, alapítójuk Plavecz Erika. A hastánc mára már fontos
része lett az életüknek, a közös próbák, órák, remekül
megmozgatják a testet, szórakoztatnak. Ahogy mondják: A
HASTÁNC A NÕIESSÉG TÁNCA!

A nyertesek:
Hal étel kategória:
I. Muslica csoport: Mezõberényi bakós halászlé
II. Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Család kedvence
III. Orosházi élet: Körösi halászlé
Táj étel kategória:
I. Vadásztársaság: Vaddisznó pörkölt
II. Betyárok: Betyáros
III. Viktória: Sertés vegyespörkölt
Kókuszos sütemény kategória:
I. Gáspár Tiborné: Kókuszkocka
II. Kopányiné Nyeste Edina: Kókuszos-ananászos-joghurtos
III. Somogyi Dóra: Kókuszos sakktábla
Házi pálinka kategória:
I. Gáspár Tiborné: Alma
II. Szathmári Sándor: Málna
III. Gáspár Tiborné: Cseresznye
Az ételek zsûrizésében Tánczos Eszter, Wagner Márton, Nagy
Attila és Bögre Mariann, a pálinkák zsûrizésében pedig Molnár
Sándor, Budai László, Nagy Sándor és Kovács Ferenc voltak
segítségünkre.

Paczuk Gabi
Paczuk Gabi, Oláh Ibolya: Baby és Tóth Vera: Sorskerék címû
számaival robbantotta fel a színpadot, megalapozva ezzel az est
hangulatát!
A nagy sikerre való tekintettel a mazsorettes anyukák újra
elõadták a gálamûsorra készült koreográfiájukat.

2017. július
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Ezt követõen sor került az Év Embere díj átadására, melyet idén
Molnár Zoltán kézilabda edzõ kapott. A díjat Lipcsei Zoltán
polgármester úr adta át.
A díjátadást követõen a Kredenc mulatós együttes következett a
színpadon. A dance-mulatós zenét játszó együttes tagja két
huszonéves fiatal (Berczelly Bálint és Mismás Attila, azaz
Misike). 2004-ben készítették el demoanyagukat, mely jól
ismert bulidalok feldolgozásait tartalmazta. Fõ ismertetõjegyük
a furulya, m ely különle ges, magyar os ízt kölcs önös a
formációnak.

2017.
2015.augusztus
február 3

2017. áprilisáig csak 3-an voltak, és akkor csatlakozott hozzájuk
Farkas Péter (Békéscsaba) aki több fellépésen basszusgitáron
mûködött közre. 2017. május 12-én a Csabai Csípõs Blues Club
felkérésére Békéscsabán az Elefánt Klubban adtak nagy sikerû
koncertet, szintén akusztikus hangszerelésben.
A falunapi fellépés mérföldkõ volt a zenekar életében hiszen
ekkor KNIGT RETURNS ROCK BAND néven léptek fel, az
eddigi akusztikus hangzást, eredeti elektromos rock hangzás
váltotta fel. Csatlakozott a zenekarhoz 2017 júniusában Ficzere
Szabolcs aki basszusgitáron, Farkas Péter pedig elektromos
gitáron játszott. Bobály Vendel Adrián csörgõzött és énekelt.

Év embere díj 2017.

Kredenc együttes
Majd a 2013-as X-faktorban megismert Csordás Ákos volt
következõ fellépõnk.
Csordás Ákos 25 éves énekes tehetség. Kiskorától kezdve
érdekelte a zene, és ez az idõ múlásával sem változott. 14 éves
korában lépett elõször a karriert jelentõ deszkákra, és azután már
egyre több helyen lépett fel gitárral vagy éppen anélkül. 2014.
Júniusában megjelent elsõ saját videóklipje a "Miért nem
mondod el", majd 2015-ben a You & I címû albumával rukkolt
elõ.
21:30 órakor a szintén hagyománnyá vált tûzijátékot láthatták a
ligeti tóhoz látogatók.
A tûzijátékot követõen a Knight Returns Rock Band szólalt meg
a színpadon. 2016 márciusában , Rigó Tamás ( Mezõberény ) és
Bobály András megalakította a Knight Returns Akusztik Bandet.
Több fellépésük volt amit még kétszemélyes zenekarként
vállaltak el. Csak magyar rock zenét játszanak, ekkor még
akusztikus formában, majd 2016 augusztusában csatlakozott
hozzájuk Csák Csaba ( Mezõberény), aki ütõs hangszerekkel
mûködött közre.

Knight Returns Rock Band

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõtestülete 2017. évben 118/2017. (VI.08.) számú határozata
alapján a Köröstarcsa Község Év Embere kitüntetõ címét
Molnár Zoltán kézilabda edzõnek adományozta.
A díj átadására 2017. július 15-én a XI. Hal és Falunapok
rendezvényen került sor. A díjat átadta Lipcsei Zoltán
polgármester.
Molnár Zoltán már az általános iskolai tanulmányai alatt
megismerkedett a sporttal, a kézilabdázás alapjaival. A
középiskola alatt is szerepelt a tarcsai csapatban. Érettségi után
bevonult katonának az Orosházi NB. II-es katonai csapatba.
Innentõl elkötelezte magát a kézilabdázással.
Pályafutása során több csapatban is szerepelt. Több mint 10 évig
játszott különbözõ városokban, az NB. I-ben.
Mindig büszke volt köröstarcsai származására. Csapattársai
számára mindig Õ volt a „köröstarcsai Molnár Zoli”. 2010-ben,
amikor visszaköltözött tarcsai otthonába többek felkérésére a
köröstarcsai kézilabda csapatok edzõje lett. Sportbeli sikerei,
szakmai felkészültsége és egyénisége miatt sikerült elérnie,
hogy az itteni játékosok mellé visszatérjen a vidéken szereplõ
NB-s játékosok egy része. Ezzel elkezdõdött az a folyamat, ami
ma is tart a férfi kézilabdások életében.
Mindig arra törekedett, hogy a csapat egyre jobban szerepeljen.
Kemény munkát, jó hozzáállást követelt játékosaitól, amely
rövid idõ alatt nagy sikert hozott. Többszöri bajnoki aranyérem
után, 2015 júniusában már nem lehetett nemet mondani az NB.
II-es indulási igényeknek.
Molnár Zoltán az NB. II-es szereplésre kiválóan összeszedte és
felkészítette csapatát. A csapat küzdeni tudása, összetartása
példamutató volt mások számára is. Az általa képviselt
különleges védekezési mód bevált és a Köröstarcsa együttese a
városi csapatok jelentõs részét megelõzve a kiváló 4. helyen
végzett a 2015-16-os évben.
Ezt a csodás eredményt nem hitték, hogy meg lehet ismételni.
Ennek ellenére, így történt. Molnár Zoltán által irányított csapat
rendkívüli hozzáállással, kiváló szerepléssel a 2016/17-es évben
az évtizedes NB-s múlttal rendelkezõ városi csapatokat
legyõzve és megelõzve, a Dél-Keleti csoport ezüst érmese lett.
Úgy tudjuk, hogy az NB. II. 72 csapata közül Köröstarcsa az
egyedüli község. Ezért is példátlan ez a siker, amely nemcsak a
játékosoknak, hanem a „siker kovácsának” /Molnár Zoltánnak/
is jelentõsen köszönhetõ.
A köröstarcsai kézilabda csapat sikereirõl több hónapon
keresztül csak nagybetûs szalagcímeket közölt a Megyei Hírlap.
Ennek hatására sikeres és elismert lett Köröstarcsa, nemcsak a
kézilabdások körében.
Molnár Zoltán sikeres sporttevékenysége, kiváló edzõi munkája
nélkül ez az elismertség és eredményesség soha nem következett
volna be. Ezért tartják Õt az „év emberé”-nek.
Játékosai, sportbarátai és minden sportszeretõ azt kívánja, hogy
legyen ideje, türelme további edzõi munkájához, hogy csapataival további szép sikereket érjenek el mindannyiunk örömére.

TARCSAI HÍRADÓ
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A Képviselõ-testület 2017. szeptember 14-én tartja
következõ soros ülését az alábbi napirendi pontokkal:
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester

2017. július

A Szivárvány csoport tagjai: Smiri Zsófia, Gyaraki Bettina,
Várhalmi Antónia, Almási Enikõ, Smiri Tamara, Vetési Viktória
Vivien, Török Csenge, Bátori Réka, Tóth Kinga, Somogyi Petra,
Bátori Orsolya

- Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálata
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõ
- Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
- Beszámoló a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Közszolgáltató Intézmény tevékenységérõl
Elõadó: Szabados Kata intézményvezetõ
- Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
tevékenységérõl
Elõadó: Forró Antalné intézményvezetõ
- Beszámoló a mezõõri õrszolgálat tevékenységérõl
Elõadó: Rangasz Dávid mezõõr, Lipcsei Zoltán polgármester
- Polgárõr Egyesület beszámolója tevékenységérõl:
Elõadó: Gyaraki Imre elnök
- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ

INTÉZMÉNYI HÍREK
10 éves a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes
Kedves Olvasó!
,, A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden forog, nincs
megállás. De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak,
üteme van, a lélek adja.”
(G. Hajnóczy Rózsa)
Mintha tegnap történt volna, Törökné Szentpéteri Ibolya óvó
néni megkeresett és arra kért, vállaljam el a köröstarcsai
gyerekek mazsorett oktatását. Felajánlotta a szervezõ munkáját,
csak szépeket és jókat mondott a gyerekekrõl és az itt élõ
emberekrõl. Elvállaltam, hittem Ibolyának, Õ az ígéretét
betartotta. Köszönöm.
A VI. Hal és Falunapok keretében megrendezett 10 éves
Jubileumi Gálamûsort, térzene és utcai felvonulás elõzte meg a
Köröstarcsai Mazsorett Együttes, a biharnagybajomi, a
füzesgyarmati, a szeghalmi és a vésztõi mazsorett csoportok,
valamint a Gál István karnagy úr által vezényelt Csökmõi
Ifjúsági Fúvószenekar közremûködésével.
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola zsúfolásig megtelt, elegánsan dekorált tornatermében, a
Szivárvány és Százszorszép csoportok, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség minõsítésére vállalkoztak.
A Csökmõi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretével, mindkét csoport,
Show kategóriában, a Szivárvány csoport ,,C” fokozatban, öt, a
Százszorszép csoport ,,B” fokozatban, 3 koreográfiával,
Kiemelt Arany Minõsítést szerzett.

A Százszorszép csoport tagjai: Vértes Dóra, Vértes Viktória,
Mokrán Dorina, Hajdú Petra, Nagy Alexandra, Baliga Tamara,
Tóth Gréta Janka.
A zsûri tagjai: Dr. Tóthné Rozsályi Judit alelnök asszony, Dohos
László tiszteletbeli elnök úr,
Jónásné Bacsó Mónika
ügyvezetõségi és elnökségi tag, aki Arany Gusztáv dédunokája.
A Gyémánt csoport és a Felnõttek csoportjának nagyszerû
bemutatója is óriási sikert aratott a jelenlévõk körében.
A Gyémánt csoport tagjai: Marti Réka, Szabados Emma, Nagy
Kinga, Róbert Hanna, Szentesi Anna, Karácson Mirella,Budai
Zoé, Kajla Auróra, Onódi Lujza, Vértes Nóra, Bakó Zsófia,
Szalai Viktória
A Felnõttek csoportjának tagjai: Bakóné Petõ Ildikó, Komróczki
Mariann, Szabó Katalin, Danyi Antónia, Zolnai Éva, Tóthné
Szabó Anita, Hajdú Józsefné, Vértesné Herbert Katalin,
Vértesné Szûcs Szilvia, Lipcseiné Szabó Szilvia, Törökné
Szentpéteri Ibolya.
Köszönjük Köröstarcsa Község Önkormányzatának, a település
és intézmények vezetõinek, Lipcsei Zoltán polgármester úrnak,
Szabados Kata és Török Imre Mihály intézményvezetõknek, a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóinak, az
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
munkatársainak és támogatóinknak a segítségét.

Köszönjük Köröstarcsa Község Önkormányzatának, a
Szivárvány és a Százszorszép csoportok tagjainak átadott
Díszokleveleket és az Elismerõ Plakettet, amelyet ,, Kiemelkedõ
mûvészeti tevékenységünkért '' vehettünk át.
Köszönöm tanítványaimnak és hozzátartozóiknak, a pozitív
hozzáállást, a példás összefogást, az anyagi áldozatvállalást, a
rendezvény színvonalas megszervezését, az impozáns
ajándékokat, a közönség megtisztelõ figyelmét és elismerõ
tapsait.
Macskinné Pór Erzsébet
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Idõsek klubja
Az Alapszolgáltatási Központban mûködik az idõsek nappali
ellátása, idõsek klubja. A klub szolgáltatásait a tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idõs koruk miatt
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek vehetik igénybe. A klub férõhelyszáma 24 fõ,
jelenleg 26 klubtagunk van.
Szolgáltatásaink a következõek:
- közösségi együttlét és pihenés biztosítása,
- szabadidõs tevékenységek, programok szervezése
(szabadidõs játékok és programok, sajtótermékek és könyvek
biztosítása, tévénézési, zenehallgatási lehetõség, kirándulások, bográcsozás stb )
- személyi tisztálkodás, ruházat tisztítása ( fürdési, tisztálkodási, mosási lehetõség),
- hivatalos ügyek intézése,
- egészségügyi ellátás (gondozónõ által, minden héten
szerdán): vérnyomásmérés, súlymérés,
- mentális gondozás: életvezetési, életmódbeli tanácsadás,
problémák megbeszélése, lelki támasz nyújtása
Helyben történõ étkeztetés formájában a klubtagok bent is
ebédelhetnek a klubban. Rendszeresen járunk kirándulni,
bográcsoztunk a kikötõben, Pósteleken, sétahajókáztunk a
Körösön. Ünnepségeinken rendszeres fellépõk az óvodások és
az iskolás gyerekek. A téli hónapokban, illetve rossz idõ esetén
az intézmény gépjármûvével történik a klubtagok szállítása az
idõsek klubjába. Lehetõséget biztosítunk a névnapok,
születésnapok megünneplésére.
Ebben az évben két klubtagunkat köszöntöttük születésnapjuk
alkalmából.
Gál Imréné Mariska néni február 25-én a 80., Kiss Lászlóné
Margit néni június 8-án a 90. szülinapját ünnepelte a klubban.
Ezúton is szeretettel köszöntjük õket!
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Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának az
idõsek klubjához, kedvet éreznek a szabadidõs tevékenységekhez, kirándulásokhoz, közös játékokhoz, ünnepségeken való
részvételhez.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Köröstarcsa Kossuth tér 2. szám
alatt az idõsek klubjában, illetve 66/ 480-398-as telefonszámon.
Vértesné Herbert Katalin
intézményvezetõ

„Várom az iskolát!”
Iskola elõkészítõ foglalkozás nagycsoportos óvodások
részére.
Szeretném megkönnyíteni a gyermekek számára az óvodából
az iskolába való átlépést. Felkészíteni, ráhangolni õket az
iskolai életre.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény Nyári napközis foglalkozás keretében Iskola
elõkészítõ foglalkozást tart Forró Antalné intézményvezetõ
vezetésével.
A foglalkozások idõpontja: augusztus 14-tõl 25-ig,
6 alkalom, heti három délelõtt 9.00-11.00. (hétfõ, szerda,
péntek)
A 6 alkalom ára: 600 Ft (100.-/alkalom)
Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Kossuth
u. 18-20.
Célom, hogy gyermeke várja az iskolát, örömmel menjen oda
és képességeinek megfelelõ szép eredményeket érjen el.
Fontosabb témaköreink: memória fejlesztése, érzékszervek
megdolgoztatása, megfigyelések formák és színek közt,
ismerkedés a mennyiségekkel több/kevesebb fogalma, rész
egész kapcsolata, irányok ismerete, ceruzafogás, vonalvezetés, önismeret fejlesztése, hangoztatás, feladattartás erõsítése
Érdeklõdni a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
vagy telefonon: 06/20/565-2550; 480-824
Minden érdeklõdõt szeretettel várok!
Forró Antalné Ági néni

I. Rockport Night
2017. augusztus 12.
Kishajó kiköto

19:30 Kemény Gitárklub
20:30 East End
22:30 Mártone Netwörk

Nyitva tartásunk: hétfõtõl - péntekig 7.00 -15.00 óráig.
A szolgáltatások térítésmentesen vehetõk igénybe. / kivéve az
étkeztetés és a kirándulások költsége/

Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000
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