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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. március

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

18. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében minden kedves köröstarcsai lakosnak szép tavaszt, jó
készülõdést és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület 2018. február 8-án tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nyertes pályázata esetén
elfogadja a Tarcsai Agrár Zrt. Köröstarcsa, Kossuth u. 11. szám
alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó feltételeit az alábbiak
szerint: A szerzõdés aláírásakor kerüljön kifizetésre 2,9 MFt,
melybõl 2 MFt pályázati forrás, 900 eFt saját forrás, 2019. évben
pedig a fennmaradó 900 eFt.

„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
Juhász Gyula

Tájékoztatás

A testület, a háziorvosi szolgálat tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta és megbízta címzetes fõjegyzõt, hogy a 2.
számú háziorvosi körzet lakosságszám változását kísérje
figyelemmel és amennyiben a lakosságszám 1200 fõ alá
csökken, tegyen módosítási javaslatot a háziorvosi körzethatárának módosítására.
A testület úgy döntött, hogy a háziorvosi praxisra benyújtott
pályázatról a pályázó személyes meghallgatása után dönt.
A képviselõ-testület a fogorvos tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta és módosította a feladat-ellátási szerzõdést
a rendelési idõ vonatkozásában. A rendelési idõ: Hétfõ-Szerda
7.00-12.00, Kedd-Csütörtök 12.00-16.00 Péntek: 7.00-10.30. A
testület a fogorvos által fizetendõ rendelõ-fenntartási hozzájárulás összegét nem változtatta 2018. évre.

Tisztelt Választópolgárok!
Köröstarcsa községben az alábbi szavazókörök mûködnek:
1. sz. szavazókör Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u.
18.
Kijelölt szavazókör a település szintre bejelentkezett
választópolgárok és az átjelentkezett szavazók számára
2. sz. szavazókör Önkormányzati Konyha Kossuth u. 39.
3. sz. szavazókör Óvoda Kossuth u. 41/a.
Mindenki a választási értesítõben meghatározott
szavazókörben adhatja le szavazatát.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtõl
eltérõ helyen, de Magyarország területén tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elõ. Az
átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott magyarországi
településen szavazhat, a lakcíme szerint szavazólapon. A
kérelemnek legkésõbb 2018. április 6. 16.00 óráig kell
megérkezni a helyi választási irodába.
Helyi Választási Iroda

A képviselõ-testület a védõnõi szolgálat tevékenységérõl szóló
beszámolót elfogadta.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei
gondozási díját 2018. évben 0,-Ft-ban határozta meg.
A képviselõ-testület jóváhagyta a 2018. évi közfoglalkoztatási
Start Mintaprogramok megvalósítását, ezen belül belterületi
közúthálózat javítási, bio és megújuló energia felhasználási,
belvízelvezetési, mezõgazdasági programokat. A közfoglalkoztatás keretében összesen 52 fõt fog foglalkoztatni az
önkormányzat. A programok költségvetése megközelítõleg 100
MFt.
A testület megbízta a polgármestert a költségvetési rendelet
tervezet elõterjesztésével.
A képviselõ-testület megbízta az alpolgármestert, hogy vizsgálja
meg az 1587, 1802, 2199, 2247 és a 2307 hrsz-ú zártkerti
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ingatlanok értékesítésének lehetõségét.

Polgármesteri Hivatal)

A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a LeaderKisléptékû településfejlesztési akciók, felhívásra, településtörténeti kiadvány és kiállítóhely fejlesztés megnevezéssel, a
Köröstarcsa, Kossuth tér 10. szám alatti 565 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan vonatkozásában és biztosítja a fejlesztés
megvalósításához szükséges önerõt.

Elbírálás alatti TOP pályázat:
- Belterületi kerékpárút felújítása 65 MFt

A képviselõ-testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár és Köröstarcsa Község Önkormányzatának 2018.
évi rendezvénytervét. A XII. Hal és Falunapok dátumát 2018.
szeptember 7-8. napban határozta meg.
A testület elutasította a Soros-tervet, és azt, hogy a
településünkön bevándorlás-szervezõ irodát mûködtessenek. A
testület úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést
jelentõ tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Sorosterv és a bevándorlásszervezõ Soros-szervezetek ellen.
A képviselõ-testület a települési és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás
felülvizsgálatát tudomásul vette.
A képviselõ-testület tudomásul vette a Földmûvelésügyi
Minisztérium 2017. évi zártkerti program „Villamoshálózat
fejlesztése Köröstarcsa zártkertes övezetében” címmel
benyújtott pályázatát.
A testület a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján az óvodai beiratkozási idõpontját 2018. április 23-27.
napokon határozta meg.
A testület a 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadta. A terv
megtekinthetõ az önkormányzat honlapján.
A képviselõ-testület 2018. február 22-én tartotta soros ülését.
Az ülés elsõ napirendje a közmeghallgatás volt.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület módosította a 2017. évi költségvetését. A
módosítás után a 2017. évi költségvetés fõösszege 886.629 eFtról 892.020 eFt-ra változott.
A testület az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. alapításáról
szóló döntést levette a napirendrõl és a döntést a 2018.
szeptemberi ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület a civil szervezetek részére felosztotta a
2018. évi támogatást. A civil szervezetek részére összesen 4.782
eFt, ebbõl a sportszervezeteknek 3.586 eFt, a civil
szervezeteknek és a mûvelõdési ház csoportjainak 1196 eFt
került felosztásra.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi
költségvetését. A 2018. évi költségvetés fõösszege 871.824 eFt.
Tervezett beruházok, fejlesztések 344 MFt, ebbõl
Nyertes TOP pályázatok:
- Belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer felújítása 88 MFt
- Ligeti rendezvényközpont kialakítása 100 MFt
- Orvosi rendelõ felújítása és eszközbeszerzése 51 MFt
- Épületenergetikai fejlesztés 40 Mft (Mûvelõdési Ház,

Közfoglalkoztatási programok fejlesztési kiadásai 9 MFt
Háziorvosi körzetek infrastrukturális fejlesztése 3,5 MFt
Konyha épület felújítása 14,4 MFt
Konyha eszközbeszerzése 6,3 MFt
Szilárd burkolatú utak felújítása 17,4 MFt
Nem aszfaltos útalapok karbantartása 1,6 MFt
Térfigyelõ rendszer fejlesztése 1,5 MFt
Járda felújítási program folytatása 1,3 MFt
A képviselõ-testület megválasztotta a Szavazatszámláló
Bizottság tagjait és póttagjait.
A testület elfogadta a „Ligeti rendezvényközpont kialakítása
(színpad, hang-, és fény-technika, rendezvénysátor beszerzése)
Köröstarcsán” tárgyú építési munkák közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, melyet megküldött a Borgula-Ép Kftnek, a Kopp Export-Import Kft-nek, a Kovács Kõimport Kftnek, a Satis-Mobil Projekt Kft-nek valamint a Békési Általános
Építõipari Bt-nek.
A testület módosította a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, a módosítás után
korszerûsítésre is kérhetõ kamatmentes kölcsön.
A testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy az elsõ lakáshoz
jutó fiatal házasok részére nyújtandó vissza nem térítendõ
támogatásnak a feltételeit dolgozza ki, és megbízták a Pénzügyi
Bizottságot, hogy vizsgálják meg ennek finanszírozási lehetõségét.
A képviselõ-testület jóváhagyta a polgármester 2018. évi
szabadságának ütemezését.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Cavity Eye-Hungary
Kft-vel kötött Ökocentrum bérletére vonatkozó szerzõdést 2023.
április 14. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díjat 2018. évben
480.000,-Ft+ÁFA/év összegben, 2019-tõl évi nettó 500.000,Ft/év összegben határozta meg.
A képviselõ-testület zárt ülésen elutasította a háziorvosi praxisra
benyújtott pályázatot - a pályázó nem jelent meg az ülésen.
A képviselõ-testület 2018. március 13-án rendkívüli ülést
tartott.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy az
önkormányzat tervezett hitelfelvételéhez szükséges elõzetes
adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, a
Kossuth úti régi óvoda épület eladását hirdesse meg,
tájékozódjon a vásártérre tervezett hulladék feldolgozó
ügyében, valamint az önkormányzat tulajdonát képezõ tölgyes
erdõ hasznosításával, értékesítésével kapcsolatosan további
információkat szerezzen be a megalapozott döntés meghozatala
érdekében.
A testület úgy döntött, hogy az Ökocentrumot nem értékesíti.
A képviselõ-testület a külterületi út pályázatra elkülönített 1,7
MFt-os saját forrást átcsoportosítja a konyha felújítására.
Megbízták a polgármestert, hogy gondoskodjon az
önkormányzat költségvetési rendelet fentiek szerinti módosításának elõterjesztésérõl.
A testület a zártkerti földeladásból származó bevételt a konyha
felújításához tervezi felhasználni.
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Nemzeti ünnepünk: Március 15.
Március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójáról emlékeztünk meg.
Ünnepségünket az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskolánál tartottuk, ahol elsõként Dankó Béla
országgyûlési képviselõ ünnepi beszédét hallhatták a
résztvevõk.

Ezt követõen az Általános Iskola tanulóinak színvonalas
mûsorát láttuk, melyben felelevenítették a március 15-ei
eseményeket. A mûsort Wagner Éva pedagógus állította össze és
tanította be a gyerekeknek.

Végül a mûvelõdési ház nagytermében berendezett fotókiállítás
megnyitójával folytatódott a délután, ahol Szabados Kata
intézményvezetõ megnyitó beszédében elmondta, hogy a
meghirdetett kiállításra 13 jelentkezõ több mint 200 fotójából
került ki a legjobbnak ítélt 60 fotó. Kiállítóink név szerint:
Andrejsi Tímea, Bögre Mariann, Cseh János, Garzó Brigitta,
Oszlánszky Rita, Plavecz Anikó, Sántha Zoltán, Serfõzõ Bianka,
Somogyi Kiss Szilvia, Szalai Lajosné, Tóth Miklós, Török
Lajos, Török Zsuzsanna.
A megnyitón közremûködött Paczuk Gabi, aki elõadásában
Kányádi Sándor Álmodó címû versével gazdagította az
eseményt.
Békési Járási Hivatal (66/795-140)
Békési Kormányablak Békés, Kossuth utca 4.
Hétfõ: 7.00-17.00; Kedd: 8.00-12.00; Szerda: 12.00-16.00;
Csütörtök: 8.00-18.00; Péntek: 8.00-12.00
Mezõberényi Kormányablak Mezõberény, '56-os emléktér 1.
Hétfõ: 7.00-17.00; Kedd: 12.00-16.00; Szerda: 8.00-16.00;
Csütörtök: 8.00-18.00; Péntek: 8.00-12.00

INTÉZMÉNYI HÍREK
Aranykor

Majd a megjelent civil szervezetek és intézmények képviselõi
elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Petõfi Emléktáblánál.
Programunkat a Szabó Károly Mûvelõdési Ház falán elhelyezett
emléktábla koszorúzásával folytattuk. Lakatosné Kurucsó
Anikó ismertette az intézmény névadójának életét és munkásságát.

Az elmúlt évben ünnepeltük Arany János születésének 200.
évfordulóját. Ezt az esztendõt az Országgyûlés és a Magyar
Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította.
Az emlékév feladatainak és szervezésének ellátása érdekében a
Kormány Emlékbizottságot hozott létre, melynek elnöke Áder
János köztársasági elnök.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár azzal a kéréssel
fordult az Emlékbizottsághoz, hogy a mûvelõdési ház is szeretne
az Arany Emlékévhez kapcsolódóan programokat szervezni.
Kérésünk pozitív elbírálásban részesült így három programmal
készültünk a lakosságnak és az általános iskolás korosztály
számára.
Januárban a Magyar Kultúra napján a Békéscsabai Jókai Színház
színészeinek zenés irodalmi estjét láttuk, márciusban pedig az
Arany Gusztáv Általános Iskola 5. és 7. osztályos tanulói egy
tartalmas kiránduláson vettek részt. Úticélunk elsõ helyszíne
Nagyszalonta volt, ahol megnéztük hol és hogyan élt Arany
János gyermekkorában. A szülõi házban érdekes és új
történeteket hallottunk, majd a nagyszalontai Református
templomba is ellátogattunk, a mellette álló szoborparkban pedig
a gyerekek egy koszorút helyeztek el Arany János emlékének
tiszteletére.
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45 éves a köröstarcsai Nyugdíjas Klub

Csoportkép Arany János szobránál, Nagyszalontán
Utunkat a békéscsabai Meseházban folytattuk. A múzeum
látogatáson túl a gyerekek kipróbálhatták a nemezelést is.
Kirándulásunk utolsó állomása pedig a Jókai Színház volt, ahol
betekinthettünk, mi és hogyan zajlik a kulisszák mögött.
A kirándulás nem volt hiábavaló a gyerekek számára, hiszen az
ott látottak és hallottak alapján fel tudtak készülni a számukra
rendezett „Arany vetélkedõre”. Nagy öröm volt számunkra azt
tapasztalni, hogy a háziversenyen közel minden kérdésre és
feladatra jól tudták a csapatok a válaszokat. Ennek köszönhetõen
a verseny eredménye is izgalmasan alakult. A csapatok szinte
csak egy-két ponttal maradtak le egymástól. A vetélkedõrõl se
ment haza senki üres kézzel, hiszen minden résztvevõt
könyvjutalomban részesítettünk.
Eredmények:
I. helyezett: Nagyszalontai felfedezõk: Schmél Vivien,
Horváth Rebeka, Róbert Roxána, Gyõri Bence, Somogyi László
II. helyezett: Arany csapat rajongói: Boldizsár Petra, Horváth
Annabella, Burai Sándor, Burai Tamás, Fülöp László
III.helyezett: Aranyosak: Tóth Nóra, Páhi Titanilla, Szentpéteri
Hunor, Schmél István

Március 11-én ünnepeltük a Nyugdíjas Klub megalakulásának
45-ik évfordulóját.
1973-ban alakult a Nyugdíjas Klub. Az országgyûlés elfogadta
azt a törvényt, mely szorgalmazta a civil szervezetek
létrehozását és támogatását. Nálunk több éven keresztül a tarcsai
Petõfi termelõi szövetkezet keretén belül mûködött. Nagy
fordulatot vett a Nyugdíjas Klub életébe, amikor 1982-ben, az
akkor megbízott mûvelõdési ház vezetõje Tóth János pedagógus
mellé álltak az akkori tanácsi vezetõk. Így zöld utat adtak
mûködéshez, ettõl kezdve a Mûvelõdési Ház lett a székhelye a
Nyugdíjak klubnak.
1983-tól a Nyugdíjas klub vezetõje Gyaraki János lett. Az elsõ
önálló rendezvény a DÉFOSZ-ban zajlott, hiszen ott minden
adott volt a rendezvények fogadására.
Gyaraki János 1983-88-ig vezette a Klubot.
1988-1990-ig Gábor Károly lett a megbízott klubvezetõ. 1990tõl Tiba Mihály 10 évig vezette sikeresen a Klubot. 2000-2006ig Török Ferenc vette át a vezetést az akkor már több mint 100 fõt
számláló Klubnál.
Szerencsére még a mai napig köztünk él jó egészségben.
Szeretettel gondol vissza azokra az évekre. Ezúton is kívánunk
hosszú egészséges életet.
2010-2015-ig Bobály Andrásné összevontan vezette az
Asszon ykórus t a Nyugdí jas KIubba l, megkös zönjük az
önfeláldozó munkáját, hogy egyben tartotta a lecsökkent
létszámot.
2016-tól jelenleg is Gyaraki Imre a klub vezetõje.
Az ismertetõt és a köszöntés eket követõen a színpadi
mûsorszámok következtek.

Gyarakai Imre klubvezetõ és Paczuk Gabi
Elsõként Paczuk Gabi saját gondolatait hallhattuk, majd
Sohonyai Attila:A voltaknak címû versét adta elõ. Fehér László
két nótával örvendeztette meg a közönséget, majd az
Asszonykórus népdalokból összeállított elõadását hallották a
résztvevõk.

Nagyszalontai felfedezõk: Somogyi László, Horváth
Rebeka, Schmél Vivien, Róbert Roxána, Gyõri Bence

Köröstarcsai Asszonykórus
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Végül Petõ Lászlóné Éva néni Arany János: Mátyás anyja címû
versét adta elõ.
A mûsorszámok után pezsgõs koccintással gratuláltunk a klub
45. szülinapjához.
Az ebédet követõen pedig zenével, tánccal és tombolasorsolással folytatódott a délután.
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, akik segítették a
Klub sikeres munkáját, hogy megerõsödve tudja végezni a
nyugdíjasok összetartását és segítséget nyújtson ügyes-bajos
dolgaikban.
Gyaraki Imre

Iskolai színházlátogatás
A kultúra kedvelõiként színházbérletes 3.-4.-5 osztályos
tanulóink legutóbb Milne: Micimackó címû darabját láthatták a
békéscsabai Jókai Színházban.
Az elõcsarnokban érdeklõdéssel tekintettük meg azokat az
alkotásokat, amelyeket gyerekek készítettek Micimackó
mézesbödönét megformálva.

figyeltük az ötletes kosztümöket, kreatív ötleteket: Tû a
szénakazalban, Tarka macska az akváriumban, Egy zacskó
cukor, Fejetlenség. Tanakodott is a zsûri de unatkozni addig sem
volt idõ.
A Subrika táncházban mindenki rophatott és mulathatott
jókedvûen.
A zsûri döntése után sokan örülhettek a szerencsés
nyereményeknek.
Mindenki kedvence a Disco is elkövetkezett, s vidám
hangulatban zárhattuk az estét.
Köszönjük a segítségét a helyi Önkormányzatnak a táncosok
utaztatásáért, szülõknek, hozzátartozóknak és szervezeteknek a
tombolára felajánlott szép és értékes tárgyakért, a helyi
Polgárõrségnek jelenlétükért, kollegáimnak a munkájukért és a
Diákönkormányzatban dolgozó tanulóknak a szervezéséért.
A DÖK vezetõsége nevében
Szegedi Katalin felelõs pedagógus

Mazsorett sikerek

Az elõadásról így vélekedik Tóth Imre 5.osztályosunk :
"Nagyon tetszettek a modern ,fiatalos jelmezek. "
" Nekem az a nagy könyv gyönyörû volt, amit a szereplõk
lapoztak és a díszletet jelentette. "
"A legemlékezetesebb számomra Micimackó sorai: " Hétfõtõl péntekig azon gondolkodám , hogy kicsoda a micsoda vagy
micsoda a kicsoda ! "

Az V. Szolnok Open Országos Mazsorett Versenyen (2018.
február 24.) a Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt
csoportja remekül szerepelt, amelyhez szívbõl gratulálunk!
Eredmények:
A kislányok Mini korcsoportban, Csapat - Bot kategóriában, I.
helyezést értek el.
A MINI korcsoport legmagasabb pontszámáért KÜLÖNDÍJBAN részesültek.
Orosházán, (március 24.) a XVIII. Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Táncmûvészeti Minõsítõ Versenyén, a 6-12 évesek
mezõnyében, Bronz Minõsítést szereztünk.

A felvonások közötti szünetben csodálattal néztük meg Katkó
Ferenc színész macigyûjteményét az aulában. Izgalmas keresés
volt a darabban szereplõ színészek "civil" arcképének
felfedezése a társulati tablón.
Már várjuk a 3.elõadást áprilisban , amikor a Beszélõ köntös
címû darabot tekintjük meg.
Szegedi Katalin tanító

Farsang volt, állt a bált
Nagy várakozással készültünk az idei farsangra. A
diákönkormányzat tagjai lelkesen ötleteltek új játékokkal, a
napközisek dekorációval.
Korán elkezdõdött a forgatag: durrantak a titoklufik, forgott a
szere ncsek erék, pörög tek a flako nok. Megje lente k
a
fõszereplõk: Polip, Gólya, Jázmin hercegnõ, Táncosnõ ,Bárány,
Fogtündér.
A rendezvény mûsorát a békési Zumba tánccsoport nyitotta meg.
Friss hangulattal, lelkesedéssel hamar tele lett a parkett.
Gyerekek és szülõk jókedvû közös táncra kerekedtek.
A jelmezesek felvonulása nagy sikert aratott. Érdeklõdve

Gyémánt csoport tagjai: Szabados Emma, Szentesi Anna Bella,
Nagy Kinga, Szalai Viktória, Karácson Mirella, Marti Réka
Róbert Hanna, Kajla Auróra Réka, Vértes Nóra, Bakó Zsófia,
Budai Zoé Kinga. Mûvészeti vezetõ: Macskinné Pór Erzsébet
KÖSZÖ NJÜK szépe n az önkor mányz ati támog atást , a
Mûvelõdési Ház és a hozzátartozók segítségét.
Macskinné Pór Erzsébet

TARCSAI HÍRADÓ
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Részlet Gyõri Imre emlékverseibõl
"Tavaszi szél hozza meg az esõt.
Gyep legelõn friss fû nõ nagyra.
A kedves szeretõm hangja dalra fakad.
Szív dobogására a fa árnyékába húzódunk meg ma.”

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kívánunk!
HÚSVÉTI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ

Békés megyei forduló idõpontja:
2018.április 14. (szombat) 09,00 -13,00 óra
Helyszíne: Skoda Márkakereskedés,
Békéscsaba, Szarvasi út 74.
Regisztráció elõzetesen a honlapon,
illetve a verseny napján a helyszínen.
Információ: 30/418-8229

Jelentkezési feltételek: az egyik szülõ rendelkezzen
érvényes „B” kategóriás vezetõi engedéllyel,
a gyermek(ek) életkora 6 és 17 év közötti legyen.

A versenyen a család tagjainak együtt kell KRESZ tesztlapot tölteniük. A család egyik felnõtt tagjának autóval, a
gyermeknek/gyermekeknek pedig kerékpárral kell egy ügyességi pályát teljesíteni. Emellett egyéb
közlekedéssel kapcsolatos játékos és szórakoztató feladatok is várják a családokat, melyek teljesítése körülbelül
másfél órát vesz igénybe. A gyõztes család tovább jut az országos döntõbe, melynek fõdíja egy Skoda Rapid
személygépkocsi!
A verseny honlapján a családi vetélkedõtõl függetlenül 2018. április 30. és 2018. június 3. között ötfordulós,
játékos közlekedésbiztonsági vetélkedõ kerül lebonyolításra, amelyen bárki részt vehet. A hibátlanul teljesítõk
között fordulónként értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Lakossági felhívás!
A tavalyi hagyományt folytatva
az idén is állítunk tojásfát
Köröstarcsán a Som kertben.
Kérnénk a lakosságot, hogy aki
teheti 1 díszített kifújt vagy
mûanyag színes tojással, ill.
egyedi ötlettel gazdagítsa
a kijelölt fát.
Köszönettel a Mûvelõdési Ház
dolgozói

A Mûvelõdési Ház és
Könyvtár a
Nagycsaládosok
szervezetével Húsvéti
kézmûves foglalkozást
tart a
Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
2018. 03. 29-én (csütörtökön)
10.00 órától 13:00 óráig,
melyre kicsiket és nagyokat szeretettel vár!
Program:
- tojáskeresés,
- tojásfestés hagyományos
módszerekkel,írókázás,
- nyuszi simogató,
- tavaszi kopogtató készítés
- húsvéti dekorációkészítés
Aki tojást is szeretne díszíteni, az hozzon
magával kifújt vagy fõtt
tojásokat!
A belépés ingyenes!
Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete és a Mûvelõdési
Ház és Könyvtár dolgozói
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

