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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. május
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. április 28-án tartotta soron következõ
ülését, melyen az alábbiakról döntöttek.
A képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót elfogadta.
A képviselõ-testület a polgármester és a Köröstarcsáért Barátok
Egyesülete által aláírt, a Kossuth tér felújítására vonatkozó
megállapodás módosítását jóváhagyta. A megállapodást
2011. április 13-tól a fejlesztés megvalósítása érdekében
benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének benyújtásától
számított 5 évre módosították
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta. Az idõsek
nappali ellátása keretében lehetõséget kívánnak teremteni arra,
hogy az elmagányosodott, elsõsorban idõs lakosok
kiszakadhassanak megszokott környezetükbõl, új kapcsolatokat
építhessenek ki, illetve rendezvények segítségével új
ismeretekre tehessenek szert. A klub jelenleg 24 fõvel teljes
kihasználtságú. Házi segítségnyújtás keretében 3 fõ gondozó
27 ellátottról gondoskodik. A szociális étkeztetésre 40 fõ után
igényelnek állami támogatást. Gyermekjóléti szolgálatnál
jelenleg 21 család 59 gyermeke részesül alapellátásban, 9 család
12 gyermeke védelem alatt áll, továbbá 2 család szorul
támogatásra, melyeknél a gyerekek átmeneti nevelésbe kerültek.
A képviselõ-testület az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadta.
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi adatok:
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében júliusban
250, novemberben 255 gyermek részére folyósított egyszeri
5.800,-Ft összegû támogatást az önkormányzat.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 67 gyermek
részesült összesen 402 eFt. összegben.
Babatámogatást 19 gyermek után fizetett ki az önkormányzat
gyermekenként 10.000,-Ft-ot.
Településünkön 48 halmozottan hátrányos helyzetû gyermek
él, amelybõl bölcsõdés 2, óvodás 5, általános iskolás 26,
középiskolás 15 gyermek.
15 gyermek van védelembe véve, amelybõl 8 gyermek a
szülõnek felróható magatartás miatt került védelembe.
2010. évben nem indult a gyámhatóság elõtt
gyermekbántalmazás miatt eljárás.
Védendõ fogyasztásra vonatkozó igazolást (áram és gáz) 192
esetben adott ki az önkormányzat.
A gyermekjóléti szolgálatot 1141 esetben keresték fel.
Anyagi veszélyeztetettség miatt 19-en, szülõk életvitelébõl és
szülõi elhanyagolásból eredõ veszélyeztetettség miatt 16-an,
szenvedélybetegség miatt 9-en, magatartászavar miatt 7-en,
családi konfliktus miatt 4-en kerültek a alapellátásba.

A jelzõrendszer jól mûködik a településen, amely által 51
esetben érkezett jelzés valamilyen veszélyeztetettség miatt.
A beszámolók az önkormányzat honlapján megtekinthetõk.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítésérõl
szóló beszámoló keretében a
képviselõ-testület a 2010. évi ellenõrzési terv végrehajtásáról
szóló összefoglaló ellenõrzési jelentést, az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, valamint az
önkormányzat 2010. évi egyszerûsített beszámolóját
jóváhagyta.
A testület a 2010. évi gazdálkodása során keletkezett,
jogszabályok szerint felülvizsgálat pénzmaradványa
29.161.897,- Ft-ban hagyta jóvá az alábbiak szerint:
- Polgármesteri Hivatal
mûködési célú pénzmaradványa
13.637.008,-Ft
felhalmozási célú pénzmaradványa
15.207.000,-Ft
- Általános Iskola
mûködési célú pénzmaradványa
317.889,-Ft
felhalmozási célú pénzmaradványa
0,-Ft
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 2010. évi szabad
maradványával a 2011. évi költségvetési rendeletben tervezett
mûködési célú hitelfelvétel összegét csökkenti.
A testület megbízta Török Imrét az Arany Gusztáv Általános
Iskola és AMI igazgatóját, hogy az intézmény könyveiben még
nyilvántartott 2009. évi negatív pénzmaradványát 2011. évben
könyvvitelileg rendezze.
A képviselõ-testület módosította a polgármesteri hivatal
eszközök és források értékelési szabályzatát.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet
megalkotta. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés
teljesítésének bevételi fõösszegét 581.837 eFt-ban, kiadási
fõösszegét 566.001 eFt-ban állapította meg.
Az önkormányzat 2010. évi kommunális adó bevétele 3.633 eFt
volt.
A következõ kommunális feladatokhoz járultak hozzá:
közterület karbantartás, közvilágítási feladatok, az elhullott
állatok tetemeinek elszállítása, eb befogása, szúnyoggyérítés és
rágcsálómentesítés.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a Colas Zrtvel kössön szerzõdést a belterületi utak kátyúzására
vonatkozóan 2 MFt keretösszeg erejéig.
A testület döntött arról, hogy a kátyúzások elõtérbe helyezése
miatt a járdák javítására, építésére a II. félévben térnek
vissza.
A képviselõ-testület a Kövite Plusz Kft. ajánlatát fogadta el a
települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatására és megbízta a
polgármestert az erre vonatkozó szerzõdés megkötésével.
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A képviselõ-testület a méltányossági ápolási díj
megszüntetése mellett döntött és eszerint módosított a
szociális rendeletét. A méltányossági ápolási díj 2011. június 30ával kerül megszüntetésre.
A képviselõ-testület a költségvetési hiány megszüntetésére
tett javaslatokat elfogadta és megbízta a polgármestert, hogy a
soron következõ ülésre a 2011. évi költségvetési rendelet
javaslat szerinti módosítását terjessze a testület elé.
A testület megbízta a polgármestert, hogy az Aradi, Szabadkai
utcák belvízelvezetésének javasolt mûszaki megoldásának
költségvetését dolgoztassa kis és terjessze a képviselõ-testület
elé.
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának vagyon és
felelõsségbiztosítására kiírt pályázat nyertes ajánlattevõje a
Groupama Garancia Biztosító. A testület megbízta a
polgármestert a szerzõdés megkötésével.
A testület zárt ülés keretében az önkormányzat és intézményei
számlavezetésére vonatkozó ajánlatok tárgyalását levette a
napirendrõl azzal, hogy az önkormányzatok mûködését
szabályozó törvények elfogadását követõen tárgyalja meg a
számlavezetõ pénzintézetre vonatkozó elõterjesztést.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében egy kérelmezõnek 100
eFt-os visszatérítendõ kamatmentes kölcsönt állapított meg.
A képviselõ-testület 2011. május 16-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervét, mely tartalmazza
Köröstarcsa intézkedési tervét is.
A testület a Békési Kistérség Kulturális Koncepcióját
jóváhagyta, amely tartalmazza Köröstarcsa kulturális
koncepcióját is.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy szociális nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozóan pályázatot nyújt be, mely
szerint 30 gyermek 45 napon keresztül részesül ingyenes nyári
étkeztetésben. A nyári gyermekétkeztetés összes kiadása
364.500,-Ft, ebbõl az önkormányzat által biztosított önerõ
284.580,-Ft.

Boldog születésnapot…
Nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni a mûvészet”
(Goethe)

2011. május

Felhívás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermekek szüleinek a figyelmét arra, hogy a
jogosultság lejáratának idõpontját szíveskedjenek ellenõrizni az
errõl szóló határozatban.
A lejárat napja után akkor lesz megszakítás nélkül jogosult a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az érintett gyermek,
ha a lejárat napját megelõzõen benyújtják a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
iránti kérelmet, és jogosultsága újra megállapításra kerül.
Ezen kérelem a lejárat elõtt, a megszûnést megelõzõ három
hónapban is benyújtható.
Felhívjuk a szülõk figyelmét arra is, hogy az ügyintézési
határidõ a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CLX törvény alapján 30 nap.
A kérelmet az Alapszolgáltatási Központban beszerezhetõ
formanyomtatványon kell benyújtani az elõírt mellékletekkel,
valamint a kérelmet megelõzõ hónap jövedelemigazolásaival
együtt a Polgármesteri Hivatalba. A kérelmet a szülõ, illetve a
felnõtt korúvá vált gyermek nyújthatja be. A hiányosan
benyújtott kérelem ügyintézési ideje kitolódhat, ezért fontos az
elõírásoknak megfelelõ mellékletek csatolása.
Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS
Az ebek veszettség elleni szervezett kötelezõ
védõoltásának idõpontja: 2011. június 03-04.
(péntek, szombat) 8:00 órától 10:00 óráig
Helye: a mázsaház elõtt. Az oltással egy
idõben az ebek kötelezõ féregtelenítését is el
kell végeztetni.
A fizetendõ díj: 2.500.- Ft/ eb
Az eboltást elmulasztó ebtartó ellen
szabálysértési eljárás indul. Az eboltás minden 3 hónapnál
idõsebb eb esetén kötelezõ. Az eboltáskor a sorszámozott
oltási könyvet vigyék magukkal.
Polgármesteri Hivatal

INTÉZMÉNYI HÍREK
Mesék Mátyás királyról
2011. április 22-én a Gyulai vár
lovagtermében rendezték meg a megyei
monda- és mesemondó versenyt. Korhû
környezetben zajlott a vetélkedõ, a
vendéglátók és a versenyzõk egy része
is reneszánsz ruhában volt. Amíg a zsûri
értékelt a versenyzõk tárlatvezetésen
vehettek részt. Aztán nagyon megörültünk, mert Harczmann Afrodité
második helyezést ért el. Gratulálunk.
Smiri László polgármester és dr. Bácskay Tamás alpolgármester
2011. május 18-án felköszöntötte Hajdu Jánosné /Kovács
Margit/ Köröstarcsa, Harcsa u 7. szám alatti szépkorú
lakostársunkat a 90. születésnapján.
Az önkormányzat nevében virággal és ajándékkosárral
köszöntötték Margit nénit. Ebbõl az ünnepi alkalomból kívántak
neki jó egészséget és további boldog éveket. A köszöntés során
átadták az ünnepelt részére azt az emléklapot, melyet a
szépkorúak jubileumi köszöntése alkalmából állítottak ki és
Magyarország Miniszterelnöke, Orbán Viktor írta alá.

Nálunk
2011. május 19-én az iskola zsibongójában nyitottuk meg a
Nálunk címû kiállítást.
Az ötödikesek egy háromhetes projektben vettek részt, melynek
célja a környezetük megismerése. Foglalkoztak Köröstarcsa
történetével. Összegyûjtötték az utcaneveket. Kutatták a nevek
eredetét. Fényképeztek, rajzoltak, festettek, fogalmaztak.
Meglátogattak helyi vállalkozásokat. Megismerkedtek az iskola
névadójával, Arany Gusztávval. Elõkerült a szekrények
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Eredmények: Magyarnándor - Köröstarcsa 4-24; Köröstarcsa Romhány 24-15; Köröstarcsa - Balassagyarmat (elõdöntõ) 1410; Köröstarcsa - Pásztó (döntõ) 18-13

mélyérõl sok régi iskolai eszköz, fénykép, S a beszélgetések
során sok régi iskolai történet is. Végül az összegyûjtött
anyagból elkészült a kiállítás. Külön köszönetet mondunk a
segítségért Komlódi Imrénének, Osváth Ferencnének és Marti
Imrének
Kopányiné Soós Ilona
Szakmai vezetõ

Vizsgabál
2011. április 22-én rendezték meg az iskola tornacsarnokában a
vizsgabálat. Idén elõször a 7. és a 8. osztályosok együtt vettek
részt a tánciskolán. A tánctanár neve: Hajas Tibor. A kellemes
hangulatú délutánok jól összekovácsolták a két évfolyamot.
Nagy várakozás elõzte meg a vizsgabálat. MIndenki elegánsan
lépett fel a parketten. Az elsõ tánc a bécsi keringõ volt.

Ezt követték a blues, a csacsacsa, a jive, a csárdás, a shake, és a
diszkó séta. Végül a pinokkióval zárult a bemutató. Ezután
köröstarcsai versenytáncosok mutatták be tudásukat. A táncosok
nagyon izgultak a bálkirály és bálkirálynõ választás
eredményhirdetése elõtt. A 7. osztályból 2011 bálkirálynõje:
Nyíri Olga bálkirálya: Fazekas András. A nyolcadik
osztályból Gyaraki Zsófia és Sziráczki Martin érték el
ugyanezt a címet. A sikeres bemutató után 11 óráig tartott a
diszkó.

A csapat tagjai voltak: Elsõ sor: Vetési Vivien, Burai Beáta, Ábel
Dóra, Tóth Kinga, Balázsházi Krisztina Második sor: Török
Imre (edzõ), Balán Veronika, Gyaraki Zsófia, Wágner Adrienn,
Bokor Nikolett, (hátrébb) Tusz Alexandra, Nyíri Olga, Petneházi
Anett, Bozsányi Vanessza, Kiss Bianka

Szakembereink szükségessége nem kérdés
Óvodánkban évek óta jól képzett szakemberek segítik a
rászoruló gyermekek fejlõdését, ami egyben pedagógusaink
szakképzettségét is tükrözi. A 7 óvónõ összesen 6 szakirányú
szakvizsgával rendelkezik, köztük 1 fõ kettõvel. Ezenkívül, két
külsõs segítségünk van, Noszáné Tóth Edit gyógypedagógus,
(hozzá csak szakértõi véleménnyel járnak a gyerekek) és Binder
Anikó kistérségi logopédus, aki a megváltozott közoktatási
törvény alapján végzi a szûrést és a fejlesztést. Napjainkban,
amikor az esélyegyenlõség lételeme a kistelepüléseknek, és az
ott élõ lakosságnak, szakembereink szükségessége nem
kérdés.
Most kiemelten a fejlesztõ pedagógus és a gyógy testnevelõ
munkájáról írok.
Tanév
Gyógy testnevelésre
Fejlesztõpedagógiára
járók száma
járók száma
(kiszûrt óvodások
(tanköteles korúak
közül)
közül)
2008-2009
25 fõ
12 fõ 30%
2009-2010
28 fõ
8 fõ 30%
2010-2011
22 fõ
9 fõ 50%

Fejlesztõ óvodapedagógusi tevékenység az
óvodában
„Keresem minden gyermek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen.”
Janus Korczak

Tóth Tamás Kézilabda Emléktorna
Romhány
A Diáksport Egyesület IV. korcsoportos leány kézilabda csapata
2011. május 14-én a Nógrád megyei Romhányban egy hat
csapatos kézilabda emléktornán vett részt. A torna helyszínére az
utazás már az elõzõ napon megtörtént a nagy távolság miatt. A
csapatot Maczkó János volt köröstarcsai kézilabdás, jelenleg
Romhányban edzõként is tevékenykedõ vállalkozó hívta meg. A
lányok a torna valamennyi mérkõzését megnyerve elsõ
helyezést értek el, s így egy évig a DSE-nél marad a vándorkupa,
valamint emlékül megmarad az 1. helyezésért járó serleg. A
szervezõk a torna legjobb játékosának Gyaraki Zsófia
köröstarcsai játékost választották.

A Köröstarcsai Napközi otthonos óvoda és bölcsõdében három
éve Törökné Szentpéteri Ibolya fejlesztõ óvodapedagógus
végzi a feladatot. Szakirányú szakvizsgát 2007 decemberében
szerzett az akkori Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Karán 5
féléves képzésben. Korábbi években megbízott külsõs
szakember végezte a fejlesztést. Az új intézményben a
gyermekek rendelkezésére áll egy fejlesztõszoba megfelelõ
eszközökkel ellátva. (A szülõknek nem kell utazni
gyermekükkel más településre)!
A fejlesztõ pedagógus elsõsorban a normál
intelligenciaövezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik
teljesítményzavar esetén, valamint azokkal a gyerekekkel,
akik szakértõi véleménnyel rendelkeznek. A fejlesztõ
óvodapedagógusi munka olyan pedagógiai tevékenység, amely
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a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését, illetve a
sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását
szolgálja. Megelõzi, vagy csökkenti azokat a tanulási
nehézségeket, amelyek a lassúbb érés, vagy egyéb okok miatt
keletkeznek a gyermeknél, megváltoztatja a kialakult negatív
motivációkat, csökkenti a viselkedési zavarokat, megelõzi a
neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen elszenvedett
sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak.
A tanulási problémák hátterében igen gyakran születési
komplikáció (pl. oxigénhiány) vagy valamilyen reflex gátolt
mûködése. Ilyen lehet például a kúszás-mászás elmaradása, nem
megfelelõ tanulása, végzése, gyakorlása, melynek késõbbi
komoly következménye lehet a dyslexia, dysgráfia, a test
koordinációs zavarai, bizonytalanságai mellett.
A részképesség zavarok:
1. Egyensúlyérzékelés zavara: mozgás koncentráció,
bizonytalan testséma, oldaliság (jobb-bal)
2. Téri orientáció zavara: irányok megnevezése tévesen,
térbeli relációk (alatta, fölötte, mellette, mögötte) nem tudja
megnevezni, sorok tartása, iránytartás
3. Nagymozgások és finommozgások koordinációjának
zavara: nem megfelelõ ceruzatartás,
nem szeret gyöngyöt fûzni, sortartás, nem szeret rajzolni
(formákat, emberalakot)
4. Gyenge ritmusérzék: tapsolás, dobbantás, koppantás,
szótagolás
5. Rossz beszédhang megkülönböztetés képessége, oka
fejletlensége: hallási figyelem fejletlensége, hanganalizálás
A fejlesztõ pedagógus minden tanév elején megfigyelést,
tájékozódó vizsgálatot végez, felméri a tanköteles korú
gyermekek képesség és készségszintjét. Félév után
iskolakészültségi vizsgálatot végez a csoportvezetõ óvónõkkel
közösen, és az eredmények alapján tájékoztatást kapnak a szülõk
fogadó óra keretében.
A gyermekekkel való foglalkozás egyénileg és mikro
csoportosan (4-5 fõ) történik hetente 1-2 alkalommal.
A gyermekek fejlõdését, jövõjét tekintve nagyon fontos
idõben a pedagógusnak, (szülõnek) észrevenni a részképesség
zavarokat, melyeket a fejlesztõ foglalkozásokon játékosan
fejleszteni lehet. Ezáltal kialakulnak, rendezõdnek a gyermekek
képességei és készségei, melyek fontosak lesznek az iskolai
tanulás elsajátításához.
A pedagógiai munka kiemelt területei:
- a problémás gyermek tovább irányítása a Pedagógiai
Szakszolgálathoz
- Nevelési Tanácsadóhoz
- A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Bizottsághoz
- Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (tanulási
képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség
zavarok megelõzése, megoldási késztetés, monotónia tûrés,
figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének
kialakítása).
A fejlesztõ pedagógussal rendszeresen kozultálnak az óvónõk,
így lépésrõl lépésre nyomon követjük egymás fejlesztõ
munkáját. Ebben a tanévben közösen végeztük az iskola
érettségi vizsgálatot, és tartottuk meg az ilyenkor esedékes
fogadó órát a szülõk részére.

Gyógy testnevelés az óvodában
A Köröstarcsai Napközi otthonos óvoda és bölcsõdében három
éve dr Mieczynszky Ernõné gyógy testnevelõ végzi a
feladatot. Szakirányú szakvizsgát 2009 decemberében szerzett
az akkori Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Karán 4 féléves
képzésben. Korábbi években csak Mezõberényben végezték az
ilyen fejlesztést.
Az új intézményben a gyermekek
rendelkezésére áll egy tornaterem megfelelõ eszközökkel
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ellátva. (A szülõknek ezért sem kell utazni gyermekükkel más
településre)!
Mozgásra márpedig mindenkinek szüksége van!
A szervezet számára a mozgás lételem.
A rohanó világunkban egyre kevesebb idõ jut mozgásra.
A technika gyors fejlõdésével együtt, az információk gyors
áramlása következtében a kultúra is közkinccsé vált. A fejlõdés
kétségtelenül haladó irányáért az emberiség nagy árat fizet. Ez a
technika fejlõdés másik oldala, amelyben mindinkább
nyilvánvalóvá válik, hogy az emberi szervezet egyre nagyobb
mértékben igényli a természettel és a mozgással való szoros
kapcsolatot. A természet és az ember kapcsolatában a természet
elvesztette vezérlõ szerepét és e kapcsolat megszakadásával az
emberi szervezet sok ártalmat szenved. Ezért a mozgást a
gyógyítás szolgálatába lehet és KELL állítani!
„A mozgás sok mindenre orvosság, De nincs olyan gyógyszer,
Amely a mozgást helyettesíti!"
Görög mondás
A gyógytestnevelés olyan oktatási- nevelési folyamat, amely a
betegségek megelõzésében és gyógyításában fejti ki hatását.
Célja: A gyermek egészségének helyreállítása. A fizikai
cselekvõképesség kialakítása, helyreállítása. Az életre szóló
testedzés iránti igény kialakítása és megszilárdítása.
Feladata: A speciális gyakorlatokkal az elváltozások
helyreállítása. Célirányos izomfejlesztés. Képességek
fejlesztése. (állóképesség, mozgáskészség, mozgásmûveltség
kialakítása, mozgás megszerettetése,)
A tanév során nagy hangsúlyt kap, mint fejlesztési terület:
-motoros képességek
-kondicionáló képesség (erõ, gyorsaság-állóképesség)
-koordinációs képesség (járásmódok- kúszás- mászásegyensúlyozás, szem-kéz, szem-láb koordináció)
-nagymozgások
-lábtorna (lúdtalp megelõzése, a láb izmainak erõsítése,
fejlesztése)
Ezek a mozgások elõsegítik a gyermekek írásmozgását,
kitartását,szabálytudatát,teherbírását, testtartását,
izomerösödését, összerendezett mozgását. Mindezek nagyban
hozzájárulnak az óvoda-iskola átmenet segítéséhez. Saját
tapasztalatom, felméréseim igazolják azt a tényt, hogy már az
óvodás korban szükség van a gyógytestnevelésre, mint
prevencióra. Egyre több gyermeknél jelentkezik a lúdtalp, mint a
leggyakoribb statikai lábrendellenesség, melynek tünetei: a láb
fáradékonyabb és fájdalmas rögzült állapotban
befolyásolhatatlan, ezért fontos a megelõzés! Óvodánkban 3 éve
folyik a gyógytestnevelés.
Szakembereinktõl sok hasznos tudnivalót sajátítanak el az
óvónõk, melyet szakmai megbeszéléseken módszertani,
munkaközösségi bemutatókon, valamint a mindennapokban
láthatunk.
Jó példa erre az alábbi szakmai észrevétel mely, KonyecsniSziklai Cili gyógytestnevelõ, országos közoktatási szakértõtõl
származik, aki az iskolában a szûréseket végzi.
„2010. szeptemberében ellenõrzést végeztem Köröstarcsán az
elsõsöknél az iskolavédõnõvel. Eddig nem tapasztalt pozitív
változásra lettem figyelmes.
A 21 fõs osztályban a gyerekek lábboltozata feltûnõen magas,
íves volt. Szépek voltak a lábtartások, tehát még "csámpás" lábat
sem találtam. Egyetlen gyermeknél tapasztaltam az egyik láb
Achilles-inának enyhe bedõlését. Felhívtam az óvoda vezetõjét
Juhász Antalnét és gratuláltam az aktív lábtornáztatáshoz neki és
az óvodai munkatársaknak, miután értesültem arról és meg is
tapasztaltam-hogy heti rendszerességgel nagyon komolyan
végzik ezt a tevékenységet. Ennek a konzervatív kezelésnek kell
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érvényesülni a kisgyermek korban. Elsõdlegesen javaslom
tovább is a célirányos aktív lábtornát, a lúdtalp megelõzésére ill.
kezelésére is. Az óvodai dolgozók munkáját szakmailag
maximálisan elismerem és a továbbiakban jó munkát, kívánok
nekik és a tanítványaiknak.
Tisztelettel: Konyecsni - Sziklai Cili
Gyógy testnevelõ - országos szakértõ
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Felnõttképzés 2011.

Ezeket, a gyakorlatokat dr. Mieczynszky Ernõnétõl tanultuk, és
láttuk a gyakorlatban is többször, valamint a dicsérõ szavak a
folyamatos heti gyógy testnevelési foglalkozásoknak szólnak
elsõsorban.
A három éves fejlesztés tapasztalatai: a gyermekek nagyon
szeretnek a fejlesztõ, és „gyógy tesi” foglalkozásokra járni, mert
kevesebben vannak, több figyelem jut egy gyermekre, más
játékeszközökkel, minden játékosan történik.
Összegezve annyit mondhatok, hogy a felsorolt fejlesztések
nélkül, sem eredményekrõl, sem esélyegyenlõségrõl nem
beszélhetünk.
Örülök, hogy ilyen munkatársaim vannak, és egymástól
tanulhatunk!
Forró Antalné
óvoda vezetõ helyettes

Szép volt lányok…

A Híd a munka világába - felnõttképzési programok a
munkanélküliség csökkentéséért TÁMOP-3.2.3-08/1-20090010 projekt keretében 2011. április 29-én a Gépírás alapjainak
elsajátítása számítógépen, szövegszerkesztés és kiadványok
szerkesztése képzést sikeresen elvégzõ 18 fõ vette át a
tanúsítványát a mûvelõdési házban. A két modulos képzésen a
résztvevõk elsajátították a gépírás alapjait, a legjobbak kiváló
tempóban, hibátlanul, vagy igen kevés elütéssel másolnak le
bármilyen ismeretlen szöveget. A szövegszerkesztés mellett
pedig mindannyian megtanultak bánni a képszerkesztõvel,
képesekké váltak egyszerû (képet és szöveget is tartalmazó)
kiadványok megszerkesztésére. Természetesen a megszerzett
tudás rutinná csak a folyamatos gyakorlás által válhat. A
könyvtárban lehetõséget biztosítunk a képzésben
résztvevõknek, hogy ingyenesen gyakoroljanak nyitva tartási
idõben.

A Köröstarcsai Mazsorett SZIVÁRVÁNY csoportja 2011.
május 21-én részt vett a XIII. Kiskunfélegyházi Országos
Mazsorett Fesztiválon. Sok-sok izgalom után II. korcsoport,
POM-PON kategóriában ARANY minõsítést kaptak a lányok.
Ezután II. korcsoport, SHOW kategóriában szintén ARANY
minõsítést érdemeltek a szép teljesítményért. Nagyon lelkesen,
sokat gyakoroltak a megmérettetésre. Mindegyik lány és kísérõ
anyuka jól érezte magát a rendezvényen.
Köszönjük a lányok felkészítését MACSKINNÉ PÓR
ERZSÉBET mûvészeti vezetõnek!
A Fesztiválon részt vett :
II. korcsoport, POM-PON kategória
Bátori Réka, Bokor Bettina, Boldizsár Dóra, Burai Molli, Darida
Orsolya, Gyaraki Bettina , Jánovszki Regina, Mojsziás Roxána,
Nyíri Olga, Smiri Zsófia, Tóth Kinga, Várhalmi Antónia, Vetési
Viktória, Zsolnai Cintia
II. korcsoport, SHOW kategória
Bátori Orsolya, Bátori Réka, Orsolya, Gyaraki Bettina,
Jánovszki Regina, Kardos Alexandra, Mojsziás Roxána, Nyíri
Olga, Smiri Tamara, Smiri Zsófia, Somogyi Petra, Tóth Kinga,
Török Csenge, Vámos Gréta, Várhalmi Antónia, Vetési Viktória,
Zsolnai Cintia
Mazsorett csoport Szülõi Szervezete

A Mezõgazdasági termelõi és vállalkozási alapismeretek
képzés résztvevõi három modulban ismerkedtek meg az
alapvetõ növénytermesztési és állattenyésztési ismeretek mellett
az interneten való információkeresés módjával, a
mezõgazdasági vállalkozások, kistermelõk, õstermelõk
számára hasznos oldalakkal, az ökogazdálkodással kapcsolatos
legfontosabb, alapvetõ fogalmakkal. A résztvevõk bepillantást
nyerhettek egy ökogazdálkodást folytató szarvasmarhatartó,
tejtermelõ gazdaság hétköznapjába, láthatták, hogy a
nagygazdaságban hogyan történik a munkafolyamatok
összehangolása. Mûködés közben láthatták a mezõgazdasági
gépeket. A mezõgazdasági képzés résztvevõi is 2011. április 29én vették át tanúsítványaikat.
A két csoport megegyezett, hogy „osztálytalálkozót” nyáron
tartanak a Hal és Falunapok rendezvényen.
A projekt végéhez közeledve Köröstarcsán a következõ
eredményeket tudhatjuk magunkénak:
- A Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár akkreditált felnõttképzési
intézménnyé vált.
- Három akkreditált képzési programunk van:
- Együttmûködés tréning
- Mezõgazdasági termelõi és vállalkozási alapismeretek
- Gépírás alapjainak elsajátítása számítógépen,
szövegszerkesztés és kiadványok szerkesztése
- Megvalósítottunk három képzést 46 fõ részvételével.
Smiriné Kokauszki Erika

TARCSAI HÍRADÓ

6

CIVIL SZERVEZETEK
Kihívás Napja 2011.
Mint minden évben, idén is
megrendezésre került a Kihívás
Napja. Sajnos az idei
alkalommal nem sokan tudtak
részt venni a programok
összeállításában, így csak a
délelõtti tornára került sor.
Elõször az ovisokat látogattuk
meg akik külön karika
gyakorlattal készültek
számunkra. Ezután következett
a nagy iskola ahol már pár perces
tornát tartottunk a lányokkal.
Majd megmozgattuk a TSZ
iroda dolgozóit és a kisiskolásokat.
A délelõtt nagyon jó hangulatban telt, nagy lelkesedéssel
fogadtak minket.
Segítõk: Rangasz Barbara, Kovács Krisztina. Megbízott
szervezõ: Szabados Kata

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
“Kiküldött” EU-s tudósítónk jelenti

Nyugaton a helyzet...
(Bár kétségtelen: nem küldtük. Pályázott, nyert, elutazott.
Önállóan. Mégis, egy halvány, talánt, esetleget sikerült kihúzni
arra a kérésünkre, számoljon be a Tarcsai Híradó olvasóinak
hogyan él egy magyar ösztöndíjas diák külföldön.
Ígérte: talán blogot internetes naplót ír magának, a barátainak
és bárkinek, aki rábukkan az oldalra, ahol beszámol a
németországi tartózkodás hétköznapjairól és ezt esetleg
felhasználhatjuk.)

Köszönöm Erasmus…
Plusz egy jó pont az iskolának. A szép vagy kevésbé szép
középiskolai évek után az ember fia-lánya választani
kényszerül, hogyan tovább. Engem Szegedre fújt a szél,
egyetemre mentem. Elõtte nem sokat hallottam Erasmusról,
csak annyit tudtam, hogy valami nagy ember volt valamikor.
Mára megtanultam, hogy egy németföldi humanista filozófus,
sok szép és okos dolgot írt, de ami a legfontosabb, névadója egy
ösztöndíj programnak, mely a felsõoktatásban résztvevõk
számára biztosít Európa szerte hosszabb-rövidebb tartózkodási
lehetõséget. Az is kiderült számomra azóta, hogy a világ tele van
ilyen lehetõségekkel, nem is kell érte Szegedig menni.
Békéscsabán példának kedvéért két oktatási intézményrõl is
tudok, amelyek külföldre küldik a vállalkozó szellemû
diákjaikat a dologhoz hozzátartozik: a nyelvtudás nem hátrány.
Tanulni, vagy dolgozni: jó ösztöndíj, vagy fix munka, jó fizetés.
Én egy németországi félévbe vetettem bele magam, nem kellett
sokat tennem: kiírták a pályázatot, jelentkeztem, és
megnyertem. Azt a kérdést, hogy tudok-e németül, magyarul
tették fel, és elfogadták a szintén magyarul érkezõ válaszomat,
hogy „egy kicsit”, no meg az angol nyelvvizsgát. A német
nyelvvel való kapcsolatom sosem volt konfliktusmentes a
kéttannyelvûs pályafutásom egy év és két további hónap után
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csúfos véget ért így, ez a „most vagy soha” szituáció.
Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit beleugorjak a
mélyvízbe, ezért az Erasmus-os intézményrendszer által nyújtott
lehetõségeket (pl.: szállás a megérkezés napjától) visszautasítottam, és a magam szakállára kiutaztam két héttel az
iskolakezdés elõtt. Az elsõ napjaim élményeit pedig internetes
blog formájában osztottam meg a barátaimmal, melyet most az
olvasók elé tárok, megtartva a blog formai és stilisztikai
jellemzõit. Inkább szórakoztató irodalomnak, mintsem okulásul
szánom.
Sára blogja
1. Post: Nehéz kezdet Én a pc guru... megint sikerült elveszteni,
amit írtam... Na még egyszer...
2. Post: Csapó kettõ Azt hiszem az eddigi legnehezebb feladat,
mely elõtt az elmúlt három napban álltam, ez. Rájönni, hogy
hogy is mûködik a blog-írás technikai része.
-folytatjuk-

Tiba szolgáltató és kereskedõ ház
értesíti a tisztelt lakosságot!
Tovább bõvült a kínálatunk:
- Fali csempe és padlólap minta utáni értékesítése
- Fugaanyagok, fugatisztítók, aljzatkiegyenlítõk, élvédõk
- Lb-knauf termékek: alapvakolatok, felújító vakolat
rendszerek, hõszigetelõ rendszerek, homlokzati színezõ
rendszerek
- Normál, impregnált, tûzálló gipszkartonok
- Napkollektor értékesítés és szerelés. Referencia munka
megtekinthetõ GRÜNPOWER napkollektor állandóan
kiállítva. De több rendszert is forgalmazunk. Ingyenes
szaktanácsadás.
- Kerékpárok és alkatrészei
- Rozetták, bel és kültéri saroklécek, mennyezeti kazetták
- Vegyestüzelésû kazánok
- Gáz készülékek és gáztûzhelyek forgalmazása
- Festékek, hígító, glett anyagok
- Csövek: acél, horganyzott, PVC, KPE, 5 rétegû mûanyag,
ekoplastik
- Épületgépészeti anyagok árusítása (víz, gáz, központi
fûtés) és szerelése
- Vasanyagok széles választéka
- Szegek, csavarok, szerszámok, drótok, ereszcsatorna
- Sör, bor, szeszesitalok, üdítõk
- Kutyatáp
- Ami minden betegség mögött van korunk népbetegsége: a
savasodás, fogyasszon lúgosított-ionizált vizet,
érdeklõdjön és vásároljon üzletünkben
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