I
H
A
Í
R
S
A
C
D
R
Ó
A
T
“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2015. január

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

15. évfolyam 1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves lakosok!
Az év végén szokás számot vetni a
múlttal, és szembenézni a jövõvel.
Ilyenkor egészséget, békességet,
sikert és boldogságot kívánunk
egymásnak. Az ünnepek után
kipihenve, feltöltõdve, újult erõvel
kezdünk neki az évnek és folytatódik a tavalyi felelõs munka!
A megbízatás ugyan társadalmi
titulus, de ez egy olyan hivatás,
ami napi elfoglaltságot jelent, ez egy olyan életforma amivel
kel, és fekszik az ember.
A felelõsség nagy ezért is fontos, hogy a polgármester olyan
képviselõ-testülettel irányítsa a települést, akik azért ülnek
ott, hogy kivegyék a részüket a munkából és együtt tegyünk a
településért. Csak akkor lehet sikeres a település, ha annak
vezetése és lakossága is egységesen arra törekszik, hogy
egyetértésben, emberhez méltóan, az építõ kritikákat
megbeszélve tudjunk jövõt kovácsolni magunknak.
A lehetõségeinkbõl a maximumot kell kihozni. Józan
döntésekre és kemény munkára van szükség. Én hiszek
benne, hogy a mostani döntéseink által teremtjük meg a
jövõnket!
Teremtsünk együtt jövõt Magunknak!
Lipcsei Zoltán polgármester

Tûzifa biztosítás
Az önkormányzat pályázat alapján 54m3 tûzifa segélyt tud
biztosítani 173 fõnek január folyamán. A kiszállításról az
önkormányzat fog gondoskodik.

Mezõgazdasági program
Start Munka program keretében az õsszel eldugott hagymából
zöldhagyma lett, melyet hetente szednek a mezõgazdasági
közfoglalkoztatásban dolgozók. A Mintamenza keretein belül
kapják meg a gyerekeknek.

Bezárt szeméttelep rekultivációja
A köröstarcsai bezárt szeméttelep sorsát rendezte a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH)
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás. Célja a környezet
védelme, elsõsorban a felszíni és felszín alatti vizek további
szennyezésének megakadályozása.
A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület
földrajzilag a Dél-alföldi régió keleti részén elhelyezkedõ Békés
megye, valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki.
A térségi szintû rekultivációs programban összesen 76 db
hulladéklerakójának rekultivációját (az emberi beavatkozás
miatt elpusztult természeti környezet, különösen növényzet
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tudatos helyreállítása talajjavítással, ültetéssel) valósítja meg,
ebbõl 37 db-ot kíván megoldani a II. ütemben köztük
Köröstarcsa szilárdhulladék-lerakóját, mely decemberben meg
is történt. Legfontosabb feladat tehát a tájseb eltüntetése és a
hulladéklerakóból történõ szennyezõanyag kibocsátás
megszûntetése volt. A zöldterülettel való ellátás, vagyis a
füvesítés a tavasz folyamán valósul meg. A megvalósítás záró
dátuma 2015. május 19.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
2015. január 22-én (csütörtökön) 12.30-kor a
Szabó Károly Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ
Magyar Kultúra Napjára.
Vendégünk: Dr. Nagy Ferenc tudománytörténész,
Köröstarcsa szülötte; fõszerkesztõje a Magyarok a
természettudomány és a technika történelemben,
a Magyar Tudósok A-tól Z-ig c. Lexikonoknak
Az elõadás témája:
Kölcsey Ferenc: Himnusz
A Nagy család Köröstarcsai emlékei

Közös jövõképalkotás Köröstarcsán
Köröstarcsa Község Önkormányzata a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemmel együttmûködve az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001
azonosító számú „Képzés a konvergencia régióban lévõ
önkormányzatoknak” címû kiemelt projektben vesz részt.
A Helyi Közösségi Akadémiák hálózata hálózati programja
keretében 5000 lélekszám alatti, többnyire hátrányos
kistelepüléseken közösségi bázisú helyi fejlesztési stratégiák
készülnek.
A pályázat útján kiválasztott 77 kistelepülésre kiterjedõ program
több, egymással szorosan összefüggõ célt követ, amelyek
eredményképpen helyi szinten megvalósul és széles körben
terjeszthetõvé válik az Európai Unió fejlesztéspolitikai ajánlása
a közösségvezérelt helyi fejlesztésrõl.
A projekt keretében három napos rendezvénysorozatot hoztunk
létre. A rendezvénysorozat elsõ két workshopja 2014. december
08-án és 2015. január 08-án zajlott le.
A projekt célja, hogy a település életében meghatározó szerepet
betöltõ gazdasági, civil és közszféra szereplõivel szorosan
együttmûködve megalkossa Köröstarcsa és a környezõ
települések életét befolyásoló társadalmi- és gazdaságépítési
stratégiáját.
Elsõ alkalommal elkészült a település Fenntartható fejlõdés
helyi programja, mely tartalmazza a település jövõképét,

gazdasági, infrastrukturális, turisztikai és társadalmiközszolgáltatási szempontok alapján. A jövõképalkotást elõször
A SWOT analízis elkészítésével készült, ahol számba vettük a
település erõsségeit, gyengeségeit, lehetõségeit, veszélyeit.
Második alkalommal a stratégialkotásra került sor az
összefüggések bemutatásával. Rendszerbe vettük azokat az
értékeket, amelyek mentén ki tudjuk dolgozni a Közösségi
stratégiát.
A harmadik alkalom szélesebb körben fog megvalósulni 2015.
január 21-én 15.00 órától a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban. Ide szeretettel meghívjuk a lakosság azon tagjait
akik érdeklõdnek a község ügyei iránt, akik szívükön viselik a
település sorsát vagy csak szívesen részt vennének a közös
stratégiaalkotásban.
ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 „Képzés a konvergencia
régiókban lévõ önkormányzatoknak” címû kiemelt projekt

Meghívó
A 3. workshop nap, amely egyben a záró
rendezvényünk 2015. január 21-én 15.00
órától kerül megrendezésre a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban.
Sok szeretettel meghívjuk Önt a programsorozat
eredményeit bemutató záró konferenciára, ahol az elkészült
stratégia vázlatának összeállításáról kikérjük a lakosság
véleményét.
Legyen részese Ön is a közös stratégiaalkotásnak!

Merre jártál tegnap S. Nagy?
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház szervezésében ellátogattunk
Budapestre az Operettszínházba. S. Nagy István Köröstarcsa
szülötte kapta Köröstarcsa Díszpolgári kitüntetést még az
októberi ünnepi testületi ülésen. A kitüntetést felesége,
Csongrádi Kata vette át és ezen alkalomkor hívta meg a
köröstarcsai lakosokat erre a 60 éves szerzõi jubileumi estre.
Így december 22-én hétfõn 50 fõvel utaztunk el a Budapesti
Operettszínházba. A Merre jártál tegnap S. Nagy? est
háziasszonya Csongrádi Kata volt. Kísért a Stúdió 11. Táncolt a
Budapesti Operettszínház Balettkara, közremûködött a Baross
Gábor Általános Iskola Énekkara. Az idén 80 éves S. Nagy
István dalszövegíró 60 éves szerzõi jubileumán Aradszky
László, Benkõ László, Csonka András, Dancs Annamari, Gáspár
Laci, Kerényi Miklós Máté, Koós János, Malek Andrea, Malek
Miklós, Soltész Rezsõ, Somló Tamás, Szulák Andrea elõadók
tolmácsolásában csendültek fel a legendás "slágergyáros" olyan
örökzöld számai, mint a Pókháló az ablakon, a Micsoda
nagyszerû dolog, az Elmegyek, a Szóljon hangosan az ének, a
Hull az elsárgult levél, a Fák, virágok, fény, az Azt mondta az
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A Türr István Képzõ és Kutató Intézet a Szabó Károly
Mûvelõdési Házzal együttmûködve Alapkompetenciák
fejlesztése címmel tart 180 órás akkreditált képzést.
A projekt célcsoportjába tartoznak a regisztrált álláskeresõk,
gyesen-, gyeden lévõk, ápolási díjban részesülõk, fogyatékkal
élõk.
A képzés elsõ sorban az alapkészségekre irányul, melyek a
foglalkoztathatóság szempontjából alapkövetelménynek
számítanak pl.: olvasás, számolás, szövegértés, anyanyelvi
kommunikáció.
A képzés során mindenki számára ingyenes tananyagot, a
képzésbe járás költségeit illetve megélhetési támogatást biztosít
a TKKI.
A második szakasz 2015. január 21-én indul. Megfelelõ számú
jelentkezés esetén harmadik csoportot is indítunk. Bõvebb
tájékoztatás és jelentkezés a Szabó Károly Mûvelõdési Házban.

„Télapó itt van...”
Anyukám, a Merre jártál tegnap este, a Lehet, hogy szép nem
vagyok, a Csavard fel a szõnyeget.
A dalok között régi felvételeket láttunk S. Nagy Istvánról és
azokról, akik a számait énekelték.
Azért vannak a jó barátok címû dalt közösen énekelték el az est
résztvevõi a mûsor zárásaként S. Nagy István ünnepelttel és az
álló közönséggel együtt.

Alapkompetenciák fejlesztése

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház szervezésében újra útra kelt a
Mikulás, segítõjével a krampusszal, december 5-én. Ismét
ellátogatott a gyerekekhez, ajándékokkal teli zsákjával, akik
énekekkel és versekkel köszöntötték. Ezúttal is nagy sikert
aratott a Mikulás szolgálat, hiszen közel 40 házba látogatott el.
Másnap délelõtt újra találkozhattak vele a karácsonyi kézmûves

foglalkozásunkon, ahol azok a gyerekek is énekelhettek neki a
színpadon, akik ezt elõzõ este nem tették meg. Sok-sok fotó is
készült a Mikulással.
Ezen a délelõttön kicsik és nagyok próbálhatták ki
kreativitásukat különbözõ termésekbõl, mintás papírokból,
mézeskalácsból készített asztali és karácsonyfa díszeken.
Minden gyermek hajtogatott lufit kérhetett Kurucsó Pétertõl, az
ügyesebbek maguk is hajtogathattak. A hangulatot Bodrogközi
Rita zenés-énekes produkciója színesítette, amelyen minden
megjelent gyerek kisebb ajándékot is kapott. A gyerekek aktív
részesei voltak a Mikulás rendezvényünk minden egyes
programjában.

Községi Karácsonyi Ünnepség
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, harmadik
alkalommal rendezte meg Községi Karácsonyi Ünnepségét.
December 17-én, délután 16:00-kor Lipcsei Zoltán
Polgármester köszöntõjével vette kezdetét. Ezt követõen az
Óvoda Katica csoport ünnepi köszöntõjével lépett elsõként
színpadra. A sort az Igazfalvi Betlehemes Játék folytatta,
melynek felkészítõje Végh Judit pedagógus volt. Az elõadás
érdekessége az, hogy a történetet egy 100 éves köröstarcsai
szájhagyomány útján fent maradt szövegen alapul.
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A közönség Szabó Adrián gitárszólóját , majd Borgula Benedetta
népdal csokorját élvezhették.
Az Arany Gusztáv Általános Iskola 4. osztályos tanulói egy
kedves mesét adtak elõ. A 8. osztályosok egy csoportja verssel,
dallal és tánccal köszöntötték a karácsonyt.
Ünnepségünk méltó lezárásaként a mezõberényi és köröstarcsai
katolikus hittanos gyermekek Pásztorjátékát láthattuk, amelyet
gyerekek karácsonyi énekei színesítettek, zongora kísérettel.
Mûsoruk látványossága, hogy egyes jelenetek a közönség
soraiban kerültek bemutatásra.
Felkészítõjük Tánczos Eszter hitoktató.
A vártnál nagyobb volt az érdeklõdés és szemmel láthatóan
mindenki jól érezte magát. Ezek után is szeretnénk
hagyománnyá vált ünnepségünket megrendezni. A Mûvelõdési
Ház dolgozói saját készítésû karácsonyfa dísszel és mézes
süteménnyel kedveskedtek a jelenlévõknek.
Ezúton Szeretnénk megköszönni a fellépõknek és
felkészítõiknek elõadásaikat!

Adventi gyertyagyújtás
Községi adventi koszorúnkon az utolsó gyertya is lángra
lobbant. Az elsõ gyertyagyújtáshoz híven az utolsóra is
ünnepélyes keretek között került sor, 2014. december 21-én.
Báthori Lászlóné tiszteletes asszony szívhez szóló beszédével
vette kezdetét az ünnepség.
Ezt követõen Vetési Viktória elõadásában, Mentovics Éva egyik
gyönyörû versét hallgathattuk meg.
Lipcsei Zoltán Polgármester, karácsonyi köszöntõjét követõen a
tiszteletes asszonnyal együtt meggyújtotta a 4. gyertyát.
Rendezvényünk zárásaként közös énekléssel tettük meghittebbé
a hangulatot. A jelenlévõket a gyülekezet tagjai által készített
süteményekkel és meleg teával vendégeltük meg. Ezúton
szeretnénk mindenkinek megköszönni áldozatos munkáját!
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„A karácsony az összetartozás ünnepe”
December 19-én az óvoda Margaréta csoportjában nagy
készülõdés folyt. Ez az intézmény kiscsoportja, ahová 27-en
iratkoztak be. Olyan kisgyermek is van itt, aki még nincs 3 éves,
ennek ellenére, nagy bátran, Karácsonyi ünnepséget szerveztünk
együtt, ami nálunk hagyománynak számít, és ebben az esetben a
csoport bemutatkozásának a szülõk elõtt, hogy mit csinálunk,
mit tanulunk itt az óvodában. A mûsort már hetekkel hamarabb
elkezdtük gyakorolni, hogy meglepjük a vendégeket. Szépen
feldíszítettük a csoportszobát, és a hatalmas fenyõt, aminek
csodájára jártak heteken keresztül. Elõzõ héten, mézes
süteményt sütöttünk és ajándékokat készítettünk. Végül a
teremrendezés és a szendvicskészítés után várhattuk a
vendégeket. Sok vendéget hívtunk, és nagy örömmel láttuk,
hogy sokan elfogadták a meghívásunkat. A Képviselõ
Testületbõl hárman érkeztek, köztük, Nosza József
alpolgármester, és Végh Judit valamint Kovács László
képviselõk, akik ajándékkal leptek meg bennünket. A karácsony,
mint az összetartozás, és a szeretet ünnepe jelenik meg az
életünkben, ezért javasoltam, hogy hívjuk meg azokat a
nyugdíjas munkatársakat, akikkel az elmúlt évtizedekben együtt
dolgoztunk. Így most vendégként érkezett hozzánk, Turzó
Jánosné Piri néni, Bátori Zsigmondné Ilonka néni, Tóth Jánosné
Ica néni, Kopányi Lászlóné Lidika néni, Kopányi Sándorné
Aranka néni, és Bak Sándorné Irénke óvó néni. Mindannyian
nagyon jól érezték magukat, és ezúton is kívánok
mindnyájuknak jó egészséget, és remélem, még sokszor tudjuk
õket vendégül látni. Akik pedig nem tudtak eljönni, azoknak is
hasonló jókat kívánok. A vendégek érkezése idején a gyerekek a
tornateremben várakoztak, hogy mikor kezdõdik a mûsor, mikor
jön anyu, apu, mama és a többiek. A szülõk meghívása, fontos
dolog a csoport életébe, hiszen betekintést nyújt az itt folyó
munkába, és megmutatja az eredményeket. A nyitottság a
modern pedagógia egyik lételeme, amivel mindenkinek élnie
kell. Minden kisgyerekhez sok családtag érkezett, nem volt ritka
az öt, hat vendég sem egy fõhöz, ami a szülõk nagyfokú
érdeklõdését mutatja a gyermekük, a munkánk, és az intézmény
iránt Aztán elkezdõdött az ünnepség. A köszöntõ után a gyerekek
szerepeltek, nagyon-nagyon ügyesen, hangosan, mondák a
verseket, énekelték a szebbnél szebb karácsonyi dalokat,
amelyek között kedvencek is vannak, mint a „lámpagyújtó”
vagy a „pacis”. Senki nem sírt, és nem szaladt az anyukájához. A
mûsor végén meggyújtottuk a csillagszórókat, és mindenki
ajándékot kapott. Majd következett a megvendégelés, melyhez a
süteményt a szülõk sütötték, a szendvicset a dolgozók
készítették, köszönet érte. Örömteli szép nap volt, ez ahol
mindenki nagyon jól érezte magát. A sikeres lebonyolításban
sokat segítettek munkatársaim, akik nélkül nem tudtuk volna
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megrendezni ezt az ünnepséget, mint Farkas Kati óvó néni,
Puskás Irénke dajka néni, Hajdúné Marika, és Puskás Katika.
Köszönöm a pozitív hozzáállásukat! Az elkövetkezõkben pedig
gõzerõvel készülünk a farsangra, amit hasonló keretek között
szeretnénk megrendezni, mindenki megelégedésére.
Forró Antalné (Ági óvó néni)
Intézményvezetõ-helyettes

Idõsek Klubja
Az év utolsó hónapjában több rendezvény is volt az Idõsek
klubjában.
A hónap elején, december 5-én A Mikulás látogatott el a klubba.
A gofri sütés közben érdeklõdéssel vártuk a Mikulást, aki az
óvodások mûsorát is megtekintette velünk. Az idõseknek kis
ajándékkal kedveskedett. A rendezvényt ünnepi bingóval zártuk,
a nyertesek szaloncukrot kaptak nyereményül.

December közepén mézes sütemény sütõ versenyt hirdettünk a
klubtagoknak. A jelentkezõk igazán finom süteményekkel
kínáltak minket. A versenyre jelentkezõk ajándékot vehettek át a
fáradozásukért és a versenyen való részvételükért.
A hónap utolsó rendezvénye a karácsonyi ünnepségünk volt. Az
óvodások újból meglátogattak minket. A kedves kis mûsorukra
mindig számíthatunk itt az Idõsek klubjában. A vajas kalács és a
tea elfogyasztása után tombolázással zártuk az ünnepséget. A
karácsonyfa alól pedig mindenki hazavihette a klubtagok
számára ajándékba készített asztali díszt.

Karácsony az iskolában
A karácsony az az ünnep, amely mindenkit megérint. Nincs
olyan család, közösség, ahol ne ünnepi készülõdés elõzné meg.
Így van ez az iskolában is. Az adventi idõszakban a gyerekek, a
tanítók, tanárok és a szülõk ünneplõbe öltöztetik az iskolát.
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Ilyenkor mindenki békésebb, toleránsabb azokkal, akikkel
együtt van. Több a mosoly, kevesebb a konfliktus. Mindenkinek
jólesik egy díszt feltenni valahova. Ettõl aztán jobban is érezzük
magunkat, hiszen jót tettünk. A Szülõi Munkaközösség is kivette
a részét ebbõl a készülõdésbõl, december12-én ünnepi
kézmûves foglalkozást tartott, ez igen jól sikerült.
Aztán ott a készülõdés a SZEREPRE. Aki ebbe az
iskolába járt az utóbbi 40-50 évben, tudja mirõl beszélek. Tudja
mit jelent a világot jelentõ deszkákra felállni, elmondani
elénekelni azt a néhány mondatot, miközben belevirít a reflektor
a szemünkbe. S valahol mégis megtörténik a csoda. A sok próba
után, ahol mindenki nyegle és idétlen, itt a siker. Ezt a hálás
közönség tapssal jutalmazza. Így volt ez most is, és a sok
fáradozást egy igazi szép karácsonyi mûsor jutalmazta. Ez volt a
jutalma a résztvevõknek, mindenkinek. Azoknak is akik a
színpadon voltak, és azoknak is akik csak nézték.
December 18-án megtelt a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház nagyterme. Wagner Éva köszöntõje után a Mûvészeti Iskola
rajzversenyének eredményhirdetése következett. Végh Judit
képviselõ ajánlotta fel a jutalmakat. A gyerekek pályázatokon is
nyertek, ezeket az ajándékokat is itt vehették át. Ebben az évben
a másodikosok a Szeretetrõl és az önfeláldozásról szóló szép
szerkesztett mûsort adtak elõ. Ezt a negyedikesek vidám télrõl
szóló összeállítása követte, jól szerkesztett vidám, táncos
elemekkel. A szünet elõtt még megnézhettük a hetedikesek
Erzsébet báli nyitótáncát. Szünet után a 6.a osztályosok egy
mesét mutattak be egy girbegurba fenyõfáról, amit az állatok
díszítettek fel. A 6. b osztály Kire ütött ez a gyerek produkciója
megmutatta, milyenek is vagyunk: gyerekek felnõttek. A
községi ünnepségen már látott igényes, szép produkciót
láthattuk a 8. osztályosok elõadásában a mûvelõdési ház
dolgozóinak segítségével. A mûsort az ötödik osztályosok
betlehemes játéka zárta. Ennek érdekesség, hogy Igazfalváról
gyûjtötték, ahová a szöveg egy része 100 évvel ezelõtt
Köröstarcsáról került.
Szeretettel megtelt szívvel tértünk haza, hogy most már igazán
várjuk a karácsonyt.
Kopányiné Soós Ilona
Diákönkormányzat munkáját segítõ tanár

CIVIL SZERVEZETEK
Karácsony a
Nagycsaládos Egyesületben 2014.
December 13-án szombaton délután a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban feldíszítettük az adományba kapott fenyõfánkat, melyet
Csárdaszállásról Gulyás Pétertõl kaptunk és a mûsor végén
kitomboláztunk.
Lassan gyülekeztek az emberek, sokan nem tudtak eljönni,
mivel munkanap volt, de azért elég szépen megtelt a terem.
A köszöntõm után Puskás Mihályné felolvasott egy szép
karácsonyi verset, ami megadta az ünnep hangulatát, Földesi
Alexandra saját versét mondta el, aztán kezdetét vette a buli
Hevesi Imrével, aki énekével és gitárjával maga köré gyûjtötte a
gyerekeket és együtt énekeltek.
Jó volt a hangulat, a mûsor végén még a felnõtteknek is játszott
egy-két ismert slágert.
Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Szabados Kata készített egy összefoglaló vetítést az egész év
eseményein készült fényképekbõl, melyet a színpadon felállított
kivetítõn folyamatosan láthattunk. Jó volt visszanézni a sok
vidám emléket. Igazán gazdag programjaink voltak ebben az
évben, melyen sokan vettek részt.
A büfében fogyott a szendvics és üdítõ, voltak házi
süteményeink is, melyet asszonyaink sütöttek, a Német
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Pékségtõl is kaptunk sós süteményt, amit csak meg kellett sütni
és nagyon finom volt. Több kiló szaloncukrot dobáltunk szét a
gyerekeknek, /aki kapja marja alapon/, aminek mindig nagy
sikere van. A tombolasorsolás után az adományból összegyûjtött
játékokat osztottuk ki azoknak a gyerekeknek, akik nem nyertek,
de jutott mindenkinek, sok szép apró ajándékot kaptunk.
Köszönet érte!
Eljöttek hozzánk a Mezõberényi nagycsaládos barátaink is,
Csák Timi beállt arcot festeni, Rása Ildikó a segítõivel csillám
tetkókat készített, Patzer Tímeával kifestõztek a gyerekek,
mindenki talált magának elfoglaltságot.
Kurucsó Peti lufit hajtogatott, ami persze mindig nagy siker és
hosszú sorban állás, pedig már eleve kész lufikat is hozott.
Nagyon köszönjük a fáradozását!
Nagy öröm számunkra, hogy nem csak tagjaink, de sok falubeli
gyerekes család is megtisztel bennünket azzal, hogy elhozza
gyermekeit, hogy velünk szórakozzanak. Mindig szeretettel
várunk mindenkit. Köszönjük Piri mamának a tombolára sütött
tortákat, a Mûvelõdési Ház dolgozóinak és Lakatosné Kurucsó
Anikónak a sok segítséget, Szabados Katának a fényképes
megjelenítést és mindenkinek, aki részt vett a munkában, hogy
rendezvényünk sikeres legyen!
Tagjaink szaloncukorból és mandarinból álló szerény kis
csomagot vihettek haza a fenyõfa alá.
December 20-án 35 fõvel részt vettünk Budapesten a NOE
országos rendezvényén az Erkel Karácsonyon, ahol az Operaház
mûvészei gyermekoperával készültek, Parázsfuvolácska volt a
címe. 1500-an voltunk az ország minden részérõl az Erkel
Színház nagy színháztermében megtartott elõadáson.
Tartalmas szép évet zártunk, remélem sikerült mindenkinek a
családjával egy kicsit elcsendesedni és pihenni az ünnep alatt.
Mindenkinek kívánok Boldog Újévet, jó egészséget,
gyermekáldást és várjuk az új belépõ családokat, akik
szeretnének hozzánk tartozni. Közösségben élni jó!!!
Róbert Lászlóné elnök

SPORTHÍREK
Birkózás
2014. év vége elsöprõ gyõzelem sorozattal zárult. Schmél Zoltán
a köröstarcsai DSE versenyzõje, gyermek korosztályban
tizenkét tus gyõzelemmel három bajnoki címet szerzett.
Orosháza Centrum bajnokság aranyérem, Dél-Magyar
Bajnokság (Soltvadkert) aranyérem, Mikulás Kupa (Bócsa)
arany érem.
Sikeres évet zártak a DSE többi birkózó versenyzõi is!
Ezúton szeretném megköszönni az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatójának Török

2015. január

Imrének, Lipcsei Zoltánnak Köröstarcsa Község polgármesterének és Köröstarcsa Község Önkormányzatának az
önzetlen segítséget és a rendkívüli hozzáállást.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Nyári angol nyelvi tábor Köröstarcsán
Tisztelt Szülõk kedves Gyerekek!
2015 év nyarán július-augusztus idõszakban egy hetes angol
tábort tervezünk szervezni, tartani. Lehetõleg olyan
gyerekeket, vagy felnõtteket várunk, akik már rendelkeznek
bizonyos szintû angol nyelvismerettel és akarnak tanulni. Ez a
feltétel nagyon fontos. Azok, akik akadályozzák a z órákat,
azoktól kénytelenek leszünk elköszönni. Tehát tanulni
vágyókat várunk és nem rendbontókat. Maximum 8-12 fõs
csoportok lesznek, ahol a terv a beszédközpontúság lesz.
Különbözõ szituációk feldolgozása, nyelvismerethez és
korhoz alkalmazkodva.
A tanárok az Egyesült Államokból érkeznek, azonban lesz
biztosítva tolmács is, minden csoportban.
A tanulás napi hat órát vesz igényben szünetekkel és uzsonna
idõvel. Várhatóan reggel 8-9 órától délután 14-15 óráig. Az
idõtartam hétfõtõl-szombatig tehát hat napos lesz a tábor. A
tanulás ideje alatt biztosítva lesz mindenki számára az
uzsonna.
A tábor díja minimális, várhatóan 500 Ft/nap, ami tartalmazza
az uzsonnát is. Azok, akik szeretnének részt venni a nyelv
táborban a lentebb megadott e-mail címen jelentkezzen. A
jelentkezéshez szükséges név, életkor, mióta tanul angolul.
Abban az esetben, ha túl sok lenne a jelentkezõ és nem lesz
elegendõ hely vagy tanár, akkor a jelentkezési sorrend lesz a
mérvadó.
A megadott elérhetõségen tisztázó kérdéseket is fel lehet tenni.
Jelentkezni lehet: dukonti@gmail.com e-mail címen.
Kérdéseket a 06 20 886-8928 telefonszámon lehet fel tenni.
Várunk mindenkit szeretettel: Duma Konstantin szervezõ,
koordinátor
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