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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP
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15. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2015. január 29-én tartotta soros ülését.

Meghívó
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete nevében meghívom Önt
2015. március 15-én
nemzeti ünnepünk községi ünnepségére.
Program:
Helye: Béke tér
9.30 Emlékfa ültetés
Ünnepi köszöntõt mond:
Lipcsei Zoltán polgármester
Közremûködik: Lakatosné Kurucsó Anikó
Helye: Kossuth utca 6.
10.00 Ünnepi köszöntõt mond:
Balázsné Dankó Hédi a Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános Iskola igazgató helyettese
Ünnepi mûsor:
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola
ünnepi mûsora.
Felkészítõ tanár: Wagner Éva
Koszorúzás
Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
10.45 Szabó Károly emléktábla koszorúzása
Lipcsei Zoltán polgármester

Meghívó
Tisztelettel meghívom a 2015. február 26-án (csütörtök)
délután 16.00 órakor tartandó képviselõ-testületi ülésre,
melynek helye a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Napirend
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
4. Települési fásítási terv felülvizsgálata
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
6. Bejelentések
Lipcsei Zoltán polgármester

A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a fogorvos, a háziorvos és a védõnõ
tevékenységérõl szóló beszámolókat. Megbízták a polgármestert, hogy vizsgálja meg a védõnõi szolgálat iskolaegészségügyi ellátásánál a helyettesítés lehetõségét.
A testület a vállalkozó háziorvos és fogorvos által az
önkormányzatnak fizetett költségtérítés összegén 2015. évben
nem változtatott.
A képviselõ-testület elfogadta a 2015-2019. évi gazdasági
programját.
Felújítási feladatok:
Pályázati támogatással megvalósítandó: Sportpálya aszfaltozott
pályájának felújítása, kültéri mûanyaggal való borítása és
könnyû szerkezettel való lefedése, Polgármesteri Hivatal
udvarának felújítása, Egészségház energetikai korszerûsítése,
napenergia hasznosítás, nyílászárók hõszigetelése
Pályázati támogatás nélkül is megvalósítandó:Utak, útpadkák,
járdák felújítása, Kossuth u. 2., Kálvin u. 8., Ligeti pavilon,
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár külsõ falainak
felújítása, Alapszolgáltatási Központ külsõ falainak felújítása,
Konyha nyílászáróinak felújítása, Szökõkút felújítása,
Belvízcsatornák felújításának folytatása, Polgármesteri Hivatal
bejárati ajtajának felújítása
Fejlesztési célkitûzések:
Köröstarcsa várossá nyilvánítása
Pályázati támogatással megvalósítandó: Szilárd burkolatú utak
építése, Idõsek Otthonának felépítése, Állati hulladék
átvevõhely megépítése, Liget turisztikai fejlesztése, A dögkút
rekultivációja, Adamik tanyánál található illegális szemét
lerakóhely felszámolása, Ivóvíz minõség javító program
megvalósítása, Bérlakás építés, Szabó Károly Mûvelõdési Ház
közösségi tér kialakítása, Kossuth u. 10. szálláshely kialakítása,
Közvilágítás korszerûsítése, Szabadstrand kiépítése, Turisztikai
célú kerékpárút hálózat a Körösök Völgyében (Köröstarcsa
hajókikötõ - Gyula - Román országhatárig), Térfigyelõ kamerák
telepítése, Pipa utcai bérlakás felújítása, Pingpong asztal,
kosárpalánk kihelyezése, Erdei iskola kialakítása, 18 személyes
autóbusz megvásárlása, Alternatív energia felhasználás (óvoda,
konyha), Szabványos sportcsarnok építése (könnyûszerkezettel), Brikett-gyártó telephely kialakítása, Mobiluszoda létesítése, Paintball pálya létesítése, belvízcsatorna
kiépítése a Rákóczi utca-Körgát, a Széchenyi-Veér A.-Fürj-
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Edelesi-Rónai-Aradi utcákban
Pályázati támogatás nélkül is megvalósítandó: Parkolók építése,
kialakítása, Buszmegálló építése Kossuth u. újvárosi
buszmegálló, Kossuth
Széchenyi sarok parkosítása,
Ételszállító-jármû megvásárlása, Karácsonyi díszkivilágítás
kiépítése
Egyéb célkitûzések: Ökocentrum hasznosítására pályázat
kiírása, Térségi feladatellátás - családsegítés, gyermekjólét,
MAMF újraindítása, Köröstarcsa-Csárdaszállás közötti közút
felújításának kezdeményezése együttmûködõ partnerek
bevonásával, Települési monográfia elkészítése pályázati
támogatással
Megyei TOP támogatásra benyújtott javaslatok: 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által üzemeltetett
üzemanyagtöltõ állomás kiépítése, inkubátorház létrehozása
Járási TOP támogatásra benyújtott javaslatok: Turisztikai
szálláshely és attrakció fejlesztés, Köröstarcsa-Mezõberény
közötti kerékpárút javítása, Orvosi rendelõ, önkormányzati
intézmények energetikai korszerûsítése
Körösladány város által benyújtott fejlesztés: KörösladányKöröstarcsa közötti kerékpárút kiépítése
A testület megtárgyalta a 2015. évi költségvetését az I.
fordulóban, megbízták a polgármestert a költségvetés
elõterjesztésével a II. fordulóra azzal a kiegészítéssel, hogy
kerüljön felülvizsgálatra a költségvetés bevételi és kiadási
oldala, kerüljön megvizsgálásra az önkormányzat és
intézményeiben alkalmazott azon munkavállalók bérrendezése,
akik nem részesültek központi béremelésben, dolgozzák ki a
béremelésre vonatkozó helyi rendelet tervezetet és terjesszék a
képviselõ-testület elé.
A testület elfogadta a házibrigád 2014. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, valamint a brigád 2015. évi feladatainak
meghatározását.
A képviselõ-testület elfogadta az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tevékenységérõl szóló tájékoztatót és megbízta a polgármestert,
hogy a Kossuth u. 2. szám alatti tûzoltólaktanya mûszaki
felülvizsgálatát végeztesse el, valamint az egyesület és az
önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás kerüljön
felülvizsgálatra és a megállapodás tervezete kerüljön
elõterjesztésre.
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõjének 2015. február 1. naptól 2020. január 31. napig
Vértesné Herbert Katalint kinevezte.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a továbbiakban is
igénybe veszi a Békés-Manifest Kft. hulladékgazdálkodásával
kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységét. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a kft. 2014. évi kimutatott veszteség
pótlását 10 havi egyenlõ részletben 2015. novemberéig
megfizeti. A testület a 2015. évi tervezett kompenzációs
igényeket elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a
szolgáltatás kapcsán felmerült 2015. évi kimutatott veszteség
pótlására szerzõdést köt a társasággal. Megbízták a
polgármestert a megállapodás aláírásával. Erre azért van
szükség, mert a lakososok által fizetett havi díj nem fedezi a
hulladékszállítás költségét, az önkormányzati kiegészítés
10.484.000,-Ft.
A testület úgy döntött, hogy a Békés Megyei Katasztrófa- és
Polgári Védelmi Szövetség tagja kíván lenni és vállalta a
15.000,-Ft-os éves tagdíj megfizetését. Megbízták a polgármestert a szándéknyilatkozat elküldésével.
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2015. évben is lehetõség volt szociális tûzifa támogatás
nyújtására. Az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételeknek megfelelõ 172 fõ kérelmezõ részére,
személyenként 0,4 erdei m3 tûzifát biztosított. A tûzifa
kiszállításáról 2015. február 2. és 5. között az önkormányzat
gondoskodott.

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 projekt keretében három napos rendezvénysorozatot hoztunk
létre, melynek záró rendezvényére 2015. január 21-én került sor.
A délelõtti órákban megbeszélést tartottunk és kidolgoztunk a
délutáni elõadások menetét.
15.00-tól kezdetét vette a programsorozat eredményeit bemutató
záró konferencia, mely szélesebb körben, a lakkosság
bevonásával került megrendezésre. Itt az elkészült stratégia
vázlatáról a megjelentek véleményét is kikértük.
A gyerekek rajpályázaton vettek részt, õk is megalkották
Köröstarcsa jövõképét. A legjobb munkákat szintén itt a záró
rendezvényen díjaztuk.
Díjazottak névsora:
I. helyezett Kovács Kristóf & Kovács Tibor
II. helyezett Pardi Viktória
III. helyezett Szentpéteri Hunor
Különdíjban részesült:
Takács Imre
Gyaraki Adrienn
Bácskay Barnabás
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Magyar Kultúra Napja a
Mûvelõdési Házban
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én ezen a
napon véglegesítette a Himnusz kéziratát. Ez alkalomból
látogatott el hozzánk Budapestrõl dr. Nagy Ferenc
tudománytörténész, jogász, Köröstarcsa szülötte, S. Nagy István
testvére.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Eltemették S. Nagy Istvánt
Az 2015. január 30-án 14 órakor, az óbudai temetõben helyezték
örök nyugalomra S. Nagy Istvánt. A temetésen a híres
dalszövegíró legkedvesebb dalai szóltak: Elmegyek, Hull az
elsárgult levél, Ne add fel!, Áldj meg engem! és a feleségével,
Csongrádi Katával közös duettje, a Maradj velem! címû dal is.
Településünk Díszpolgára hosszú betegség után, 81 éves
korában, épp a születésnapján, január 20-án hunyt el.
S. Nagy Istvánt számtalan barátja és pályatársa búcsúztatta. A
dalok ezreinek atyját Soltész Rezsõ és Bródy János búcsúztatta.
A temetésen Lipcsei Zoltán polgármester úr képviselte
községünket.

A kapcsolatot már a Budapesti Operettszínházba való látogatás
alkalmával felvettük. Elõadását megelõzõ napon fogadtuk Nagy
Ferencet. Bemutattuk településünk régi és új részeit és
természetesen a Hunyadi utcát, ahol gyermekkora nyarait
töltötte Hõgye Piroska nagymamánál. Kimentünk a temetõbe és
felkerestük a rokonok sírjait. Ezek után érkeztünk meg a Szabó
Károly Mûvelõdési Házba, ahol Lipcsei Zoltán polgármester úr
és felesége fogadták vendégünket. Marti Imre helyi lakost is
meghívtuk, aki képeslapgyûjteményével kápráztatta el. Nagyon
közvetlen, baráti beszélgetésben töltöttük el az est további
részét. Anekdotákat mesélt gyermekkoráról, az akkori
játszópajtásokról és itt megélt emlékeirõl.
Másnap délelõtt ellátogattunk az Arany Gusztáv Általános
Iskolába, ahol Török Imre intézményvezetõ és Balázsné Dankó
Hédi helyettes fogadta Nagy Ferencet, aki mesélt önmagáról, a
sportról, magyarországi olimpia lehetõségeirõl.
A református templomba is ellátogattunk, ahol annak idején
megkeresztelték. Nagy csodálattal nézte a templom nagyságát,
befogadóképességét. Azon gondolkodott, hogy milyen esemény
lehet az, ami megtöltheti gyülekezettel Isten házát. A parókián
Báthori Lászlóné nagytiszteletû asszony fogadta és
belepillantottunk a régi keresztelõ anyakönyvekbe egészen
1898-ig.

Dr. Nagy Ferenc tudománytörténész és
Lipcsei Zoltán polgármester
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Dél multával a Himnusz eléneklése után tartott elõadást a
Himnusz születésérõl, a Nagy családról és köröstarcsai
emlékeikrõl. Az elõadó a tudását szeretné átadni a jövõ
nemzedékének, mert õk lesznek a kulcsai a szebb és jobb,
élhetõbb jövõnek, Magyarországnak, az Európai Uniónak. A
világhálón keresztül bármit elérhetünk, megvalósíthatunk, akár
innen Köröstarcsáról is, ha rendelkezünk megfelelõ
képzettséggel, nyitottsággal. Mi, akik itt ültünk a rendezvényen
csodálattal hallgattuk õt. Saját kiadású és szerkesztésû
tudományos könyveket hozott ajándékba a gyerekeknek,
felnõtteknek és könyvtárunk számára. Az ünnepi elõadást a
Szózat eléneklésével zártuk.

„Február, február,
itt a farsang téged vár”
Az idén nem csak a gyerekeknek kedveztünk farsang
alkalmával, hanem a felnõtteknek is. Farsangi Retro Discot
tartottunk a mûvelõdési házban a Sparrow Kávézó és
Gyorsétterem együttmûködésével.

Falugazdász Ügyfélfogadás!
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
13:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00

Békés, Verseny u. 4.
Mezõberény, Fõ út 6.
Köröstarcsa, Könyvtár
Mezõberény, Fõ út 6.
Békés, Verseny u. 4.
Tisztelettel: Puskás János
Falugazdász

Kedves Õstermelõk!
Tájékoztatom Önöket, hogy az õstermelõi igazolványok
meghosszabbításának határideje 2015. március 20. Az
érvényesítéséhez szükséges nyomtatványok letölthetõk az
internetrõl (www.nak.hu/hu/kamara/dokumentumok) vagy
átvehetõk szerdán 13:00-tól 16:00-ig a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
A területalapú támogatás igénylésének várható kezdete:
2015. április 20-21.
Tisztelettel: Puskás János
Falugazdász

SPORTHÍREK
Kick-Box Verseny Beszámoló

Jelmezversenyt hirdettünk, süteménnyel és welcome drinkkel
kedveskedtünk vendégeknek. A farsang remek hangulatban telt
és jövõre is tervezzük a megrendezését még nagyobb
érdeklõdésre számítva.
A gyerekeknek kézmûves farsangot tartottunk, ahol velencei-,
állat- és busóálarcokat készítettek. Bohócos ablakképeket,
farsangi szemüvegeket is alkottak maguknak a gyerekek.
Munkájuk során különbözõ technikákat alkalmaztak mint pl.:
festés, ragasztás, színezés. A résztvevõket csõröge fánkkal és
teával kínáltuk.

Szentpéteri Bence köröstarcsai lakos a Békéscsabai Lakótelepi
SE versenyzõje. A teljesség igényével beszámolónkat a 2014.
szeptemberében Olaszországban megrendezett Utánpótlás
Világbajnoksággal kezdeném.
A felkészülés alapján, edzõtáborokban, Köröstarcsán elvégzett
munka tükrében bizakodva vártuk a megmérettetést. Elérkezett
a küzdelmek ideje. Az elsõ mérkõzés szorosan indult de
magabiztos gyõzelem lett a vége. Azonban már ekkor érkezett
egy nagyon erõs bírói nyomás a magyar sportolók ellen. Egymás
után már a 16 ill. 8 között estek ki többszörös világ-, európa
bajnokok, lányok, fiúk vegyesen. Véletlenek nincsenek! A négy
közé jutásért egy ír fiúval kerültünk szembe. Végig szoros
mérkõzés mert nekünk nagyon el kell találni, fordítva viszont
majdhogy nem a szándékot is pontnak értékelik. Érdekes jelenet
az ír szövetségi elnök (élõ kick-box legenda) oda áll a szõnyeg
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szélére és szúrós tekintettel kíséri a vezetõbíró minden döntését.
Az ír fiú mozgása nem érdekli! Sajnos a vége hosszabbításban 1
ponttal kikapunk így az egyéni küzdelmeket érem nélkül zárjuk.!
Óriási a csalódás de a sport ilyen már az utánpótlás korúaknál is!
következik a csapat kategória (3 fiú, 1 lány) küzdelmei. Bence a
magyar II. csapatba kerül ugyanis két csapatot is indított a
szövetség ebben a korcsoportban. A Bence mint már annyiszor,
most is megrázta magát és egészen a döntõbe jutásig küzdötte
magát csapatával. Közben olyan ellenfeleket kapott mint pl. egy
két méteres mexikói fiú, azt a mérkõzést is mindenki temette már
de Bence nem adta fel és gyõzött! Döntõbe jutásért az olasz
favorit, hazai csapattal kellett megvívniuk. Természetesen most
is hátrányba kerültünk. Bencére maradt az utolsó küzdelem,
egyben a fordítás esélye az aktuális, friss nehézsúlyú olasz
bajnok ellen. Olaszok már mosolyognak, magyarok már
feladták, Bence pedig megveri így megfordítja az állást. Az olasz
szövetségi kapitány infarktus közeli állapotban, nem hisz a
szemének és idõt kér 20 másodperccel a vége elõtt. Ezt követõen,
hogyhogy nem 1 ponttal az olasz fiút hozzák ki gyõztesnek. Így a
döntõ elmarad a magyar I csapattal akik egyébként megnyerik a
viadalt, nekünk marad a bronzérem és az elégtétel, hogy két
magyar csapat is dobogón állhat. Így zajlott le a Világbajnokság!
A 2014. évi õszi versenyszezont kihagytuk mert iskola váltás
történt Bence tanulmányait Békéscsabán az Andrássy Gyula
Gimnáziumban folytatja tovább bejárósként. A tanulás
mindentõl fontosabb így ezen körülmények miatt az edzéseket át
kellett formálni és hozzá igazítani az új kihívásokhoz.
2015. évet alapozással kezdtük ami éppolyan nehéz volt mint
mindig. Bence 8 kg minõségi izomzattal lett gazdagabb ami
reményeink szerint, segíti majd a szezonban. 2015. elsõ
versenye Olaszország, korcsoport maradt Cadett II. de
súlycsoport kettõvel feljebb 69 kg-ra íródott át. A verseny
pikantériája, hogy döntõbe jutásért magyar, budapesti fiúval
küzdöttünk. Eredmény hosszabbítás 1 ponttal kikaptunk,
bronzérem. Megjegyzés a fiúknak a magyar szövetségi kapitány
az edzõje.
Következett Horvátország, nem hiszik el de valahogy megint
azonos ágon, döntõbe jutásért a budapesti fiúval kerültünk össze
és egy ponttal alul maradtunk, így 3. helyjel zártunk. Persze a
bíráskodásnak semmi köze nem volt az egészhez! Nagyobb
probléma volt az, hogy egy rossz mozdulat miatt megsérült
Bence jobb válla. A +69 kg-os küzdelmeket egy nyert meccs után
fel is adta. A csapat kategóriában viszont fájdalom ide-oda végig
meneteltek és megnyerték. Horvátország 1 bronz, 1 arany érem,
kezdünk belelendülni. A sérülésrõl késõbbiekben kiderült a
röntgen alapján, hogy nem veszélyes. Dolgozunk tovább,
keményen ahogy szoktunk.
Köszönetet szeretnék mondani ezúton is azért, hogy eddig
eljutottunk és továbbra is próbáljuk megszolgálni mindenki
bizalmát aki hisz bennünk és az általunk elvégzett munkában!
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Köszönet:
- Békéscsaba LTP SE
- Arany Gusztáv Általános Iskola Köröstarcsa
- Agrár Zrt. Köröstarcsa
- Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Köröstarcsa
- Dr. Bácskay Tamás vállalkozó
- Zsák Péter vállalkozó

1+1%

2015. február

1+1 %

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról
szóló törvény továbbra is lehetõséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %át egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat
részére felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek
meg kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló
rendelkezõ iratokat.
Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a
felajánlások elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Községi Sportegyesület
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom
felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
5. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
6. ”Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai
tanulókat támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Polgárõr Egyesület Köröstarcsa
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért”
Alapítvány
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület 19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület 18001099-1-04
14. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04

További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
0066
2. Magyar Katolikus Egyház
0011
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
4. Magyarországi Baptista Egyház
0286

WAKO WORLD CHAMPIONSHIP 2014. RIMINI
DEBRECZENI TEAM, HUNGARY

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai 1823
A teljes Magyarországon támogatható szervezetek
listája megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb
oldali Szja 1+1 % menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai számok 2015 címeknél.

TARCSAI HÍRADÓ
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Gondolatok a SZERELEMRÕL
a 4.osztály tollából
(Közreadta: Szegedi Katalin tanító)
„ A szerelemtõl izgalmasabb lesz a világ.” (B.B.B.)
„A szerelem olyan dolog, amikor a fiú egy lánynak csokit,
titkosimádós levelet, plüssöt, képeslapot vagy más dolgokat
küld. ….. Meg mindig a fiú fizet, ha elmennek valahova.”
(Somogyi László)
„Az igaz szerelem egy életen át tart.”
„A szerelmesek randiznak egymással és újra és újra bevallják a
szerelmüket. Fogják egymás kezét és egyfolytában
puszilkodnak. A legszebb dolog a világon, mert szabadon
szárnyalhatunk a világban.” (Sz.Zs.)
„A szerelem egy olyan dolog, amit nem lehet irányítani. Nem
tanulni kell, hanem átélni. A legszebb érzelem. Emberek között
szövõdik, akár egy szempillantás alatt.”
(Szentpéteri Hunor)
„ A szerelemre mindig kell idõt szakítani. A szerelem törékeny,
ha leesik, többé nem fog ugyanaz lenni.” (B.P.)
„A szerelem olyan, ha vele vagyunk, akkor nem lehet semmi
rossz velünk.”
(Kovács Magdolna )
Ha tetszik egy lány illik:
„ vele kedvesen bánni és ajándékokkal elönteni, nem illik
durvábban bevágódni nála. ” (Szentpéteri Hunor)
„ megmondani neki, de nem illik játszani az érzéseivel.”
(Kovács Magdolna)
„ jól viselkedni vele, de nem illik megbántani.” (Burai Tamás)

Felhívás
Kedves Lakosok!
A fáklyás felvonuláshoz konzervdobozokra van szükségünk,
melynek gyûjtésében számítunk az Önök segítségére. Az
összegyûjtött konzerv-dobozokat a Mûvelõdési Házba
kérjük behozni.
Köszönettel: Szervezõk
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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 igénybe, szünetekkel és uzsonna
idõvel. Várhatóan reggel 8-9 órától délután 14-15 óráig. Az
idõtartam hétfõtõl-szombatig tart, 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 jelentkezzenek. A jelentkezéshez szükséges a név, életkor és hogy 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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