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

2015. szeptember

15. évfolyam 7. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Meghívó
Idõsek világnapja alkalmából

Köröstarcsa Község Önkormányzata és a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja a község
idõskorú lakosait 2015. október 01-jén (csütörtökön) 15.00
órakor az Idõsek Világnapja alkalmából megrendezésre
kerülõ mûsoros délutánra a mûvelõdési házba.
Programok:
 Köszöntõt mond: Lipcsei Zoltán polgármester
 Michel Legrand: Az idõsek tisztelete címû versét elõadja
Bartolf Melitta
 A mezõberényi Mécses Egyesület harangjátéka
 Faltysné Újvári Anna: Nagymama c. verse Vértes
Viktória elõadásában
 Társastánc bemutató a KNER TSE tanulóinak fellépése
 Az óvoda Pillangó csoportjának mûsora
A mûsor után megvendégeléssel kedveskedünk a
jelenlévõknek.
Október 01-jén 12.00-ig a 66/480-824-es telefonszámon
szíveskedjék jelezni, ha igénybe kívánja venni az
Alapszolgáltatási Központ által biztosított kisbusszal történõ
szállítási lehetõséget!
Idõsek Napja alkalmából jó egészséget és örömteli, szép
idõskort kívánunk!
Lipcsei Zoltán polgármester
A képviselõ-testület 2015. szeptember 10-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A testület elfogadta a lejárt határidejû határozatokról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a köröstarcsai általános iskolai oktatás
helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogadta. A beszámoló a
2014/2015-ös tanévre vonatkozott. A tanulói létszám 186 fõ, az
osztályok száma 11 volt. A tanévet 20 fõ fõállású (2 fõ GYESen) pedagógussal és 8 fõ tankerületbõl áttanító pedagógussal

kezdték. Iskolai szinten a magatartási átlag: 4,04, a szorgalmi
átlag 3,84 volt. Kitûnõ, vagy kiválóan teljesített tanuló: 28 fõ,
egy-két tantárgyból négyes tanuló 13 fõ. 1 tanuló bukott, aki a
javítóvizsgán sikeresen vizsgázott, így nem kellett évet
ismételnie. A nyolcadikos tanulókat elsõ körben felvették az
általuk megjelölt középiskolákba, gimnáziumba 9,
szakközépiskolába 9 és szakiskolába 10 tanulót. A mûvészeti
oktatás 4 csoportban folyt 45 tanulóval. Az önkormányzatnak
2013. január 1-el át kellett adni az iskola épületeit és berendezési
tárgyait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (KLIK),
ekkortól az iskola üzemeltetõje és fenntartója a KLIK.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta, a Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde szakmai programját és házirendjét
jóváhagyta. A beszámoló szerint a gyermeklétszám alakulása:
2014-15-ös tanévben 77 fõ óvodás és 14 fõ bölcsõdés, a 201516-os tanévben 80 fõ óvodás és 14 fõ bölcsõdés. A személyi
feltételek: 1 fõ megbízott intézményvezetõ, 5 fõ óvónõ, 4 fõ
dajka, 2 fõ gondozónõ, 1 fõ pedagógiai asszisztens. Jogszabályi
változás miatt 2015. szeptember 1-tõl ingyenesen étkeznek azok
a gyermekek az óvodában és bölcsõdében, akik családjában az
egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a kötelezõ legkisebb
nettó munkabér 130%-át (89.408,-Ft). Az idei tanévben 7
gyermek után fizetnek étkezési térítési díjat.
A testület a Helyi Esélyegyenlõségi Programjának (HEP)
felülvizsgálatát jóváhagyta. A képviselõ-testület 2013-ban
fogadta el a HEP-et, mely 5 évre szól, és kétévente felül kell
vizsgálni. A HEP kiemelkedõ fontosságú az uniós pályázatokon
való részvétel szempontjából, mert csak azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik rendelkeznek esélyegyenlõségi programmal. A HEP elérhetõ a www.korostarcsa.hu
oldalon.
A képviselõ-testület Köröstarcsa Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete Köröstarcsa Község Önkormányzat és
intézményei 2015. I. féléves beszámolóját az elõterjesztés
szerint elfogadta. Eszerint az önkormányzat bevételei 2015.
június 30-ig 52,6%--ban, kiadásai 39,2%-ban teljesültek. Az
intézmények mûködõképességét az önkormányzat az elsõ félévi
gazdálkodás során fenntartotta, kitûzött feladatait megvalósította. Az önkormányzat folyamatos fizetõképessége biztosított
volt. Megbízzák a polgármestert, hogy tegyen intézkedéseket a
Békés-Manifest Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszafizetésére
vonatkozóan.
A képviselõ-testület módosította a 2015. évi költségvetését, így a
költségvetés fõösszege 496.019 eFt-ról 514.857 eFt-ra változott.
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A testület megbízta a polgármestert, hogy készítsen írásos
elõterjesztést a következõ képviselõ-testületi ülésre gépjármû
beszerzésre vonatkozóan.
A képviselõ-testület az önkormányzat külterületi ingatlanjaira
vonatkozó hasznosítási koncepciót elfogadta, a szántóterületekre és zártkertekre vonatkozó lejáró bérleti szerzõdéseket nem
újítja meg, a felszabaduló földterületeket 0168/7 hrsz-ú terület,
a táblákban lévõ tanyahelyek kivételével az önkormányzat
mûvelésbe veszi és ahol az lehetséges, igénybe veszi a
területalapú támogatást, az önkormányzat tulajdonát képezõ
0350/1 hrsz-ú területet ismét mûvelésbe veszi, megbízták a
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ
belterületi üres ingatlanok vonatkozásában vizsgálja meg azok
mûvelésbe vonásnak a lehetõségét, célszerûségét, kedvezõ
esetben azokat mûvelésbe kell vonni, és végül 2015. október 1.
naptól a haszonbérleti díjakat egységesen 1.400,-Ft/AK/év
összegben határozták meg.
A képviselõ-testület megalkotta a közösségi együttélés
szabályaira vonatkozó rendeletét. A rendelet teljes szövegét
közzétesszük az újságban.

2015. szeptember

gépjármû. A korábban betervezésre került mezõõri gépjármû
beszerzése helyett motorkerékpár került megvásárlásra. A régi 9
személyes gépjármû eladásra kerül, és az értékesítésbõl befolyt
összegbõl egy önkormányzati szolgálati autó kerül
megvásárlásra. Az új 9 személyes gépjármû a pályázatban
meghatározott célokra használható, valamint civil szervezetek a
szabad kapacitás terhére önköltség térítése mellett
használhatják.
A képviselõ-testület a mûködési engedély szerinti rendelési idõ
betartására kérte fel dr. Mieczynszky Ernõ háziorvost. Ennek
megfelelõen a rendelési idõ a következõ:
Az I. számú körzet dr. Mieczynszky Ernõ körzete:
hétfõtõl péntekig:8.00-12.00
A II. szám körzet (jelenleg betöltetlen, a dr. Bíró Ibolya volt
körzete):
hétfõtõl péntekig:11.00-14.00
A képviselõ-testület ezen döntése alapján az orvosi rendelõben
8.00-14.00 óráig lesz háziorvosi rendelés.

A képviselõ-testület megalkotta az épített és természeti értékeke
helyi védelmérõl szóló önkormányzati rendeletét és megbízta a
polgármestert, hogy, kössön megbízási szerzõdést fõépítészi
feladatokra vonatkozóan.

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testület

A képviselõ-testület Mezõberény és Körzete Iparosok és
Vállalkozók Egyesületének kérelmét, mely szerint ne engedélyezze a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban a
vásártartást elutasította a következõkre tekintettel: A szabad
kapacitás esetén a bérbeadás nem zavarja az intézmény
mûködését, ezek a vásárok a lakosság körében hosszú évek óta
elfogadottak, népszerûek, és nem utolsó sorban a bérleti díjból
bevétele származik a mûvelõdési háznak.

a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló 2014.
évi C. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezet
13. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatás elnyerése
céljából. A támogatáshoz vállalt önerõ összege: 171.450,-Ft,
melyet a képviselõ-testület a szociális elõirányzatai terhére
biztosítja.
A települési önkormányzat a szociális célú tüzelõanyagban
részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér.

12/2015.(IX.14.)
önkormányzati rendelete

Köröstarcsa Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
143.§. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
figyelemmel az Mötv. 8.§. (2) bekezdésére az Mötv 13. §. (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõ rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
Értelmezõ rendelkezések
1.§.
(1) A közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes
magatartásnak minõsül minden olyan magatartás,
melyet e rendelet annak nyilvánít.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait
sértõ magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel,
mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával
szabálysértés vagy bûncselekmény valósul meg,
továbbá akkor sem, ha a tevékenység, mulasztás, vagy
jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály
közigazgatási bírság alkalmazását írja elõ.

A testület elutasította a volt Tüzép telep tulajdonosának ajánlatát
az ingatlan megvásárlására vonatkozóan.
A képviselõ-testület zárt ülésen elutasította a II. számú
háziorvosi körzetre benyújtott pályázatot, mert a pályázat nem
felelt meg a pályázati kiírásnak.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Köröstarcsa község
közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott,
köz öss égi egy ütt élé s ala pve tõ sza bál yai t sér tõ
magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvõképes
természetes személyre, jogi személyre, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre.

A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a
II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozóan.
A képviselõ-testület 2015. szeptember 18-án tartott rendkívüli
testületi ülést tartott.
A képviselõ-testület gépjármû beszerzésrõl, üzemeltetésrõl
tárgyalt. A döntés értelmében a korábban betervezésre került
ételszállító gépjármû beszerzését szükségtelennek tartják,
tekintettel arra, hogy az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak a fejlesztésére pályázat segítéségével beszerzésre egy

Eljárási szabályok
2.§.
(1) A közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes,
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magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását a
képviselõ-testület a polgármesterre ruházza át.

a) a hely csendjét sértõ zajt kelt, vagy kegyeletet sértõ
magatartást tanúsít,

(2) A közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes
magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást
hivatalból, vagy bejelentésre indul.

b) a kegyeleti tárgyakat beszennyezi, a sírokra ültetett fákat
és növényeket megrongálja,

(3) Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ
magatartás elkövetõjével szemben közigazgatási
hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi
együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás
esetén a cselekmény elkövetésétõl számított 30
napon belül,
b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés
alapvetõ szabályait sértõ magatartás esetén a jogszerû
teljesítésre nyitva álló határidõ lejártától számított 60
napon belül indítható meg.

c) a sírhelyek gondozása során keletkezõ hulladékot a
sírhelyek között tárolja, illetve a temetõben keletkezett
hulladékot nem az arra kijelölt helyen rakja le,
d) a gyertyagyújtás során tûzveszélyt okoz.
Köztisztaságra vonatkozó szabályok megsértése
6.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki

(1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényt (továbbiakban: Ket.) kell alkalmazni.

a) az ingatlana elõtti járdaszakasz, továbbá a járda és közút
közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról,
gyommentesítésérõl, az ingatlana elõtti járdaszakasz
hóeltakarításáról és síkosság-mentesítésérõl, továbbá az
ingatlana elõtti nyílt árok és annak mûtárgyai
tisztántartásáról nem gondoskodik,

(2) A rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot az
elkövetõ az elsõ fokú határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 30 napon belül az önkormányzat 1173300315345314 költségvetési számlájára történõ befizetés
útján köteles teljesíteni.

b) a szilárd, illetve folyékony hulladékát nem az
elõírásoknak megfelelõen kezeli, továbbá a települési
szilárd hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
5/20014.(II.20.) számú önkormányzati rendeletnek
megfelelõen gyûjti, szállíttatja e., illetve elszállításáról
nem gondoskodik,

3.§.

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során
a Ket. 94/A. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõen
figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõ magatartás súlyát, valamint a
magatartás elkövetõjének szociális, vagyoni
körülményeit. A polgármester a bírság kiszabásakor
köteles tisztázni ezeket a körülményeket.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során
érvényesülnie kell a fokozatosság elvének.
(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is
alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a
figyelmeztetéstõl is kellõ visszatartó hatás várható.
A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ
magatartásokkal kapcsolatos jogkövetkezmények
4.§.
Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõ magatartás elkövetõjével szemben természetes
személyek esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek esetén kettõszázötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bírság kiszabásának van
helye.
Temetõk használatával kapcsolatos rendelkezések
megsértésére vonatkozó magatartások
5.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki a köztemetõben

c) a hulladékgyûjtõ szigetre a szelektíven gyûjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd hulladékot visz.
Közterület használat rendjének megsértése
8.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki
a) üzemképtelen jármûvet közterületen 10 napot
meghaladóan engedély nélkül tárol,
b) a közterületet rendeltetésétõl eltérõen engedély nélkül
használja,
c) a közterület használatra vonatkozó engedélyben
foglaltakat nem tatja be,
d) a közterületen lévõ fára hirdetést, plakátot helyez el,
e) a közterületen közterület használati engedély nélkül
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végez, mezõgazdasági terményeket zöldséget, gyümölcsöt árusít.
Állattartás
9.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki
a) közterületen állatot tart, haszonállatot legeltet,
b) aki a település belterületén és külterületén az eb tartási
helyérõl közterületre való kijutását, vagy magánterületre
való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet
kóborolni hagyja.
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Utak használatával kapcsolatos szabályok megsértése
10.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki
a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett
építményt vagy más létesítményt, továbbá ezekhez
csatlakozást létesít, vagy
b) utat engedély nélkül felbont, vagy az út egy részét, vagy
egészét elfoglalja.
Közkifolyók használatára vonatkozó szabályok
11.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki
a) a közkifolyót rendeltetésétõl eltérõen használja,
rendeltetésszerû mûködését gátolja vagy zavarja,
b) a közkifolyóról 2 liter mennyiséget meghaladó ivóvizet
vételez úgy, hogy a településen rendelkezik olyan
ingatlannal, amely rácsatlakozott a vezetékes
vízhálózatra.
Zajvédelmi szabályozás megsértése

2015. szeptember

2015. szeptember 26. szombattól újra
megnyílik az építési hulladék lerakó telep.
Nyitva tartása: kedd-csütörtök-szombat: 9.00-12.00
A telepen az alábbi hulladékok átvételére kapott engedélyt
az önkormányzat:
- beton
- tégla
- cserép és kerámia
- bitumen keverék, amely nem tartalmaz kátrányt,
vagy szénkátrányt
- föld és kövek
- kotrási meddõ
- kevert építési, bontási hulladék
Fenti anyagok veszélyes hulladékot semmilyen mértékben
nem tartalmazhatnak.
MÁS HULLADÉK ÍGY ZÖLDHULLADÉK LERAKÁSA TILOS!
A hulladékot lerakás elõtt a TÜZÉP telepen (Köröstarcsa,
Kossuth u. 40.) le kell méretni.
A mérés díja mérésenként 800,-Ft, a mázsajegyet a
lerakáskor át kell adni.
A telepre kizárólag a köröstarcsai lakosok rakhatnak le
hulladékot, számukra a lerakás díjtalan.
Polgármesteri Hivatal

12.§.
Közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást
követ el, aki

Önkormányzati fejlesztések, felújítások

a) éjjel 0.00 óra és reggel 6.00 óra közötti idõszakban
közterületen hangosító berendezést üzemeltet, mûsort,
élõzenét szolgáltat,
b) este 22.00 órától reggel 6.00 óráig terjedõ idõszakban vasárnap és ünnepnapokon reggel 8.00 óráig terjedõ
idõszakban - azonnali hiba illetve kárelhárításra irányuló
tevékenység kivételével
építkezési, felújítási,
karbantartási, kertekben kertépítési és fenntartási
munkákat, illetve tevékenységet végez,
c) nehézgépjármû motorját indokolatlanul járatja,
gépjármû motorját túráztatja.
Záró rendelkezések
13.§.
(1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
elkövetett, a közösségi együttélés alapvetõ szabályait
sértõ magatartás esetén kell alkalmazni.
Köröstarcsa, 2015. szeptember 10.
Lipcsei Zoltán
polgármester

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ

E rendelet kihirdetése 2015. szeptember 14. napján megtörtént.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tõl igénybe vehetõ
támogatásból 1 db 9.861.550 Ft értékû, FORD Transit Custom
Kombi mikrobuszt nyert a település. A támogatás összértéke:
7.999.000 Ft.

2015. szeptember
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Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén megtörtént a Konyha
fõzõhelyiségeinek és étkezõjének tisztasági meszelése.

A Tavasz utca Széchenyi u. Aradi u. közötti szakaszán a
leromlott állapotú út felújítása történt meg cseréptörmelék
szórásával, hengerlésével, 130 méter hosszúságú útszakaszon,
596.837 Ft értékben.
A nyári szünetben felújításra és újrafestésre kerültek az óvoda
kültéri játékai.

Felújításra került az Alapszolgáltatási Központ és a József Attila
úti általános iskola épületeinek külsõ burkolata.
Augusztusban 124 db oxyfa magonc került kiültetésre a
település egyes részein. (Így a Széchényi- és Kossuth utca
sarkán, az óvoda és konyha közti területen, és a Községi
Sporttelep területén). A fa jellemzõjét tekintve gyors
növekedésû. Nagy mennyiségû oxigén termelésre képes. Több
féle képpen hasznosítható, az elsõ tarvágást követõen még 4-5
alkalommal újranõ. Fûtõértéke magas.

2015. évi kistérségi (járási) startmunka program, Belterületi
közutak karbantartása programelemen belül történt meg a
belterületi burkolt utak kátyúzása, 40 tonna aszfalt
felhasználásával, 1.778.000.- Ft értékben.

III. Békés Megyei Közfoglalkoztatási
Kiállítás
2015. szeptember 17-én a Békés Megyei Kormányhivatal
harmadik alkalommal rendezte meg a Közfoglalkoztatási
kiállítást, melynek Békéscsabán a Szent István tér adott otthont.
A megye kilenc járásának 59 települése - köztük Köröstarcsa
is - mutatta be a közfoglalkoztatási projektek keretében a
munkafolyamatokat és az elkészült termékeket.
Gajda Róbert kormánymegbízott köszöntõjében elmondta, hogy
a közmunkaprogramban értékteremtõ munkát végeznek. Dr.
Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkár is a megvalósult értékteremtésrõl szólt. Elmondta,
hogy 2016-ban bõvíteni kívánják a közfoglalkoztatás
rendszerét, de a Startmunka és a helyi értékteremtõ projektek
folytatódnak.
Az önkormányzatok színes bemutatókkal készültek, melyekben
a következõ tevékenységek valósultak meg: drótfonás,
seprûkötés, száraztészta készítés, méhészet, fajáték készítés,
varrás, térburkoló elemek készítése, virágpalánta nevelése,
olajpréselés.
A köröstarcsai standnál bemutatásra kerültek a Belvíz- és a
Közút program keretében megvalósult munkák, a
Mezõgazdasági programban megtermelt zöldségek, illetve a
Hosszabb idejû közfoglalkoztatásban megvalósult felújítások,
karbantartások.
Az arra járó vendégeket pedig a Konyhán készült Mintamenza
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Egyesülete) Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

falatkái várták tojáskrémes, kapros sajtkrémes és snidlinges
sajtkrémes ízesítéssel. A nagy melegre való tekintettel pedig
zelleres paradicsomlével, citromfüves és mentás frissítõvel
kínáltuk az érdeklõdõket.
A kiállítás ideje alatt az odalátogatókat a települések mûvészeti
csoportjainak elõadásai szórakoztatták. Községünket a
Köröstarcsai Mazsorett Együttes Százszorszép csoportja
képviselte.

November 29.

Adventi gyertyagyújtás (Napköziotthonos
Óvoda) Milleniumi park

December 5.

Karácsonyi kézmûves foglalkozás Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

December 6.

Adventi gyertyagyújtás Milleniumi park

December 13.

Adventi gyertyagyújtás (Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete) Milleniumi park

December 16.

Községi Karácsonyi Ünnepség Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

December 17.

Téli kulturális bemutató (Arany Gusztáv
Általános Iskola) Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

December 19.

Fenyõünnep (Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete) Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

December 20.

Adventi gyertyagyújtás (Református Egyház)
Milleniumi park

INTÉZMÉNYI HÍREK
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola elsõ
osztályos tanulóinak névsora:

Õszi-téli PROGRAMOK Köröstarcsán!
Október 01.

Idõsek Világnapja Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Október 09.

Óvodai gálamûsor (Ovisokért Alapítvány)
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Október 17.

Tök-Jó Nap Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Október 23.

Nemzeti ünnepünk Községi ünnepsége Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Kossuth
tér

Október 29.

Képviselõ-testületi ülés Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

November 14.

Cigánybál
(Roma Nemzetiségi Önkormányzat) Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

November 26.

Képviselõ-testületi ülés Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

November 28.

András bál (Nagycsaládosok Köröstarcsai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bakó Bence
Balogh Imre
Bartolf Johanna
Bácskay Anna
Birinyi Máté Zoltán
Borók Vivien
Bregyán Szebasztián Krisztofer
Budai Bence
Budai Ildikó
Gál Vivien Krisztina
Horváth Mirabel Mónika
Karácson Mirella
Kerekes Vanda Eszter
Kiszel Bertold Farkas
Kurilla Olivér
Mészáros Miranda Ágnes
Mokrán Ádám Lajos
Nagy Mira Fanni
Nyeste Virgínia Bettina
Ónodi Viktória Panka
Rácz Viktória
Szabó Róbert
Szukenyik Alina Tímea
Török Petra Panna
Vágréti Virág
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