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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. március

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

11. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót
elfogadta.
A képviselõ-testület a 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítását 616.004 eFt bevételi és kiadási fõösszeggel
elfogadta.
A testület elfogadta a 2010-2014. évi gazdasági programját,
mely az alábbiakat tartalmazza:
Felújítási feladatokat:
- szilárd burkolatú utak, járdák felújítása
- orvosi rendelõ nyílászárók hõszigetelése
- Kossuth u. 2. felújítása
- Kálvin u. 8. felújítása
- Ligeti pavilon felújítása
- közvilágítási lámpatestek pótlása
- Szabó Károly Mûvelõdi Ház és Könyvtár külsõ falainak
javítása
Fejlesztési célkitûzések:
- szilárd burkolatú utak építése
- belvízcsatornák felújításának folytatása
- Idõsek Otthonának felépítése
- állati hulladék konténer helyének, leírásoknak megfelelõ
kialakítása
- játszótér(ek) építése
- ligeti tó turisztikai fejlesztése
- komposztáló telep elõírásoknak megfelelõ kialakítása
- szelektív hulladék gyújtóhelyek további kialakítása
- a dögkút és szilárd hulladék lerakóhely rekultivációja
- Adamik tanyánál található illegális szemét lerakóhely
felszámolása,
- ivóvíz minõség védelmi program
- BMX és gördeszkás park építése
- bérlakás építése
- díszkút építése a községháza elõtt
- parkolók építése, kialakítása
A képviselõ-testület 448.733 eFt bevételi és kiadási
fõösszeggel, 8.515 eFt mûködési célú hitelfelvétellel a 2011.
évi költségvetését elfogadta.
A költségvetés elfogadásához kapcsolódóan az alábbi döntések
születtek:
A költségvetési hiány megszüntetése céljából a képviselõtestület az alábbi intézkedéseket teszi:
- pénzmaradvány elszámolása
- szervezeti átalakítás megvizsgálása
- nem kötelezõ feladatok felülvizsgálata
- a behajtás eredményességének fokozása.
A képviselõ-testület megvizsgálja az ÖNHIKI benyújtásának
feltételeit.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy az ingatlanvagyonát

számba veszi és megvizsgálja a vagyonértékesítésnek a
lehetõségét.
A testület megbízta az általános iskola igazgatóját, hogy az
intézmény rehabilitációs foglalkoztatásra március 31-ig
tegyen javaslatot.
A képviselõ-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közmunkaprogramjához szükséges 265.590,-Ft önerõt
biztosítja és az ehhez szükséges megállapodást megköti.
A testület felülvizsgálta az általános iskola napközi
konyhájának mûködtetését és úgy döntött, hogy a jelenlegi
formájában mûködteti tovább.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
állománygyarapítására vonatkozó pályázat benyújtását
támogatta a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen
árajánlatot dr. Szatmáry Péter közbeszerzési szakértõl a
települési szilárd hulladékgyûjtésre és szállításra vonatkozó
közbeszerzési eljárásra.
A testület megbízta a hivatalvezetést, hogy mérjék fel a
településen a romos épületeket, illetve kamattámogatás
lehetõségérõl tárgyaljanak az OTP Nyrt-vel és a
Takarékszövetkezettel.
A Romániából induló határokon átnyúló, több települést érintõ, a
Körös gáton kiépülõ kerékpárút építéséhez elõzetes
szándéknyilatkozatát nyilvánította ki a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület csatlakozott a Békés Megyei
Önkormányzat gesztorságával megvalósuló közös földgáz
beszerzéshez.
A testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2011. évi
beiskolázási tervét elfogadta.
A testület megbízta a hivatalvezetést, hogy a számlavezetésre
vonatkozó szempontrendszert dolgozzák ki és terjesszék elõ a
következõ testületi ülésre.
Mikó Imre képviselõ 6 havi tiszteletdíját az Arany János utca
járdaépítésének anyagköltségére és 2 havi tiszteletdíját a
Diáksport Egyesület részére ajánlotta fel.
Kovács László képviselõ 2 havi tiszteletdíját a Községi
Sportkör Labdarúgó Szakosztályának, illetve Kézilabda
Szakosztályának, 1 havi tiszteletdíját az Idõsek Klubja részére
ajánlotta fel.
Végh Judit bizottsági tag 2011. évi tiszteletdíját a Körösvölgyi
Póni Klub Egyesület részére ajánlotta fel.
Nosza József képviselõ 2 havi tiszteletdíját a Lehetõséget a
Tehetségnek Alapítvány, 2 havi tiszteletdíját a Községi Sportkör
Kézilabda Szakosztálya, 2 havi tiszteletdíját a Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete és 6 havi tiszteletdíját a Diáksport Egyesület
részére ajánlotta fel.
Török Imre képviselõ 6 havi tiszteletdíját a Lehetõségnek a
TehetségnekAlapítvány részére ajánlotta fel.
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Molnár Sándor képviselõ 2 havi tiszteletdíját a Községi
Sportkör részére ajánlotta fel

Ünnepeltünk
2011. március 15.
Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ünnepi mûsorával kezdõdött a megemlékezés a 48-as forradalomra. Az eseményeket irodalmi
alkotásokkal, zenével, mozgással mutatták be a gyerekek.
Felkészítõ tanáruk: Rónainé Wagner Éva

2011. március

A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár falán elhelyezett
emléktáblánál emlékeztek a résztvevõk az intézmény
névadójára, Szabó Károlyra (Köröstarcsa, 1824. dec. 17.
Kolozsvár, 1890. aug. 31), akinek nevét 2002-ben vette fel a
mûvelõdési ház és könyvtár. Az emléktábla Baji József munkája
és a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete állította tisztelgésül a
történész, bibliográfus Szabó Károly emléke elõtt.

Smiri László polgármester köszöntõjében megemlékezett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc egész nemzetet
összefogó eszmeiségérõl. Áttekintette, mit is jelentett a
magyarság számára történelmünk során a nemzethez való
tartozás megélése. Mi jelentette az elmúlt történelmi
korszakokban élõ nemzedékek számára a sikert, a nehézséget.
Hangsúlyozta, hogy a ma generációja számára a magyar
nemzetért való kiállás következetes, szívós, összetartó munkát
jelent.

Boldog születésnapot kívánunk

Köröstarcsa intézményei, szervezetei elhelyezték koszorúikat az
iskola falán elhelyezett Petõfi emléktáblánál

Smiri László polgármester 2011. február 18-án felköszöntötte
Bokor Sándorné született Ónodi Mária Köröstarcsa, Bocskai
u 10. szám alatti lakost a 90. születésnapján. Az önkormányzat
virággal és ajándékkosárral kedveskedett szépkorú lakostársunknak. A polgármester átadta az ünnepelt részére azt az
emléklapot, melyet a szépkorúak jubileumi köszöntése
alkalmából állítottak ki és Orbán Viktor miniszterelnök írt alá.

amarifoto.hu

2011. március 2 -án Szilágyi Imre Köröstarcsa, Veér András u 6.
szám alatti lakost köszöntötte Smiri László polgármester 90.
születésnapja alkalmából. Átadta Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor által aláírt emléklapot, mely hivatott
kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat.
Az Önkormányzat ajándékcsomaggal és virággal köszöntötte
Imre bácsit, jó egészséget és további boldog életet kívánva.
Szabó Károlyné

2011. március
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Értesítés Óvodai beíratásról
Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy az óvodai beíratás 2011. március
21 - március 25-ig történik 8 órától 12 óráig.
Helye: N apköziotthonos Óvoda és Bölcsõde, Kossuth u.
41/a. Vezetõi iroda
A beíratáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ száma
- az anya TAJ száma
- a lakcímet igazoló okirat
A balesetbiztosítást is a beíratáson lehet intézni, lesznek
választási lehetõségek.
Juhász Antalné vezetõ óvónõ

Értesítés Bölcsõdei beíratásról
Tisztelt Szülõk!
Értesítem Önöket, hogy a bölcsõdei beíratás 2011. március
21 - március 25-ig történik 8 órától 12 óráig.
Helye: N apköziotthonos Óvoda és Bölcsõde, Kossuth u.
41/a.Vezetõi iroda
A bölcsõdei csoportba 2011. szeptember 01-jétõl vesszük fel
a második életévüket betöltött gyermekeket.
A felvételi kérelemhez csatolni kell:
1. a gyermek lakcímkártyáját,
2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
3. a gyermek TAJ száma
4. az anya TAJ száma
5. minden olyan igazolást, amelyek a felvételi elbírálás
alapjául szolgálnak (igazolások: munkáltatói, tanulmányok
folytatásáról, munkaügyi központtól, határozat hátrányos
helyzetrõl, megemelt családi pótlékról, orvosi igazolások,
stb).
Azok a szülõk is érdeklõdhetnek, akiknek a gyermeke
szeptember 01. után tölti be a második életévet, férõhely, és
indok alapján a felvétel folyamatosan történik az év során.
Juhász Antalné vezetõ óvónõ

Kopányiné Soós Ilona
Diákönkormányzat vezetõ

CIVIL SZERVEZETEK
Meghívó
A Nyugdíjas Klub 2011. április 9-én (szombat) növendék
marhapörkölt ebédet rendez a mûvelõdési házban, melyre
szeretettel hívja és várja tagjait és a kívülállókat is.
Belépõdíj: tagoknak 1.200.- Ft
kívülállóknak 1.400.- Ft, melyet április 4-ig lehet befizetni
Bobály Andrásnénál (Kálvin u. 4.).
Kulturális mûsor, zene, tánc, tombola!
Mindenkit szeretettel vár: Vezetõség

Farsang
2011. február 25-én tartottuk meg a hagyományos iskolai
farsangot. Nagyon készültünk rá. A gyerekek és a hozzátartozók,
hogy minél érdekesebb jelmezeket tervezzenek, készítsenek el.
Az SZMK és a Diákönkormányzat, hogy minden feltétele legyen
meg a jó hangulatnak. Sok év után az anyukák újra vállalkozták a
farsangi fánk sütésére. Nagy munka volt, de nem maradt el az
eredmény, mert a finom fánkok rövid idõ alatt elfogytak.
A jelmezek ötletesek és igazán szépek voltak. Az idén 4
kategóriában értékelt a zsûri. Így aztán több lett az elsõ helyezett
is. Volt fantázia, csajos, fiús és állatos kategória. Kár, hogy ezek a
jelmezek csak egyszer használatosak. Egyik-másik nyilván több
hetes munka eredménye.
A program is változatos volt. Kezdéskor a köröstarcsai mazsorett
csoportok bemutatójában gyönyörködhettünk. Azután volt a
jelmez-felvonulás. Ezt Sass Attila zenés mûsora követte.. Együtt
énekelt, táncolt alsós, felsõs. Nagy siker volt, nem is akarták
elengedni. A tombola sorsolás után értékelte a zsûri a jelmezeket,
azután pedig Károlyi Lacinak köszönhetõen kezdõdhetett a
diszkó.
Kellemes estét töltött együtt az iskola nagy közössége.

Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

A család és az egészség
címmel tart kiskonferenciát,
Elõadók: Dr Bácskay Tamás gyógyszerész
Dr Patzer Tímea Mária fogorvos
melynek helyszíne:

Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Köröstarcsa Kossuth u. 18/20.)
Bõvebb információ: Róbertné 70/6068359
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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:
adószáma
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
19052500-1-04
6. „Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért” Alapítvány
18382330-1-04
10.Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11.Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12.Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház
technikai száma
1. Magyarországi Református Egyház
0066
2. Magyar Katolikus Egyház
0011
3.Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
4. Magyarországi Baptista Egyház
0286
Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai
1823
A teljes M agyarországon támogatható szervezetek - lista
megtalálható a www. apeh.hu címen a jobb oldali Szja 1+1%
menüjében a Civil kedvezményezettek és a Technikai számok
2011 címeknél.

1%
XVIII. Farsang Kupa 2011

Aranyérmes a Mezõberényi Gyermek FC 2011. február 27-én
egész napos tornán vettünk részt (U-15/1996 korosztály)
Résztvevõ csapatok: Mezõberény A és B csapata,
Gyomaendrõd, Gyula Thermal FC, Szeghalom, Szabó Pál téri
Általános Iskola Békéscsaba, Békéscsaba UFC, Szarvasi Foci
Suli
A csapat köröstarcsai tagjai: Miklós Gábor, Putnoki Dániel,
Sziráczki Martin (csk)
Gratulálunk a gyerekeknek, további sok sikert.
Oláh Zsolt edzõ

2011. március

Kiemelkedõ kick-box siker

2011. március 1-jén Battonyán, az új sportcsarnokban kezdõdött
meg az idei Békés megyei harcmûvész versenyidény. A Barátság
Kupát az idén kick-box light-contact szabályrendszerben,mint a
megyei light-contact diákolimpiát rendezték meg.
2011. március 9-én kiváló színvonalú versenyt rendezett a
füzesgyarmati Hegyesi SE és a Békés Megyei Harcmûvész Szövetség. 96 versenyzõ indult el a Békés megyei Kick-box Semicontact Diákolimpia küzdelmeiben.
(Forrás: http://www.rongo.hu)
Azért fontos mindkét hír itt, Köröstarcsán, mert 42 kg-os
súlycsoportban Szentpéteri Bence, az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulója
mindkét versenyen elsõ helyezést ért el.

Békés Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
Játssz, tanulj, közlekedj biztonságosan!
Hol mennyivel?
Feladat: a kocka feletti szám a kérdések sorszámát jelöli.
Válaszolja meg a kérdéseket és írja be a kérdés sorszámának
megfelelõ kockába. Ezt követõen végezze el a számtani
mûveleteket. Ha helyesen válaszolt valamennyi kérdésre,
megkapja a végeredményt.
Legfeljebb hány km/h sebességgel szabad közlekedni,
1. Kerékpárúton?
2. Személygépkocsival autópályán?
3. Lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó
kerékpáros fejvédõ sisakot nem visel?
4. Gyalogjárdán, amennyiben az úttest kerékpározásra
alkalmatlan a gyalogosok zavarása nélkül?
5. Elromlott jármûvet vontató gépjármûvel?
6. Hólánccal felszerelt gépjármûvel?
7. Segédmotoros kerékpárral?
8. Személygépkocsival lakott területen kívül egyéb úton?
9. Lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó
kerékpáros fejvédõ sisakot visel és utast nem szállít?
10. Olyan jármûvel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal
felszerelve nincsenek?
11. Mezõgazdasági vontatóval?
12. Lakott területen kerékpárral?
13. Lakó-pihenõ övezetben?
14. Motorkerékpárral lakott területen belül?
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15. Lassú jármûvel, valamint lassú jármûbõl és pótkocsiból álló
jármûszerelvénnyel?
16. Személygépkocsival autóúton?
17. Teherszállításra kialakított motoros triciklivel?
18. Gyalog és kerékpárúton közlekedõ jármûvel?
1
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Híd a munka világába

+
+
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A Híd a munka világába - felnõttképzési programok a
munkanélküliség csökkentéséért TÁMOP-3.2.3-08/1-20090010 projekt keretében februártól április végéig a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár akkreditált felnõttképzési
intézmény két, tanúsítványt adó, 90 órás akkreditált képzésén
vesz részt 36 fõ Köröstarcsáról és Mezõberénybõl.

=
A Tavaszi rejtvény megfejtése:
…………………………………………………........................
Beküldési határidõ: 2011. május 31.
A rejtvény helyes megfejtéseit beküldõk között évszakonként 55 láthatóságot növelõ termékeket tartalmazó ajándékcsomagot
sorsolunk ki! A nyerteseket postán értesítjük.
Beküldési cím: Békés Megyei Balesetmegelõzési Bizottság,
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.
2011. 03. 20-án a
Hatvanban megrendezett évadnyitó
nemzetközi koronglövõ
vándorkupát Lázár Tamás (85), a
KSK versenyzõje nyerte a szlovák
bajnok, Miroslav Lenkenov (79) és a soponyai Mayer Zsolt
elõtt.
dr. Mieczynszky Ernõ

A Mezõgazdasági termelõi és vállalkozási alapismeretek
képzésen alapvetõ mezõgazdasági, ökogazdálkodási és

Megemlékezés
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, 2011. február
25-én délután a Molnár Sándor Polgári Kör megemlékezést és
koszorúzást szervezett a Molnár Sándor és a diktatúra
üldözöttjei tiszteletére állított kopjafánál. A rendezvényen
Baráthné Schupkégel Erzsébet köszöntötte a résztvevõket, dr.
Mieczynszky Ernõ, a FIDESZ helyi csoportjának elnöke
mondott ünnepi beszédet az áldozatokra emlékezve. A
jelenlévõk, köztük Molnár Sándor unokája koszorút helyeztek el
a kopjafánál.
vállalkozói ismereteket, a Gépírás alapjainak elsajátítása
számítógépen, szövegszerkesztés és kiadványok szerkesztése
képzésen pedig a tízujjas gépeléssel, kép és szövegszerkesztõ
programokkal ismerkednek meg a résztvevõk. Megszerzett
ismereteikrõl modulzáró feladatok elvégzésével adnak számot
az egyes témakörök végén.
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A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0085 Közösségek építése a
Körösök völgyében - a közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában Békés megyében projekt keretében
megszervezett színjátszó a foglalkozáson a gyerekek a Lúdas
Matyi címû darabbal ismerkednek. Elkészültek a jelmeztervek –
Fábián Ágnes munkája -, és alakul a színpadkép is.

A kézmûves foglalkozásokon lassan elkészülnek a nagy
türelmet, pontos munkát igénylõ gyöngycsodák. Az
elkövetkezõkben a szövés és korongozás mesterfogásaival
ismerkednek meg a gyerekek.

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Irodalmi pályázat
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár pályázatot
irodalmi pályázatot hirdetett mûfaji, témaköri megkötés nélkül.
Felhívásunkra többen benyújtották pályamunkáikat, amelyek
közül néhányat a Tarcsai Híradó hasábjain olvashatnak.
Az összes írást megtalálják a mûvelõdési ház honlapján
www.muvelodesihaz.atw.hu, a Múltunk-jelenünk-jövõnk
címnél.
Köszönjük a verseket, novellákat és további gyümölcsözõ,
ihletett munkaórákat kívánunk mindenkin alkotónak.

2011. március
Börner Bianka:

Brukolakhosz
S az álmok nem fogynak el…
A nevem: Judy Foster. Kisvárosi emberként azt hittem, hogy az
álmaimnál érdekesebb dolgok sosem történhetnek meg velem…
De úgy látszik tévedtem.
Bridgeville-ben élek édesanyámmal, szerencsére azokhoz az
emberekhez tartozom, akiknek megadatott az egykeség. Most
novemberbe töltöttem 16. életévemet és erre büszke is vagyok,
mint minden átlagos tinédzser. Anyám szerint túlságosan is
jókislány vagyok, és kevés idõt töltök emberek között. De
nekem ez így pont tökéletes, ha úgy vesszük, édesanyám tölti be
a nevelõ és a legjobb barátnõ szerepét is. De most az életem
teljesen megváltozik, elköltözünk. Amikor meghallottam a hírt
egy világ omlott össze bennem. Mi lesz így az én nyugodt kis
életemmel ? Ó jaj nekem…
December 19. A költözés napja
A költözés híre óta nagyon sok minden megváltozott. A pakolás
körülötti nyüzsgés teljesen felborította a napomat. Már csak pár
óra és indulunk. Rossz belegondolnom is, hogy mit kezdek én
egy új iskolába, új emberek között. Elõzõ iskolámba már
mindenki hozzászokott, hogy én egy ilyen elvont egyéniség
vagyok, és szívesebben töltöm idõmet olvasással, mintsem
vásárlással, és egyéb hétköznapi dolgokkal.
Azt hiszem, elszunyókálhattam a kocsiban, mert mire
felébredtem körülöttem már minden korom sötét volt.
Édesanyám közölte velem, hogy mindjárt oda érünk a
repülõtérre. Már a gondolattól is émelyegtem, hogy nekem fel
kell ülnöm egy repülõre. Sohasem bírtam az ilyen utazásokat,
egyetlen egyszer ültem ilyen gépen, akkor is egész úton azon
erõlködtem, hogy el ne hányjam magam. De túléltem, mint
minden mást.
December 20. Az elsõ napom Reynoldsban
A délelõttöm nagy része elment a kipakolással, de örültem, hogy
így legalább még nem kellett bemennem az iskolába. Úgy
hallottam, hogy itt a legtöbb diák, olyan mintatanuló, mint
amilyen én voltam Bridgeville-ben. Így talán könnyebb lesz a
beilleszkedés… Mondom talán. Biztosra nem mondhatom, mert
még életembe nem jártam ilyen helyen, ahol ennyi ember élt.
A táskámban már nem volt semmi, amit helyre kellett volna
raknom. Úgyhogy úgy döntöttem a délutánomat egy kis
olvasással töltöm, végre lesz valami, ami megnyugtat ebben a
nagy felfordulásban. De már nem sokáig…
December 21. A rémálom kezdete
Tudom, hogy egy kicsit túlzom ezzel az egész dologgal. Lehet,
hogy itt végre normális barátokra lelhetek, de az ember
manapság, már soha nem lehet elég óvatos ?
Az iskola kívülrõl jól nézett ki, szinte már túlságosan is jól. Talán
egy álomba léptem be ?
Viszont, amint besétáltam az iskola ajtaján ez az érzésem
teljesen elmúlt. Mennyi ember, és mind engem bámul.
Következõ számunk tervezett megjelenése:
2011. április 12.
Lapzárta: 2011. április 5.
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