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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testület 2011.
február 3-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi döntések
születtek:
A Képviselõ-testület a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót elfogadta.
A Képviselõ-testület jóváhagyta a pedagógiai szakszolgálati
feladatok közül a gyógytestnevelési, a logopédiai és a nevelési
tanácsadási feladatok ellátásáról szóló Mezõberény várossal és
Bélmegyer községgel kötött megállapodás módosítását.
A Képviselõ-testület jóváhagyta a kóbor ebek befogására
vonatkozó Szekerczés Balázs vállalkozóval, és az Állatmenhely
Alapítvánnyal között megállapodást.
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2011.
február 03. nappal dr. Bácskay Tamást alpolgármesternek
megválasztotta.
A Képviselõ-testület dr. Bácskay Tamás alpolgármester
tiszteletdíját 2010. február 3-tól 70.000.- Ft / hó összegben
állapította meg.
A Képviselõ-testület elfogadta az SZMSZ módosítását.
A Képviselõ-testület a Humán és Ügyrendi Bizottság
elnökének Nosza József képviselõt, nem képviselõ tagjának
Nyíri László Jókai u. 11. szám alatti lakost és Végh Judit
Bercsényi u. 11. szám alatti lakost, a Pénzügyi Bizottság nem
képviselõ tagjának Szabó Sándor Bercsényi u. 9. szám alatti
lakost és Puskásné Aradszki Tünde Bocskai u. 7. szám alatti
lakost választotta meg. Így a bizottságok tagjai a következõk:
Pénzügyi Bizottság
Kovács László elnök,
Mikó Imre,
Molnár Sándor,
Puskásné Aradszki Tünde,
Szabó Sándor
Humán és Ügyrendi Bizottság:
Nosza József elnök,
Mikó Imre,
Török Imre,
Nyíri László,
Végh Judit
A Képviselõ-testület elfogadta a dr. Mieczynszky Ernõ
háziorvos, dr. Bíró Ibolya háziorvos, dr. Patzer Tímea Mára
fogorvos és Bencsikné Hudák Ilona védõnõ a település
egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóját.
A Képviselõ-testület a költségvetés I. fordulójára készített
elõterjesztést elfogadta, egyben megbízta az intézményeket,
hogy a hiány megszüntetése érdekében vizsgálják felül a
költségvetési javaslatot úgy, hogy intézményenként és 3,4%-os
kiadáscsökkentést érjenek el.

A Képviselõ-testület elfogadta a házi brigád 2010. évi
tevékenységérõl szóló beszámolóját és a brigád 2011. évi
feladattervét.
A Képviselõ-testület jóváhagyta a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2011. évi célokat.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
jóváhagyta a jegyzõ 2010. évi teljesítménykövetelményének
értékelésérõl szóló tájékoztatót.
A Képviselõ-testület elfogadta a Tarcsai Híradóról szóló
beszámolót. A szerkesztõbizottságba az önkormányzat részérõl
Nyíri Lászlót és Végh Juditot, felelõs kiadónak Pardiné dr.
Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõt választották.
A képviselõ-testület zárt ülésen összeférhetetlenségi ügyeket
tárgyalt. A jegyzõ javaslatára a Ktv. 9.§. (2) bekezdése alapján
felmentést adott a Köröstarcsa Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoportvezetõjének Smiriné
Papp Katalinnak a közte és Smiri László polgármester közötti
együttalkalmazási tilalom alól.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Magyar Kultúra Napja
Köröstarcsa 2011.
A kultúra ünnepét kiállítással, hangszeres és táncbemutatóval
ünnepeltük januárban. Ünnepi köszöntõt mondott Smiri László
polgármester:
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én, arra emlékezünk, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban, e napon írta a Himnuszt. Mi itt,
Köröstarcsán, a szûkebb hazánk mûvészeivel, leendõ
mûvészeivel és megyénk amatõr alkotóival tisztelgünk a
himnuszunk elõtt, a Himnusz hívogató harangszava elõtt.
Erkel Ferencnek tulajdonítják e szavakat, mikor azt mondta
tanítványának: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz,
mindig a harangok szava jusson elõször eszedbe.
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Kedves Vendégek, Tisztelt Hölgyek és Urak!
A Himnusz harangszavával köszöntjük ma egymást, ami ma azt
üzeni, hogy a kultúra megtartó erõ. Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én írta a Himnuszt. Így immár 188-adszor üzeni a harang azt,
hogy van remény. Borzongunk az elõzõ év csalóka reményei,
nagy tévedései, elemi csapási miatt, ám a mindenkori, idei
reményre, még számítunk. Tehát most, 188-adszor szavazunk a
jókedv esztendejének reményére. Ez a remény vezetett át a
megpróbáltatások évein, ez adott és ad máig erõt a folytatáshoz.
Ezért jó, hogy van a magyar kultúrának egy nagybetûs napja,
amikor a múltat felidézve, a kulturális sokszínûséget bemutatva,
a jövõ fejlõdésének adunk lehetõséget.

Ez a mai délután bemutatkozás, szûkebb hazánk kultúrájának
találkozása, segítségnyújtás. A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Mûvészeti és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája
2010 tavaszán hirdette meg a „Békési tájak - békési emberek”
címû tematikus képzõmûvészeti pályázatot, amellyel az volt a
célja, hogy olyan képzõmûvészeti kiállítást rendezzen, amely
Békés megye természeti értékeit és mindennapi jellegzetességeit
mutatja be. A pályázaton részt vehetett minden Békés megyei
alkotó, aki nem végzett semmilyen képzõ- és iparmûvészeti
fõiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem
hallgatója ilyen intézménynek, valamint hivatásszerûen nem
foglalkozik alkotómûvészeti tevékenységgel. Békés megyébõl
55 alkotó 156 alkotással nevezett. A zsûri országosan elismert
szakemberekbõl állt, akik javaslatot tettek a kiállításon
bemutatásra kerülõ mûvekre, illetve kiválasztották a pályázat
díjazottjait: 51 amatõr képzõmûvész 56 munkáját.
A tarcsai kiállítás anyagánál arra törekedtünk, hogy a
Köröstarcsán már ismert alkotók munkáit tekinthessék meg.
Külön is figyelmükbe ajánlom Fülöp Antal: Az én pusztám,
Dafkó Brigitta: A kígyósi kastély, Rávainé Farkas Éva: A kiserdõ
és Demján Ilona: A füzesgyarmati polgármesteri hivatal esõ után
címû munkáit. Õk nem elõször mutatkoznak be a tarcsai
közönségnek.
A jótékonysági mazsorett gála megrendezésével a cél a csoport
számára csizma vásárlása. Tudom, hogy a szülõk, az intézmény
keresi a pályázati forrást a beruházáshoz, a családok anyagi
áldozatot vállalnak, hogy a lányok - a tánctudása mellett - a
megjelenése is színvonalas lehessen.
Az, hogy támogatásukra a magyar kultúra ünnepén szervezõdött
ez a jótékonysági gála, amelyen támogatásképpen más mûfajok
képviselõi is vállalták a fellépést a nemes cél érdekében, azzal az
üzenettel bír, hogy a kultúra értéket teremt és megtartó erõ,
mindezek pedig reményre okot adó értékek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim a kiállítást és a rendezvényt
megnyitom.
Önöknek jó szórakozást, a fellépõknek pedig sikeres, szemet
gyönyörködtetõ bemutatkozást kívánok.
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Mazsorett gála
2011. január 22.
A Magyar Kultúra Napja keretében a Szabó Károly Mûvelõdési
Házban 4 éve mûködõ Köröstarcsai Mazsorett Együttes,
Jótékonysági Mazsorett Gálát szervezett, melyet Smiri László
polgármester úr nyitott meg.

A mazsorettek május 21-én, Kiskunfélegyházán, az Országos
Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon vesznek részt, a rendezvény a
ruhatár bõvítésére és a csizmák beszerzésére irányult.
A Százszorszép, Liliom és a kiemelt arany okleveles
Szivárvány csoportok mellett a mûsorban
fellépett Szabóné Uhrmann Zsuzsanna tanárnõ, Borgula
Benedetta, Kõmûves Orsolya, Kõmûves Miklós, Hajdú
Andrea és párja.
Köszönjük a közremûködõk színvonalas szereplését, Smiriné
Kokauszki Erika igazgatónõ és munkatársai odaadó munkáját, a
támogatók felajánlásait, a szervezõ szülõk pozitív
hozzáállását, vendéglátását.
A szülõk, a meghívott vendégek, valamint a lakosság részérõl
egyaránt nagy érdeklõdést és
anyagi segítséget kaptunk, melyet tisztelettel megköszönünk
és igyekszünk a bizalomra a legjobb tudásunk szerint
rászolgálni, öregbítve Köröstarcsa jó hírét.

Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ
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7 mérföldes csizma
Kistérségi mesemondó verseny
2011. január 26.
Az idén harmadik alkalommal került megrendezésre a
Hétmérföldes csizma Kistérségi mesemondó verseny. A
kistérség településeirõl és iskolánkból összesen 64 gyermek vett
részt a versenyen. Az izgatott versenyzõk és a nem kevésbé
izguló kísérõk megtöltötték a Mûvelõdési Házat. A verseny 3
korosztályban, 6 csoportban bonyolódott két helyszínen. A
versenyzõknek a kötelezõ és a szabadon választott meséket
kellett elõadniuk. A zsûri jobbnál-jobb meséket hallhatott. A
szünetben a résztvevõknek uzsonnával kedveskedtünk. A zsûri
döntése alatt a gyerekek az tanító nénik által vezetett kézmûves
foglalkozáson vehettek részt, ahol ötletesebbnél-ötletesebb
álarcokat készíthettek a közeledõ farsangra. Az eredmény
hirdetés elõtt a Leg a láb Mûvészeti Iskola néptánc csoportja
(mûvészeti vezetõ: Hanó Krisztina) és Havran Mihály
mesemondó szórakoztatta a közönséget. Az izgalom tetõpontja
az eredmény hirdetés volt. Büszkék lehetünk iskolánk tanulóira,
akik közül Török Csenge, Smiri Zsófia, Szarka Dániel és
Borgula Benedetta is helyezést ért el. A megyei monda és
mesemondó versenyen iskolánkat Borgula Benedetta képviseli.
A versenyben támogatóink voltak: Szülöi Munkaközösség,
ABC, Ladányi pékség, Mikó Imre, Kovács László és Nosza
József képviselõk. Támogatásukat ezúttal is köszönjük.
Noszáné Tóth Edit
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tés és kiadványok szerkesztése és a Mezõgazdasági termelõi és
vállalkozási alapismeretek elnevezésû képzéseken 18-18 tanulni
vágyó vesz részt a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
akkreditált felnõttképzési intézmény szerve-zésében.
A képzések várhatóan 2011. áprilisában fejezõdnek be.

Tehetséggondozás a mûvelõdési házban
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
lebonyolítása is megkezdõdött. A tavalyi nyár folyamán
köröstarcsai és mezõberényi gyerekek vettek részt az Ifjúsági
Képzõmûvészeti Alkotótáborban. Most színjátszók és
kézmûvesek vesznek részt a foglalkozásokon, amelyeket
Kopányiné Soós Ilona és Végh Judit vezet.

Havran Mihály mesemondó és közönsége

Ajándék 2700 km távolságból

A „II. Szülõföldünk Békés Megye” Amatõr Mûvészeti Fesztivál
népzenei kategóriájának versenyére 2011. január 29-én került
sor. A népzenei kategóriában – népdal- és pávakörök,
citerazenekarok, népzenei együttesek, népdalénekesek,
népzenei szólisták – 56 produkciót mutattak be Békés megyei
gyermekek és felnõttek egyaránt. A rendezvényen közel 600
fellépõ állt színpadra, amely méltán hozzájárul megyénk
népzenei folklór hagyományainak, értékeinek megõrzéséhez.
(forrás: http://kultura.ibsen.hu) Az általános iskola
Gyermekkórusa emléklappal, Borgula Benedetta pedig arany
minõsítéssel térhetett haza.

Felnõttképzés Köröstarcsán
2011. februárjában megkezdõdtek a Híd a munka világába felnõttképzési programok a munkanélküliség csökkentéséért
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0010 projekt keretében a képzések. A
Gépírás alapjainak elsajátítása számítógépen, szövegszerkesz-

Az Orgoványi Örömhír Alapítvány és a skóciai Blythswood
Care missziós szervezet jóvoltából decemberben, a Köröstarcsai
Baptista Gyülekezet karácsonyi Istentisztelete után, több mint
60 db „cipõs doboz” karácsonyi ajándékcsomag került
kiosztásra. Azok a vendég gyermekek is ajándékot kaptak, akik
nem rendszeres látogatói a gyülekezeti alkalmaknak. Õk a
békési gyülekezet által küldött csomagokból részesültek. Az
alkalmon énekkari szolgálatok, gyermekek énekes - verses
szolgálatai és bizonyságtételek hangoztak el. Az igei üzenetet
Gál Lajos hirdette.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik ennek az
alkalomnak a megvalósulásában segítettek!
Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt
2011.02.27-én délelõtt 10 órától tartandó evangelizációs
alkalmunkra!
Állandó alkalmaink:
Péntek:
17.00-tól Teaklub, ahol játék, tea, beszélgetés.
Vasárnap:
de: 09.30-tól Bibliaóra:
- Gyermekeknek és
- Felnõtteknek
10.00-tól Istentisztelet
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Cím: 5622 Köröstarcsa, Arany János u.21.
http://korostarcsabaptista.gportal.hu
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Válogatás a 4. B osztály írásaiból

Jótékonysági kézilabda gála

Mi a szerelem?

2010. december 18.

- A szerelem olyan, ami szívbõl jön. A szerelmeseknek csillog a
szeme. Komoly dolog, hiszen az életben egyszer lesznek
szerelmesek igazából. (Szekeres Dzsenifer)

Az öregfiúk csapata

- Amikor egy fiú szeret egy lányt vagy fordítva. A fiú vesz neki
virágot. Elhívja randira vagy moziba. Sokkal jobban dobog a
szivük. Mikor a fiú hazakíséri a lányt akkor megcsókolják
egymást. (Garzó Brigitta)

- A szerelem egy fiú és lány között jön létre. Komoly
dolog, mert az egy párkapcsolat és sok szeretetet
igényel. Ha mégsem jönne össze akkor ne búsulj, lesz
még szerelmed! (Kovács Levente)
- A szerelem az, amikor egy fiú és egy lány egymást szeretik. Fogják
egymás kezét, együtt mennek vásárolni. A szerelmesek egyfolytában
egymásra vágynak. Mindent megtesznek egymásért. Ajándékokkal
lepik meg egymást. Általában a fiú udvarol a lánynak. (Gyaraki Imre)
A szerelem komoly dolog, mert az elsõ perctõl fogva
olyan, mintha álmodnék. Kapsz egy puszit és
elpirosulsz. A szerelem a világon a legjobb. (Kovács
Mihály)

Õk is Köröstarcsán kezdték sportpályafutásukat.

- az igaz szerelmet nehéz megtalálni, de könnyû elveszíteni. Az ember életében
nem sokszor adatik meg. Az igaz szerelem akár egy életen át is kitarthat. A
szerelemmel és mások érzéseivel nem szabad játszani.(Papp Imre)
Közreadta: Szegedi Katalin tanító

CIVIL SZERVEZETEK

1%

A személyi jövedelemadó egy részének 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 országos
szervezetek részére felajánlják.
Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett 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
13. Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
A KSK keretein belül mûködõ labdarúgó, kézlabda,
korongvadász szakosztályaiban sportolók részére kérjük a
sportszeretõ lakostársakat, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a
köröstarcsai Községi Sportkör számára.
Adószám: 19977063-1-04
Köszönjük a segítõ támogatását.
KSK elnöksége és sportolói

A rendezvény díszvendége:
Skaliczki László
és a jövõ játékosa

A köröstarcsai kézilabda csapat

Fotó: Bodroginé Tyerjanszki Mária
(http://amarifoto.hu)
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Szervezett rohangálás a tarcsai suliban
2010 telén nagy sikert aratott a köröstarcsai Általános Iskolában
tartott tájfutás bemutató napja a tornateremben.
Itt a gyerekek találkozhattak a tájfutás egyik sportágával: a
svédpályával és interaktív sportok nevû programmal.
Ez a sportprogram megismertette a gyerekekkel a térképes
tájékozódás alapjait, ahol tisztesen helyt álltak a tarcsai fiatalok.
Az elsõ megmérettetés egy számítógépes chiprendszerrel való
futópálya volt, ahol a gyerekek 4 pályán mért összesített idõ
eredményeit vetették össze. A gyerkõcök kaptak egy-egy chipet,
amit az ujjukra húzva vihettek magukkal, és a mérési pontokon
levõ kis dobozokba illesztve kapták meg az adott pályán mért
eredményüket. A feladat az volt, hogy egy 17 mérési pontból
álló pályán végig kell futni, egy vaktérkép alapján. Ha ezt a
pályát hibátlanul és persze minél gyorsabban teljesítették, annál
jobb eredményt értek el. Ezután várt még rájuk 3 hasonló, bár
más útvonalú pálya. Ennek a négy pályának az összesített
eredményeit pedig a számítógép segítségével tudták elemezni.
Egyszerre 2 osztály futott, és egy tanórányi idejük volt
kipróbálni, illetve versenyt futni a társaikkal a jobb eredményt
remélve. Öt órán keresztül tartott a rendezvény és már az elején
jó eredményeket értek el a tanulók és tanáraik.
A program elõnye az, hogy életkortól és testalkattól függetlenül
szép eredményeket tudnak elérni a gyerekek, illetve korszerû
eszközökkel mért reális eredményt ad a futók idejérõl. A térkép
alapján történõ tájékozódás elõsegíti a koordináció, logikus
gondolkodás és a fair play érzet kialakulását.
A teremtájfutás mellett kipróbálhatták az interaktív futópadok
adta lehetõségeket egy fitnessprogram, illetve egy versenyzésre
épülõ feladat segítségével:
Az elsõ játék egy egyszemélyes rövid futószõnyegen
kipróbálható feladat volt, ahol a gyerekeknek egy digitális
akadálypályát kellett kipróbálniuk természetes nagy mozgások
segítségével.
A második játék pedig a versenyszellemre épült. Ezt egyszerre
ketten játszhatták és a feladatot helyben futással tudták végezni.
Itt 400 digitális métert kellett megtenniük verseny formájában,
és a gyerekek eredménye néhol jobb volt, mint a játékban részt
vett felnõtteké.
A feladatokat nagy lelkesedéssel a felnõttek is kipróbálhatták,
valamint élvezhették a másnapi izomlázat a tanítványaikkal
együtt.
A programot segített megszervezni Végh Judit tanárnõ, a
program rendezõje pedig Vásárhelyi Tas és Sas Attila László
volt.
A rendezvény sikerességére való tekintettel ismét megrendezésre kerül áprilisban a tájfutás a köröstarcsai iskolábanban:
park tájfutással és teremtájfutással, illetve éjszakai akadályversennyel (akadálypálya) kiegészülve, ahol már a szülõket is
szeretnénk bevonni a közös sportolásba.
Sas Attila szervezõ Békés
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MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Tarcsai tehetség
Békés megye elsõ online ifjúsági magazinja, a Schooltourmix
képzõmûvészeti tehetségkutatót hirdetett „Hol vagy?” címmel,
2010 végén.
Elsõsorban olyan fiatalok jelentkezését várták, akik a
képzõmûvészetet életük egyik fontos momentumának tartják, és
a késõbbiekben is meghatározó szerepet kívánnak ennek szánni
életükben. A tehetségkutatóra békés megyei állandó lakhellyel
rendelkezõ, valamint Békés megyében tanuló fiatalok
jelentkezhettek a megadott korcsoportokban, szabadon
választott témában, egy vagy több saját készítésû alkotással, a
megadott kategóriák bármelyikében. A beválogatott munkák
egy vándorkiállításon vesznek részt.
A több mint 100 alkotás közül, grafika kategóriában Serfõzõ
Bianka köröstarcsai tehetség a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium textil szakos végzõs hallgatója, 3. helyezést ért el.
A kiállítás megnyitója a békéscsabai Ibsen Étterem és
Kávéházban volt 2011 január 22-én. ”Itt vagyunk!” címmel.
A kiállítás képei megtekinthetõek a www.schooltourmix.hu
honlapon, és a jövõben a megye több településén is
bemutatkoznak az alkotók.

BÉKÉS MEGYEI
BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG
Játssz, tanulj, közlekedj biztonságosan!
Az út és látási viszonyok rosszabbodása azonnali
alkalmazkodást,óvatosabb sebességtartást, nagyobb követési
távolságot és még valamit kíván a közlekedés résztvevõitõl,
amit a rejtvény
Függõleges sora tartalmaz.
1. Passzív biztonsági eszköz, melynek feladata kettõs:
ütközéskor megóvja az autósokat a kirepüléstõl,minimálisra
csökkenti a gépkocsi belsõ tartozékai kormány,visszapillantó
tükör okozta sérülések lehetõségeit.
2. Parányi vízcseppekbõl a talaj közelében keletkezõ felhõ, mely
csökkenti a látótávolságot, és csúszóssá válhat az útburkolat.
3. Az észleléstõl a megállásig megtett út hossza
4. A kerékpár kötelezõ felszerelése népiesen megnevezve, mely
sötétben csak külsõ fényforrás hatására látszódik
5. Ha a látási viszonyok ezt indokolják tompított vagy távolsági
fényszóró helyett vagy mellett használhatja.
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6. Olyan pont, amely a közlekedés során elkövetett szabálysértés
vagy bûncselekmény elkövetése miatt jár.
7. Ha ez van a gépkocsink kerekén, maximum 50 km/h
sebességgel közlekedhetünk.
8. Továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevõivel szemben.
De vigyázzunk, csak akkor a miénk, ha megadják!
9. Az idõ rosszabbra fordulásával egyre többet kell
közlekednünk ilyen látási viszonyok között.
10. Ennek helytelen megválasztása miatt következik be ebben az
idõszakban a legtöbb baleset.
11. Lakott területen kívül fõútvonalon ebbe az irányba nem
fordulhat a kerékpáros. Le kell szállnia és gyalogosként kell
áttolnia az úttesten kerékpárját.
12. A gépkocsiban ülõk védelmét szolgálja azáltal, hogy
ráfutásos ütközéskor meggátolja a fej túlzott hátralendülését az
ülés felett, ill. frontális ütközés esetén korlátozza a biztonsági öv
„csúzli” hatásából eredõ ugyanilyen mozgást.
13. Az ilyen tréning alkalmával megismerheti, hogy milyen
reakciót válthat ki önbõl egy- egy közlekedési veszélyhelyzet és
megtanulja kivédeni azokat.
14. Egyfajta távolság, amely az õszi esõzések és a köd miatt
lecsökken.
15. A hirtelen fékezés és irányváltoztatás következtében ez
történhet a jármûvel.
16. Ez a távolság, amelyet úgy kell megválasztani, hogy a másik
jármû mögött annak hirtelen fékezése esetén is- mindig meg
tudjunk állni.

2011. február

Valentin nap 2011
Gyõri Imre emlékversei

Szeretnék legalább egyszer
Piros rózsa lenni,
Szép selymes hajadon
büszkén ékeskedni.
Szeretném leélni tevéled életem,
Minden föld bajától
Megvédeni téged.
Nem gondolok senki másra,
Csak Terád egyedül,
Szívembe van neved írva,
Helyébe más nem kerül.
Ablak közt a verebet,
Macska elõl a tejet,
A leányt a legénycsóktól
Megõrízni nem lehet.
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Cím:
Mûhely:
Mobil:
Email:
Honlap:
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A rejtvények helyes megfejtéseit beküldõk között évszakonként
5-5 láthatóságot növelõ termékeket tartalmazó ajándékcsomagot sorsolunk ki! A nyerteseket postán értesítjük.
Beküldési cím: Békés Megyei Balesetmegelõzési Bizottság,
5600 Békéscsaba, Bartók Béla út l -3.

A téli rejtvény megfejtése:
...............................................................................
Beküldési határidõ: 2011. február 28.

Köröstarcsa Árpád tér 5.
Széchenyi u.27.
06/30/528-2081
kawa600r@freemail.hu
santazoltan.atw.hu

Vállalok:
mûkõ- és gránit sírkõ készítését,
beton- és mûkõ kerítés elemek gyártását,
mûkõ-, gránit ablakpárkány,
konyhapult készítését,
sírtisztítást.

Tavaszi árengedmény!
Április 30-ig leadott gránit sírkeret
rendelésekre, 15% kedvezmény!
Következõ számunk tervezett megjelenése:
2011. március 12.
Lapzárta: 2011. március 5.
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth
u. 18-20. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:ktkonyvtar@napszam.hu § Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja:
Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs
kiadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A
szerkesztõség nem szükségszerûen azonosul a szerzõk cikkeinek
tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal. § Nyomtatás: Ifj. Gyõri
Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám: 2.2/7898/2000

