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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. június
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. június 9-én tartotta soron következõ
ülésén.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a Mezõberényi Rendõrõrs
õrsparancsnokának beszámolóját Köröstarcsa közrend,
közbiztonság helyzetérõl. A beszámolóból kiderült, hogy 2010.
évben Köröstarcsán összesen 38 bûncselekmény vált ismertté,
ebbõl személy elleni bûncselekmény 7, közlekedési
bûncselekmény 1, házasság, család, ifjúság elleni bûncselekmény 1, közrend elleni bûncselekmény 4, vagyon elleni
bûncselekmény 24. Közterületi szolgálatot ellátók által
foganatosított intézkedés 82 esetben történt, ebbõl elfogás 8,
elõállítás 17, biztonsági intézkedés 1, okmányok helyszíni
elvétele 4, büntetõ feljelentés 14, szabálysértési feljelentés 30,
pozitív eredményû szonda 8.
A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy nem hozhatnak a
házaló kereskedelem megtiltására vonatkozó rendeletet, viszont
a kereskedelmi egységek éjszakai nyitva tartására vonatkozó
önkormányzati rendelet tervezet elõterjesztésével megbízták a
címzetes fõjegyzõt.
A testület a korábbi döntéseinek alapján módosította a 2011. évi
költségvetési rendeletét. A rendeletmódosítással biztosítva lett
az önkormányzat költségvetésének egyensúlya. Így az
önkormányzat mûködési hitel felvétel nélkül tud gazdálkodni.
A képviselõ-testület elfogadta a 2011. II. félévi munkatervét,
mely szerint szeptember 15-én, október 23-án és november 24én tartanak ülést.
A képviselõ-testület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló rendeletét módosította. Eszerint a korábbi
kamatmentes kölcsönt a szociális kölcsön váltja fel, amely a
szociálisan rászorult személyek alkalmanként jelentkezõ
többletkiadásainak, különösen betegség, haláleset, elemi kár,
gyermeknevelés illetve rezsiköltség kifizetés gondjainak
mérséklésére szolgál. Csak az a kérelmezõ veheti igénybe ezt a
kölcsönt, aki rendelkezik olyan jövedelemmel, melybõl a
kölcsön visszafizetését biztosítani tudja, a havi egy fõre jutó
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 42.750,-Ft), egyedül
élõ esetén a 200%-át (jelenleg 57.000,-Ft), a kérelmezõ vagy
vele egy háztartásban élõ családtagjai két éven belül nem
részesültek kamatmentes kölcsön támogatásban, valamint nincs
az önkormányzat felé fennálló tartozása.
A testület módosította a lakásépítés és vásárlás helyi
támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét.A rendelet egy új
támogatási formával a lakóház felújítási, korszerûsítési

kamattámogatással egészült ki. A kamattámogatás annak a
személynek adható aki a rendelet hatályba lépését követõen
hitelintézettõl lakóház felújításra, korszerûsítésre kölcsönt vett
fel, nem rendelkezik 2 MFt értéket meghaladó ingósággal, vagy
nem lakás céljára szolgáló ingatlannal, akinek egy fõre jutó havi
nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér mindenkori
összegének 200%-át (jelenleg 57.000,-Ft), egyedülálló személy
vagy kiskorú gyermekét egyedül nevelõ szülõ esetében a 250%át (jelenleg 71.250,-Ft), aki keresõtevékenységgel, vagy
nyugdíjszerû ellátással rendelkezik, valamint 5 éven belül
önkormányzati lakáscélú támogatásban nem részesült. A
támogatás idõtartama a hiteltörlesztéssel azonos, de maximum 4
év, a támogatás mértéke a hiteltörlesztés kamatának 75%-a, de
maximum 40.000,-Ft/év.
A képviselõ-testület elfogadta a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodásnak módosítását.
A testület elfogadta a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési
tervébe felvette a települési szilárd hulladék elszállítására
vonatkozó közbeszerzés lebonyolítását.
A képviselõ-testület a Közbeszerzési Bizottság külsõs tagjának
Illyés Pétert a Békési Polgármesteri Hivatal köztisztviselõjét,
valamint Gulyásné Gubis Ildikót a KÖVITE Plusz Kft.
dolgozóját választotta meg.
A képviselõ-testület az Aradi-Szabadkai utcák belvízelvezetésének tervét a 2012. évi költségvetésbõl tervezi
megvalósítani.
Kovács László és Mikó Imre képviselõk, valamint dr. Bácskay
Tamás alpolgármester az alábbiak szerint ajánlotta fel a
tiszteletdíját:
A Községi Sportkört támogatja dr. Bácskay Tamás
alpolgármester 3 havi tiszteletdíjával.
A Köröstarcsai Hangulat Brigádot támogatja dr. Bácskay Tamás
alpolgármester 2 havi tiszteletdíjával.
Az Alapszolgáltatási Központ idõsek nappali ellátását
támogatja, Mikó Imre képviselõ 1 havi tiszteletdíjával.
A Nyugdíjas Klubot támogatja Mikó Imre képviselõ 1 havi
tiszteletdíjával.
Az Arany János utca járdaépítésének költségére biztosít Mikó
Imre képviselõ 2 havi tiszteletdíjat.
A Köröstarcsáért Barátok Egyesületét támogatja Kovács László
képviselõ 1 havi tiszteletdíjával.
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületét támogatja Kovács
László képviselõ 1 havi tiszteletdíjával.
A járdaépítés költségére biztosít Kovács László képviselõ 4 havi
tiszteletdíjat.
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Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõtestületének 2011. II. félévi munkaterve
Szeptember 15. (csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó:Smiri László polgármester
- Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról
Elõadó:Smiri László polgármester;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó:Smiri László polgármester;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ;
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Október 23. (vasárnap)
- Ünnepi Képviselõ-testületi ülés.
November 24. (csütörtök) 16.00 óra
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó:Smiri László polgármester
Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése
Elõadó:Smiri László polgármester;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Elõadó:Smiri László polgármester;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata.
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ;
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
- A képviselõ-testület 2012. I. félévi munkatervének elkészítése
Elõadó:Smiri László polgármester
- Bejelentések
- Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ;
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Harsányi János Köröstarcsa és Fülöp Éva Köröstarcsa

INTÉZMÉNYI HÍREK
Diák-hét
A diákönkormányzat ebben az évben is megrendezte a már
hagyományosnak mondható Diák-hetet. Május 26-án egy
birkózó bemutatóval indult az iskola tornacsarnokában. Nagy
volt az érdeklõdés, különösen, amikor megtudták, hogy
köröstarcsai tagjai is vannak a szakosztálynak, Kiss Károly és
Gál Imre személyében. A fiúk nem hazudtolták meg önmagukat,
a bemutató nagyon látvá-nyosra sikerült. Ezután a gyerekek is
kipróbál-hatták magukat.
Péntek délelõtt az iskola tanulói akadályversenyen vettek részt.

Nagy volt az érdeklõdés este a bátorság próbán. 125 vállalkozó
kedvû iskolás vett részt rajta. Hogy minél izgalmasabb legyen az
út, a hang és fényhatásokról a KHB és a Kézilabda csapat tagjai
gondoskodtak.
Hétfõn az alsósok sportversenyen, a felsõsök és a vállalkozó
kedvû alsósok pedig kerékpáros ügyességi versenyen vettek
részt.
A gyõztesek: Alsó tagozat: elmélet: I. Kovács Levente;
ügyességi pálya: I. Papp Imre; összesítettben: I. Kovács
Levente; II. Papp Imre; III: Gyaraki Imre
Felsõ tagozat: elmélet: I. Patzer Írisz; II. Borgula Benedetta; III.
Vetési Viktória; ügyességi pálya: I. Putnoki Dániel; összesített: I.
Borgula Benedetta; II: Putnoki Dániel; III. Vetési Viktória
Köszönjük a Békési Rendõrkapitányságnak a program
támogatását.

Kedden diákjaink horgászversenyen vehettek részt a Ligeti
tavon. Két kategóriában indultak: a Dobó Ferenc Horgász
Egyesület tagjai és a mûkedvelõk.
Egyesületi tagok közül: I. Horváth Dzsenifer; II: Botlik Ágnes;
III. Tóth Ákos
Mûkedvelõk közül: I. Horváth Sándor; II. Földesi Lajos; III.
Fehér József
A jó fogási eredményeket, a kiváló körülményeket köszönjük
támogatóinknak Molnár Zoltán, Fazekas István vállalkozóknak
és a Dobó Ferenc Horgász Egyesületnek.

Tájfutás
A tájfutás a tájékozódási sportok egyike, egy olyan, atlétikai
jellegû futó sport, ahol a versenyzõnek térkép és tájoló
segítségével elõírt sorrendben kell a térképen jelölt ellenõrzõ
pontokkal kijelölt pályán a legrövidebb idõ alatt végigfutni. A
versenyzõ az ellenõrzõ pontok között maga választja meg az
útvonalát.
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Ez egy speciális fajtája ennek a sportnak. Egy számítógéppel
vezérelt játék ahol a tájékozódási pontokat egy elektronikus
program érzékeli. A futó itt is térkép alapján mozog, amikor a
kijelölt ponthoz ér az ujján lévõ chippet hozzáérinti a ponthoz. A
pálya teljesítésének a végén a program ki tudja mutatni, hogy
megfelelõ útvonalon haladt-e a játékos.

Ezt a játékot Sas Attila hozta el nekünk az iskola
tornacsarnokába 2011. május 10-én. A délelõtti órákban minden
iskolás gyerek kipróbálhatta ezt a különleges sportot. A délután
folyamán, egy új pályán indulhattak a versenyzõk. A
legérdekesebb az éjszakai tájfutás volt, ahol már a felnõttek és a
szülõk is részt vehettek. A résztvevõk zseblámpával keresték a
tájékozódási pontokat. Egy érdekes, szép nap zárult az éjszakai
tájfutással.
Szervezõk

A 2010-2011-es tanév zárása az óvodában
2011. május 28-án tartottuk évzáró ünnepségünket az óvodában.
Kettõs ünnep volt, egyrészt kis mûsorral kedveskedve lezártuk
ezt az évet, másrészt ünnepélyesen elbúcsúztak az iskolába
menõ nagycsoportosok.
Ebben a tanévben a beíratott gyermekek száma 67 fõ volt.
Közülük elköltözött 7 gyermek, óvodánkba érkezett 3 gyermek,
így év végére 63 gyermek járt óvodába.
Napközisek száma: 59 fõ, délig 4 gyermek vette igénybe az
óvodát.
Gyermekvédelmi kedvezményben részesült 37 fõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek száma 5 fõ. A Sajátos Nevelési
Igényû gyermekek száma év végére 4 fõ lett.
A dolgozóknál is történt változás 2011. március 1-tõl Turzó
Jánosné dajka néni nyugdíjba vonult. Kívánunk Piri néninek,
hosszú, boldog nyugdíjas éveket és jó egészséget.
Helyette jelenleg Kovács Tiborné Erika néni látja el a dajkai
munkát. Õ már 3 évvel ezelõtt dolgozott közöttünk.
A bölcsõdébõl Osváthné Bodocz Andrea elköszönt, õ
munkahelyet fog váltani. Kívánunk terveihez sok sikert, jó
egészséget. Helyébe Parainé Wágner Mariannát alkalmazzuk
kisgyermekgondozó-nevelõ végzettséggel.
Nagyon színes és tartalmas évet hagyunk magunk után. Az
elmúlt évben bevezettük a Kompetencia alapú oktatást minden
csoportban, melyet ebben az évben tovább folytattunk. Ennek a
fenntarthatóságát 5 évig biztosítanunk kell.
Az elmúlt évben átdolgozott és a képviselõ-testület által
elfogadott Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján végezzük
nevelési munkánkat, melybe beépítettük a Kompetencia alapú
oktatás elemeit is.
A Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapja a közvetlen
élmény- és tapasztalatszerzés, melyet sok-sok játékos
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tevékenykedés követ, így segítjük a gyermekek képességeinek
és készségeinek fejlesztését.
A tanévzáró szülõi értekezleten levetítettük azokat a filmeket és
képeket, melyeket az óvónõk készítettek a tanév során a
különféle tevékenységekrõl, ünnepi alkalmakról. Nagy
érdeklõdéssel nézték a résztvevõ szülõk, akik folyamatában
láthatták szeptembertõl májusig a nevelõ munkát.
A szülõi értekezleteket is igyekeztünk tartalmassá tenni.
Az évindító szülõi értekezletre meghívtuk a gyermekorvost és a
védõnõt, akik nagyon hasznos információkkal, tanácsokkal
szolgáltak.
A második értekezlet csak a nagycsoportosokat érintette, melyet
közösen szerveztünk a tanító nénivel az iskolában. Témája az
iskolaérettség volt.
Az évet záró szülõi értekezletre a vetítés és a csoportok életérõl,
eredményeirõl szóló tájékoztatónkon kívül nagyon értékes
elõadást tartott Binder Anikó logopédus.
Az óvodások több rajzpályázaton vettek részt az év során, voltak
mesemondó versenyen, több alkalommal szerepeltek az idõsek
klubjában, sétákat, kirándulásokat szerveztek a csoportok.
Megemlékeztünk a különbözõ ünnepekrõl, melyek színesítették
hétköznapjainkat.
Ebben az évben is sikerült pályázati forrásokhoz jutnunk.
1. A Község költségvetése: 18 000,- Ft támogatást biztosított a
Szülõi Szervezet Mûködéséhez, melyet gyermeknapra
használtunk fel. Az OVISOKÉRT alapítványunk 55 000,- Ft
támogatást kapott, melybõl különféle eszközöket fogunk
vásárolni.
2. Az OVISOKÉRT alapítvány 1%-os támogatásából
kb. 100 000,-Ft-ból szintén eszközöket fogunk vásárolni.
3. A Békés Megyei Önkormányzat támogatta óvodánkat
30 000,- Ft-tal.
4. A Békés Megyei Önkormányzathoz pályázatot nyújtottunk be
az OVISOKÉRT alapítvánnyal közösen, melynek elbírálása
folyamatban van. Három programra pályáztunk: a Békéscsabai
Munkácsy Múzeumba látogatás, Vésztõ-Mágorra történelmi
hely megtekintése, játszótér, helyben a Békéscsabai Napsugár
Báb együttes egy elõadásának megtekintése.
Bízunk a pályázat sikerében.
5. A TÁMOP pályázat keretében 3x1 napos programra nyertünk
támogatást: kirándulás a Körös parton, tájház megtekintése,
egészséges táplálkozás, adventi készülõdés.
Ezúton mondok köszönetet az OVISOKÉRT alapítvány
kuratóriumának a gyermekeknek nyújtott segítségéért, Hõgye
Mihály péknek, aki minden rendezvényünket támogatott.
Köszönetet mondok minden szülõnek az egész éves segítõ
munkájáért. A Szülõi Szervezet vezetõinek, egy-egy kis csokor
virággal köszöntük meg a három éven keresztül végzett
munkáját: Szentpéteriné Fülöp Ildikónak, Szabóné Uhrmann
Zsuzsannának és dr. Bácskayné Hevesi Beátának.
Hosszas Költségvetési idõszak elõzte meg azt a döntést, mely
szerint 2011. szeptember 1-tõl továbbra is mûködik a 3 óvodai
csoport elõreláthatólag 63 gyermekkel és a bölcsõdei csoport 14
gyermekkel.
Elérkezett az idõ, amikor az iskolába menõ gyerekek
tarisznyával a vállukon elbúcsúznak az óvodától, elköszöntek a
csoportoktól, az óvodai dolgozóktól, a játékoktól. Az iskolába 19
gyermeket írattak be a szülõk. Kívánom a gyerekeknek, hogy
érezzék magukat jól a szépen felújított iskolában, ahol nagy
szeretettel várja õket a tanító néni. Legyen sok sikerélményük. A
szülõket megkérem, hogy segítsék gyermeküket nagy
türelemmel, kitartással, szeretettel a tanulásban, és akkor meg
lesz annak a gyümölcse.
A gyermeknap alkalmából köszöntöttem a gyerekeket, kértem a
szülõket, hogy tegyék széppé, tartalmassá ezt a napot számukra,
töltsenek minél több idõt gyermekükkel szeretetben, vidám
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hangulatban. Ez alkalomból megvendégeltük a gyerekeket
tortával, szendviccsel, üdítõvel. Minden csoport kirándulást
szervezett, ki lovas kocsival, ki pedig traktorral a határban. Nagy
élmény volt.
Most pedig várjuk a nyarat, az óvodát szeretnénk festéssel
felfrissíteni, hogy õsszel tisztaság várja a gyerekeket.
Szép nyarat, jó pihenést, regenerálódást kívánok mindenkinek,
gyerekeknek, szülõknek, munkatársaimnak egyaránt.
Juhász Antalné vezetõ óvónõ

Ballagók névsora
" Ragyogó szemek tömege,
Mi lennénk birtokosaik.
Vár már jövõnk fénylõ ege,
Búcsúznak régi cinkosaink...”
Balán Veronika
Balog Imre Mihály
Bíró József
Bokor Nikolett
Budai Adrienn
Burai Beáta Gizella
Burai Klaudia Krisztina
Csóka Károly
Földesi Lajos
Fülöp Adrienn Melinda
Fülöp Attila
Gál Anett
Gál Sándor Gergõ

Gurmai András Mihály
Gyaraki Zsófia
Jánovszki Zoltán
Kiss Bianka Róza
Kõvári Ágnes
Petneházi Anett
Petneházi Roland
Putnoki Dániel
Szabó László
Sziráczki Martin
Varga Adrienn
Wágner Mihály
Zsolnai Patrik János

Ifjúsági képzõmûvészeti alkotótábor
Köröstarcsa 2011. augusztus 1-6.
Képzõmûvészeti Alkotótáborba várjuk azokat 10-18 éves
képzõmûvészet iránt érdeklõdõket, akik magas színvonalú
szakmai vezetés mellett, szívesen ismerkednek a sokszorosító
grafika különbözõ technikáival, csiszolni szeretnék
rajztudásukat, nyitottak az új képzõmûvészeti ismeretekre.
A tábor szakmai anyagait és étkezést a projekt biztosítja.
Jelentkezni 2011. július 18-ig lehet. Kérjük, hogy a jelentkezési
lapon (max. 10 mondat) írjátok le, miért vennétek részt az
Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor munkájában? A
jelentkezés elfogadásáról 2011. július 26-ig adunk tájékoztatást.
A tábor helye: Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Köröstarcsa Kossuth u. 1820. Tel.: 480-824. A foglalkozások naponta 09.30 - 17.00 óráig
tartanak. Szakmai vezetõ: Papp Zoltán grafikus. Utazás: indulás
Mezõberény Liget utcai buszmegállóból 09.00. Érdeklõdni,
jelentkezni lehet: 5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20. Tel.: 480824; 20-3400-747; e-mail: ktmuvelodesihaz@gmail.com.
Jelentkezési lap a www.muvelodesihaz.atw.hu és a
www.korostarcsa.hu oldalakról tölthetõ le.
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A program 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 valósul meg.

CIVIL SZERVEZETEK
Könyvadomány
A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Könyvtámasz
pályázatát 2010-ben is kiírták. A Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete és a KHB is sikeresen pályázott. Így
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár és az
Alapszolgáltatási Központ értékes könyvadományhoz jutott.
A könyveket Budapestrõl kellett
elhozni. Szerencsére Kurilla
Olivér helyi vállalkozó magára
vállalta ezt a feladatot. Köszönjük
Neki!

Ezüstérmet ért a férfi kézilabda csapat
2010-2011 évi teljesítménye
Véget ért a 2010-2011. évi megyei kézilabda bajnokság,
amelyben a köröstarcsai férfi felnõtt csapat kiválóan szerepelt és
ezüstérmet szerzett. Ez az eredmény nagyon értékes mert egy
magas színvonalú bajnokságban, az utolsó fordulóig nyílt
küzdelemben született. A bajnokság során összekovácsolódott a
csapat és végig esélyük volt az NB.II-be jutáshoz.
Egy évvel ezelõtt a felnõtt csapat különbözõ okok miatt „csak” a
negyedik helyen végzett a bajnokságban, amelyet a szakvezetés
nem értékelt pozitívan és változtatásra szánták el magukat. A
kibõvített szakosztályvezetés úgy döntött, hogy Molnár Zoltánt
kérik fel az edzõi munkára és vezetésével egy jobb hozzáállású,
ezáltal eredményesebb csapatot szervez. Számítottak a korábbi
játékosokra is, de szándékukban állt visszaigazolni olyan
játékosokat is, akik korábban Köröstarcsán sajátították el a
kézilabdázás alapjait. Az igazolási szándék sikeres volt a nyári
szünetben és megkezdõdött a kemény munka.
A 2010-2011. évi bajnokság kezdetére egy lelkes, jó
edzésmunkát végzõ, összetartó csapatot sikerült kialakítani, akik
többsége már NB-s múlttal rendelkezett. A játékosok fiatalok,
fejlõdõ képesek és hajlandók kemény munkát végezni a siker
érdekében. A csapat formálása az edzéseken, az edzõmérkõzések és a bajnoki mérkõzések hevében folyamatosan
történt. Az elért eredmények tovább lelkesítették az edzõt, a
játékosokat, a szakvezetõket és az egyre gyarapodó szurkoló
közönséget is.
Az õszi szezonban kiváló eredmények születtek. Csapatunk
csupán egy mérkõzést veszített el a harmadik fordulóban a
„mumus”-nak számító Kétsoprony ellen /22:24/. A legjobb
mérkõzést az utolsó fordulóban a Kondoros I. otthonában
játszotta a csapat, ahol az addig verhetetlennek vélt ellenfelet
22:20-ra legyõzte és a tabella élére ugrott.
Az õszi végeredmény kiváló, hiszen a rendelkezésre álló rövid
idõ alatt az edzõnek minden lehetõséget ki kellett használni
azért, hogy az általa eredményesnek vélt figurákat és stílust
minél hamarabb elsajátítsák játékosai.
Az õszi szezon végén már látható volt, hogy a rendszerjáték
begyakorlása, a helyzetek jobb kihasználása, a lerohanásos játék
még sikeresebb befejezése ugyan még hagy kívánni valót, de a
harcos játék, a csapattagok példás összefogása biztató volt a
tavaszi szezonra.
A téli, rövid pihenõ után folytatódott a közös munka elõbb a téli
teremkupára, majd fokozatosan a tavaszi rajtra. A téli teremkupa
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ezüstérmet hozott a csapatunknak,
hiszen a Kondorost legyõzték /22:20/
de a Kétsopronytól
egy gólos
vereséget szenvedtek. Természetesen
a többi ellenfelet is legyõzték.
A tavaszi rajtra nagy volt a
készülõdés, hiszen sikeres bajnoki szezon befejezése ekkor
még három csapat számára
hozhatott volna NB.II-es tagságot. A tavaszi
sorsolás kedvezõ volt számunkra, hiszen többször
játszott itthon a csapat, és ide jött a Kondoros I. és a
Kétsoprony is.
Már az elsõ forduló nagy csatát hozott a /késõbbi bajnok/
Kondoros I. csapata ellen. Kõkeményen játszott mindkét csapat.
A szünet utáni „zárlat” miatt hat gólos hátrányba került
csapatunk, amelyet igen nehéz volt döntetlenre menteni a
mérkõzés végére. /23:23/
A harmadik forduló hozta a következõ nagy csatát a „mumus”
Kétsoprony ellen, ahol nagy csatában, de szinte végig vezetve
nyert a csapat 30:27-re, így az egymás elleni eredmény is a
mieinknek jobb.
A következõ heti Mezõhegyes elleni mérkõzés volt az a
mérkõzés, ami számunkra „dráma” volt. Szinte senki sem tudta
hozni igazi, jó formáját. Szünetben már négy góllal vezetett a
M.hegyes, majd a második félidõ közepén már nyolc góllal ,
/21:13/ és innen lett döntetlen. /25:25/ Ezen a mérkõzésen
legalább megmutatták a játékosok, hogy mennyire tudnak
küzdeni egymásért, a csapatért, az egyesületért. Sajnos utólag
már tudjuk, hogy itt „ment el” a bajnoki cím, hiszen hiába
gyõzött a csapat ezután minden mérkõzésen, mert a Kondoros I.
is ezt tette és így egy pont elõnnyel õk lettek a bajnokok.
Természetesen „bánatosak” vagyunk, de látjuk a pozitívumokat
is. Az év során Molnár Zoltán edzõ vezetésével felépült egy
olyan csapat, amely tovább folytathatja ezt a menetelést, amit a
bajnokság vége megszakított. A csapat tagjai fiatalok, lelkesek,
összetartók, tehetségesek és ezen a szinten sikeresek is. Folytatni
kell azt a munkát, amit egy évvel ezelõtt közösen elkezdtünk. Az
eddig szerepelt csapattagokra építkezünk ezután is, de van egykét játékos, aki szeretne Köröstarcsára igazolni, és itt játszani,
ebben a kiváló közösségben.
A bajnokság végén boldogan akasztjuk az ezüstérmeket a
játékosok nyakába, hiszen látjuk azt, hogy mennyi munka,
áldozat van ebben az éremben. Gratulálunk a csapat minden
tagjának. A csapatból senkit nem kívánok kiemelni, hiszen a jó
eredményt nem egy személy, hanem a közösség érte el A
játékosokon túl csak a csapat edzõjét, Molnár Zoltánt emelem
ki, aki „összehozta” ezt a csapatot, fazont szabott és stílust adott
a játéknak. Aki néha fáradtan, néha „nyûgösen”, de mindig teljes
odaadással, lelkesedéssel dolgozik a csapat sikereiért.
Köszönjük azoknak a támogatását, akik a csapat irányításában,
vezetésében segítkeztek. Köszönjük a technikai feladatokat
ellátók segítségét. Köszönjük a szponzorok támogatását és
annak a szépszámú közönségnek, szurkolóknak a pénzügyi,
erkölcsi támogatását, akik szép számmal megjelentek
mérkõzéseinken és buzdították csapatunkat.
A díjkiosztó ünnepség után egy kis pihenõre vonul a csapat, majd
megkezdõdik az alapozás, és lesznek edzõmérkõzések. Tervbe
van véve egy kolárovói /Gúta, Mezõberény testvér városa/
tornán való részvétel is, amellyel szeretnénk elõkészíteni a
csapatot a 2011-2012. évi bajnokságra. Kérjük, hogy a 20112012. évi bajnokság során is támogassák a köröstarcsai
kézilabda szakosztályt. Tabella a www.handballnet.hu címen
megtalálható.
H A J R Á T AR C S A !
Széplaki Zoltán szakosztályvezetõ
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Önkéntesség
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
2011. az Önkéntesség éve, ezen belül június 4-tõl június 11-ig az
önkéntesség hete.
Ebbõl az alkalomból június 11-én szombaton reggel
gyülekeztünk a liget bejáratánál egy kis önkéntes munkára.
Szerszámról az önkormányzat gondoskodott, mivel elõtte sok
esõ esett csak gyomlálni és gazolni tudtunk. A gyerekek
összeszedték a száraz ágakat, leseperték a járdát, gereblyéztek.
A díszsövénybõl kivágtuk az idegen ágakat, metszõollóval egy
kicsit megigazítottuk. Kigyomláltuk a virágágyásokat, az
emlékfa ültetvényt. Szilágyi Imréné Marika ellátott bennünket
szakmai tanáccsal, mivel õ régen a közterületeken kertészkedett.
Az idõjárás egy kicsit bizonytalan volt, csepergett az esõ, de
legalább nem volt olyan meleg.

Összesen 21 fõ vett részt ebben az önkéntes munkában. Nagyon
jól éreztük magunkat, munka közben jót beszélgettünk,
megállapítottuk, hogy máskor is fogunk ilyen megmozdulást
szervezni. Reggelire pogácsát és ásványvizet kaptak a
munkások, a munka végeztével pedig odarendeltük a jégkrémes
autót és mindenki kapott jégkrémet.
Ezúton szeretném megköszönni a résztvevõknek, hogy korán
keltek és rászánták ezt a fél napot erre a közösségi akciónkra.
Köröstarcsa, 2011. június 14.
Róbert Lászlóné elnök
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

Mazsorett záróbemutató
A Szabó Károly Mûvelõdési Házban 4 éve mûködõ Köröstarcsai
Mazsorett Együttes, rendkívül sikeres tanévet zárt, melyet
nyilvános bemutatóval ünnepeltünk. Három korcsoportban, 28
gyermek vett részt az oktatásban és adott számot tudásáról. A II.
Szülõföldünk Békés Megye Amatõr Mûvészeti Fesztiválon, a
Szivárvány csoport, tánc kategóriában, bronzminõsítést szerzett.
Twirling, botforgatás sportágban, a legtechnikásabb
mazsorettek, a megyei és régiós versenyeken 3 arany, 3 ezüst, 3
bronzérmet nyertek. A Szivárvány csoport, Kiskunfélegyházán,
a XIII. Kiskun Országos Mazsorett Fesztiválon, II.
korcsoportban, show és pom-ponos kategóriákban, arany
okleveleket értek el. Az arany érmeket Smiri László
polgármester úr adta át a lányoknak, dicsérõ és kitartásra buzdító
szavak kíséretében.
Bátori Réka és Török Csenge 5 éves eredményes munkájukért,
jubileumi serlegben részesült. A mazsorettek megköszönték
Smiriné Kokauszki Erika tevékenységét és az új beosztásához
magánéleti és munkasikereket kívántak.
Köszönjük a szülõk példátlan összefogását, anyagi
áldozatvállalását, az Önkormányzat és a támogatóink
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segítségét, akik hozzájárultak a csizmák beszerzéséhez, az
esztétikus megjelenéshez.
A tanfolyam befejezõdött, de a munka folytatódik. 15 éves
Jubileumi Mazsorett Gálákon, Füzesgyarmaton, Körösladányban és Vésztõn öregbítjük településünk jó hírét.
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ

Rajzpályázat
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár a Hal és
Falunapok alkalmából rajzpályázatot hirdet általános iskolás
gyermekek számára „Élet Köröstarcsán” címmel.
Osszátok meg velünk, hogy számotokra mit jelent a falusi
élet, mit jelent Köröstarcsán élni. Nevezni lehet bármilyen
technikával készült alkotással, méretre vonatkozó kikötések
nélkül, az elkészült munkákon tüntessétek fel neveteket és
osztályotokat. Az elkészült munkákat a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárba kérjük eljuttatni 2011. július
15-ig. Eredményhirdetés: 2011. július 22.

Felhívás!
Hal és Falunapok Köröstarcsa
És Körös-Körül Kistérségi Fesztivál 2011. július 22-23.
Kedves Lakostárs!
A Falunapok sikeres lebonyolítása érdekében örömmel
fogadunk mindenféle támogatást! Segítségét elõre is
köszönjük!
Szervezõk

Hal és Falunapok
Köröstarcsa
2011. július 22-23.
Körös- Körül Kistérségi Fesztivál
Július 22. Péntek
Tisztelettel meghívjuk 2011. július 22-n 16.00 órára a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba a Hal és Falunapok
rendezvénysorozat megnyitójára, az év civilszervezete
kitüntetés átadására, a Színek és évek kiállítás megnyitójára.
Köszöntõt mond Smiri László polgármester. A kiállítást
megnyitja Smiriné Kokauszki Erika. Klarinéton közremûködik
Fülöp Sándor.
Ligeti színpad
18.00 A nagycsoportos óvodások fellépése
18.10 Iskolai csokor Fellépnek: Borgula Benedetta, Smiri
Tamara, Smiri Zsófia, Herczmann Afrodité, Tóth
Kinga, Twirling bemutató
18.50 Köröstarcsai asszonykórus
19.10 Kõmûves Miklós és Kõmûves Orsolya
társastánc bemutatója
19.40 Havrán Mihály mesemondó mûsora - Körösladány
20.10 ATS és Renkó utcazene - Békés
21.00 Musical gála a Jókai Színház elõadásában
A mûsor után retro disco a Ligeti Pavilonban!
Július 23. Szombat
Liget
5.30 V. LIGETI TÓ KUPA Horgászverseny
9.00 Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Mézkóstoló és vásár. Mézes sütemények és mézes pálinkák
versenye. A versenyre nevezni lehet 2 dl mézes pálinkával,
10 db/szelet mézes süteménnyel. Nevezési díj 200 Ft
kategóriánként.
Falujárás lovas kocsival
Ökocentrum
Zöldülj, fordulj kiállítás megnyitója
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Játszóház
Elszármazottak találkozója
Református templom
16.30 Somogyi-Tóth Dániel orgona hangversenye
Ligeti színpad
Körös-körül Kistérségi Fesztivál
18.30 Fábián Beáta mûsora
19.00 Körös citerazenekar Békés
19.15 Vadrózsa asszonykórus Békés
19.30 Bögre János társastánc csoportja
20.00 Horgászverseny díjátadó
20.15 Happy Kids, Fantázia, Funny Kids
Aerobik csoport - Doboz
20.45 Samuray Kyokushin Karate csoport - Doboz
21.15 Hastánc
Plaveczné Sonkoly Anita és csoportja - Mezõberény
21.30 Tombola sorsolás és a horgászverseny
eredményhirdetése
22.00 Tóth Vera
A mûsor után retro disco a Ligeti Pavilonban!
Július 24. Vasárnap
9.00 Kispályás labdarúgó bajnokság
Az eredményhirdetés elõtt BMX bemutató.

V. Ligeti-tó kupa
2011. július 23.

Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
A verseny 9-tõl 16 óráig tart. Ebbõl a fõzéshez rendelkezésre
álló idõ 9.00 - 13.00 óra. Regisztráció, nevezés a zsûri
asztalánál 9.00 és 10.00 óra között. A fõzéshez szüksége
tûzifát biztosítjuk. A fõzés helyszínén korlátozott számbanasztalok és székek is lesznek, ahol a versenyzõ csapatok
vendégeket fogadhatnak. 13.00 - 14.30 között az ételeket
zsûri értékeli. A zsûrihez egy tányér ételt kell beadni, a
többivel a versenyzõ csapat rendelkezik 15 órakor
eredményhirdetés. Közremûködik a Köröstarcsai Mazsorett
együttes. 16 órakor a fõzés helyét mindenki tisztán,
feltakarítva adja át a szervezõknek.
Halétel-fõzõ kategória:
1. regisztrációs díj: 1000 Ft. Minden csapat a saját
alapanyagát és fõzõedényeit használja.
2. regisztrációs díj 2500 Ft. A csapat 3 kg tisztított halat kap.
Az elkészített étel nemcsak halászlé, hanem más halétel is
lehet. Minden csapat a saját fõzõedényeit használja. A
verseny gyõztesének és helyezettjeinek ajándékot, kupát
biztosítunk.
Tájjellegû-étel fõzõ kategória: Regisztrációs díj 1 000 Ft.
Minden csapat a saját alapanyagát és fõzõedényeit használja.
A készülõ étel bármilyen Körös-menti tájjellegû étel lehet.
Ajándékot, kupát biztosítunk a verseny gyõztesének.
Jelentkezni 2011. július 15-ig kell a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban, illetve a Ligeti tónál.
Kérjük jelezze, hogy kér-e a fõzéshez halat.
A nevezési díj a helyszínen fizetendõ.

V. Ligeti-tó kupa
2011. július 23.

Mézkóstoló és vásár
Mézes sütemények és mézes pálinkák versenye
A versenyre nevezni lehet 2 dl mézes pálinkával, 10 db/ szelet
mézes süteménnyel. Nevezési díj: 200.- Ft kategóriánként. A
nevezéseket a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
kell leadni 2011. július 15-ig. Az italokat és a süteményeket a
fõzõverseny helyszínére kérjük eljuttatni 2011. július 23-án
12.00-ig.
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MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
“Kiküldött” EU-s tudósítónk jelenti

Nyugaton a helyzet...
Sára blogja
2. Post(folytatás): Szóval megérkeztem. Egészen jól utaztam,
leszámítva, hogy a mellettem ülõ bácsi nyuszikámnak hívott és
az egyik buszsofõr végigkrákogta az utat. Ezek a problémák csak
Lipcsében oldódtak meg, mikor is leszálltam a buszról és
átsétáltam Európa (állítólag) legnagyobb vasútállomására. A
dolog nagyságát nem nagyon fogtam fel, mert inkább azzal
voltam elfoglalva, hogy "Ich möchte eine Ticket", hol a mosdó,
melyik a hatos vágány. Az S-Bahn névre hallgató vonat aurája
kicsit hasonlít a Békéscsaba-Szegedire, csak ez nem orosz és
talán nem is metró-kocsi, hanem emeletes, csendes, nem
rázkódós, kék üléses és kiírja illetve bemondja a következõ
állomást. És senki nem ugrik fel, hogy a 30 kilós batyumat
segítsen megemelni. Bezzeg mikor dudálni kell a szép
lánynak...az megy nekik!
Nem baj, egybõl találtam csomagmegõrzõt, és elindultam a
városba, ahol a maps.google nyomtatott verziójával szerettem
volna tájékozódni. Nagyjából rögtön a Leipzigerstraßén találtam
magam, ami kb. három Kárász utca. Telefonboltot kerestem.
Találtam. A bácsi nem értette, hogy „SIM Karte”, de szerencsére
volt az üzletben kép szim kártyáról, így megúsztam a rajzolást.
Neki is a németországi lakcímem kellett volna. Érdekes, hogy
mindig mindenhol ezt kérdezik, ha valami lakásszerzéshez
szükséges dolgot igyekszel beszerezni. De ebben már rutinom
van: meggyõztem, hogy nem kell lakcím.
Halléban kétféle koldus van. Az egyik a csöves, olyan, mint
otthon. A másik a punk. Otthon idõnként a Blahán látni ilyet, de
inkább nyáron. Hármas-négyes csoportokban ülnek az utcán a
földön, néha pléddel, néha kutyával és elõttük a pohár.
Nincsenek húsz évesek. Az anyukák pedig mosolyogva dobálják
a poharukba az aprót (talán, mert az õ gyerekük egy másik
városban ül az utcán?).
Szóval megvolt a Sim kártyám, már csak várni kellett fél órát,
hogy aktiválódhasson, és felhívhassam Martint az elsõ jelöltet.
Közben rájöttem, hogy a térképemen nincsen Leizigerstraße.
Elvesztem. Most megyek kicsit várostnézni, aztán folytatom a
sztorit.
-folytatjuk-

Osztálytalálkozó
Új rovatunk az Osztálytalálkozó. Ezzel az a célunk, hogy
bemutassuk azokat a köröstarcsai fiatalokat, akik a faluból
elkerülve folytatják útjukat. Más városban, más országban
tanulnak, dolgoznak. Megállják helyüket bizonyítva ezzel, hogy
egy kis településrõl elindulva is lehet valaki sikeres.
Zsilák Mihály
1990. 08. 22-én születtem Békéscsabán. Édesanyám
köröstarcsai származású, Dobrai Jolán. Édesapám is köthetõ
Köröstarcsához, mivel a jelenlegi Agrár Zrt.-ben dolgozott.
Megismerkedésük után Békéscsabára költöztek, és családi
vállalkozásba kezdtek.
2002-ben költöztünk Édesanyámmal Köröstarcsára és az
általános iskolát is itt fejeztem be 2005-ben. Ezt követõen a
mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium Arany János
Tehetséggondozó Programjában folytattam tanulmányaimat,
2010-ben itt érettségiztem. A programon belül lehetõségünk volt
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Európai számítógép-kezelõi vizsga (ECDL) és a
jogosítvány megszerzésére is.
Jelenleg a budapesti Szent István Egyetem Ybl
Miklós Építéstudományi Kar elsõ éves hallgatója vagyok.
Az általános iskolai tanulmányaim óta kézilabdázom, és ezt folytattam a gimná-ziumban,
valamint most az egyetemen is. A köröstarcsai
Községi Sportkörben kézilabdáztam, és ha tehetem és az idõm is
engedi még folytatni szeretném.
2005 óta tevékenykedek a Köröstarcsai Hangulat Brigádban és
segítek az iskolai programok lebonyolításában.
A békéscsabai városi légkör után a helyi falusi élet jobbnak
bizonyult, mert a nyüzsgõ nagyvárosoknál sokkal nyugodtabb,
az emberek sokkal közvetlenebbek egymással és így könnyebb
volt számomra a beilleszkedés. Így barátokat szereztem, akik
meghatározzák mai napig az életem. A gimnáziumi
tanulmányaim alatt is Tarcsán éltem és a mai napig itt töltöm a
szabadidõmet a barátaimmal.
Úgy gondolom, hogy itt Köröstarcsán sok mindent tanultam,
rengeteg értékkel gazdagodtam. Az öregek iránti tisztelet, mégis
humoros hozzáállás valamint a fiatalokkal való kapcsolatépítés
is ezek közé tartozik.
Terveim a jövõvel kapcsolatban, hogy elvégezzem az egyetemet
és sikeres építészmérnöki diplomát szerezzek. Mindez azért még
messze van és addig is szeretném magam mellett tudni a
Köröstarcsán szerzett haverokat és barátokat.
Bögre János
1989. 02. 28-án születtem Békéscsabán.
Édesapám Bögre János, körösladányi származású, édesanyám Hanicz Edit, köröstarcsai.
Szüleim itt telepedtek le. Édesanyám varrónõ a
helyi varrodában dolgozik. Édesapám nyugalmazott tûzoltó. Ketten vagyunk testvérek, az
öcsém Bögre Tamás kézilabdázik.
Tanulmányaimat a köröstarcsai általános
iskolában kezdtem, és fejeztem be 2003-ban. Ezt követõen a
békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola kereskedelem- marketing szakán folytattam
tanulmányaimat. 2007-ben sikeres érettségi vizsgát tettem.
Ezután kereskedelmi ügyintézõ végzettséget szereztem. A
tavalyi év folyamán a Magyar Táncsport Szövetségnél sikeres
táncpedagógus asszisztensi vizsgát tettem, így hivatalosan is a
Szövetség valamint a Kner és a Nyíri Lajos TSE edzõje vagyok.
Jelenleg a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola másodéves
hallgatójaként az intézmény szombathelyi kihelyezett karán
tanulok.
A társastánccal már általános iskola hetedik osztályában
megismerkedtem. 13 éves koromtól Békéscsabán a Sziluett
TSE-ben ûztem ezt a mûvészeti sportot. 2005-ben átigazoltam a
Nyíri Lajos TSE-be, jelenleg is aktív versenyzõje vagyok a
klubnak.
Eredményeim közé tartozik Területi Bajnoki cím, több országos
döntõs, dobogós és elsõ helyezés. Jelenleg B osztályban
táncolok partneremmel Rigler Renátával.
Most fõállásban a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben tanítok társastáncot.
Itt jelenleg 120 gyermekkel foglalkozok. Tanítványaim igen
kiemelkedõ eredmények birtokosai. Körösladány mellett
csoportom van Köröstarcsán és Mezõberényben is. A
köröstarcsai csoportomban óvodás és alsós iskolás gyerekek
vannak. Terveim között szerepel, hogy Köröstarcsán is
megnöveljem a táncosok létszámát, valamint a közeljövõben
országos társastánc versenyt szeretnék rendezni a településen.
Köröstarcsától rengeteg segítséget és támogatást kaptam.
Ezúton köszönöm szüleimnek, pedagógusaimnak és
barátaimnak.

TARCSAI HÍRADÓ

Gyermeke számára az év legkellemesebb része
a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így
legyen
és õsszel jó emlékekkel kezdõdjön az iskola,
fogadja meg tanácsainkat!
Kísérje figyelemmel, hogy gyermeke tartsa be
a szabadvizekben való biztonságos fürdõzés
szabályait:
- soha ne fürödjön, strandoljon egyedül,
- kerülje az örvényes helyeket, amelyek fõleg
hidak pilléreinél, kanyarulatokban, zsilipeknél,
szokott kialakulni,
- ne fürödjön éjszaka vagy korlátozott látási
viszonyok között,
- ha beteg vagy gyógyszert szed, ne menjen vízbe!
- fürdõzés közben a parton hagyott értékei biztonságáról se
feledkezzen meg!
Hívja fel gyermeke figyelmét a céltalan idõtöltés, csavargás és
internetezés veszélyeire:
- tudjon róla, hogy a csellengés, csavargás hamar törvénysértõ
dolgokhoz vezethet: könnyen bûncselekmény áldozatává is
válhat,
- a munkaidõ alatt valamilyen formában tartsa vele a kapcsolatot,
- feltûnõ viselkedésével, értékes tárgyaival ne hívja fel magára a
figyelmet,
- ha késõi idõpontban megtartott programon vesz részt, oda
többekkel, lehetõleg felnõtt kíséretében menjen,
- ismerje barátai nevét, címét, telefonos elérhetõségét,
- a biztonságos internetezés szabályait soha ne tévessze szem
elõl!
A
biztonsági
programok
letölthetõk
az
sv@biztonsagosbongeszes.org honlapról,
- gyermeke ne vásároljon és rendeljen a hálón,
- naponta szakítson idõt gyermekére, beszélgetésre, közös
idõtöltésre,
- fesztiválokon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken
tartózkodjon az alkohol fogyasztásától,
italára vigyázzon, azt ne hagyja felügyeletlenül,
Nyaralásra való felkészülést segítõ jó tanácsok a család
számára:
- Mielõtt elindul nyaralni, gyõzõdjön meg arról, hogy bezárt-e
mindent, a lakásba illetéktelen nem tud-e bejutni!
- Szomszédját kérje meg, hogy ürítse a postaládát, és húzza le a
rolókat vagy húzza be a függönyöket!
- Csak a szükséges személyek tudják, hogy nyaralni megy!
- A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza!
- A megbízott személy tudja az Ön pontos elérhetõségét, hogy el
tudja érni, ha szükséges!
- Külföldre történõ utazás elõtt kössön általános, mindenre
kiterjedõ utas- és balesetbiztosítást!
- Ellenõrizze le vezetõi és fogalmi engedélyének érvényességét!
- Szerezze be a felkeresni kívánt ország nagykövetségei, konzuli
képviseletei címeit, telefonszámait!
- Soha ne váltson pénzt illegális pénzváltóknál, elõfordulhat,
hogy hamis pénzt kínálhatnak!
- Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait,
feltétlenül jelentse be azt a helyi rendõrségen és forduljon az
illetékes magyar külképviselethez!
- Ha nincs magyar külképviselet az adott országban, akkor
bármelyik Európai Uniós tagállam képviseletéhez fordulhat
segítségért.
Ne feledje: HA ÖN NEM GONDATLAN, NYARA AKKOR
GONDTALAN!
Kellemes nyári szünetet kíván: Békés Megyei Rendõrfõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya

FELHÍVÁS
Az ebek veszettség elleni szervezett kötelezõ
pótvédõoltásának idõpontja: 2011. július 09. (szombat) 8.00
órától 10.00 óráig
Helye:A mázsaház elõtt.
Az oltással egy idõben az ebek kötelezõ
féregtelenítését is el kell végeztetni.
A fizetendõ díj: 2.500.- Ft / eb.
Az eboltást elmulasztó ebtartó ellen
szabálysértési eljárás indul.
Az eboltás minden 3 hónapnál idõsebb eb
esetében kötelezõ. Az eboltáskor a
sorszámozott oltási könyvet vigyék
magukkal.
Polgármesteri Hivatal

PB-gázpalack INGYENES házhozszállítással!

Figyelje
a “Megy a
gõzös dallamot kedden
és csütörtökön!
PB-gáz
megrendelhetõ:
06 30 565 0120
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A nyár veszélyeirõl szülõknek

2011. június
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