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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2011. szeptember
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11. évfolyam 7. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2011. szeptember 15-én tartotta soron
következõ ülését.
A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót és elfogadta a Liget Fish Kft-vel a Ligetaljai
(Paprévi) holtág önkormányzatot megilletõ halászati jogának
haszonbérletére vonatkozó szerzõdését.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a november 24-i soros
ülésére napirendi pontként felveszi az ivóvíz minõség javító
programról és a hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatót.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és az
Általános Iskola 2011. I. féléves beszámolóját.
A testület módosította a 2011. évi költségvetési rendeletét, így a
költségvetés tervezett fõösszege 452.589 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület megalkotta az üzletek éjszakai nyitva
tartására vonatkozó rendeletét, mely szerint a vendéglátó üzletek
vasárnaptól csütörtökig 22.00 óra és hajnali 05.00 óra között
nem tarthatnak nyitva. Pénteken és szombaton a nyitva tartás
legfeljebb másnap 02.00 óráig tarthat. Vasárnap zenés
szórakozóhely üzletkörû üzlet 05.00 és 06.00 óra között nem
tarthat nyitva.
A képviselõ-testület felülvizsgálta az önkormányzati képviselõk
tiszteletdíjára vonatkozó rendeletét, mely szerint a képviselõ
havi tiszteletdíja összegszerûen nem változott.
A képviselõ-testület a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló rendeletét módosította, ugyanis változtak a
lakásfenntartási támogatás feltételei
melyrõl bõvebb
tájékoztatást olvashatnak így új kérelem nyomtatványt kellet
elfogadni.
A testület megbízta a polgármestert és a címzetes fõjegyzõt,
hogy a méltányossági lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
feltételeket dolgozzák ki és terjesszék a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület elfogadta az V. Hal- és Falunapok
megrendezésérõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a 2012. évre vonatkozó pénzügyi ellenõrzési
tervét.
A képviselõ-testület módosította intézményeinek alapító
okiratait a közfoglalkoztatási szakfeladat változások miatt.
A képviselõ-testület kifejeztet azon szándékát, hogy pályázati
kiírás esetén, egészségfejlesztés témakörében pályázatot kíván
benyújtani.
A képviselõ-testület felkérte dr. Bácskay Tamás alpolgármestert,
hogy a 2011. október 23-i községi megemlékezés ünnepi
szónoka legyen és egyben felkérte az általános iskolát az ünnepi
mûsor megtartására.
A testület az Arany János utcában 130 méter, a Béke téren 53
méter járda építésérõl döntött, valamint a Zalka utca gát felõli
részén járda javítási munka elvégzését határozta el.
A képviselõ-testület az önkormányzat ingyenesen felajánlott

ingatlanok kérdésében a döntéshozatalát 2012. júniusára, az
önkormányzati tulajdonú földhaszonbér díjára vonatkozó
döntéshozatalt 2011. november 24-i ülésére halasztotta.
A képviselõ-testület a Békéscsaba és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését határozta el. A
Közalapítvány vagyonát Békéscsabai Rendõrkapitányságnak
adja át.
Lakossági kezdeményezésre a képviselõ-testület megbízta a
polgármestert és a címzetes fõjegyzõt, hogy vizsgálják meg a
Helyi Építési Szabályzat módosításának lehetõségét a külterületi
beépíthetõség feltételeinek enyhítése érdekében.
A testület együttmûködési megállapodás kötését határozta el a
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével.
Megállapodtak, hogy együttmûködnek a kölcsönös szociális
információszolgáltatás területén, a szociális programokban,
valamint segítik egymást szociális szolgáltatások
megszervezése során. Fontosnak tartják a véradásszervezést,
valamint megállapodtak, hogy katasztrófahelyzet esetén segítik
egymás tevékenységét.
A képviselõ-testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár mûvelõdési ház vezetõ munkakör betöltésére
pályázatot ír ki.
A képviselõ-testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa által elfogadott társulás megállapodás módosítási
javaslatát jóváhagyta.
A képviselõ-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.
évi mûködési költségeire 30.000,-Ft támogatást biztosított az
általános tartalék terhére.
A testület megbízta a polgármester és a címzetes fõjegyzõt, hogy
készítse elõ a települési kommunális hulladékszállítási
közszolgáltatás egy év határozott idõre szóló megoldására
vonatkozó elõterjesztést.
A képviselõ-testület 2011. november 24-én tartja soron
következõ ülését.

Köröstarcsa Kossuth tér fejlesztése
A tervek szerint hamarosan megindulnak a munkálatok a
Kossuth téren, melynek során elkészül a tér díszburkolata,
felállításra kerül egy díszkút, pihenõpadok és egy játszótér. A
fejlesztést a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, falumegújításra és
fejlesztésre elnyert támogatásából valósítja meg a Községi
Önkormányzattal együttmûködve.
Civil összefogással sikerült felújítani a muzeális értékû tûzoltó
kocsit. A famunkákat Gyõri László köröstarcsai asztalosmester,
volt tûzoltóparancsnok készítette. A kovácsmunkákat Turbucz
Gyula körösladányi kovácsmester, még a festést Károlyi László
végezte. A felújításhoz szükséges festéket Vári István, helyi
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vállalkozó biztosította. Lakatos Antal, Gál Imre, Zolnai Éva,
Turzó István közremûködésével került a tûzoltó kocsi mostani
helyére.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítséget!

Népszámlálás
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország
területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével NÉPSZÁMLÁLÁST kell tartani, amelynek
sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttmûködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e között
kerül sor.

2011. szeptember

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben
az érintett személy lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
tekintettel fenntartott gépjármû. A törvény értelmében a
lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetben kell
nyújtani, amely azt jelenti, hogy az önkormányzat közvetlenül a
közüzemi (gáz, áram, stb.)szolgáltatók felé fizeti a támogatást.
A támogatást elsõsorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell
nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmezõ
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztetné.
Azon személyek esetében, akinél elõrefizetõs gáz- vagy
áramfogyasztást mérõ készülék mûködik a lakásfenntartási
támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék mûködtetését lehetõvé tévõ formában kell nyújtani.
A normatív lakásfenntartási támogatás havi összege a Szt.-ben
meghatározott számítási mód alapján kerül megállapításra
változatlanul egy év idõtartamra.
Azon személyek, akiknek részére a korábbi szabályok alapján
került megállapításra a lakásfenntartási támogatás, ,az azt
megállapító határozatban foglalt ideig változatlan összegben és
formában kapják tovább a támogatást.
A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ
személyek és háztartások számától.
A támogatás iránti kérelemnyomtatvány a Családsegítõ
Szolgálatnál szerezhetõ be.

Meghívó
2011. szeptember 1-tõl változtak a
normatív lakásfenntartási támogatás
jogosultsági feltételei
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 38.§-ában szabályozott
lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: normatív
rendszerében a jogosultsági feltételek módosítása mellett két új
elem jelent meg: a fogyasztási egység, valamint a
vagyonvizsgálat.
A jövedelmi határt a jogszabály a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum (2011.évben: 28.500-Ft) 250%-ában
(jelenleg:71.250-Ft) határozza meg a korábbi 150% (42.750-Ft)
helyett.
A jogosultsági jövedelemhatár emelése lehetõvé teszi, hogy a
korábbi energia támogatási rendszer ( pl: gázár támogatás)
jogosultjai továbbra is kaphassanak támogatást.
A jövedelemszámítás alapja -a korábbi egy fõre jutó jövedelem
helyett-, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezõ
fogyasztási egységre jutó jövedelem lett. A jövedelem és a
vagyonvizsgálatot a helyi önkormányzat végzi el.
Az Szt. 4.§. /1/ bekezdés b) pontja alapján vagyon: ha e törvény
másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármû,
továbbá vagyoni értékû jog, amelynek:
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát, vagy

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében meghívjuk Önt 2011. október 23-án nemzeti
ünnepünk községi ünnepségére.
10.00 Emlékfa ültetés
Helye: Liget
11.00 Ünnepi megemlékezés
Helye: Kossuth tér
Az Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény ünnepi mûsora
Felkészítõ tanár: Rónainé Wagner Éva
Ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Bácskay Tamás, alpolgármester
Koszorúzás a kopjafánál
Smiri László
Polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK
Mûvelõdõ gyermekközösségek a szebb
jövõért szemléletformálás a Körösök mentén

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0015
A kivitelezés kezdetének és befejezésének az idõpontja: 2011.
július 01. 2012. augu sztus 31.
Kedvezményezett: Kulich Gyula Mûvelõdési Ház
Székhely: 5624 Doboz, Hunyadi u. 1. Postacím: 5624 Doboz,
Hunyadi u. 1.
Tel./fax: 66/ 268-299 Honlap: www.doboz.hu E-mail:
muvelodesihaz@doboz.hu

2011. szeptember

TARCSAI HÍRADÓ

Konzorciumi partnerek: Dobozi Általános Iskola; Mesekert
Óvoda Doboz; Köröstarcsa Község Önkormányzata
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde; Köröstarcsa Község
Önkormányzata Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény; Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Békéscsaba.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 43.880.445 Ft.
Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõde által vállalt feladatok:
- Élményszerzõ, alkotómunkával egybekötött kirándulás
- Az vagy, amit megeszel egészségnap
- Adventi készülõdés az óvodában
Köröstarcsa Község Önkormányzata Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által vállalt feladatok:
- Kis fizikusok
- Környezetvédelmi szakkör
- Köröstarcsai krónika
- Labdázni jó egyenes derékkal
- Muzsikus mûhely
- Diákhét

CIVIL SZERVEZETEK
Bemutatkozik
a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
A Köbe 1997-ben alakult 18 alapító taggal. Jelenleg több mint
100 tagja van az egyesületnek, közülük többen elszármazottak.
Alapszabályában megfogalmazott célja: a község lakosainak és
az innen elszármazottak összefogása, a falu szépítése, meglévõ
értékeinek megóvása, új értékek teremtése, a környék
természetvédelme és környezetvédelme, kiadványok
létrehozása, a hagyomány ápolása érdekében. Állami és
társadalmi erõforrások szervezése. Kapcsolatfelvétel
elõkészítése és ápolása testvértelepüléssel. Az egyesület 1999
óta közhasznú.
Az elmúlt tizenhárom évben igen sokat tevékenykedtünk
községünk szépítése, hagyományainak megõrzése érdekében. A
felsorolás biztosan nem lesz teljes hiszen számtalan
rendezvénnyel, kiállítással, kiadvánnyal s a Tájház udvarán
rendezett programmal kedveskedtünk a község lakosainak és a
hozzánk ellátogatóknak.
1998-ban a Falunapok alkalmából mutattuk be elõször a község
helytörténeti gyûjteményét. Pályázaton nyert támogatásból és
magán adományból készült az elsõ buszmegálló házikó, amit a
községnek adományoztunk.
A községet díszíti a Szabó Károlynak készíttetett márvány
emléktábla, 2002. március 15-én avattunk fel a Mûvelõdési Ház
falán, amely ebbõl az alkalomból vette fel a Szabó Károly nevet.
Azóta évente a megemlékezés koszorúját helyezzük el a táblánál
március 15-én. 2002-ben már negyedik alkalommal rendeztük
meg a köröstarcsaiak Baráti találkozóját.
2002 õszén szerveztünk „Környezetvédelmi akciót” a
községben, ennek keretében az iskolában elemgyûjtési versenyt
hirdettünk, az iskolások 5005 db használt elemet gyûjtöttek
össze, a lakosok pedig 290 kg használt akkumulátort adtak le.
Még ebben az évben költöztettük a helytörténeti gyûjteményt a
Tájházba, amelynek felújításán és takarításán nagyon-nagyon
sokat fáradoztunk.
2003-ban Konyeczkiné Gyõri Etelka festõasszony halálának 20.
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évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendeztünk a
festményeibõl, valamint megjelent „Örökségünk, értékeink”
címmel elsõ kiadványunk Etuska nénirõl. Ezen kívül, kiadtuk
Etuska néni régi fényképe alapján a köröstarcsai képeslapot, egy
néprajzi képeslap sorozatban.
2003-ban az elszármazott találkozón már százan voltunk. Még
ebben az évben a „Kulturális Örökség napjai” alkalmából, õsszel
került felavatásra a Tájház, melynek három helyiségét
berendeztük, és szõttes kiállítás fogadta a látogatókat. Az
udvaron felállításra került egy galambdúc, amely az
elszármazottak évek óta az egyesületnek juttatott
támogatásaiból készült, valamint egy táblát kapott a Tájház.
Megjelent a kiadványsorozatunk második kötete, ami a Tájházat
mutatja be.
2004-ben a Tájház udvarára elszállítottunk egy ajándékba kapott
kukoricagórét, kijavítottuk a kerítést és kimeszelték az
asszonyok a házat. Az udvaron megépült egy katlan, amelyen
sok-sok szilvalekvárt fõztünk.
2005-ben megjelent kiadvány sorozatunk harmadik kötete,
amely a helyi verselõknek állít emléket. A Tarcsai Híradóban
elindítottunk egy sorozatot, amely a Tájházban található egy-egy
szép tárgyat mutat be.
2005-ben gyûjtést indítottunk a lakosok körében, egy utcai pad
megvásárlására, amit az ABC-nél lévõ buszmegállóban
helyeztünk el.
2008-ban ismét szépítettük községünket és a Som kert
bejáratánál átadásra került egy szép díszkapu.
Közismert faluszépítõ akciónk a „Virágos porta” verseny, amely
keretében a szépen rendezett porták lakóit jutalmazzuk.
Megteremtettük a „Kulturális Örökség napjainak” a
megünneplését, amikor szép kiállítással, mûsorral, tombolával
és finom ételekkel vártuk a vendégeket a Tájházban. Az elmúlt
év õszén „Szilva Napok a Tájházban” elnevezéssel két napos
rendezvényt tartottunk, ahol a népi kultúra minden ága
bemutatkozott.
Kiállításaink mindig nagy sikert arattak, rendeztünk kiállítást
helyi asszonyok hímzéseibõl, a békési viseletekbõl, bemutattuk
helyi fazekasunk Birinyi Brigitta munkáit, de Köröstarcsa élõ
népmûvészete is bemutatásra került, ahol Augusztin József
kosárfonó, Bakóné Nagy Anikó népiszövõ, munkái voltak
láthatóak.
A békési és a mezõberényi múzeumokkal ápolt jó kapcsolatunk
eredménye, hogy több kiállítás anyagát kölcsönzik számunkra a
múzeumok. Bemutattuk a mezõberényi múzeum néprajzi
képsorozatát, feliratos falvédõkbõl rendezett kiállítást is
megtekinthették a látogatók. Az Ökocentrumban számos
játszóház és kiállítás várta és várja a látogatókat. Jelenleg a
Körösökvölgye Naturpark „Zöldülj fordulj” öko tudatos
szemléletformáló kiállítása látható az ökocentrumban.
Végül néhány mondat az egyesület és az Önkormányzat
együttmûködésének eredményeképpen megvalósuló
fejlesztésrõl: közel 5 millió forint értékben nyert pályázat
eredménye lesz a Kossuth téren elkészülõ díszkút és játszótér.

A Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesületének életébõl
Augusztus 5-én este szalonnasütést szerveztünk a ligetben a
pavilon mellett.
Szép számmal összejöttünk, volt aki késõbb csatlakozott
hozzánk, mert úgy végzett a munkahelyén. A pavilon melletti
tisztáson raktunk tüzet, a tûzifát Kurilla Olivértõl kaptuk.
Molnár Zoltán rendelkezésünkre bocsájtotta a pavilont, ahonnan
áramot és zeneszolgáltatást is igénybe tudtunk venni. A kenyeret
az egyesület biztosította, az innivaló PUSI SZÓDA volt, melyet
ingyen kaptuk. Mindenki a saját szalonnáját sütötte, volt aki
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többet hozott, így jutott belõle mindenkinek. A tûz mellett jól
elbeszélgettünk, a kisebb gyerekek az aszfalton krétával
rajzoltak és szaladgáltak. A kiadós vacsora után Borgula
Benedetta vezetésével táncházat tartottunk , ahol táncot
tanultunk korra és nemre való tekintet nélkül. Vidám zene
mellett jókedvvel töltöttük el az estét. Nagyon jól éreztük
magunkat, megbeszéltük, hogy lesz ilyen máskor is, van rá
igény.
Köszönjük a segítséget minden támogatónak.

Sikerkovács vadászok
Az elmúlt idõszakban több, közérdeklõdésre is számot tartó
esemény történt a Petõfi Vadásztársaság háza táján. A
koronglövõinktõl már megszoktuk, hogy futószalagon szállítják
a sikereket, de ebben az évben produkált eredményükre már a
szûkebb szakma is felkapta a fejét.

A vadásztársaságok közötti ez évi vetélkedésben koronglövõink
a megyei bajnokságban csapatban II. (csapattagok: Farkas
Zoltán, Mieczynszky Antal, ifj. Schupkégel Ádám), egyéniben a
veterán korosztályban Schupkégel Ádám I., míg a ,,fõtáblán”
Mieczynszky Antal III., ifj. Schupkégel Ádám V. helyezést ért el.
Az Országos Vadásznapi koronglövõ versenyen a Békés megyei
csapat (tagjai: Lázár Tamás, MieczynszkyAntal, ifj. Schupkégel
Ádám I. helyezést ért el.
Nem kisebbítve a sportolók eredményeit, hangsúlyoznunk kell,
hogy mindez nem sikerült volna a felkészülésnek ideális
helyszínt adó egyre korszerûsödõ, és szépülõ Schupkégel Ádám
Lõtér léte nélkül. Elismeréssel kell adóznunk a Schupkégel
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család lõ sport iránti elkötelezettségének.
Fõvadászunk Farkas Zoltán, a szellemi vetélkedõben elért 5.
helyével lett pontszerzõ, míg fõzõversenyben Szalai Lajos
sportvadász, anyósa Pengõ Zsuzsanna a hathatós támogatásával
a középmezõnyben végzett. A nem hivatalos pontversenyben
(csak az elsõ három helyezettet hirdették ki), a Köröstarcsai
Petõfi Vadásztársaság az elismerésre méltó 5. helyet érte el.
A megyei vadásznapon, melynek helyszíne ez évben
Gyopárosfürdõ volt társaságunk tagjai közül Machó Pál
sportvadász, és Farkas Zoltán hivatásos vadász huzamos idõn át
végzett eredményes munkájáért vadászkitüntetést vehetett át.
A vadászház augusztus 12-én a társaság ünnepi közgyûlésének
helyszíne volt. Az ünnepség keretében felavattuk a tablótermet,
és a tagok által állított emléktáblát. A közösségi szellem
erõsítése, a vadásztársaság által kezelt közösségi érték fokozott
megbecsülése, és folyamatos fejlesztése mellett hitet tevõ,
nemes hangulatú ünnepségünket Smiri László polgármester úr is
megtisztelte, és pohárköszöntõjében méltatta.

Még a társukra kiemelten ügyelõ vadászok szemét is
bepárásította a köröstarcsai gyerekek által adott- Szabóné
Uhrmann Zsuzsanna koreografálta- ünnepi mûsor. A
jelenlevõket õszintén átjárta az érzés, hogy a jövõ nemzedékéért
érdemes, és kötelességünk is tenni, ami a felavatott emléktábla
mottójának is lényegi gondolata.
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Szentpéteri Bencének bizalmat szavazott, ezzel lehetõséget adva
a bizonyításra. A csapat pedig az olasz házigazda, angol és bulgár
csapat legyõzésével megszerezte az elsõséget.
Így lett Szentpéteri Bence 11 évesen Utánpótlás Európa Bajnok!
Köszönet illeti a felkészítésért edzõjét Debreczeni Dezsõ V. dan
mestert illetve a szövetségi kapitány Király István VI. dan
mesteredzõt!

Rendõrségi hírek
Meghívó
Nevelési-oktatási intézmények tanórái, tanórán kívüli és
szabadidõs tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10
Körösvölgyi Kézmûves és Lovaskultúra Témanapok.
Projektinyitó rendezvény
Projektismertetõ: Végh Judit projektmenedzser
Idõpont: 2011. szeptember 26. 15 óra
Helyszín: Köröstarcsa, Arany J. u. 42.
Szövõház és Lovasudvar
Kedvezményezett: Körösvölgyi Póni Klub Egyesület

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Tarcsai tehetség
Beszámoló az Olaszországban, Lignanoban 2011. 09. 05-10.
között megrendezett Utánpótlás Cadet és Junior Kick-Box
Karate Európa Bajnokságról
Szentpéteri Bence köröstarcsaiként már 6 éve ûzi ezt a sportágat,
jelenleg a Békéscsabai Lakótelepi SE igazolt versenyzõje.
Nagyon sok országos és nemzetközi bajnoki címet megszerzett
már, ám a magyar válogatott keretbe Cadet I. korcsoportban (1012 év) az idén elõször sikerült beverekednie magát, méghozzá
ranglistavezetõként.
A nyári szünet a felkészülés jegyében telt. Nagyon nehéz volt,
mert a megyei és a válogatott edzõtáborban is részt vett. A
verseny nehezen indult, a sorsolás sem kedvezett.
Bence 37 kg-os
súlycsoportban küzdött,
mely a korcsoport
legzsúfoltabb súlycsoportja!
Egyéniben a legjobb nyolc
közé jutásért egy angol fiú
ellen vesztett egyetlen
ponthátránnyal bár, így
sajnos nem jutott tovább.
Szakmai véleményem
szerint érdemtelenül kapott
ki!
Ezt a véleményt alátámasztja
az a tény miszerint a
szövetségi kapitány, a Cadet
I. korcsoport csapatába

Sajtóközlemény
A Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság 2011.október
07-én, 09.00-21.00 óra közötti idõben VIII. alkalommal
rendezi meg a „MEGVILÁGOSODÁS NAPJA” elnevezésû
kerékpáros propaganda akciót.
Valljuk: az õszi közlekedésbiztonság egyik záloga a
láthatóság.Az akció napján Békés megye 23 településén, 32
kerékpár szervizben 09.00-19.00 óra közötti idõben
kedvezményes áron vásárolhatók meg a kerékpár világító
berendezései, és a szerviz dolgozói azokat díjmenetesen
felszerelik, illetve a meglévõ, de üzemképtelen berendezéseket
megjavítják.„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTÕ
LESZ!”
Aki az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében
megvásárolja kerékpárja elsõ világítását, a hátsó lámpát
ajándékba kapja. (az akció a készlet erejéig érvényes).
Az üzleteknél lévõ rendõrök és polgárõrök küllõprizmával és
fényvisszaverõ matricával látják el a kerékpárokat, továbbá
sorsjegyet adnak ajándékba, mellyel ajándékcsomagok
nyerhetõk.
16 óra és 21 óra közötti idõben a békéscsabai Városháza elõtt
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) lehetõség nyílik díjmentes
kerékpár-gravírozásra, 19,30 órakor pedig a megye 8
kapitánysági székhelyû városában (Békéscsaba, Békés, Gyula,
Mezõkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom)
kivilágított kerékpárjainkkal példamutató és
figyelemfelhívó esti kerékpározásra indulunk, amely a
résztvevõk közötti ajándéksorsolással zárul.
Az akció célja: társadalmi összefogással, közösen
tenni a kerékpáros balesetek visszaszorításáért.
Az akcióban részt vevõ szervizek: Békés: Suhanó Kerékpárbolt
és Szerviz Békés, Vásárszél utca; Békéscsaba: Bringa Bolt
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Lencsési Piactér; Speedi
Kerékpár Üzlet, Gyóni Géza utca 22.; Ciklon Kerékpárüzlet és
Szerviz, Szabadság tér 12-14.; Pedál Mûszaki Kereskedés,
Andrássy utca 51.; Csanádapáca: Dupsi és Társa Gépjármûalkatrész Üzlet, Batthyányi utca 1. Csorvás: Iparcikk Üzlet,
Rákóczi út 16.; Doboz: Palika és Ricsike Bt., Faluhelyi utca 7.;
Elek: Flamingó Üzletház, Lõkösházi út 7.; Füzesgyarmat:
KÁBEL ELEKTRO KFT., Petõfi út 1.; Gádoros: Snell
Gumismûhely, Dobó utca 2.; Gyomaendrõd: Jármû Mûszaki
Bolt, Zöldfa utca 1.; Gyula: Bike Corner, Árpád utca 17.; Kölüs
Trade Kft., Temesvári út 184.; Kerékpár és Sí szerviz, Honvéd
utca 8.; Belvárosi Bringa Bolt, Kossuth utca 4.; Kardoskút: Gál
Gumiszerviz; Petõfi u. 29.; Medgyesegyháza: Mezõgazdasági
Bolt, Dózsa utca 25.; Mezõberény: CS+T Bringa Kft. Mûszaki
és Kerékpár Szaküzlet, Petõfi utca 9.; Mezõhegyes: Mûszaki
Kereskedés, Templom utca 6. Mezõkovácsháza:
Mozaik
Szaki Boltja, Árpád u. 177.; Nagybánhegyes: Gazdabolt, Petõfi
u. 35.; Orosháza: CANDELLA Villamossági és Kerékpár
Szaküzlet, Széchenyi tér 6.; Erdei Kerékpár Üzlet, Táncsics utca
11.; Motordiszkont, Táncsics utca 34.; Tótkomlós: OROS
RESPEKT BT., Fáy u.10.; Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey
utca 25.; Szarvas: Balázs Kerékpárüzlet és Szerviz, Kossuth
utca 42. és Béke ltp. Garázssor; Kerékbár Kerékpár Üzlet,
Szabadság utca 31.; Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT.,
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Szabadság tér 2/2.; Újkígyós: DI-PORTÁL Kft. Kerékpár Üzlet,
Petõfi utca 113.; Vésztõ: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca
150.;
Az idei év I-VII hónapjában Békés megyében 120 olyan
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt,
melynek kerékpáros résztvevõje is volt. A kerékpárosként
megsérültek közül 1 életét vesztette, 43-an súlyosan, 77-en
könnyen sérültek. 77 esetben szabálytalanságával maga a
kerékpáros idézte elõ a balesetet. Közülük 13-an ittasan
közlekedtek, amikor a baleset bekövetkezett.
Az akcióval kapcsolatban információk Pardi Ildikó r.õrnagytól a
Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság titkárától kérhetõk
(66/523-723).
1
2
3
4
5
6
20
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13. Kígyózó vonalban épített út. Meredek lejtõ leküzdésére
szolgál. Magas hegyvidékeken gyakori.
14. Az a gépkocsivezetõ akinek a vizeletében és
alkoholt mutatnak ki, súlyos következményre számíthat.
15. Égi csillagok alkotta közlekedési eszköz.
16. Az ilyen úton, száraz úthoz képest azonos feltételek mellett
a fékút kb. hatszorosára nõ.
17. Az ilyen folyosó más állam, esetleg ellenséges terület fölötti
repülõgép útvonala.
18. Fékezõ vagy sodródó jármû gumiabroncsától ez marad
vissza az aszfalton.
19. Ha ezen a csomagtartón nagy terjedelmû, súlyos tárgyat
szállítunk, számolnunk kell azzal, hogy a gépkocsi stabilitása
különösen kanyarmenetben csökken, a tüzelõanyag-fogyasztás
pedig jelentõs mértékben nõ.
20. A föld egyes részeinek arányosan kisebbített ábrázolása sík
felületen, megadott szempontok és szabályok szerint.
21. Keskeny, hosszú, cipõre vagy csizmára csatolható ruganyos
eszköz, hótakarón való közlekedésre szolgál.
22. Kerékpár kötelezõ felszerelése.
23. Taxaméterrel felszerelt személyszállító bérautó.
24. A sivatag hajója.
25. A gumiabroncs váratlan légcseréje, esetenként nagyon szól.
26. Sínen járó, drótkötéllel vontatott lejtõs pályájú jármû.
27. Saját erõforrás nélküli, nagy tároló képességû, fõként
teherszállításra alkalmas, lapos fenekû vízi jármû.
28. Ilyen közlekedési eszközt hajtottak evezõs rabok.
29. Ezen repül Aladdin.

21
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Az õszi rejtvény megfejtése:
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1. Négykerekû, kétlovas, többnyire két személy szállítására
szolgáló, zárt vagy nyitott bérkocsi, egy francia utcáról kapta a
nevét.
2. Ilyen közlekedési eszköz szerepel Rejtõ Jenõ két könyvének
címében, az egyik elveszett, a másik megkerült.
3. Idõegység alatt bekövetkezõ sebességváltozás.
4. A közlekedés legvédtelenebb résztvevõje.
5. Három árbocos vitorlás hajó.
6. Egy állam hadi vagy kereskedelmi hajóinak összessége.
7. Kéttörzsû hajó, amelynek hajótestei a víz fölött kapcsolódnak
egymáshoz.
8. Ez az állat volt Jónás próféta „jármûve” 3 napig.
9. Egyfajta távolság, mely korlátozott látási viszonyok között
(esõ, köd stb.) lecsökken.
10. Szállítóeszköz, bányászok szénszállításra használják.
11. Kész betont szállítanak ebben a keverõhengeres jármûben.
12. Hajó utasfülkéje.

Beküldési határidõ: 2011. november 30.
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.
Következõ számunk tervezett megjelenése:
2011. október 10.
Lapzárta: 2011. október 1.
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.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

