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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. március

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Korán reggel felébredtem,
messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébõl
rózsavizet hoztam. Na, te
kislány, megöntözlek, ma van
húsvét napja, Tündököljön a két
orcád, mint a piros rózsa. Az
illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok, Zsebemben is
elférnek a piros tojások.
/Bánffyhunyad/

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN
SMIRI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER!
A képviselõ-testület 2012. március 1-jén tartotta soron
következõ ülését. A testületi ülés elsõ napirendi pontja volt a
közmeghallgatás, amelyen a polgármester beszámolt az
önkormányzat 2011. évi tevékenységérõl és ismertette a 2012.
évi költségvetési tervezetet, valamint a várható fejlesztéseket. A
testü let el fogad ta a ké t ülés közöt t tört ént fo ntosa bb
eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatokról szóló
beszámolót. A 2012. évi költségvetés tárgyalása során az alábbi
határozatok születtek: A testület a Kner Tánc-Sport Egyesület és
a Twirling Csoport részére természetbeni támogatásként
ingyenes tornacsarnok használatot biztosított a 2012. évi
versenyeinek megrendezésére.
A képviselõ-testület felvette az április 26-i testületi ülés 2.
napirendjére a Vagyonvédelmi Egyesület tevékenységérõl szóló
beszámolót és az egyesület támogatását a beszámoló
elfogadásáig zárolta. A testület a civil szervezetek 100.000,-Ft
feletti támogatását évi 2 részletben március 31-ig és szeptember
30-ig fizeti meg.
A képviselõ-testület megbízta az óvoda vezetõjét, hogy
készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy május 31-ig hány
gyermek veszi igénybe a délutáni ellátást és a kimutatást
terjessze a testület elé.
A képviselõ-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló törvény felhatalmazása alapján a saját bevételeinek és a
stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
eredõ fizetési kötelezettségeinek a 2012. költségvetési évet
követõ három év várható összegeit megállapította.
A testület 433.930 eFt bevétellel és 433.930 eFt kiadással
elfogadta a 2012. évi költségvetését. Az önkormányzat továbbra
is hitel felvétel nélkül biztosítani tudja a meglévõ intézményei
mûködését. Megvalósuló fejlesztések:
- Start mintaprogram keretében önkormányzati épületek

alternatív fûtési rendszereinek megvalósítása, faaprítógép,
kazánok beszerzése (Polgármesteri Hivatal, orvosi rendelõ)
- Start mintaprogram keretében belvízkezeléssel kapcsolatosan
motoros bozótvágók, benzinmotoros fûnyírók, traktor és
pótkocsi beszerzése
- TÁMOP program keretében írásvetítõ beszerzése
- Közép-Békési Térség Ivóvízminõség-javító Önkormányzati
Társulás projektjében egészséges ivóvíz biztosítása
- Határon átnyúló Körös gáton történõ kerékpárút építése
- Szeméttelep rekultivációja
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalásokat a Petõfi Vadásztársaság elnökével a mezei
õrszolgálat felállításával kapcsolatos együttmûködési lehetõségekrõl. A mezei õrszolgálat felállítására vonatkozó elõterjesztést és a rendelet tervezetet terjesszék a testület elé úgy,
hogy az érintett terület Köröstarcsa közigazgatási területe
legyen, kivéve a zártkertek, valamint az elõterjesztés 1 fõ
alkalmazásával számoljon úgy, hogy munkaeszközként 1 db
segédmotor-kerékpárt az önkormányzat biztosít.
A képviselõ-testület a Betûnet Média- és Hírügynökség kérelmét
pénzügyi fedezet hiányában nem támogatta.
A testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a Békés Megyei
Önkormányzat koordinálásával megvalósuló közös földgáz
beszerzésre irányuló szindikátushoz, megbízták a polgármestert
a szindikátusi szerzõdés aláírásával.
A képviselõ-testület a közoktatási törvény felhatalmazása
alapján a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde kiscsoportjában
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést, amit a nevelési
év során történõ új gyermekek felvétele indokolt.
A testület, mint árhatóság egyetértett a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. 2012. évi vízterhelési díj meghatározásának módszerével és
a díj összegével.
A képviselõ-testület felkérte az általános iskolát a március 15-i
ünnepi mûsor megtartására és felkérte Balázsné Dankó Hédi
igazgató helyettest az ünnepi szónoklat elmondására.
A képviselõ-testület 2012. április 26-án tartja soron következõ
ülését az alábbi napirendi pontokkal: 1. Beszámoló a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl Elõadó: Smiri László polgármester; 2.
Vagyonvé delm i E gyes ület be szám olój a t evék enys égér õl
Elõadó: Szabó József elnök; 3. Beszámoló az önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítésérõl Elõadó: Smiri László
polgármester; 4. A Szociális Bizottság és a polgármester
beszámolója az átruházott szociális és gyermekvédelmi
hatáskörök gyakorlásáról Elõadó: Nosza József Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke Smiri László polgármester; 5.
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról Elõadó: Szabó Károlyné vezetõfõtanácsos, Vértes Katalin családsegítõ; 6. Beszámoló az
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önkormányzat tulajdonában lévõ bérlakások hasznosításáról,
javaslat a bérlakás állomány felújítási állománynövelési
lehetõségére Elõadó: Smiri László polgármester; 7. Önkormányzati intézmény szerkezet áttekintése Elõadó: Smiri László
polgármester; 8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ; 9.
Bejelentések

Nemzeti ünnepünk
Nemzeti ünnepünk elsõ eseménye az emlékfa ültetése volt a
Béke téren. Ebben az évben is emlékfát ültettek a szülõk újonnan
született gyermekeik tiszteletére. Így Dombi Attila szülei Dombi
Attila és Puskás Edit, Nagy Mihály szülei Nagy Mihály és Gyõri
Edina, Hajdú Attila szülei Hajdú József és Frontó Andrea, Szõke
Károly és Szõke Hanna szülei Szõke Károly és Tiba Krisztina,
Jozaf Márk szülei Jozaf Attila és Szentesi Mária ültettek fát.

2012. március

Helye: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár 5622
Köröstarcsa Kossuth u. 18-20. Tel.: 06-66/480-824
E-mail: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu,
Web: www.muvelodesihaz.atw.hu

Határtalanul
2012. április 11-én a 7. osztályosok
Szerbiába utaznak, ahol részt vesznek
egy 4 napos kiránduláson. Az utazási és
szállásköltségeket egy pályázatból
nyert összeg fedezi. Sokszínû, változatos programot szerveztek
számukra, nevezetes, a magyar történelem fontos eseményeinek
helyszíneit keresik fel a „Hunyadiak nyomában” haladva.
Találkoznak ottani magyar gyerekekkel, közös programjaik
lesznek. A történelmi lehetõségeken kívül irodalmi,
természetföldrajzi, zenei, néprajzi téren is növelik majd
ismereteiket. Külön érdekessége az utazásnak, hogy a szerbiai
Délvidéken jelentõs tevékenységet folytatott az iskola névadója
Arany Gusztáv református lelkész, mielõtt Köröstarcsára jött.

7 mérföldes csizma
területi mesemondó-verseny

Az ünnepség az Arany Gusztáv Általános Iskola elõtt
folytatódott. Az iskola tanulói Rónainé Wagner Éva pedagógus
felkészítésével színvonalas mûsort adtak. Az ünnepi beszédet
Balázsné Dankó Hédi tartotta. Az iskola falán lévõ emléktáblát
megkoszorúzta az önkormányzat, az önkormányzat intézményei
és a civil szervezetek.
A Szabó Károly Mûvelõdéi Ház és Könyvtár falán elhelyezett
emléktábla koszorúzásával folytatódott a megemlékezés.
Végül Péter Enikõ Színes álmok c. kiállítását Végh Judit
mûvésztanár nyitotta meg. Zongorán közremûködött Szabóné
Uhrmann Zsuzsanna.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár a Híd a munka világába felnõttképzési programok a
munkanélküliség csökkentéséért TÁMOP-3.2.3-08/1-20090010 pályázati konstrukció keretében 2012. április 16-tól 90
órás képzést indít Köröstarcsán: Gépírás alapjainak
elsajátítása számítógépen, szövegszerkesztés és kiadványok
szerkesztése.
Képzésbe való bekapcsolódás feltétele: befejezett 8 évfolyamos
általános iskola, A képzés célcsoportja: GYED, GYES-en lévõk,
GYET, megváltozott munkaképességûek, pályakezdõ
álláskeresõk, gépírás, kiadványszerkesztés tanulására motivált
felnõttek köre Képzés formája: elméleti és gyakorlati képzés
Tananyag egységei: 1. modul: A gépírás alapjainak elsajátítása,
2. modul: Szövegszerkesztés és kiadványok szerkesztése
A képzés elvégzésérõl igazolás: tanúsítvány
Ütemezés: heti 2 alkalom, (tervezett idõpont), 2012. április 16 –
2012. június 30.
Tanfolyam díja: 12.000 Ft (részletfizetés lehetséges)

Harmadik alkalommal került megrendezésre a 7 MÉRFÖLDES CSIZMA
TERÜLETI MESEMONDÓ-VERSENY az Arany Gusztáv Általános
Iskolában. A versenyre több településrõl (Békés több iskolájából,
Mezõberénybõl, Körösladányból,
Muronyból, Köröstarcsáról) 57
versenyzõ érkezett elsõtõl hatodikos
korosztályig. Ami azt jelenti, hogy
nagyon népszerû és kedvelt ez a
program. A megmérettetések között a
gye-rekeknek lehetõségük volt kézmûves foglalkozáson részt
venni, ahol húsvéti asztaldíszeket készíthettek többféle
technikával. Az egyik kedvelt állomás volt a „mesefolyam” ahol
kifeszített vászonra rajzolhatták le mesés élményeiket a
gyerekek.
Mindenki számára nagy élményt jelentett a sok szép mese. A
zsûri négy korcsoportban értékelt. A helyezettek a következõk
voltak:
1-2. osztályosok között: I. Prisztávok Ádám Zénó (Békés), II.
Lipták Adél (Békés), III. Csikós Bence (Békés), különdíjat
kapott Mikó Attila körösladányi óvodás. 3. osztály: I. Bónus
Tamás (Békés), II. Vértes Viktória (Köröstarcsa), III. Bécsi
Barbara (Békés), különdíjat kapott Alexa Lili (Békés). 4.
osztály: I. Varga István (Békés), II. Török Csenge (Köröstarcsa),
III. Szilágyi Gábor (Békés). 5-6. osztály: I. Hégely Balázs
(Békés), II. Turbucz Ákos (Körösladány), III: Somlyai Imre
Norbert (Békés), különdíjat kapott Kovács Barnabás (Békés).
Az eredményhirdetésen Fábián Beáta mûsorát tekinthették meg
a versenyzõk és az õket elkísérõ nézõk.

Óvodai hírek
Tavaszi kirándulás – üzemlátogatás Köröstarcsán
Szép napsütéses péntek délelõtt a Pillangó csoportosokkal
kirepültünk az oviból, és egy új, érdekes környezetbe
berepültünk. Útközben megfigyeltük a tavaszi természet
változásait: nyílnak a virágok, rügyeznek a bokrok, fák, elõjöttek
a bogarak és kabát nélkül élveztük a nap melegét.
A látogatás elõzménye volt, hogy az óvodában beszélgettünk a
felnõttek munkájáról, a szülõk foglalkozásáról. Minden
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kisgyermek próbálta elmondani, hogy mit dolgozik az apukája
és anyukája. A csoportunkban két kisgyermeknek dolgoznak a
szülei a varrodában.
Megbeszéltük, hogyan kell viselkedni: „Mindent a szemnek és
semmit a kéznek!”
Nagy izgalommal megérkeztünk a LITVAI VARRODÁBA,
ahol Marika néni és Laci bácsi szívesen beengedték a sok
érdeklõdõ Pillangót, hogy megnézzék az ügyesen dolgozó
anyukákat, néniket, apukákat. Marika néni felfedezte az ismerõs
gyermekeket, majd elmondta nekünk, hogy mire figyeljünk és
vigyázzunk. Aztán végig vezettek a számunkra új és érdekes
üzemükbe. Szinte minden kisgyermeknek volt ismerõse, akinek
külön köszönt.
Bemutattak minden helyiséget, hogy hol és mit csinálnak a
dolgozók. Türelmesen végighallgatták Marika nénit a
gyermekek, 4-5 éves korukhoz képest nagyon fegyelmezettek,
kitartóak voltak. Gyönyörû, színes fürdõruhákat, varrógépeket,
és ügyesen varró néniket láttunk. Megfigyeltük, kik dolgoznak
többen az üzemben a nénik vagy a bácsik.

Gyerekszáj:
L. Lõrinc megfigyelés után mondta: „Jó sok kalap van itt!
Mamának is ilyen van otthon!” Ebéd elõtt fáradtan ülve az asztal
mellett K. Szandi élménye: „Majd elmondom otthon anyának, jó
sok cici tartót varrnak a nénik!”
Ezúton is köszönjük szépen a lehetõséget, nagy élmény volt
minden Pillangó számára a varroda megtekintése. Nekünk ilyen
jól kezdõdött a tavaszi életünk.
Pillangó csoport

CIVIL SZERVEZETEK
Községünkben a Nyugdíjas Klub összefogja az idõs nyugdíjas
embereket. A Klub több évtizede mûködik, felvette a kapcsolatot
a szomszédos községek klubjaival, barátságok alakultak ki a
dévaványai, a körösladányi és a mezõberényi klub tagjaival.
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Évente olyan rendezvényeket tartunk, ahova meghívjuk õket is.
Most március 31-én volt a rendezvényünk ahol elfeledtük
mindennapi gondjainkat és jól éreztük magunkat.
A Klubon belül alakult meg az Asszonykórus, melynek tagjai a
magyar népdalkincset szívükben hordozzák. Hetente
összegyûlve gyakorolják az összeállított mûsorszámot, így részt
vesznek helyi rendezvényeken és a környékbeli (Tarhos, Doboz,
Mezõberény, Csárdaszállás, Körösladány, Dévaványa, Murony)
fesztiválokon is. Az asszonykórus most kevés létszámmal
mûködik, ezért felkéri a környék nyugdíjas asszonyait akik
szeretik a népzenét és szeretnek énekelni, jelentkezzenek a
kórusba, ahol szeretettel várjuk õket.
Bobály Andrásné

1+1 %

1+1%

2012. március

Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
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
Köröstarcsai Csoportja
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. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
15. Berényi Lovas Barátok Egyesülete
18385618-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány

18391950-1-04

Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

1823

A START-kártyák és az egyéb
járulékkedvezmények új szabályai

START kártya (pályakezdõk részére)
START kártya igénylésére jogosult, aki: a 25. életévét, felsõfokú
végzettségû személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be,
tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és tanulmányainak
befejezését követõen elsõ ízben létesít foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e
jogviszony létesítését megelõzõen megbízási, vállalkozási
szerzõdés alapján, vagy egyéni vállalkozóként sem végzett
munkát. Az elsõ ízben létesített foglalkoztatási jogviszony
megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói
és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, és az iskolai szünet
idõtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló
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jogviszonyokat, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel
létesített jogviszonyt, továbbá a 2010. április 1-jét követõen az
egyszerûsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára
létesített jogviszonyt.
START kártya (pályakezdõk részére)
START kártyával történõ foglalkoztatás esetében a munkaadót a
szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti meg a
következõk szerint: - alap vagy középfokú végzettséggel
rendelkezõ, vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ
esetén a bruttó munkabér (de legfeljebb a minimálbér
másfélszeresét elérõ összeg) alapul vételével számított szociális
hozzájárulási adóból a foglalkoztatás elsõ évében 17%-os,
második évében 7%-os részkedvezmény;
- (Megjegyzés: tehát a fizetendõ szociális hozzájárulási adó
mértéke a foglalkoztatás elsõ évében 10%, második évében
20%-os mértékû).
- felsõfokú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõ esetén a bruttó
munkabér (de legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérõ összeg)
alapul vételével számított szociális hozzájárulási adóból a
foglalkoztatás elsõ kilenc hónapjában 17%-os, a következõ
három hónapjában pedig 7%-os részkedvezmény.
- (Megjegyzés: tehát a fizetendõ szociális hozzájárulási adó
mértéke a foglalkoztatás elsõ kilenc hónapjában 10%, azt követõ
három hónapjában 20%-os mértékû).
START PLUSZ és START EXTRA kártya kiváltására legkésõbb
2011. december 31. napjáig volt lehetõség, a kártyával
kedvezmény igénybevételére a kártya érvényességi idején belül,
legfeljebb 2013. december 31. napjáig kerülhet sor.
START BÓNUSZ program
- A START BÓNUSZ kártya kiváltására – 2012. december 31éig – az jogosult, aki: a gyermekgondozási segély (GYES), a
gyermekgondozási díj (GYED), a gyermeknevelési támogatás
(GYET), valamint az ápolási díj folyósításának megszûnését
követõ egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy a gyermek egyéves
korának betöltését követõen, e gyermek után igénybe vett GYES
folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll (tehát „passzív
jogon” van gyesen), illetve legalább 3 hónapja folyamatosan
nyilvántartott álláskeresõ.
- (Megjegyzés: A Start Bónusz kártya kiváltására az jogosult, aki
nem rendelkezik érvényes Start, Start Plusz vagy Start Extra
kártyával. )
START BÓNUSZ program
START BÓNUSZ kártyával történõ foglalkoztatás esetében a
munkaadót a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény illeti
meg az alábbiak szerint:
- a bruttó munkabér (de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét
elérõ összeg) alapul vételével számított szociális hozzájárulási
adóból a foglalkoztatás elsõ évében 27%-os kedvezmény.
- (Megjegyzés: tehát a munkáltató a szociális hozzájárulási adó
megfizetése alól mentesül a foglalkoztatás elsõ évében.)

Kézilabda
Köröstarcsai kézilabda csapatok 2012. évi tavaszi sorsolása.
Március 24 /szombat/ 17.00
Gyomaendrõd - Köröstarcsa I.
Március 25 /vasárnap/ 10.00
Nagyszénás - Köröstarcsa II.
Április 1. /vasárnap/ 14.00
Köröstarcsa II - Gádoros
Április 1. /vasárnap/ 16.00
Köröstarcsa I. -Nagyszénás
Április 8. /vasárnap/ 15.00
Köröstarcsa I. - Köröstarcsa II.
Április 14. /szombat/ 13.00
Göndöcs - Köröstarcsa II.
Április 14. /szombat/ 15.00
Gádoros - Köröstarcsa I.
Április 22. /vasárnap/ 14.00
Köröstarcsa II - Kétsoprony
Április 22 /vasárnap/ 16.00
Köröstarcsa I - Göndöcs
Április 28. /szombat/ 13.00
Kétsoprony - Köröstarcsa I.
Április 28 /szombat/ 16.30
Kondoros II. - Köröstarcsa II.
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Május 5 /szombat/ 13.30
Május 5 /szombat/ 15.30
Május 12 /szombat/ 17.00
Május 12 /szombat/ 18.30
Május 20 /vasárnap/ 15.00
Május 20 /vasárnap/ 17.00
Május 27. /vasárnap/ 15.00
Május 27. /vasárnap/ 17.00
Június 3 ./vasárnap/ 15.00
Június 3 /vasárnap/ 17.00

Köröstarcsa II - Kondoros I
Köröstarcsa I. - Kondoros II
Mezõhegyes - Köröstarcsa II
Kondoros I. - Köröstarcsa I.
Köröstarcsa II - Gyula
Köröstarcsa I - Mezõhegyes
Köröstarcsa II. - Újkígyós
Köröstarcsa I. - Gyula
Köröstarcsa II - Gyomaendrõd
Köröstarcsa I. - Újkígyós

Tisztelt Sportbarátok!
Mérkõzéseinkre hívjuk és várjuk a kézilabdázást kedvelõ
szurkolókat. Kérjük, hogy buzdítsák sportszerûen csapatainkat.
HAJRÁ TARCSA!

Rendõrségi hírek
2011. novemberében került benyújtásra a belügyminiszter
nevével fémjelzett új szabálysértési törvény. Az új törvényt a
parlament december 22-én elfogadta és a Magyar Közlönyben
2012. április 15-én fog megjelenni.
Szabálysértés: szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt
tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.
Mi is számít szabálysértésnek? A leggyakoribb típusai az ittas
vezetés, gyorshajtás vagy pl.: ha valaki nem hajlandó igazolni
magát közterületen vagy póráz és szájkosár nélkül sétáltatja
kutyáját.
Változások: az új szabálysértési törvény szerint három büntetés
lesz kiszabható: szabálysértési elzárás, pénzbírság, és a
közérdekû munka. Jelentõs változás a törvényben a pénzbírság
maximális összegénél tapasztalható: a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege
százötvenezer forint, elzárással is büntethetõ szabálysértések
esetén a maximális pénzbírság háromszázezer forint lesz.
Újítás, hogy a közérdekû munka ezentúl büntetésként is
kiszabható lesz. Közérdekû munka kiszabása esetén az eljárás
alá vont személy köteles a számára meghatározott munkát
elvégezni. A közérdekû munka legkisebb mértéke hat,
maximális mértéke száznyolcvan óra lehet.
Jelentõs változás lesz a helyszíni bírság kiszabásának
szabályaiban is. A helyszíni bírság összege ötezer forinttól
ötvenezer forintig terjedhet, hat hónapon belüli újbóli elkövetés
esetén hetvenezer forintig terjedhet. A helyszíni bírságot nem az
eddig megszokott harminc napon belül, hanem tizenöt napon
belül kell megfizetni postai csekken, vagy átutalással. A
bankkártyás rendszer kiépítése után mód lesz rá, hogy
bankkártyával a helyszínen is rendezni lehessen a helyszíni
bírságot.
Büntetés kiszabásánál vagy intézkedés alkalmával a hatóságnak
enyhítõ körülményként köteles figyelembe vennie azt, ha az
eljárás alá vont személy a hatósággal együttmûködik.
Hamarosan végére ér az Arany Gusztáv Ált Iskolában a
„szuperbringa” elnevezésû oktató program, amit a helyi körzeti
megbízott Szentpéteri János csinált. Õ tartotta az elõadásokat, és
még tartja is a két 5.-es osztályban összesen kb: 30 diáknak. A
vizsga elõre láthatólag valamikor 2012. májusában lesz a
Megyei Rendõr-fõkapitányság rendezésével. A diákok
megismerkednek a kerékpárosokat érintõ alapvetõ KRESZ
szabályokkal. Pl: elsõbbséget szabályzó táblák ismerete, jobb
kéz szabály, kanyarodási szabály, új kerékpáros jelzõtáblák és
útburkolati jelek, a kerékpár kötelezõ felszerelései.

Kerékpáros Iskola Kupa
2012.03.30-án 10:00 órai kezdettel került sor a Kerékpáros
Iskola Kupa városi döntõjére ami a Békési Rendõrkapitányság
dísztermébe n került megrendezésre. A verseny célja: Az
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általános iskolás tanulók részére iskolai és iskolán kívüli keretek
között folyó – a közlekedés-biztonsági ismeretek elsajátítását
célzó – nevelési tevékenység segítése, valamint az elsajátított
ismeretek felmérése. Iskolánként egy 2 fõs (1 lány, 1 fiú) csapat
jelentkezhetett. A csapat két tagja ugyanabból az iskolából kerül
ki. A városi döntõ legjobb két csapata jut tovább a megyei
döntõbe. Vagyis nem az egyéni, hanem a csapat eredmény
számított. Versenyszám: - KRESZ elmélet ( felelet - választós
tesztlap töltése 30 kérdés -30 perc) A megyei döntõ 2012. 05. 16.
–én 09:00 órai kezdettel ( érkezés 08:15) a Mezõhegyesi József
Attila Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskolájában (
Mez õhe gye s, Bék e Par k 1.) ker ül meg ren dez ésr e a
Mezõkovácsházi Rendõrkapitányság
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hónapra Mexikóba utazott és Puebla városban a mexikói
kollégák munkáját segítette. A négy hét alatt alkalma adódott
megismerni a mexikói kultúrát és konyhát. Meglepetésként érte,
hogy szinte bármilyen étel elkészíthetõ kukoricából. Reni idejét
manapság leginkább egy kisnyuszi nevelése köti le, amit párjától
kapott születésnapjára.
Az eg ye te me t mi nd ke tt en Sz eg ed en vé ge zt ék . Vik i
amerikanisztika-német szakon szerzett diplomát és felsõfokú
nyelvi tudást, ami meghatározta késõbbi pályaválasztását is. Az
amerikai kultúrát testközelbõl ismerhette meg, amikor 2006
nyarán, 3 hónapig Washingtonban életmentõként dolgozott egy
medence mellett. Beigazolódott számára a sztereotípia, hogy az
ott élõk nagytöbbsége valóban túlsúlyos. Hazautazása elõtt 3
mesébe illõ napot tölthetett New Yorkban is. Reni
kommunikáció-német szakon végzett. Elektronikus sajtó
szakirányon televíziózást és rádiózást tanult, többek között
Havas Tanár úrtól is. A német nyelvet tanulmányaik során
elõször a mezõberényi kéttanítási nyelvû gimnáziumban
sajátították el magas szinten. Korábban Pallaginé tanárnõ
szerettette meg velük ezt az idegennyelvet az általános iskolai
évek alatt. Mindketten szívesen emlékeznek vissza a kisiskolás
olvasási versenyekre, farsangokra, az Erzsébet-bálokra és
tinidiszkókra.
Ma is gyakran emlegetik városi barátaik körében a tarcsai
gyerekkor élményeit, a Ligetet, a MAMF-ot, a 12 perces futást a
gáton, a nyári kártyázásokat és a téli hógolyózást az árokparton.

Húsvét
Városi Baleset-megelõzési Bizottság szervezésében. Városunkat a legjobb eredményt elért 2 csapat fogja képviselni, akik a
városi versenyen díjazásban részesültek. Nyereményeket, és
okleveleket kaptak. l helyezett: Kiss Krisztián Ferenc, Borgula
Benedetta (Arany Gusztáv Általános Iskola) 7./a. oszt.
2. helyezett: Baji Csaba, Pocsai Julianna (Békési Kistérségi Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola) 7./c. oszt. Gratulálok a
továbbjutóknak!
Szamos Péter r. tzls.
baleset-megelõzési segédelõadó

Osztálytalálkozó
Fehér lányok
Fehér Viktória (29)
és Renáta (27) vagyunk, Köröstarcsán
nõttünk fel és gyakran hazalátogatunk
családunkhoz. Viki
Szegeden él és a
Hunnect Kft. fordítóirodában dolgozik.
Projektmenedzserként fordítási megrendelések lebonyolításával foglalkozik hazai illetve nemzetközi ügyfeleknek.
Munkája során angol és német nyelven kommunikál. Reni
Debrecenben telepedett le. Az IT Services Hungary-nél
nemzetközi nagyvállalatok informatikai hálózatának
támogatásával foglalkozik. Német és angol nyelven végzi
munkáját.
Munkája mellett Viki elvégzett egy gyógymasszõr tanfolyamot
is. Jelenleg franciául tanul, nyelvvizsgára készül.
Szabadidejében szívesen próbál ki számára új sportágakat, mint
például a boksz és a kezdõ balett. Reni a munkájához kapcsolódó
informatikai vizsgát tett (CCNA). Tavaly augusztusban egy

Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresztény
egyház ilyenkor emlékezik meg Jézus feltámadásáról, és
ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését is.
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötõdik a húsvéthoz még
a kereszténységet megelõzõ idõkbõl, hiszen a tavaszt, a
természet újjáéledését évezredekkel ezelõtt is megünnepelték.
Böjti játékok
A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti
elõkészület ideje, amelyet Jézus 40 napi böjtölésének és
kínszenvedésének emlékére tartanak. Ilyenkor nemcsak a hús
fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom, bálozás, zenés
mulatságok is tiltva voltak. Böjt idején gyóntak, áldoztak, az
egymással haragban lévõk pedig igyekeztek kibékülni.
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét elõtti,
ún. virágvasárnap, vagy latin elnevezése szerint pálma vasárnap.
A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a
pálma az idõjárási viszontagságok mellett a különféle
varázslásoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát
helyettesíti a barka. Itt is megfigyelhetõ, hogy bár egyházi
eredetû a virágvasárnapi barkaszentelés, de a szentelt barkát
felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villám
elhárítására is.
Kiszehajtás
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábút
többnyire menyecskének öltöztettek. A kisze vagy más néven
banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítõje, amelyet a
lányok énekelve végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajítottak
vagy elégettek.
Ételszentelés
Húsvétvasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását.
Ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek,
nem fõztek, nem hajtották ki és nem fogták be az állatokat. Már a
10. század óta húsvéti szertartásnak számít a sonka, bárány,
kalács, tojás, bor megszentelése a templomban. A húsvéti bárány
Jézust jelképezi. A tojás az élet, az újjászületés jelképe. A sonka a
paraszti élet gazdasági és kultikus rendje szerint vált jellegzetes
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Húsvéti étellé. Sok helyen
hasz-nálták mágikus célokra
a szentelt ételek maradékait:
a kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást
tojjanak, máshol pedig tûzbe
vetették a maradékot, hogy a
túlvilágiaknak is jusson a
szentelt ételbõl.
Egyéb szokások
Húsvétvasárnapra virradó éjszaka volt szokás a Jézuskeresés,
amikor meg kellett találni a faluban elrejtett Krisztus szobrot. A
húsvéti határjárás célja egyházi jelentése mellett a tavaszi
vetések mágikus védelme volt. A zöldágjárás a természet
megújulását jelképezõ énekes játék volt, a kakaslövés pedig
farsanghoz, lakodalmakhoz és aratáshoz is köthetõ népi szokás,
de a húsvét egyik jellegzetességének is számított.
Locsolás
Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit.
Eredete a keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely
szerint a Jézus feltámadását hirdetõ jeruzsálemi asszonyokat a
zsidók locsolással akarták elhallgattatni. A népszokások szerint
a férfiak ilyenkor sorra járták a házakat és különbözõ énekek,
versek kíséretében locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó
lányokat.

Nagy tavaszi méregtelenítés
Ha tavasz, akkor méregtelenítés, feltöltõdés, regenerálódás.
Sokan azt hiszik, hogy a szervezet megtisztulása természetes és
spontán folyamat. Ez akkor igaz, ha valaki tökéletes
harmóniában él a természettel: friss levegõt szív, kizárólag
természetes táplálékot vesz magához, fizikailag aktív, és nem
hódol be a civilizáció luxusának.
A tisztítókúra mindenki számára elérhetõ. A rendszeres és helyes
alkalmazás nemcsak a megelõzést segíti elõ, hanem sok
gyógyszer fogyasztásától és számos betegségtõl is megszabadít,
még akkor is, amikor a hivatalos orvostudomány csõdöt mond. A
pozitív hatás különösen figyelemre méltó különféle allergiáknál,
asztmánál, az immunrendszer, a bõr, a gyomor, a belek, a szív, az
erek megbetegedéseinél és több nõgyógyászati panasznál.
Hogyan zajlik a máj tisztítása?
A tisztítási folyamat három napos elõkészületi szakaszból például léböjt-kúra - és rövid olajkúrából áll. Ennek során a máj
összehúzódása révén az epecsatornákból kilökõdnek a
felhalmozódott anyagok. Jóllehet a májtisztítás rendkívül
hatékony módszer, érdemes különbözõ salaktalanító eljárásokat
egyidejûleg alkalmazni. Hasznos lehet például a szelektív diéta
és a rendszeres beöntések alkalmazása, nemcsak a máj, hanem az
egész szervezet általános állapota számára is, mivel a
méreganyagok mennyisége a vérben lecsökken. Másrészt, ha
valaki böjt elõtt bél- és májtisztítást végez, a méregtelenítés
szokásos ideje lerövidül, és a komplikációk veszélye is szinte
teljesen megszûnik.
Vesetisztítás
A tisztítókúra elvégzése elsõsorban tavasszal és nyáron ajánlott.
A vesetisztítás mindenkinek ajánlott, akinek vesekõproblémái
vannak, vagy ennek megelõzése a célja. A kúra egyszerû, mégis
nagyon eredményes, és közben a vesék alaposan megtisztulnak.
Két-három napra szüneteltetni kell az evést, és léböjt-kúrát vagy
görögdinnye-diétát tanácsos végezni. A kúrát legfeljebb hét
napig lehet meghosszabbítani, ezalatt egy kevés fekete kenyér is
fogyasztható a görögdinnye mellé. A napi egyszeri meleg fürdõ
elõsegíti a húgyutak kitágulását, a kövek és a homok kiürülését.
A kövek távozása sokszor fájdalommal jár. Ilyenkor a
vesegyulladás elkerülése végett kihagyhatatlan a meleg vizes
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fürdõ. A görögdinnye a fürdõkádban is elfogyasztható. Fontos,
hogy a vesetisztítás ideje alatt eleget mozogj, és igyál legalább
négy-öt liter folyadékot minden nap.
Két-három hét elteltével a kúra megismételhetõ, hogy a homok
és a kövek maradéktalanul távozzanak. A rendszeres
folyadéknap - gyógyteákkal, hígított gyümölcslével - is segít a
vesekõképzõdés kivédésében. A legjobb, ha a követezõ teák
közül választasz: gyermekláncfû, hibiszkusz, aranyvesszõ,
zsurló.

Róza néni kiscsibéje
Reggel immár korán reggel,
Tyúkólba mentem oly nagy kedvvel.
Mi van itt a markomba?
Kotló ül a sarokba.
Gondoltam mit is tegyek,
Tojásaid alád szeded.
Néhányat tettem ide,
Kikelt ebbõl három csibe.
Néhány napig meg is voltak,
Aztán jött egy rossz korszak.
Szomszéd macska leselkedett.
Aztán kettõt meg is evett.
Egyedül maradt a fekete
Gazdasszonya dédelgette.
Fel is ugrott az ölébe,
Úgy dajkálta örömébe.

Ez a csibe olyan ravasz,
Többet eszik, mint egy malac.
Borikának kis kedvence
Elvinné õt Budapestre.
Mit is kezdjek mostan veled,
Majdnem együtt kelek veled.
Cica lett a barátja,
Kicsi vagy még a tálba.
Késõbb aztán rosszalkodott,
A barátja odafutott.
Játszadoztak jobbra-balra,
Nem alszik ám a tyúkólba.
Kis csibébõl nagy lett,
Ennek a mesének vége lett.
A család ekkor nagyot arat, Oly
finom volt minden falat.
2010. november 22.
Petneházi Imréné

Sánta Zoltán kõfaragó
Cím: 5622, Köröstarcsa Árpád tér 5.
Mûhely: Széchenyi u. 27.
Mobil: 06-30/528-2081
Email: kawa600r@freemail.hu; Honlap: 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!
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
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