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NEVÉBEN SMIRI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER!

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2013. február 28-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A testületi ülés elsõ napirendi pontja a közmeghallgatás volt,
amelyen a polgármester beszámolt az önkormányzat 2012. évi
tevékenységérõl és ismertette a 2013. évi költségvetési
tervezetet, valamint a várható fejlesztéseket.
A testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület módosította a 2012. évi költségvetésérõl szóló
rendeletét a korábbi testületi döntéseknek megfelelõen, így a
költségvetés fõösszege 499.401 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván
benyújtani a 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontjában
meghatározott önkormányzati fejezeti tartalék mûködõképesség
kiegészítõ támogatás forrására. Megbízták a polgármestert,
hogy az önkormányzat költségvetési tervezetét a fentiek szerint
terjessze a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét a gyermekélelmezésben alkalmazandó térítési díjak vonatkozásában
2013. március 1-tõl:
Bölcsõdés gyermek, napi négyszeri étkezés (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna) nettó 287,-Ft,
Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó 287,-Ft, Iskolás
gyermek napközis tanuló
(tízórai, ebéd, uzsonna) nettó 366,-Ft, Menza (csak ebéd) nettó
236,-Ft.
A testület 2013. március 1-tõl az önkormányzati konyha
vendégebéd térítési díját bruttó 600,-Ft-ban határozta meg.
A testület elfogadta az önkormányzati konyha 2013. éves
vizsgálatára vonatkozó árajánlatot és megbízta a polgármestert
az erre vonatkozó szerzõdés megkötésével a Complete-Food
Kft-vel. A Kft. ügyvezetõje Prohászka Béla mesterszakács. A
szerzõdés célja, a tudatos és egészséges táplálkozásra való
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ismeretanyagok átadása, a meleg étkezéseknél idényjellegû
helyi vagy környékbõl származó alapanyagok beintegrálása az
étkeztetésbe, alapanyag ismertetése, egészségnap tartása. Terv,
hogy az önkormányzati konyha csatlakozzon a mintamenza
programhoz. Az önkormányzat közmunkaprogram keretében
mezõgazdasági mintaprogramot valósít meg. E program
keretében megtermelt zöldségféléket, fûszernövényeket az
önkormányzati konyha fogja feldolgozni. Az önkormányzati
konyha 2011-2012. évi mûködésének vizsgálatát belsõ
ellenõrzés keretében biztosítja a képviselõ-testület. A
mintamenza program bemutatása az újság harmadik oldalán
található.
A testület módosított a mezei õrszolgálatról szóló
önkormányzati rendeletét, mely szerint a mezei õrszolgálat
õrzési kötelezettsége nem terjed ki a Sebes-Körös jobb partján
található termõföldek õrzésére, illetve mentes a mezõõri járulék
megfizetése alól a 0,5 hektárnál kisebb terület.
A képviselõ-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítását egységes szerkezetben elfogadta.
A testület építéshatósági engedély beszerzését követõen
támogatja, hogy a Köröstarcsa, Deák u. 23- és Deák u. 27. szám
között lévõ közterületen székely kapu kerüljön felállításra.
Megbízták a polgármestert, hogy a közterület használatra
vonatkozó szerzõdést kösse meg.
A képviselõ-testület elfogadta a Köröstarcsa, Szabadkai u. 4. és
5. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását. A tulajdonost mentesítették a víziközmû társulati
hozzájárulás megfizetése alól. Megbízták a polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerzõdés megkötésérõl.
A képviselõ-testület felkérte Erdõs Norbert kormánymegbízott
urat a március 15-i ünnepség szónokának, valamint felkérte az
általános iskolát az ünnepi mûsor megtartásával.
A képviselõ-testület a Községi Sportkör részére 488.175,-Ft-ot
biztosít a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Sporttelephely
felújítási program TAO elõminõsítéses pályázatához szükséges
30 százalék önrészre azzal a feltétellel, hogy ezt az összeget éven
belül, ha az nem lehetséges akkor 2014. március 31-ig fizessék
vissza az önkormányzatnak. Megbízták a polgármestert, hogy
kössön a Községi Sportkörrel erre vonatkozóan támogatási
szerzõdést.
A képviselõ-testület 2013. március 12-én tartott rendkívüli
ülésén fogadta el a 2013. évi költségvetését 369.885 eFt
bevétellel és 369.885 eFt kiadással.
Fõbb kiadások:
Dologi kiadások:
108.164 eFt
Személyi juttatások:
139.278 eFt
Beruházások:
6.764 eFt
Felújítások:
4.760 eFt
Egyéb felhalmozási kiadások:
15.841 eFt
Általános tartalék:
544 eFt
Céltartalék:
21.713 eFt
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Fõbb bevételek:
Helyi adók:
31.700 eFt
Bérleti díj:
4.355 eFt
Átengedett központi adók:
7.200 eFt
Normatív hozzájárulások:
145.604 eFt
ÁFAbevétel, visszatérülések:
4.483eFt
Egyéb mûködési támogatás
államháztartáson belülrõl:
80.888 eFt
Az önkormányzat és intézményei 45 fõt foglalkoztatnak,
közmunkaprogram keretében 54 fõ foglalkoztatására nyílt
lehetõség.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy felmondja a
Vagyonvédelmi Egyesülettel kötött megállapodást és megbízta a
polgármestert az egyesületnél történõ tisztújítást követõen
tárgyalják újra a civil szervezettel a megállapodást.
A képviselõ-testület kifejezi azon szándékát, hogy a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátását 2013.
június 30-át követõen is társulásban kívánja ellátni. Felkérte
Mezõberény Város Önkormányzatát a jelenleg érvényes
társulási megállapodásnak a módosítására.
A képviselõ-testület visszavonta a 130/2012.(XI.29.) számú
határozatát tekintettel arra, hogy a felajánlott Köröstarcsa,
Berényi u. 19. számú ingatlanra végrehajtási jog van bejegyezve.
A következõ soros testületi ülés 2013. április 25-én lesz
megtartva a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
16.00 órától az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. 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
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó
Szentesi Katalin családsegítõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
6. Bejelentések

Március 15. Köröstarcsán
Nemzeti ünnepünk megünneplése a zord idõ ellenére sem
maradt el. Emlékfa ültetésre került sor a következõ gyermekek
születése alkalmából: Parai Mara, Gyaraki Barnabás, Lukács
Kinga, Boros Gergely, Róbert Liliána.
Róbertné Fábián Melinda elõadásában Horváth Piroska Születés
címû versével vette kezdetét az ünnepség, majd Smiri László
polgármester ünnepélyesen köszöntötte a szülõket,
gyermekeiket, hozzátartozóikat és a megjelenteket.
Községi ünnepségünk koszorúzással folytatódott az Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Petõfi emléktáblájánál. Elõször Erdõs Norbert
kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ úr majd
Köröstarcsa Község Önkormányzata, intézményei és civil
szervezetei helyezték el koszorúikat.

2013.
március
2012. december

A megemlékezés a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban ünnepi beszéddel és az általános iskolások
mûsorával folytatódott. Erdõs Norbert kormánymegbízott,
országgyûlési képviselõ úr Petõfi Sándor szavaival köszöntötte a
megjelenteket.

Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak ünnepi mûsorával felidézhettük
az 1848. március 15-i eseményeket. A gyerekek mûsorát
Rónainé Wagner Éva tanító állította össze.

2013.
2012. december
március
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A mûvelõdés ház adott otthont a békési Díszítõmûvészeti
Egyesület kiállításának, amelyet Végh Judit néprajzkutató
nyitott meg. Borgula Benedetta gyönyörû hangjával varázsolta
el a kiállítás vendégeit. Erdélyi népdalcsokra illeszkedett a tárlat
anyagához. Békési-, észak-magyarországi-, székelyudvarhelyi-,
kalotaszegi írásos-, erdélyi-szász-, torockói-, szlovák-gyetvai-,
rábaközi hímzéseket tekinthettek meg az érdeklõdõk.
Köszönjük a népi hagyományõrzõ munkákat Lukács Eszter
szakkörvezetõnek és az egyesület tagjainak.
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A Mintam enza progra m Békés megyei kidolg ozásáb an
Prohászka Béla Venesz díjas mesterszakács személyesen is részt
vesz. A program három fõ célt tûzött ki maga elé:
1. A közétkeztetésbe bevont nyersanyagok körének bõvítését, új
ételsorok kialakítását, egészséges alapanyagok alkalmazását.
2. Helyi kistermelõk, vállalkozások által termelt és elõállított
nyersanyagok bevonását.
3. Az étkezési kultúra, a közétkeztetés tárgyi feltételeinek
javítását.
A fenti célok megvalósítására kötött szerzõdést az
önkormányzat a Complete-Food Kft-vel. A szerzõdés
végrehajtása során 2013. március 14-én helyszíni vizsgálat
keretében - amelyen részt vett Smiri László polgármester úr és
Turóczky Edit a Békés Megyei Mintamenza Program szakmai
vezetõje is - az önkormányzati konyhában megvizsgálták az
intézmény személyi, tárgyi feltételeit. Megállapították, hogy a
tárgyi feltételek adottak a jó színvonalú munkavégzéshez.

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

A képen Smiri László, Prohászka Béla és Turóczky Edit
Találkoztak az intézmény dolgozóival, az óvoda dajkáival és a
bölcsõde gondozóival. A találkozó során értékelték a régebben
készült étlapokat, több javaslatot kaptak arra vonatkozóan mivel
lehetne változatosabbá tenni azokat az egészség jegyében. A
dolgozók tesztlapokat töltöttek ki. Megállapodtak abban, hogy
az áprilisi étlapot már a kitûzött célok alapján tervezik meg,
melyet egyeztetnek Prohászka Béla úrral, aki kihangsúlyozta,
hogy a sikeres együttmûködés érdekében fontos a
kommunikáció mindennapisága.

INTÉZMÉNYI HÍREK
OLVASÓ DÉL-ALFÖLD
Olvasás (megye) határok nélkül

Mintamenza program
Menzaprogramot indított az ÁNTSZ Dél-Alföldi Regionális
Intézete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. 2009ben az OÉTI és az ÁNTSZ együttmûködve országosan felmérte
az óvodai közétkeztetés helyzetét. Ebbõl kiderült, hogy az ételek
só, szénhidrát és fehérje tartalma jóval magasabb az ajánlottnál.
2012-ben megindultak az elsõ kezdeményezések a közétkeztetés
javítására, hogy az ételek minél több vitamint és ásványi anyagot
tartalmazzanak, valós alapanyagokból készüljenek és finomak is
legyenek, melyeket a gyerekek szívesen elfogyasztanak. A
programhoz Köröstarcsa Község Önkormányzata is csatlakozni
kíván.

Három megyén átívelõ olvasás-népszerûsítõ programsorozat
keretében keressük A dél-alföld legtöbbet olvasó települését.
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, a
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a
békéscsabai Békés Megyei Könyvtár regionális
olvasási/irodalmi vetélkedõt hirdet.
A játék menete:
1. Keresse a 200 könyvet tartalmazó könyvlistát a régió bármely
könyvtárában vagy a játék honlapján!
2. Válasszon magának olvasnivalót! Amit kínálunk: klasszikus
és kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, történelmi és
kalandregények, krimi, sci-fi, fantasy, gyermekeknek szánt
olvasnivalók.
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3. Olvassa el a kiválasztott könyvet!
4. Válaszoljon a könyvhöz tartozó kérdésekre írásban vagy
online!
A vetélkedõ idõtartama: 2013. Február 1 július 31.
Díjazás:
Fõdíj: 150.000 ft értékû könyvvásárlási utalvány a régió
legtöbbet olvasó településének
További jutalmak: 75.000 ft értékû könyvvásárlási utalvány a
megye legtöbbet olvasó településének
Egyéni díjak: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
legtöbbet olvasójának
Már egyetlen könyv elolvasásával hozzásegítheti lakóhelyét a
gyõzelemhez. Játsszon, hogy kedvenc könyvtára sok-sok új
könyvvel tölthesse meg polcait!
Olvass, hogy még többet olvashass!
A részleteket keresse az olvasodelalfold.sk-szeged.hu
weboldalon és a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban!
Legyen az ön lakóhelye a Dél-Alföld legtöbbet olvasó
települése!

CIVIL SZERVEZETEK
Mozgáskorlátozottak Köröstarcsai
Szervezete
A Mozgáskorlátozottak Köröstarcsai Helyi Szervezete orvosbeteg találkozót tartott a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban 2013. február 22-én. A találkozót az elmúlt
évekhez hasonlóan Dr. Vajda Ágnes és 4 fõs csapata
részvételével sikerült megtartani.
A doktor úr tartotta meg az egész testre kiterjedõ eszközök
bemutatásával az elõadását. A fejtõl lefelé egészen a talpig
haladva mutatta meg melyik segédeszköz mire használható,
miben segít az adott területen. (derék, gerinc, csukló és térd
merevítõk, lábfejtartó, talpbetétek, és egyéb hasznos eszközök).
Mindegyik segédeszköz, így a cipõk is méretre készülnek el.
Ennek érdekében cipész is a rendelkezésünkre állt, aki segített
kiválasztani a megfelelõ darabot az adott személynek.
Köszönjük a megjelent tagok részvételét!
Tisztelettel a Vezetõség

SPORTHÍREK
Verseny beszámoló Kick-Box
Szentpéteri Bence a Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzõje.
2013. 02. 23-24-én került megrendezésre Szlovákiában,
Besztercebánya városában a Slovak Open Nemzetközi KickBox verseny.
A verseny jelentõsége kiemelten fontos hiszen pontszerzõ a
magyar válogatottság elérése szempontjából. Ezért kiemelten
készültünk a megmérettetésre, már csak azért is, mert az elmúlt
évben mindkét súlycsoportban gyõzött Bence.
A felkészülés kiállta a próbát, határozott, taktikus versenyzéssel
a Cadet II. korcsoportban 47 kg-ban I. helyezést, még az 52 kgban II. helyezést sikerült elérni.
Így a jelenlegi Cadet II. korcsoport 47 kg-os súlycsoportjában,
ami jelenleg a versenysúly, újabb lépést sikerült megtenni a
válogatottságért.
Nagy várakozás elõzte meg a március 16-án megrendezésre
kerülõ Országos Diákolimpiát, melyet hazai pályán
Békéscsabán lett volna lehetõség megvívni. Az idõjárás viszont
sajnos közbe szólt (rendkívüli hóvihar), így ez a verseny

2013.
március
2012. december

elmaradt. A jó hír azonban, hogy május 25-én kerül
lebonyolításra és marad Békéscsabán a Sportcsarnokban. Aki
élõben szeretné látni ezt a nagyszerû sportot és persze
Szentpéteri Bencét küzdeni, az itt megteheti. Várjuk sok
szeretettel!

Kézilabda
A múlt hét végén utolsó versenynapjához érkezett a Horvát
István emléktorna férfi csapatainak küzdelem sorozata.
Ezen a napon dõlt el a bajnoki cím sorsa is, hiszen az addig
veretlen Békéscsabai DKSE. és a pontveszteség nélküli
Köröstarcsa I. csapata összecsapására is ekkor került sor.
Csapatunk vereséget szenvedett / 18:21 /, mert támadásban
pontatlanabbak, védekezésben erélytelenebbek voltak mint a
korábbi mérkõzéseken, így a lendületben lévõ DKSE. fiataljai
szerezték meg a bajnoki címet.
A Köröstarcsa II. csapatának is voltak sikeres mérkõzései, de
nagyobb koncentrálással még több mérkõzést nyerhettek volna.
Helyezésük így is jónak mondható.
A torna jó felkészülést biztosított a jövõ héten kezdõdõ bajnoki
szezonra.
Horvát István Emléktorna végeredmény:
1. Békéscsaba DKSE 7 6 1 0 135
94 41 13
2. Köröstarcsa SK I.
7 6 0 1 166 116 50 12
3. Kondorosi KK I.
7 4 1 2 138 109 29
9
4. Kétsopronyi SE
7 4 0 3 137 109 28
8
5. Köröstarcsa SK II. 7 3 0 4 130 158 -28
6
6. Kondorosi KK II.
7 2 0 5 126 163 -37
4
7. Nagyszénási SE
7 2 0 5 102 133 -31
4
8. Mezõhegyesi SE
7 0 0 7 85 137 -52
0
Békéscsaba, 2013. 03. 25.
BMKSZ Versenybizottság
Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ
A Köröstarcsai Községi Sportkör férfi felnõtt kézilabda
csapatainak 2013.évi tavaszi mérkõzései:
március 30 /szombat/
március 30 /szombat/
április 7 /vasárnap/
április 7 /vasárnap/
április 14 /vasárnap/
április 20 /szombat/
április 20 /szombat/
április 28 /vasárnap/
május 4 /szombat/
május 12 /vasárnap/
május 12 /vasárnap/
május 18 /szombat/
május 19 /vasárnap/
május 26 /vasárnap/
május 26 /vasárnap/
június 2 /vasárnap/
június 2 /vasárnap/
június 9 / vasárnap/
június 9 /vasárnap/

13.00
17.00
14.30
16.00
15.00
14.00
17.00
15.00
18.30
14.30
16.00
16.45
17.00
15.30
17.00
15.30
17.00
15.30
17.00

Kétsoprony - Köröstarcsa II
Gyomaendrõd - Köröstarcsa I.
Köröstarcsa II. - Mezõhegyes
Köröstarcsa I - Kétsoprony
Köröstarcsa II - Köröstarcsa I.
Nagyszénás - Köröstarcsa II.
Mezõhegyes - Köröstarcsa I
Köröstarcsa I. - Nagyszénás
Kondoros II - Köröstarcsa II
Köröstarcsa II - Kondoros I
Köröstarcsa I - Kondoros II
Kondoros I - Köröstarcsa I
Békéscsaba DSK-Köröstarcsa II
Köröstarcsa II - Újkígyós
Köröstarcsa I - Békéscsaba DSK
Köröstarcsa II - Gyula
Köröstarcsa I - Újkígyós
Köröstarcsa II - Gyomaendrõd
Köröstarcsa I - Gyula

Tisztelt Sportszeretõ Lakostárs !
Kérjük Önt, hogy a fenti sorsolás szerint látogassa csapataink
bajnoki mérkõzéseit és támogatói jegy vásárlásával, valamint
sportszerû buzdításával segítse csapataink sikeres szereplését.
Ha lehetõsége van rá akkor adója 1 %-ával támogassa a KSK.
Szakosztályait. Adószámunk: 19977063-1-04. Köszönjük
HAJRÁ TARCSA !
Lipcsei Zoltán
Széplaki Zoltán
SK. elnök
szakosztályvezetõ
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1+1%

2013.
2012. december
március

1+1 %

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetõséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkezõ
iratokat.
Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
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. Polgárõr Egyesület Köröstarcsa
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. Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete 18385618-1-04
15. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
1. Magyarországi Református Egyház
0066
2. Magyar Katolikus Egyház
0011
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
4. Magyarországi Baptista Egyház
0286
Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai
1823
A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai
számok 2013 címeknél.

A Békés Megyei Tûzmegelõzési Bizottság
közleménye
A szabadtéri tüzek megelõzéséért
A korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy a tavasz
beköszöntével Békés megyében is ugrásszerûen megnõ a
szabadtéri tûzesetek száma.
Hétvégéken, a kellemes idõben sokan választanak szabadtéri
programot; fõznek, kerti munkát végeznek, esetleg elszáradt
növényi hulladékot égetnek. A szeles idõjárás azonban
hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi
években megyénkben többezer hektárnyi területet perzseltek fel.
Tavaly 1630 tûzesethez vonultak a megyei tûzoltók, ebbõl 680
volt szabad területen keletkezett tûz, további 117 esetben
tévesen bejelentett területtûzrõl volt szó.
Ahogy a számok is mutatják, a vonulási statisztikában
drasztikusan megemelkedik a beavatkozások száma, a megye
tûzoltó egységei gyakran megerõsített szolgálattal dolgoznak.
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A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Békés
Megyei Tûzmegelõzési Bizottság ezért fokozott odafigyelést kér
a lakosságtól!
Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévõ
tûzgyújtási tilalomra és a tûzgyújtási szabályokra!
A tûzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani, amennyiben
nincs tûzgyújtási tilalom.
A jogszabályi elõírások szerint (306/2010. (XII.23.)
kormányrendelet a levegõ védelmérõl) a tarlóégetés TILOS!
Kivételt jelent a növény-egészségügyi hatósági elrendelés.
Azonban ebben az esetben is be kell tartani a jogszabályi
elõírásokat:
- az Országos Tûzvédelmi Szabályzat értelmében a tervezett
égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt
legalább 24 órával az illetékes hivatásos tûzoltóparancsnokságságnak írásban be kell jelenteni. A tarlót
szabályos égetésnél körül kell szántani, fásításoknál védõsávot
kell biztosítani. A tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas
eszközökrõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi
hulladékégetés célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és
veszély (például élénkülõ szél) esetén, vagy ha a tûzre már
szükség nincs, azonnal oltani kell. Az égetés befejeztével a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, hogy ne maradjon
parázslás, vagy izzás.
- A tûzvédelemrõl szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint az, aki a
beavatkozást igénylõ eseményt szándékosan okozta, köteles a
tûzoltással, mûszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett
költségek megtérítésére.
- Aki pedig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a
hivatásos tûzoltóság beavatkozása szükséges, tûzvédelmi
bírsággal sújtható.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tûzoltással,
mûszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségeket minden
esetben megtérítteti, ha bebizonyosodik, hogy a tüzet
szándékosan okozták.
- A 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet értelmében, aki a
termõföld védelmérõl szóló törvényben elõírt hasznosítási, vagy
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tûzesetek
megelõzésérõl nem gondoskodik 60 ezer forinttól 200 ezer
forintig terjedõ tûzvédelmi bírsággal sújtható.

Tájékoztató
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Állampénztári
Irodájában széles futamidõ-választékkal kaphatók a különbözõ
típusú állampapírok, melyek az állam által kibocsátott, állami
kezességvállalással garantált értékpapírok. Lejáratkor a tõke
teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra értékhatártól
függetlenül teljes körû garancia vonatkozik. Az értékpapírnyilvántartási számla vezetéséért és a jegyzési, adásvételi,
illetve kamat- és tõketörlesztési tranzakciók után a Kincstár a
2012. évi CXVI. tv. szerinti pénzügyi tranzakciós illetéken túl
nem számol fel díjat.
A WebKincstár és TeleKincstár szolgáltatást igénybe véve az
állampapírokkal kapcsolatos ügyintézés kényelmesen interneten és telefonon keresztül -, otthonról is történhet. 2013.
február 1-jétõl a WebKincstár fejlesztés részeként általános SMS
küldési funkció lépett életbe. Ennek következtében lehetõvé
válik a Kincstár értékpapír számlatulajdonos ügyfelei teljes
körében a mobiltelefonra küldött SMS üzenetekben történõ
informálás.
Minden futamidõre található állampapír: a befektetések
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futamideje lehet egészen rövid - pár hetes -, de lehet akár 15 éves
is. A legnépszerûbbek a csak Kincstárban, 3 és 5 éves
futamidõre jegyezhetõ Prémium Magyar Államkötvények,
melyek inflációt magasan meghaladó kamatot biztosítanak,
valamint az 1 éves futamidejû Kamatozó Kincstárjegy és a hat
hónapos kamatozású Féléves Kincstárjegy, valamint a
hároméves futamidejû, változó kamatozású Prémium €uró
Magyar Államkötvény. Mindezeken túl Start értékpapír
számlavezetésre illetve Tartós Befektetési Szerzõdés kötésére
is van lehetõség. Ezáltal a kamatadó fizetési kötelezettség akár
teljes mértékben elkerülhetõ.
Szerdánként hosszított nyitvatartással, 18 óráig tart nyitva az
Állampénztári Iroda. Lehetõség van on-line idõpont-foglalásra
is, melynek köszönhetõen az ügyfelek várakozás nélkül
intézhetik ügyeiket. Az értékpapírral kapcsolatos általános
kérdésekrõl, valamint az értékpapír ügyintézésrõl a Kincstár
honlapja (www.allamkincstar.gov.hu) nyújt részletes
felvilágosítást. Az Állampénztári Iroda készséggel áll a jelenlegi
és leendõ ügyfelek rendelkezésére. Személyesen a Békéscsaba,
Dózsa György út 1. szám alatt, telefonon a 66/447-344-es
számon vagy e-mailben az api.bek@allamkincstar.gov.hu címen
lehet érdeklõdni a páratlan befektetési lehetõségekrõl.
Békéscsaba, 2013. február 20.

2013.
március
2012. december

utasként, mint gyalogosként vagy kerékpárosként.
Ütközéskor, de még erõs fékezéskor is a
benn ülõk a sebességtõl függõen a testsúlyuk
többszörösének megfelelõ erõvel vágódnak
neki az elõttük lévõ belsõ- esetenként
szilárd- részeknek, vagy kirepülnek a
kocsiból súlyos, illetve végzetes sérülést
szenvedve.
Ezt akadályozza meg a bekötött biztonsági öv. Igen ám , de a
gépkocsi ülését, övrendszerét a felnõttek részére készítik s
ezeket a méretük miatt a kicsi utas a rendeltetésüknek
megfelelõen használni nem tudja, mivel a biztonsági övet átlag
testmagasságú emberekre méretezték.
A gyermekülés a gépkocsi tartozéka hasonlóan a biztonsági
övhöz. A biztonsági gyermekülés gyûjtõfogalom és ide
tartoznak a kagylós ülések valamint minden olyan eszköz mely a
gyermek számára a kocsi beépített övének használatát
biztonságosan lehetõvé teszi. Ilyen pl:az ülésmagasító.
A gépjármûben történõ utazás biztonságát csak a szabványos
biztonsági gyermeküléssel adhatjuk meg gyermekünknek,
melyet súlyának, testmagasságának figyelembe vételével kell
kiválasztani!

Vidéki termelõk, gazdák termékeinek bemutatása minõségtanúsítási rendszer

Az övé a fõszerep!
A biztonság három tényezõn múlik. Egyrészt a gépkocsivezetõ
magatartásán, másrészt a jármû aktív biztonsági berendezésein
(a féken, a mozgást felügyelõ többféle elektronikán)
harmadrészt pedig a passzív biztonsági eszközökön.

A "Alföldi tanyai termékek értékesítésének segítése" projekt
(megnyert pályázat révén) ingyenesen segíti hozzá a tanyai,
vidéki termelõket, gazdákat, hogy bemutassák az erre
specializált, minõség tanúsítási rendszerrel rendelkezõ
honlapon önmagukat, termékeiket és ezáltal potenciális
vásárlóik könnyebben eljuthassanak hozzájuk.

Mik azok a passzív biztonsági eszközök?
Passzív biztonsági eszközöknek nevezzük azokat a
berendezéseket, amelyek közlekedési baleset esetén megvédik a
gépkocsiban utazókat a súlyos sérülésektõl, csökkenthetik azok
mértékét. Ilyenek a biztonsági övek, a biztonsági gyermekülések
és a légzsákok.

A honlap központi célja az alföldi tanyai termékek után
érdeklõdõk és az azokat termelõk/értékesítõk egymásra
találásának elõsegítése, illetve információcseréjük
támogatása. Tekintettel a fõleg növényi, illetve az állati
eredetû termékekre, élelmiszerekre, késztermékekre.

Ha van a gépkocsiban légzsák miért kell bekapcsolni a
biztonsági övet is?
Sok autós úgy gondolja, hogy az autóba épített légzsák olyan
biztonságot nyújt a bent ülõk számára, hogy a biztonsági öv
bekapcsolása nyugodtan elhagyható. Ez azonban tévedés!! A
légzsákot ugyanis mindig az üléshez biztonsági övvel rögzített
emberekre tervezik. Ha tehát valaki elmulasztja rögzíteni magát,
a tehetetlenségi erõ miatt elõre csapódó testét az ellenkezõ
irányból nagy erõvel berobbanó légzsák nem védi meg, sõt,
további sérüléseket okozhat. A légzsák épen ezért csak a
biztonsági övvel együtt hatásos, tehát a légzsákkal rendelkezõ
gépkocsikban is mindig használjunk biztonsági övet!

Felhívás

Veritas Kulturális Egyesület (Békés)
Telefon: +36202346421
E-mail: tanya@intuicio.hu;

Rendõrségi rajzpályázat
A pályázatra a Békési Rendõrkapitányság illetékességi
területérõl összesen 428 db rajz érkezett, melybõl a 2013.
március 08-án 150 db rajz került bemutatásra a Békési Püski
Sándor Könyvtárban (Békés, Széchenyi tér 4. sz.). A 2013 -as
évben 16 óvoda és 8 általános iskola készített rajzot a kiállításra.
Az intézmények által beküldött rajzok száma 428 db.
A Békési Rendõrkapitányság különdíjában részesültek:
- Kerekes Krisztián
Köröstarcsai óvoda
Alsós kategóriában:
- Kovács Julianna
Köröstarcsai Arany Gusztáv Ált. Isk.
Felsõs kategóriában:
- Garzó Brigitta
Köröstarcsai Arany Gusztáv Ált. Isk.

Rendõrségi hírek
Gyermekek védelme az autóban
A közúti balesetek során több gyermek veszíti életét autóban

Mit tehetnek a szülõk annak érdekében, hogy gyermekük ne
váljon baleset részesévé, áldozatává?
- személyes példát mutassanak a szabályok betartásáról
- használják a passzív biztonsági eszközöket az autóban
- azon az úton kísérjék rendszeresen iskolába a gyermeket,
amelyen késõbb egyedül jár majd!
- feltûnés nélkül ellenõrizzék, hogy betartja-e a szabályokat,
ha egyedül megy!
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