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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2013. szeptember

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

Köröstarcsa Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt 2013.
szeptember 28-29-én a Népi Kulturális
Ökocentrumban megrendezésre kerülõ
V. Szilvanapokra.
Az ” Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!” hétvégéhez
Köröstarcsa is csatlakozott, hogy Szent Mihály ünnepén két
napos tematikus programsorozatot tartson.
Bõvebb információ:www.itthonvagy.hu oldalon
2013. szeptember 28. (szombat)
13.00-16.00 Népi Játszóház az Ökocentrumban és udvarán
Szilvanapi vetélkedõ ovis, alsós, felsõs gyerekek számára
16.00-17.00 Regisztráció (Lekváros sütemények és Lekvárok
versenyére)
16.00 Megnyitó
A Szilvanapot megnyitja: Smiri László polgármester,
közremûködik a Köröstarcsai Mazsorett együttes
Köröstarcsa Képekben c. kiállítást megnyitja: Végh Judit a
KÖBE elnöke
16.30 Népzenei csokor
Népi köszöntõ az Arany Gusztáv általános iskola tanulóival *
Népdalok a szilváról, énekel Borgula Benedetta * Népmese
Szentpéteri Hunor elõadásában * Fuvolán játszik Budai Tamara
* A köröstarcsai Asszonykórus elõadása * Kamuti Néptánc
Együttes mûsora

13. évfolyam 6. szám

Társastánc bemutató
18.00 Eredményhirdetések
- Lekváros sütemények versenye
- Lekvárok versenye
- Szilvanapi vetélkedõ
Közben:
LEADER Vidékfejlesztési Mûhely
Falujárás hintóval (rossz idõ esetén elmarad)
Pónilovagoltatás (rossz idõ esetén elmarad)
Lekvár fõzés és kóstoló a KÖBÉ-vel
2013. szeptember 29. (vasárnap)
18.00 Óvodások mûsora
18.30 Bodrogközy Rita zenés-mókás gyermekmûsora sok
ajándékkal
19.30 Táncház Borgula Benedettával
20.15 Gyere és szórakozz a NÓTAés MUZSIKA Tv Sztárjaival
Mulatós slágerek a Sógorok zenekarral
21.15 Résztvevõk és a közönség megvendégelése pásztorétellel
21.30 Szent Mihály napi pásztortûz gyújtása
Rossz idõ esetén a programok a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban kerülnek megrendezésre.

Köröstarcsa Község Önkormányzata
nevében Smiri László polgármester köszönti
a község idõs korú lakosságát Idõsek
Világnapja alkalmából.
Kíván jó egészséget és örömteli szép
idõskort.
Köröstarcsa Község Önkormányzata és a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja a község idõs
korú lakosait 2013. szeptember 30-án, hétfõn 15.00-kor
tartandó Idõsek napi mûsoros délutánra a Mûvelõdési Házba.
Program
Köszöntõt mond: Smiri László polgármester
Óvoda Margaréta csoportjának mûsora
Verset mond Fábián Ágnes
Társastánc bemutató - Tóth Gréta és Bátori Imre
Régi idõk mozija Kabos Gyulával:
Hetenként egyszer láthatom c. film vetítése
A mûsor után megvendégeléssel kedveskedünk a jelenlévõknek.

Kérjük szeptember 30-án 12 óráig a 480-398-as telefonszámon
jelezze, ha igénybe kívánja venni az Alapszolgáltatási Központ
által biztosított kisbusszal történõ szállítási lehetõséget!
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2013. augusztus 8-án rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A testület elfogadta a Családsegítõ Központ Szakmai
Programjának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt Szakmai Programot.
A képviselõ-testület 2013. szeptember 12-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését tartott.
A testület a lejárt határozat végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót jóváhagyta.
A képviselõ-testület a köröstarcsai általános iskolai oktatás
helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogadta. 2013. január 1-tõl a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átvette az
általános iskola szakmai irányítása mellett a mûködtetéssel járó
feladatokat és ezek költségét. Az átvétellel az intézményvezetõ
jogköre is módosult, de az iskola szakmai munkájának
változatlanul õ marad a vezetõje, õ felel a jog- és szakszerû
munkavégzés megszervezéséért. 2012/13. tanév adatai:
- Tanulói létszám: 193 fõ,
- Napközis tanuló: 50 fõ
- Tanulószobás tanuló: 40 fõ
- Mûvészetoktatásban résztvevõk száma: 51 fõ
- Kitûnõ tanulók: 1-4 évfolyam 11 + 8 tanuló, 5-8 évfolyam 11
tanuló (ebbõl 8 tanuló nyolcadik osztályos, akik közül 4-en
mindig kitûnõk voltak!!!)
- Bukások szám: 5-8 évfolyam 1 tanuló
A 2013/14-es tanévet 18 fõállású pedagógussal és 8 fõ
tankerületbõl áttanító pedagógussal kezdték meg.
2014. szeptember 1-tõl az intézmény neve Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
Az intézményben jelenleg 3 óvodai és 1 bölcsõdei csoport
mûködik.
Az óvodába a 2013/14-es évre felvétel nyert 79 gyermek.
- Óvónõk száma: 7 fõ
- Dajkák száma 3 fõ
- Pedagógus asszisztens 1 fõ.
A bölcsõdében a szeptember 1-i nyitó létszám 11 fõ.
- Gondozónõk száma: 1 fõ
- Dajkák száma: 1 fõ fél mûszakban
A képviselõ-testület Köröstarcsa Község Önkormányzatának
Helyi Esélyegyenlõségi Programját elfogadta. A Helyi
Esélyegyenlõségi Program a település honlapján megtalálható.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. A képviselõtestület megállapította, hogy az önkormányzat gazdálkodása
stabil, az intézmények zavartalan mûködése biztosított volt.
A testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló
4/2013.(III.20.) számú önkormányzati rendelet módosítását
elfogadta. A módosítást követõen Köröstarcsa Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének fõösszege 381.013
eFt-ról 390.389 eFt-ra változott.
A testület a közterületek használatáról szóló 1/2005.(II.01.)
számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadta. A
rendelet a közterületek filmforgatási célú használatával egészült
ki.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy az
önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és
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adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását
terjessze a képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület a Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesülettel
kötendõ együttmûködési megállapodást elfogadta. Megbízták a
polgármestert a megállapodás megkötésével.
A testület a VII. Hal- és Falunapokról készült beszámolót
elfogadta.
A képviselõ-testület a csípõszúnyog gyérítésre vonatkozó
konzorciumi megállapodást melyet 10 önkormányzat köt meg elfogadta és megbízták a polgármestert a megállapodás
aláírásával. A jövõben is Gyomaendrõd gesztorságával történik
a csípõszúnyog gyérítése. Együtt kívánnak mûködni a
csípõszúnyog elleni védekezésben, ennek érdekében
pályázatokat nyújtanak be, közös szakértõt alkalmaznak.
A testület a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító
okiratának módosítását egységes szerkezetben elfogadta.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a 39/2013.(VII.31.)
BM rendelet alapján 2013. évi kiegészítõ támogatásra pályázatot
nyújt be. Megbízták a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
A képviselõ-testület a DAREH Önkormányzat Társulás által
mûködtetendõ üzemeltetési szervezet üzleti modelljei közül a
szakértõ által megvalósításra javasolt megoldást mely a
„vegyes modellt” tartalmazza - fogadta el.
A képviselõ-testület a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Felügyelõ
Tanácsába a mindenkori polgármestert delegálta.
A képviselõ-testület az általános tartalék terhére 60.000,-Ft-ot
biztosított rovásírással készített településnév jelzõ táblák
felállítására. Megbízták a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselõ-testület az általános tartalék terhére 285.000,-Ft-ot
biztosított a Dübögõ u. 9/c. szám alatti önkormányzati szolgálati
lakás külsõ-belsõ festésére, mázolására. Megbízták a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy vizsgálja
meg a Kossuth u. 6. számtól a Kossuth térig terjedõ útszakasz
egyirányúsításának és parkoló kialakításának a lehetõségét és a
javaslatot terjessze a képviselõ-testület elé.
A testület megbízta a polgármestert az október 23-i községi
ünnepség megszervezésével, és hogy gondoskodjon ünnepi
szónok felkérésérõl. Továbbá felkérte az általános iskola
intézményvezetõjét, hogy gondoskodjon az ünnepi mûsor
megtartásáról.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az általános iskolások
mûvészeti oktatásához az ökocentrumot az önköltségszámítás
alapján 30 eFt/hó bérleti díjért biztosítja, mely összeg
tartalmazza a rezsiköltséget is.
A következõ soros képviselõ-testületi ülést 2013. október 31-én
tartják az alábbi napirendi pontokkal:
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
- Beszámoló a település tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes, tûzoltó parancsnok
- Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: Smiri László polgármester
- Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységérõl
Elõadó: Vértesné Herbert Katalin mb. Intézményvezetõ
- Községi Sportkör tevékenységérõl szóló tájékoztató
Elõadó: Lipcsei Zoltán elnök
- Az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának
módosítása
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
- Bejelentések
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Köröstarcsai delegáció járt a Vajdaságban
A Vajdasági Orom településen járt nemrég Smiri László
polgármester vezette köröstarcsai küldöttség. Mint megtudtuk,
testvértelepülésünk meghívásának eleget téve látogattak el a
határtól nem messze, Szabadka közelében fekvõ faluba,
ahol az aznap megtartott falunapon vettek részt. A
köröstarcsai delegációt a polgármester és az önkormányzati
képviselõk mellett az együttmûködés létrehozásában
oroszlánrészt vállaló Szalai Lajos alkotta. A csapat késõbb
felkereste a helyi szerb Tájházat, illetve egy helyi papagáj
tenyésztõt is meglátogattak.
Smiri László hangsúlyozta, fontosnak tartja a kulturális területen
történõ együttmûködést Orommal.
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versenyén is érmek születtek.
Helyezések a következõk:
Ármás Vivien 38kg arany érem, minden ellenfelét két vállra
fektette.
Gerendely Enikõ (35 kg) bronz érem
Gál Laura (35 kg) oklevelet szerzett
Schmél Árpád (24 kg) ezüst érmes
Bozsányi János (20 kg) oklevelet szerzett

Hagyomány - Érték - Tudás
mintaprojekt Békés megyében
Véget ért a Hagyomány-Érték-Tudás mintaprojekt Békés
megyében mely a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Békés Megyei
Irodájának szervezésében valósult meg Köröstarcsán és
Hunyán. Köröstarcsán a gyógy- és fûszernövény-termesztéssel,
valamint azok értékesítésével ismerkedhettek meg a képzésbe
bekapcsolódók.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban július 8-án
vette kezdetét a képzés, amelynek elsõ öt alkalma során
megtanulták a veteményezést, a hajtások gondozását és a
szakszerû felhasználás rejtelmeit. Az elméleti ismeretek átadása
mellett nagy figyelmet fordítottak a gyakorlatra is. A község
saját termõföldjén, ahol a mintamenta konyhára szükséges
alapanyagok egy részét is megtermelik, egy külön részt
különítettek el a gyógy- és fûszernövényeknek. Ott nyílt lehetõse
a résztvevõknek a gyakorlati ismeretek elsajátítására.
Az utolsó három foglalkozás során a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú közalapítvány egyik
tanácsadója avatta be a tanulókat a kis- és középvállalkozások
valamint a marketing világába.

Gratulálunk az utánpótlás diákoknak! Csak így tovább!
Idõsebb kategóriában, haladó versenyzõk táborában nagy csaták
dúltak, ahol: Vincze Andrea (63) arany érmes, Püski Adrienn (55
kg) ezüst érmes, Molnár Kitt (31 kg) ezüst érmes és Pintér Klára
(65 kg) bronzérmes.
Ez a nyár elõtti szezon utolsó versenye volt számukra, ezt
követõen iskola kezdéssel, fizikai, technikai alapozás után
indulunk az országos versenyeken mivel már leigazolt
versenyzõink vannak. Ezúttal is köszönjük az iskola
vezetõségének és az önkormányzatnak a lehetõséget és a
támogatást.
Sportbaráti tisztelettel: Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke

Mélyebb vízben a tarcsai birkózók
2013. szeptember 15. Tiszakécske

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor
2013. július 15-19.
Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre Köröstarcsán
az Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor. Idén egy kicsit
rendhagyóan nem a mûvelõdési ház adott otthont a tábornak,
hanem a Népi Kulturális Ökocentrum, ahol jól ki tudtuk
használni az épület adta lehetõségeket. Így mûhely szerûen,
minden technika más más teremben kapott helyet.
A tizenkét éves múlttal rendelkezõ tábor vezetõje idén is Papp
Zoltán mûvésztanár volt. Az egy hét során a gyerekek a már
megszokott technikák mellett megismerkedtek a sokszorosító
grafika, az olajfestés, akrilfestés és az egyedi grafikai technikák
rejtelmeivel.
A gyerekek nagy része visszajáró vendége a tábornak, de minden
évben újabb és újabb érdeklõdõkkel bõvül a létszám.

SPORTHÍREK
Megyei Bajnokság - Mezõhegyes
Továbbra is hozza formáját a Köröstarcsai DSE Birkózó csapata.
Kiemelkedõ eseménynek számít, hogy ezen a versenyen már az
alig pár hónapja edzésre járó 2003-2004-es diákokat is
elindítottuk. Nem váratlanul de csodák csodájára az életük elsõ

Az idény nyitó versenyén már országos szinten jeleskedtek a
birkózó lányaink, mint igazolt versenyzõk a 2013. szeptember
15-én Tiszakécskén megrendezett emlékversenyen.
Az igazat megvallva érzõdött a nyári szünet lazasága, de ennek
ellenére is nyolc pontot szertünk a Köröstarcsai DSE-nek.

Az eredmények:
Vincze Andrea arany érem
Püski Andrea arany érem
Molnár Kitti bronz érem
Gerendely Enikõ bronz érem
Pintér Klára IV. hely
Gratulálunk!
Hamarosan indulnak az edzések, meglepetés lesz az új birkózó
terem a készségfejlesztõ sport eszközökkel felszerelve.
Sportbaráti tisztelettel: Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke
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Kézilabdás tábor
Az elõzõ év ihez hason lóan júniu s 24-28 köz ött ismét
megrendezte a kézilabda szakosztály az ingyenes kézilabdás
tábort.
A táborban azok a 10-14 éves fiúk vettek részt akik a szakosztály
serdülõ csapatában szerepeltek 2012/2013-ban.
A játékosok Molnár Zoltán edzõ paprévi nyaralójában aludtak, a
napköziben étkeztek és a tornacsarnokban edzettek naponta
kétszer.
A tábor megrendezéséhez a pénzügyi forrást a Tao-s pályázat
támogatási összegébõl biztosítottuk. Az edzéseken túl két
edzõmérkõzést is tudtunk biztosítani a békéscsabai 2. sz.
iskolában, illetve Szarvason.
Az edzéseket Molnár Zoltán és Bögre Tamás vezette.
A kézilabdás tábor megrendezése nagyban segítette a fiúk
fejlõdését, a játékelemek megismerését és gyakorlását. Kár,
hogy a tábor a bajnokság befejezését követõen került
megrendezésre és nem a bajnokság kezdete elõtt.
A fiúk fegyelmezetten végezték a kiadott feladatokat. Reméljük,
hogy az augusztus végén induló edzéseken ott folytatják ahol
június végén abbahagyták és jobb eredményt érnek el az amatõr
bajnokságban mint 2012/2013-ban.
Köszönjük mindenkinek akik valamilyen formában segítették a
táborozás sikeres megvalósítását.
Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ
A fényképen az edzõtáborban résztvevõk láthatók.

Álló sor balról: Molnár Zoltán edzõ. Bögre Tamás edzõ. Fehérné
Horváth Hajnalka intézõ, Wagner László, Bokor Antal, Savolt
Patrik, Kovács Levente, Fehér József, Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ, Bartalus Csaba, Kovács Tamás.
Középsõ sor: Harczmann Attila, Bálint Dániel, Fehér László,
Tiba Mihály, Roncsek Zoltán,
Elõl: Bereczki Valentin, Lipcsei Norbert, Papp Imre, Hajdú
Bence, Triznya Tamás

Tarcsai kézilabdások sikere a nemzetközi
tornán
Immár harmadik alkalommal vettek részt a köröstarcsai
kézilabdások a szlovákiai Kolárovó /magyar neve Gúta,
Mezõberény testvérvárosa/ városában XX. alkalommal
megrendezett nemzetközi tornán, augusztus 15-18-a között.
Az elõzõ évek sikeres szereplését még tovább emelve kiváló
eredménnyel rukkoltak elõ a saját költségen szereplõ játékosok,
és most már a második helyen végeztek
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A tartalékosan kiutazó, de így is jó játékerõt képviselõ megyei
bajnok Tarcsaiak kissé tartottak ugyan az NB-s szinten szereplõ,
illetve NB-s játékerõt képviselõ ellenfelektõl, de tudásuk,
elszántságuk, kiváló csapategységük sikereket eredményezett.
A szervezõk a benevezett nyolc férfi csapatot két négyes
csoportba sorolták, akik egymás ellen játszották az alapszakaszt.
A több mint 300 kilométeres utazást követõen rövid idõn belül
már játszani is kellett a Martonvásár csapatával. A kétszer 20
perces mérkõzés során szinte állandóan vezettek a Tarcsaiak, de
a vége felé egy kis kihagyás után 21:21-es döntetlen lett az
eredmény. Bosszantó volt, de okultak belõle.
Másnap délelõtt következett a szlovák Sala csapata, amelyet a
kinti „csúszkálós” , mûfüves pályán 18:15-re legyõztek, jó
játékkal, jobban alkalmazkodva a körülményekhez.
Délután következett a szlovák Cífer csapata, amely kiváló
erõkbõl álló, összeszokott együttes. A második félidõ 15-dik
percéig jól bírta a küzdelmet a csapat. Szinte végig vezetett, de a
fáradtság az utolsó percekben eldöntötte a mérkõzést és 12:18
lett a vége.
A csoportmérkõzések után a 2. helyen állt a csapat így az elsõ
helyosztón a másik csoport 3-dik helyezettével kellett játszani a
továbbjutásért. Innen már egyenes kiesés volt. Izgultak is, hiszen
gyenge szereplés esetén utolsó is lehetett volna a csapat, de jó
játékkal, lehengerlõ 15:5-ös eredményt értek el a cseh Brno
csapata ellen.
A négyes döntõben ismét „kifogta” a csapat a Cífer csapatát.
Nagy elszántsággal indult neki a Tarcsai csapat a küzdelemnek,
hiszen ezt a csapatot eddig még soha nem tudták legyõzni, és a
döntõbe jutás volt a tét. Szikrázóan kemény mérkõzést láthatott a
népes közönség. Szünetben 7:7 volt az eredmény, majd egy-két
góllal vezetett a Tarcsai csapat. Jól bírták a végét is, szép akció
gólokkal, jó védekezéssel 19:15-re legyõzték az eddig
verhetetlen ellenfelet, és nagy tapsot kaptak a népes
szurkolótábortól. És döntõben a Köröstarcsa csapata.
Ez nagyon szép, csak az a probléma, hogy az ellenfél a házigazda
Kolárovó csapata, amely az utóbbi években verhetetlen volt
mindenki számára. Éppen ezért a Tarcsai csapatnak már nem volt
vesztenivalója és nagy elánnal vetették magukat a döntõ
küzdelmeibe.
Nagy volt a küzdelem. Szinte gladiátorként küzdöttek a
játékosok mind a két oldalon. Elhúzni egyik csapat sem tudott.
Nyílt volt a mérkõzés a második félidõ közepéig, amikor a
játékvezetõk „belenyúltak” a mérkõzésbe és „felemás”
ítéletekkel, sorozatos kiállításokkal sujtották az ezért reklamáló
Tarcsai csapatot.
A végén be kellett látni, hogy nagyon is szép díj számukra a
második helyért járó díszes kupa. A végeredmény 20:18 a
házigazda Kolárovó javára.
Külön öröm volt a csapatnak is, hogy a torna gólkirálya Plavecz
Roland /Köröstarcsa/ lett 40 dobott góllal.
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A látottak alapján a Köröstarcsai KSK. kézilabda csapata
eddigi versenyzésének legnagyobb nemzetközi sikerét érte el.
Gratulálunk. A végeredmény:
1. Kolárovó /szlovák/
2. Köröstarcsa /magyar/
3. Cífer /szlovák/
4. Ercsi /magyar/
5. Martonvásár /magyar/
6. Budapesti Pénzügyõr /magyar/
7. Sala /szlovák/
8. Brno /cseh/

A fénykép a díjkiosztó ünnepség után készült. Állnak balról:
Lipcsei Zoltán SK. elnök, Borbély Zsolt, Gyaraki Gábor, Molnár
Zoltán edzõ, Schupkégel Henrik, Lajos Mihály, Szatmári
Miklós, Mészáros Ákos, Papp Róbert, Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ. Elõl: Bereczki Attila, Wagner Mihály,
Plavecz Roland, Kiss Richárd, Bögre Tamás.
Széplaki Zoltán
Szakosztályvezetõ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Megyei férfi felnõtt kézilabda bajnokság állása:
Csapat
J. Gy. D. V.
Dob. Kap.
Köröstarcsa SK I.
3 3 0 0
113 81
Gyulai SE
2 2 0 0
64
38
Kétsopronyi SE
3 2 0 1
78
60
Felföldi István SE
3 1 0 2
79
81
Kondorosi KK
2 1 0 1
44
48
Mezõhegyesi SE
3 1 0 2
76
91
HC Szarvas
1 0 0 1
28
34
Körös Kézilabda Klub 1 0 0 1
18
36
Köröstarcsa SK II.
2 0 0 2
42
73

P.
6
4
4
2
2
2
0
0
0

Rendõrségi hírek
„Megvilágosodás napja”
Kerékpáros akció a láthatóság jegyében.
2013. október 04. (Péntek)
A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 09.00 18.30
óra közötti idõben kedvezményes áron vásárolhatja meg
kerékpárjának világító berendezéseit, melyeket a helyszínen
lévõ szerelõk díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság igény esetén a kerékpárokat
fényvisszaverõ matricával látja el, a hiányzó küllõ prizmákat
díjmentesen pótolja.
Szervizek:
Battonya: Mirakel Bike Szaküzlet, Fõ utca 45.;
Békés: Suhanó Kerékpárbolt és Szerviz,Vásárszél utca;
MÉSZÁROS ÉS TÁRSA Bt., Rákóczi utca 5.;
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Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz,
Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedi Kerékpár Üzlet, Gyóni
Géza utca 22.; KLOKI TRANSZ Kft., Andrássy út 49.;
Békéssámson: GRIFFITHI Gazdabolt, Szabadság út 123.;
Csanádapáca: Dupsi és Társa Gépjármû-alkatrész Üzlet,
Batthyányi utca 1.;
Csorvás: Iparcikk Üzlet, Rákóczi utca 16.;
Doboz: Palika és Ricsike Bt., Faluhelyi utca 7.;
Elek: Flamingó Üzletház, Lökösházi út 7.;
Füzesgyarmat: KÁBEL ELEKTRO KFT., Petõfi út 1.;
Gádoros: Snell Gumismûhely, Dobó utca 2.;
Gyomaendrõd: Vaszkó és Társa Kft. Jármû Mûszaki Bolt,
Zöldfa utca 1.;
Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád utca
17.; Kölüs Trade Kereskedelmi Kft., Temesvári út 184.; Varga
Kerékpár és Sí Szaküzlet, Honvéd utca 8.; Belvárosi Bringa
Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.;
Kardoskút: Gál Gumiszerviz; Petõfi u. 29.;
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.;
Kemowill Mûszaki Bolt, Árpád u. 126.
Orosháza: CANDELLA Villamossági és Kerékpár Szaküzlet,
Széchenyi tér 6.; Erdei Kerékpár Szaküzlet, Táncsics utca 11.;
BIKE SHOP Kerékpár Szaküzlet, Könd utca 14.; CITY Kerékpár
Bolt és Szerviz, Széchenyi tér 1.;
Tótkomlós: Farkas Mûszaki és Kultúr cikk Üzlet, Széchenyi
utca 2.;
Sarkad: Kerékpár Szaküzlet, Vécsey utca 25.; Debreczeni Zsolt
Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca 55.;
Szarvas: Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Kossuth utca
42., Balázs Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Béke utca 6.;
CSAPESZ Kerékpár és Mûszaki Szaküzlet és Szerviz, Kossuth
utca 60-62. (a Szirén alatt!);
Szeghalom: KÁBEL ELEKTRO KFT., Szabadság tér 2/2.;
Vésztõ: KÁBEL ELEKTRO KFT., Kossuth utca 150.;
„HA EGYET VESZ, RÖGTÖN KETTÕ LESZ”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében
megvásárolja kerékpárja elsõ világítását, ajándékba kapja a
hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!
DÍJMENTES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁS
16.00
21.00 óra között Békéscsabán a Csaba Center
fõbejáratánál.
PÉLDAMUTATÓ ÉS FIGYELEMFELHÍVÓ ESTI
KERÉKPÁROZÁS
A részvétel feltétele: mûködõ világító berendezés a kerékpáron
Gyülekezõ: 19.00 órakor, indulás 19.30 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út Munkácsy u. keresztezõdésében
lévõ volt PROFI Áruház parkolójából;
Orosházán, Mezõkovácsházán, és Szeghalmon a
Rendõrkapitányság épülete elõl;
Sarkadon az Árpád fejedelem téren lévõ Árpád szobortól;
Gyulán a Nagyváradi út 23.szám alatt lévõ Gyula Bringa elõl;
Szarvason a Szent István Egyetem Szabadság úti parkolójából;
Békésen a Széchenyi téri Elektro-Pont Áruház parkolójából!
Mezõhegyesen a Béke park 1 szám alatt lévõ ÁMK. épülete elõl.
AJÁNDÉKSORSOLÁS
Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, sorjegyet
kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, melyre 20.15 órakor
Békéscsabán a Csaba Centerben, vidéken a felvonulások
helyszínén kerül sor!
CSATLAKOZZON ÖN IS, KÖZLEKEDJEN
BIZTONSÁGOSAN!
INFORMÁCIÓ: 66/523-723
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Az „Iskola Rendõre”
Az „Iskola Rendõre” program fontos célkitûzése a
gyermekbalesetek számának csökkentése, melyet
fokozott rendõri jelenléttel,
a közlekedés biztonságosabbá tételével, valamint az
iskolákban a gyalogosokra
és kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok ismertetésével kívánunk elõsegíteni.
Az iskolák környezetének közlekedésbiztonságát jelentõsen
befolyásolja a megfelelõ forgalomszervezés, illetõleg a
kihelyezett közúti jelzések észlelhetõsége, állapota is. A balesetmegelõzési program következetes teljesítése megköveteli az
iskolákkal érintett közutak és azok tartozékainak felülvizsgálatát. Ezért még a tanévkezdést megelõzõen egy
úgynevezett forgalomszervezési és forgalomtechnikai bejárás
végrehajtására került sor.
A tanévkezdéshez kapcsolódóan a napi oktatás kezdetének és
befejezésének idõszakában az általános iskolák környékén - ahol
ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt a kapitányság
kiemelt rendõri jelenlétet biztosít. Ezzel igyekszünk elõsegíteni
elsõsorban a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeknél, és azok
környékén a gyermekek biztonságos közlekedését. A balesetek
megelõzése érdekében a rendõrök a gépjármûvezetõknél és a
kerékpárosoknál is ellenõrzik, hogy betartják-e a
közlekedésükre vonatkozó szabályokat.
A polgárõrség helyi szervei a korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen nagy segítséget nyújtanak a balesetek megelõzését
célzó programok, intézkedések megvalósításához.
A tanév során az iskolákkal folyamatosan kapcsolatot tart „Az
iskola rendõre” és az elõzetesen egyeztetett osztályfõnöki
órákon elsõsorban az alsó tagozatosok részére - ismerteti a
gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó fontosabb
közlekedési szabályokat. Emellett elõadásokat tart az adott
korosztályt érintõ baleset-megelõzési információkról és a
közlekedés veszélyeirõl.

A 2013/2014 es tanévben is folytatódik a
sikeres „Zebra-Zsaru” program
A Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság évek óta nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek szabályos közlekedésre való
nevelésére. Fontos ugyanis, hogy a gyermekek legalább az
alapvetõ KRESZ szabályokat megismerjék, mielõtt kíséret
nélkül vesznek részt a közúti- vagy a gyalogos forgalomban. A
„Zebra-Zsaru program” célja, hogy érdekesen felépített, és
hasznos tartalommal megtöltött foglalkozásokon tegyenek szert
a saját biztonságukat szolgáló ismeretekre. A diákok 2013
szeptemberében és 2014 májusában az iskolába érkezés
idõszakában, reggelenként 7:15 perctõl 7:55 percig egyenruhás
közterületi szolgálatot ellátó rendõr felügyeletével segítik
iskolatársaik közlekedését az alábbi helyszíneken:
Békésen a Zeneiskola mögött a Széchenyi tér - Teleky utca
keresztezõdésénél lévõ, Mezõberényben a Luther tér 1. szám
elõtti, és Köröstarcsán a József Attila utca 16. számnál lévõ
gyalogos-átkelõhelyeken.
Felszerelésük (amit a Békési
Rendõrkapitányság biztosít) egy piros jelzõtárcsa, kék baseballsapka, és egy kék színû láthatósági mellény.
A Békési Baleset-megelõzési Bizottság kéri a közlekedõket,
hogy fokozottan figyeljenek a szeptemberben az iskolakezdés
miatt megnövekvõ gyalogos és kerékpáros forgalomra,
kiemelten a gyermekekre.
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A VII. Hal és Falunapok
Sós aprósütemények kategória gyõztese
Juhász Gáborné sós rúdja volt.
Íme a recept:
Sós rúd
70 dkg liszt
30 dkg zsír
2 dkg élesztõ (kicsi tejben felfuttatni)
2 db tojás sárgája
Kb. 2 dl tejföl
3 tk. só
Pár óra hosszát pihentetjük, utána nyújtjuk, tojás
sárgájával megkenjük, sajtot reszelünk rá és
csõröge metszõvel daraboljuk, majd sütjük.

Jó étvágyat hozzá!

Sánta Zoltán
kõfaragó
Telefon: 06-30/528-2081
Lakím: 5622 Köröstarcsa,
Árpád tér 5.
Mûhely: Széchenyi u. 27.
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.
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Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
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