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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZSÉGI GYERMEKNAP
MEGHÍVÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját a
2014. 05. 25-én tartandó Községi Gyermeknapra.
Helyszín: Községi Sporttelep
A BMX pálya megépítése a
Községi Önkormányzat és a
Községi Sportkör együttmûködésében valósult meg
LEADER támogatással.
Bekerülési költsége:
11.926.701 Ft
Smiri László polgármester
Programok:
10.00 A BMX pálya ünnepélyes átadása
10.30 BMX és gördeszka bemutató
11.00 Nyulambulam zenekar fellépése
12.00 BMX verseny
12.00 Íjászbemutató, íjászat
12.00 Tavaszi kézmûves foglalkozás
13.00 Ügyess égi vetélkedõ
13.30 Aszfaltrajzverseny
A programok közben UGRÁLÓVÁR, TRAMBULIN,
CSILLÁMTETOVÁLÁS, LOVAGLÁS, ARCFESTÉS és
még sok-sok MEGLEPETÉS várja a gyerekeket!
Programjainkon való részvétel ingyenes!

Emlékezés Köröstarcsa háborúban elesett
hõseire a Hõsök napján
2014. május 23-án délelõtt a Hõsök napja alkalmából megtartott
ünnepi megemlékezésen részt vettek: Dr. Farkas László Járási
Hivatalvezetõ helyettes, Kis Eszter Békés Járási tankerületi
igazgató asszony, Képviselõ-testület tagjai, az intézmények,
civil szervezetek képviselõi és szép számú érdeklõdõ lakos.
Smiri László polgármester köszöntõjét követõen Bódán Zsolt a
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának
munkatársa idézte fel az I. és II. Világháború eseményeit.
A megemlékezés koszorúzással folytatódott, ahol a megjelentek
elhelyezték a megemlékezés virágait a háborúban elesett 230
köröstarcsai katona tiszteletére állított hõsi emlékmûnél.

Dr. Bácskay Tamás alpolgármester, Bódán Zsolt a Magyar
Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának munkatársa,
Smiri László polgármester
A képviselõ-testület 2014. április 24-én tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület jóváhagyta az önkormányzat és intézményei 2013. évi
gazdálkodása során keletkezett, kimutatott és felülvizsgált
pénzmaradványát 53.549.165,-Ft összegben.
A testület az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló rendeletét megalkotta. A tárgyévi
bevételi fõösszeget 390.402 eFt-ban, a tárgyévi kiadási
fõösszeget 345.825 eFt-ban állapította meg.
A képviselõ-testület a Humán és Ügyrendi Bizottság és a
polgármester beszámolóját az átruházott szociális és
gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról elfogadta.
A testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. A
beszámoló megtalálható az önkormányzat honlapján:
www.korostarcsa.hu.
A képviselõ-testület jóváhagyta a sportcélú önerõalapra
vonatkozó szabályzatát. Az önerõ alapra 500.000,-Ft-ot
határoztak meg.
A testület a Békés-Manifest Kft. ügyvezetõjének kérésére annak
érdekében, hogy a településen a kötelezõ közszolgáltatás
folyamatos fenntartása biztosított legyen, vállalta, hogy a
szükséges pénzügyi fedezetet 1.691.000,-Ft-ot tagi kölcsön
formájában a Kft. részére biztosítja. A Kft. a biztosított
pénzeszközt csak a településsel kapcsolatos mûködési
hiányának a kompenzációjára fordíthatja. A Békés-Manifest Kft.
köteles a település részére visszafizetni a mûködéséhez
biztosított pénzügyi fedezetet, amennyiben a feladat ellátására
bármilyen jogcímen központi forrásból, vagy pályázati forrásból
támogatásban részesül.
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A testület a központi orvosi ügyeletre vonatkozó döntését
elhalasztotta.
A képviselõ-testület egyetértett az Alföldvíz Zrt. 2014. évi
vízterhelési díj me ghatározásának mód szerével és a díj
összegével. Vízterhelési egységdíj Ft/m3: lakossági 1,80,
önkormányzat 6,70, hatóság 10,10, szippantott szennyvíz 15,10.
A testület a szociális étkeztetés személyi térítési díja
tekintetében módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét.
Intézményi térítési díj: 490,-Ft/adag.
Személyi étkezési térítési díjak:
14.000,- Ft alatt
ingyenes
14.001-28.500,- Ft között
200,- Ft
28.501-35.625,- Ft között
325,- Ft
35.626-42.750,- Ft között
355,- Ft
42.751-57.000,- Ft között
370,- Ft
57.001-85.500,- Ft között
380,- Ft
85.500,- Ft felett
450,- Ft
Ha az étkeztetés kiszállítással történik, a kiszállítás térítési díja:
40,- Ft / kiszállítás.
Kivéve: 28.500,- Ft jövedelem alatt a kiszállítás ingyenes.
Nappali ellátottak részére az intézményi térítési díj: 310,-Ft,
személyi térítési díj nincs.
Házi segítségnyújtásban részesülõk részére az intézményi
térítési díj: 330,-Ft/óra, személyi térítési díj nincs, a szolgáltatás
ingyenes.
A testületet jogszabályi változások miatt - a Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsõde, az Alapszolgáltatási Központ, a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, valamint a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosításait és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat elfogadta. Megbízták a
címzetes fõjegyzõt a változások közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásában való átvezetésével.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Hõsök Napja
alkalmából megemlékezést tart az I. világháború kitörésének
100. évfordulójáról való megemlékezés és a háborúban elesett
230 köröstarcsai áldozat, valamint a II. világháború hõsei elõtti
tisztelgés céljából községi emlékünnepet tart 2014. május 23-án
pénteken a templom kert elõtti emlékmûnél. Megbízták a
polgármestert a megemlékezés megszervezésével.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Rendõrség Napja
alkalmából Budai Sándor körzeti megbízottat tárgyjutalomban
részesíti, megbízták a polgármestert az ajándékozás
lebonyolításával.
A testület helyszíni szemlét tartott a kikötõben és a ligeti tónál a
bérleti szerzõdésben vállalt feladatok elvégzésének ellenõrzése
céljából.
A testület módosította a kikötõre vonatkozó haszonbérleti
szerzõdést úgy, hogy a kotrást szükség szerint, de legkésõbb
2016. december 31-ig kell elvégeznie a vállalkozónak.
Felhatalmazták a polgármestert a haszonbérleti szerzõdés
módosításával.
A testület megállapította, hogy a ligeti tónál az 1 db 4 személyes
faház megépítése nem készült el, ezért felszólították a bérlõt,
hogy 2014. április 30-ig építse meg a faházat. Megbízták a
polgármestert, hogy ellenõriztesse a teljesítést.
A képviselõ-testület négy kérelmezõ részére összesen 590.000,Ft összegben visszatérítendõ kamatmentes kölcsönt nyújtott
lakásvásárlás céljából.
A képviselõ-testület 2014. június 12-én 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. Közrend, közbiztonság helyzete

2014. május

Elõadó: Mezõberényi Rendõrõrs Õrsparancsnoka
3. A Vagyonvédelmi Egyesület tájékoztatója mûködésérõl
Elõadó: Gyaraki Imre elnök
4. A Polgármesteri Hivatal beszámolója tevékenységérõl
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
5. A Képviselõ-testület 2014. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Smiri László polgármester
6. A mezõõri szolgálat mûködésének értékelése
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Tóth András mezõõr
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
8. Bejelentések

Helyi Közösségi Akadémiák Hálózatának
ünnepélyes megnyitója
Köröstarcsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az
Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási
rendszerében végrehajtott ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001
azonosító számú, „Képzés a konvergencia régiókban
Önkormányzatoknak” címû projekt keretében megvalósuló
Helyi Közösségi Akadémiák Hálózatára.
Ezt a pályázatot a Köröstarcsa Község Önkormányzata
megnyerte.
Az errõl szóló plakettet 2014. Május 9-én, a Ludovika Campus
Dísztermében a nyitó ünnepségen adta át a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektora, Prof. Dr. Patyi András.
Az oklevelet Smiri László, Polgármester Úr vette át.
Az Önkormányzat a Helyi Közösségi Akadémiák Hálózatának
tagja címet nyerte el a közösségi bázisú stratégiaalkotási
program résztvevõjeként.
Több száz település nyújtott be pályázatot, ezek közül csupán 77
település nyert, köztük Köröstarcsa Községe. A pályázatban az
5000 lélekszám alatti települések vehettek részt.

Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektora, Smiri László polgármester és Bali Renáta
stratégiaalkotásban részvevõ munkatárs

Oklevél átvétel
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Könyvtári Hírek
A 2014-es évet a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
a könyvek leltározásával és selejtezésével kezdte. A jelenlegi
könyvtári állomány megközelítõleg 19.000 darab, melyek
közt megtalálhatóak a kötelezõ olvasmányok, a szépirodalmi
mûvek, a gyerek és ifjúsági könyvek illetve számtalan
regény, novella, bestseller is. Emellett újdonságok is várják
az olvasókat. Néhányat említve közülük: Leiner Laura: Szent
Johanna Gimi sorozat, Csernus Imre: A kiút, Dr. Lenkei
Gábor: Szépség, egészség, kollagén, Czapáry Veronika:
Megszámolt babák, F.Scott Fitzgerald:A nagy Gatsby.
A leltározás során a selejtezést is lebonyolítottuk, így a
tartalmilag elavult vagy éppen megrongálódott állapotú
könyveket kivezettük a nyilvántartásból. Ilyenek például:
Lev Tolsztoj: Anna Karenina, Wass Albert: A kastély
árnyékában, Jacob Grimm: A kásásfazék, Dosztojevszkij: A
kamasz, Dér Endre: Vadember veszélyben. Ezeken a
könyveken kívül még közel 200 db-ot leselejteztünk. Ezek a
könyvek 50 Ft/db áron megvásárolhatóak.

Magyar Nyelv Hete
2014. április 7-tõl 19-ig immár 48. alkalommal került
megrendezésre a Magyar Nyelv Hete Országos rendezvénysorozat, melyen idén a Szabó Károly Mûvelõdési Ház is részt
vett. Ebbõl az alkalomból „Mégis szép” címmel tartott nálunk
költõi - elõadói estet népszerû duettekkel, Szabó Ila és Csigér
István. A verseket, dalokat felváltva hallhattuk néha
szívbemarkoló, néha vérpezsdítõ hangulatot árasztva, vagy
éppen lélekmelengetõ lelkiállapot tükrében. A mûsor zárásaként
a közönség együtt énekelt az elõadókkal.

Megye Futás 2014
A BSI (Budapest Sportiroda) Futónagyköveti rendszer azért jött
létre, hogy összefogja Magyarországon és a környezõ
országokban rendszeresen futó amatõr sportolókat, és ezen túl
népszerûsítse ezt a mozgásformát, egészséges életmódot és
életstílust, ami ez által kialakul. Megyénk egyik BSI
Futónagykövete, Bunzel Lívia mellett, 2013 óta Tóth László.
2014. április 14-20 között egy olyan megye körüli futást
valósítottak meg, ami lehetõséget adott arra, hogy megszólítsák
az embereket. Hét nap alatt 368 km-t futottak a sportolók. A cél
az volt, hogy minél többen csatlakozzanak az eseményhez;
fiatalok, idõsebbek, rendszeresen edzõk és akár teljesen kezdõk
is mutassák meg, hogy micsoda erõ van ebben a sportban.
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A Megye Futás negyedik napján Vésztõ és Szeghalom után
Köröstarcsa is fogadta a Tóth László vezetésével érkezõ futókat.
A csapatot Smiri László polgármester köszöntötte. Az
Önkormányzati Konyha dolgozói által készült falatkákkal és a
Pusi Szóda Kft. által felajánlott szódával vártuk a sportolókat.
Ezután folytatva a negyedik nap küzdelmeit a köröstarcsai
csoport is csatlakozott a Megye Futáshoz.

Smiri László polgármester és a Megye Futáshoz csatlakozott
gyermekek

Bringa Akadémia - pedagógusok
közlekedési képzése
A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
együttmûködési megállapodást kötött a Vuelta Sportirodával,
akik a kerékpáros sportesemények rendezésén túl kerékpáros
oktatók akkreditált képzésével is foglalkoznak.
A Nemzeti Alaptantervbe bekerült a szabadon választható
tornaórai foglalkozások közé a kerékpáros közlekedés is Bringa
Akadémia néven. A tornatermi oktatáson túl szakkörök tartására
is lehetõség van.
Ennek a megállapodásnak az eredményeként jött létre a Bringa
Akadémia képzés Békésen, melyen a KETOSZ tagtelepülésinek
pedagógusai ingyen vettek részt. A tanfolyam elsõ alkalmára
2014. április 07-én került sor Békésen, ahol Izsó Gábor a
KETOSZ elnöke, Békés város polgármestere köszöntötte a
„tanulókat”. A pedagógusok 30 órás akkreditált
továbbképzési programon sajátíthatják el a tudást, míg a
gyermekek 3-4., illetve 5-6. évfolyamon összesen 64 órában
találkozhatnak a Bringa Akadémiával, amennyiben az
iskola ezt lehetõvé teszi számukra. A köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános Iskolából 3 pedagógus vesz részt a
programban: Miklós Gábor, Rónainé Wagner Éva és ChrappánBalázs Tímea.
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Húsvéti kézmûves foglalkozás a
mûvelõdési házban

Tavasszal mindig nagy sikerrel rendezzük meg a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban a húsvéti kézmûves
foglalkozást a Köröstarcsai Nagycsaládosok Egyesületével. Az
idei évben erre április 18-án került sor, amikor szeretettel vártuk
a kisebb-nagyobb gyerekeket és szüleiket erre a délutáni
programra. Mindenki a kedvére való asztalnál tevékenykedett;
így ablakdíszeket, festett tojásokat, díszes tojástartókat,
csipeszfigurákat, tavaszi hûtõ mágneseket, dekoratív pálcás
díszeket készítettek. Legsikeresebb alkotás a dekorgumiból
készített pillangó volt. Újdonságként bõvítettük programunkat
és tojásokat rejtettünk el a fûbe, melyeket nagy örömmel és
lelkesedéssel kerestek meg a gyerekek. Segítõink voltak az
egyesület tagjai és a közszolgálatot teljesítõ diákok. A
foglalkozáson elkészített díszekkel otthonukat dekorálták a
gyerekek és persze várták a locsolós fiúkat.

Tájékoztató a védõnõi méhnyakszûrésrõl
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást elsõsorban
meghívólevéllel rendelkezõ (25-65 év közötti) nõk vehetik
igénybe. A szûrésre a védõnõnél, egyeztetett idõpontban,
lakóhelyükön kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelõbe
utazást és a várakozást. Erre kínál lehetõséget egy európai uniós
projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal koordinál. Célja a védõnõi méhnyakszûrés országos
kiterjesztése, illetve, hogy javítsa a méhnyakszûrés
elérhetõségét és hozzáférhetõségét az érintett nõk számára.
Magyarországon naponta meghal egy nõ méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapítható, hogy a méhnyak daganatos nõk
65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt
méhnyakszûrõ vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szûrésre!
Amennyiben a védõnõ a szûrés során, vagy a labor eredmények
ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nõgyógyászati
szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszûrés a védõnõi tanácsadóban (Köröstarcsa, Pipa u.
10.) történik szerdai napokon 13-15 óra között. Jelentkezni
lehet a védõnõnél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06/480119-es telefonszámon. Idõpont egyeztetés feltétlenül
szükséges!
Egészsége érdekében javaslom, keressen fel tanácsadóban. Ha
kapott meghívólevelet, feltétlenül várom a jelentkezését.
A szûrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûrésen, önmagáért, családjáért!

2014. május

Gyermekvédelmi konferencia
Az Alapszolgáltatási Központban 2014. 04. 02-án
megrendezésre került az éves gyermekvédelmi tanácskozás.
A gyermekjóléti szolgálat beszámolt a konferencián a 2013.évi
mûködésérõl.
Az 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról 96.§(6) bekezdés rendelkezik arról, hogy
a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést
készítsen, amelyet a képviselõ-testület megtárgyal. A
Beszámoló tartalmát a 149/1997. (XI. 10) Korm. rend. 10. számú
melléklet határozza meg. Beszámoló tartalmazza a
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módját, mûködési
tapasztalatait (alapellátásban részesülõk számát, gyermekek
veszélyeztetésének okait, szociális válsághelyzetben lévõ
várandós anyák gondozását, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozását, jelzõrendszer tagjaival való
együttmûködés tapasztalatait), valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának, a gyermekek átmeneti gondozásának
biztosítását, ezen ellátások igénybevételét, s az ezzel összefüggõ
tapasztalatok bemutatását.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében a
gyermekjóléti szolgálat jelzõrendszert mûködtet. A
gyermekvédelmi törvény elõírja, hogy évente legalább 6
alkalommal jelzõrendszeri értekezletet tartson. A két havonta
tartott értekezletet a törvényben meghatározott jelzõrendszeri
tagok részvételével kell megtartani: Gyámhatóság, Oktatási
intézmények, Házi-és gyermekorvos, Védõnõi Szolgálat,
Rendõrség, Családsegítõ Szolgálat.
A jelzõrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a Gyermekjóléti
Szolgálat felé, ha a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalják,
illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más,
súlyos veszélyeztetõ ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga
által elõidézett súlyos veszélyeztetõ magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel bármely állampolgár és társadalmi szervezet
élhet!
Kerekasztal megbeszélésen a jelenlévõk megtárgyalták a leadott
beszámolók anyagait és a felmerülõ problémákat.
Rása Ildikó családgondozó

A Gyermekjóléti Szolgálat
kreatív foglalkozásai
2014. 04.04-én húsvét, 04. 25-én anyák napja alkalmából a
Gyermekjóléti Szolgálat kreatív foglalkozást tartott délután 1315 óráig az általános iskolás korú alapellátott gyermekek
számára. Mindkét programban 15 gyermek vett részt az
általános iskolából.
Bevezetésképpen megkérdezték tõlünk, hogy tudjuk-e melyik a
soron következõ ünnep, amiért a kreatív foglalkozást szervezték.
Mindenki tudta, hogy anyák napja lesz május elsõ vasárnapján.
Ezért olyan ajándék készítése volt a cél, amely a szeretetet fejezi
ki. Nem meglepõ hát, hogy a legtöbb ajándéknál visszatérõ
motívum volt a szív alak. Az egyikünket megkérték, hogy
hangosan olvassa fel azt az anyák napi idézetet, amelyet majd az
elkészült meglepetéseinkre ragaszthattuk és átadhattuk
édesanyánknak.
Különbözõ anyagokkal dolgozhattunk, vághattunk, ragaszthattunk, festhettünk, hajtogathattunk. Volt aki egyszerû,
könnyen elkészíthetõ dolgokat csinált és olyan is volt, aki
virágcsokrot készített különbözõ papírból édesanyjának, így
kedveskedve neki. Lehetõség volt egy szív alak készítésére, amit
gazdája, tetszés szerint díszíthetett ki. Ez az ajándék szintén a
szeretet megnyilvánulása volt. A sokféle elkészült ajándékra
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felragasztottuk az anyák napi idézeteket, így egy verssel is
köszönthettük édesanyánkat.
Mi nagyobbak szívesen segítettünk a kisebbeknek a nehezebb
részeknél, mint például a hajtogatásban, vágásban.
Nemcsak ajándékokat készíthettünk, hanem jól is érezhettük
magunkat. Mindenki azt mondta, hogy szívesen eljönnének
legközelebb is, ha lesz ilyen foglalkozás.
A munkáinkat kiállították a szolgálatnál, amit hétköznapokon az
ügyfelek is megtekinthetnek.
Burai Beáta Gizella résztvevõ gyermek
Köröstarcsa, 2014. 05.15.

értéket teremtettünk, szeretnénk ha újra hagyománnyá válnának
az ilyen szórakozási lehetõségek, mindenki örömére.
Köszönjük tagjainknak és a külsõs segítõinknek az áldozatos
munkájukat a szervezésben és a lebonyolításban, a felajánlott
alapanyagokat, tejet, tojást, lekvárt, a gáztûzhelyek kölcsönzését. Köszönet mindenkinek, akiket név szerint nem
említettünk, de valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy
ez a szép program létrejöhetett.
Támogatóink voltak: Young-hús Kft Szarvas, PUSI szóda,
Garzó Elek , Molnár Zoltán, Birinyi Sándor.
Bögre Mariann, Róbert Lászlóné

CIVIL SZERVEZETEK

SPORTHÍREK

„Retró Majális”
„Retró Majális”-t rendezett május 1-jén a Ligetben a
Nagycsaládosok Egyesülete és a Köröstarcsai Hangulat Brigád,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat segítségével. Molnár Zoltán biztosította a
helyszínt, az áramszolgáltatást és az asztalokat, székeket.
Birinyi Sándor vállalta, hogy szórólapon értesíti a lakosságot.
Már korán reggel megkezdõdött a készülõdés a ligetben a
májusfa felállításával. Készültünk a vendégek fogadására, akik
meg is érkeztek szép számmal, minden korosztályból.
Fõtt a virsli, sült a rengeteg palacsinta, készültek az üdítõ italok.
Szólt a retró zene, melyrõl Kovács Krisztián gondoskodott.
A megnyitómûsort a 3. osztályos tanulók Szegedi Katalin tanár
néni irányításával és felkészítésével, az 5. osztályosok Mikó Éva
irányításával és felkészítésével adták elõ nagy sikerrel. Fellépett
még a Kovács Szabina Budai Gergõ páros a KNER TSE
táncosai versenytánc mûsorral, akikre nagyon büszkék vagyunk,
õk mindketten nagycsaládos gyerekek.
A fák hûvösében lengõteke versenyt rendeztünk, amit Bögre
Lajos és felesége Marika felügyelt, a fõdíj egy bárány volt, ami a
nap végére gazdára is talált.
Volt patkódobáló verseny is, Vámos László és családja
vezényletével és egy kopasznyakú kakas volt a fõdíj ifj.Málint
Pálék felajánlása.
Volt sör és üdítõ horgászat Zsilák Mihály és Szabados Kata
közremûködésével.
A kisebb gyermekek horgászhattak mûanyag halakra, kislabdát
dobálhattak célba, vetélkedhettek lisztfújásban és lekváros
kenyér evésben. A díjuk Sportszelet volt. Ezeket a játékokat a NE
asszonyai irányították.
Kurucsó Péter megállás nélkül hajtogatta a lufi csodákat a
gyerekek hosszú sorban álltak érte.
Strausz József és segítõi a gyermekeket lovagoltatták a fák
között.
Megérkezett a tûzoltó autó is, amit a gyerekek birtokba vettek és
mindent megnéztek rajta. Róbert Ferenc és Vámos László a
segítõivel sörös rekesz mászó versenyt rendezett, komoly
felszereléssel biztosították a versenyzõk épségét. Nagyon sok
ügyes felnõtt és gyerek megpróbálkozott vele, két kategóriában,
felnõtt és gyerek gyõzteseket is hirdettünk, elég nehéz volt a sok
versenyzõ közül kiválasztani a legügyesebbeket, de a nap végére
ez is sikerült.
Délután még egy kis záport is kaptunk, de gyorsan elmúlt és a
nap kisütött, így tovább folytathattuk a szórakozást.
Jó volt látni, hogy a családok a távolból hazaérkezõ
családtagokkal együtt kijöttek hozzánk és jól érezték magukat.
Sokan meg is köszönték a lehetõséget, a polgármester úr és
Kovács László képviselõ úr is meglátogatott bennünket.
Rendezvényünk jó példája a civil összefogásnak, ha nagyon
akarunk valamit, akkor azt sikerül is megvalósítani. Ezzel

Birkózás
2014. március 22-én rendezték meg az Id. Növényi Norbert
Leány Emlékversenyt és Diákolimpiát Pestszentlõrincen. Ismét
részt vett és jeleskedett a köröstarcsai birkózó lánycsapatunk.
Eredmények a következõk:
Molnár Kitti Diákolimpia III. helyezett 40 kg
Püski Adrienn I. helyezett 51 kg
Vincze Andrea I. helyezett 63 kg
Pintér Klára III. helyezett 70 kg
A nõi versenyen 228 induló vett részt.
A Magyar Birkózó Szövetségtõl megkaptuk az elsõ támogatást,
a szõnyegprogram keretén belül. Kaptunk egy 1millió forintos
szõnyeget, ami már az edzõteremben fixen le van rakva. Ezáltal
az edzés elõkészületeibõl kimarad a szõnyegpakolás, azaz fél
órával több lehet az aktív edzés munka. Nagyon nagy
létszámmal törnek fel a 2006-2005-2004-es utánpótlás diákok,
szinte majdnem minden hétvégére jut egy verseny, a lehetõségek
szerint a legtöbben részt veszünk. Szorgalomtól és az
eredményektõl függõen a Magyar Birkózó Szövetség további
támogatással segíti a klubot nagyobb anyagi juttatások keretén
belül.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást a Köröstarcsai
DSE-nek, az Arany Gusztáv Általános Iskolának és Köröstarcsa
Község Önkormányzatának.
Sportbaráti szeretettel:
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke
Pestszentlõrinc 2014. 03. 22. Id. Növényi Norbert
Birkózó Emlékverseny, Diákolimpia

Molnár Kitti a Diákolimpia 3. helyezettje
Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózóval.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
„Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!”
- együtt a biztonságosabb közlekedésért A Békés Megyei Rendõrfõkapitányságon, valamint
a rendõrkapitányságokon
mûködõ baleset-megelõzési bizottságok évente
több programot is szerveznek annak érdekében, hogy
minél többen megis-merjék
a biztonságos közlekedés szabályait és fontosnak érezzék az
elõírások betartását. A legkülönfélébb forgalmi helyzetekben
döntõ fontosságú kérdés, hogy a közlekedõ betartja-e a
szabályokat, mennyire figyel a saját és mások biztonságára.
Emellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a
gyalogosok, kerékpárosok és más jármûvezetõk a
lehetõségekhez képest legjobban kialakított csomópontokban, átkelõkön, keresztezõdésekben közlekedhessenek. Hiszen a megfelelõ és jól látható jelzések
nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez.
Ennek érdekében a Békés Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság 2014. május 1. és 31. között „Figyelje a táblákat
és jelezze a hibákat” címmel kampányt indít Békés megye
útjainak biztonságosabbá tétele érdekében, melyhez a
lakosság segítségét kéri. A kampány idõszakában az
alábbiakban megjelölt elérhetõségeken a rendõrség
fogadja a közlekedõk javaslatait egy-egy közúti
jelzõtábla kihelyezésére vagy eltávolítására, balesetveszélyesnek vélt keresztezõdésben, útszakaszon a
forgalmi rend felülvizsgálatára.
A rendõrség közlekedési szakemberei az észrevételeket
rögzítik, és a helyszíneket megvizsgálják. Ha valóban
szükséges változtatás, akkor intézkednek arról, hogy az
illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló vagy levélíró
jelzése. A hatóság lehetõsége szerint a rendelkezésére álló
eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát.
A megadott címekre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg
pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevételük
vonatkozik. Fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanák
szükségesnek a változtatást. A hasznos észrevételeket
megfogalmazók között a kampány végén a Békés Megyei
Baleset-megelõzési Bizottság láthatóságot elõsegítõ
kellékekbõl összeállított ajándékcsomagokat sorsol ki.
Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi elérhetõségeken
fogadják:
Rendõrkapitányság Békéscsaba
Somogyiné Bencsik Szilvia r. ftõrm.
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1-3.
06-66/523-700
bekescsaba.rk@bekes.police.hu
Rendõrkapitányság Békés
Szamos Péter r. tzls.
5630 Békés, Rákóczi u. 11-13.
06-66/411-644
bekes.rk@bekes.police.hu
A fenti címekre 2014. május 01. és 2014. május 31. között
várják az észrevételeket.
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ÁLLÁSKERESÕK FIGYELEM!
Ingyenes képzési lehetõség a Békési Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségén!
- alacsony iskolai végzettségûek
- fiatal munkavállalók /25 év alatti pályakezdõk/
- 50 évnél idõsebbek
- gyes-rõl, gyed-rõl, ápolási díjról visszatérõk
- foglalkozást helyettesítõ támogatásban részesülõk
- tartós álláskeresõk /minimum 3 hónapja regisztráltak/
A képzésben résztvevõk támogatásban részesülnek:
- képzési díj + vizsgadíj 100 %-os támogatása
- utazási költség 100 % -os támogatása
- keresetpótló juttatás folyósítása
Képzéseink:
- Épület- és szerkezetlakatos
- Gépi forgácsoló
- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó
- Kõmûves+Hidegburkoló
- Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelõ
- Vállalkozási mérlegképes könyvelõ
- Volfrámelektródás védõgázas ívhegesztõ
- Földmunka, rakodó és szállítógépkezelõ
- Vállalkozási és bérügyintézõ
- Elektronikai mûszerész
- Szociális gondozó-és ápoló
- Építõ-és anyagmozgató gép kezelõje
- Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer-;vegyi áru és gyógynövény eladó

- Autószerelõ
- Ács
- Asztalos
- CNC gépkezelõ
- Vendéglátó eladó
- Angol KER C1
- Német KER B2
- Óvodai dajka
- ECDL Start + Angol
KER B1
- Angol KER B2
- Gyorséttermi eladó
- Csontozó munkás
- Konyhai kisegítõ

Amennyiben képzéseinkrõl több információt szeretne
megtudni, kérjük bizalommal keressék a munkaügyi
kirendeltség ügyintézõit / Szász Ibolya (5-ös asztal); Sánta
Boglárka (6-os asztal) - ügyfélfogadási idõben / 5630, Békés
Múzeum köz 1./
H: 8:00-15:00
K: 8:00-15:00
SZ: 8:00-18:00
CS: 8:00-12:00
P: 8:00-12:00
Tel: 66/411-747; 06-30/743-2812

Állás- és képzési börze
A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja meghívja Önt a
TÁMOP-1.1.2-11/1-20120001 ”A hátrányos helyzetûek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” elnevezésû program keretében
megrendezésre kerülõ állásés képzési börzére.
Az állásbörze helyszíne és idõpontja:
Békési Kirendeltség (Múzeum köz 1.) 2014. május 30. 9.00
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

