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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2015. november
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2015. október 15-én rendkívüli képviselõtestületi ülést tartott.
A testület hozzájárult a Településrendezési Eszközök
módosításának elõkészítéséhez és az eljárás megindításához,
megállapította, hogy a Településrendezési Eszközök jelen
módosítását elindító településfejlesztési döntés összhangban
van Köröstarcsa község hatályos településfejlesztési koncepciójá val. K ötele zte a p olgár meste rt egy három oldal ú
települé srendezé si szerzõ dés megkö tésére a t ervezõ, a z
önkormányzat és az egyház között.
A képviselõ-testület módosította az épített és természeti értékek
helyi védelmérõl szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a Köröstarcsa Kossuth tér 10. szám alatti ingatlan
vételérõl a Köröstarcsai Református Egyházközséggel.
A testület a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén
címû projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót és
díjpolitikát elfogadta.
A képviselõ-testület 2015. október 29-én tartotta soros
képviselõ-testületi ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár tevékenységérõl szóló tájékoztatót és jóváhagyta az
intézmény továbbképzési tervét.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal
tevékenységérõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a BékésManifest Kft-vel a hulladékszállításra vonatkozó szerzõdést
2016. június 30. napig hosszabbítsa meg.
A képviselõ-testület megbízta a fõjegyzõt, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei csoportjában
létrehozandó érdekképviseleti fórum megalakításának és
mûködésének a szabályaira vonatkozó elõterjesztés képviselõtestület elé terjesztésével.
A képviselõ-testület elutasította Szûcs István Külterület 67/1.
szám alatti lakos Árpád tér egy résznek megvásárlására
von atk ozó kér elm ét, mer t a t erü let köz ter üle t és az
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona.
A képviselõ-testület a Közép-Békési Területfejlesztési
Önkormányzati Társulással a 2014-2020-as programozási
idõsza k pályáz ataina k megval ósítás ában történ õ együtt mûködésrõl szóló megállapodást a határozat melléklete szerint

elfogadta és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A testület útépítési együttmûködési megállapodás megkötését
kezdeményezte az Edelesi utcában. Az útalap érdekeltségi
hozzájárulás összegét 30.000,-Ft-ban állapították meg.
Megbízta a polgármestert az együttmûködési megállapodás
aláírásával.
A képviselõ-testület megbízta a fõjegyzõt, hogy gondoskodjon a
NET Zrt. vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú köröstarcsai
ingatlanok felértékelésérõl, felmérésérõl és az önkormányzat
tulajdonába vételére vonatkozó felértékelés elkészítésével és az
arra vonatkozó elõterjesztés testület elé terjesztésével.
A testület a gépjármû üzemeltetési szabályzatát jóváhagyta.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert és a jegyzõt a
család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-jétõl történõ
biztosítás módjára vonatkozó döntés elõkészítésével. Megbízta
a címzetes fõjegyzõt, hogy a gyermekvédelmi és a szociális
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet terjessze a
képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület megalkotta a szociális célú tüzelõanyag
juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A
rendelet értelmében szociális célú tüzelõanyagra jogosult,
akinek a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban a havi egy fõre
jutó jövedelme nem haladja meg családban élõ esetén az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft),
egyedül élõ esetén annak 250%-át (71.250,-Ft). A támogatás
formája barnakõszén, mértéke lakásonként legfeljebb 10 mázsa.
A kérelmet az Családsegítõ Szolgálatnál lévõ formanyomtatványon lehet benyújtani 2016. január 8-ig.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a volt TÜZÉP tulajdonosával az ingatlan további
használatáról.
A képviselõ-testület megbízta a címzetes fõjegyzõt a lakásépítés
és vásárlás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára vonatkozó elõterjesztés elkészítésével és
testület elé terjesztésével.

Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége
2015. október 23-án faültetéssel vette kezdetét községi
ünnepségünk, melynek a Liget adott otthont.
A Képviselõ-testület a 222/2009. (XI.26.) számú határozatával
úgy döntött, hogy faültetéssel teszi emlékezetessé a településen
történt házasságkötéseket és köszönti a Köröstarcsára „érkezett”
újszülötteket.
A hat éves hagyomány sikerét mutatja, hogy az eredetileg
kijelölt helyek lassan betelnek és így a képviselõ-testület új
helyeket jelölt ki az emlékfák ültetésére, így a jövõben a Béke tér
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és a Liget mellett a Somkertben és a Kossuth téren lesz az
emlékfa ültetés.
2015. október 23-án emlékfát ültettek házasságuk alkalmából
Gilik Zoltán és Kajó Anna.
Levente nevû gyermekük születése alkalmából Ármás Zoltán és
Bereczki Mónika, Vanda nevû gyermekük születése alkalmából
Lakatos Tivadar és Gál Mária, Mónika Izabella nevû gyermekük
születése alkalmából Dósai László és Gál Mária, Liliána nevû
gyermekük születése alkalmából Pardi János és Nagy Mónika,
Antal Máté nevû gyermekük születése alkalmából Szentesi
Antal és Fábián Ildikó, Katalin nevû gyermekük születése
alkalmából Jeges Zoltán és Fülöp Katalin, Szilvia nevû
gyermekük születése alkalmából Szegedi Zoltán és Mészáros
Beáta és Dorina nevû gyermekük születése alkalmából Botlik
János és Strausz Margit.

Megemlékezésünk zárásaként elhelyezték a résztvevõk
koszorúikat a kopjafánál.
Községi ünnepségünk következõ helyszíne a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár volt, ahol az ünnepi Képviselõtestületi ülés vette kezdetét.

Ünnepségünk a Kossuth téren folytatódott, ahol az Arany
Gusztáv Általános Iskola és Mûvészeti Iskola hetedik és
nyolcadik osztályos tanulóinak mûsorával emlékeztünk meg az
1956-os forradalom eseményeirõl. Felkészítõ tanáruk Wagner
Éva volt.

A mûsort követõen Dankó Béla országgyûlési képviselõ tartott
Ünnepi beszédet.

Dankó Béla országgyûlési képviselõ

A képviselõ-testület a 89/2015.(VI.11.) számú határozatával
úgy döntött, hogy a község legnagyobb elismeréseként, a
Köröstarcsa Község Díszpolgára címet 2015. évben Bokor
Sándornak a Tarcsai Agrár Zrt. elnökének adományozza.
Bokor Sándor
Bokor Sándor Mezõberényben született 1956. január. 14-én. Az
általános iskolai tanulmányait Köröstarcsán végezte. A
középiskola és a Gödöllõi Agrártudományi egyetem elvégzése
után, a Köröstarcsai Petõfi Termelõszövetkezetben helyezkedett
el fõkönyvelõ elnök helyettesként, 1980-ban. Az Õ munkájának
is lett az eredménye, hogy a korábban veszteségesen mûködõ
üzem azt követõen Kiváló Szövetkezet címet kapott több évben
is.
20 éve, 1995 óta elnöke az 1992-ben új típusú szövetkezetté,
majd 2006-ban Tarcsai Agrár Zrt.-vé átalakult Petõfi
Termelõszövetkezetnek. 2001-tõl tölti be a Takarmányfeldolgozó Zrt. vezérigazgatója posztját is.
A vezetése alatt mûködik a Mezõgazdasági Termelõk Országos
Szövetségének Békés Megyei Szervezete és tagja a Nemzeti
Agrárkamara Békés Megyei elnökségének.
A rendszerváltás elõtt a Községi Tanács tagja, majd 1990-ben az
újonnan alakult Önkormányzati rendszerben az elsõ képviselõ
testület tagja, 2000-ig képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Az évtizedek óta vezetése alatt mûködõ vállalkozások
nyereségesen mûködve biztosítják a dolgozók, a tulajdonosok, a
nyugdíjba vonult alkalmazottak és családjaik biztos
megélhetését.
A rendszerváltás viharait túlélve, a vállalkozásokat egyben
tartva, a település legnagyobb foglalkoztatójaként, befolyással
van Köröstarcsa Község mindennapjaira.
Az irányítása alatti cégek a települési Önkormányzat
legnagyobb helyi adó befizetõi, és az alkalmazottak után fizetett
személyi jövedelem adó befizetések visszaosztása is jelentõs
bevételi forrása a község költségvetésének.
A Köröstarcsán megvalósuló közmû beruházások (út-, gáz-,
telefonhálózat) megvalósításában is kivette a részét a Petõfi
Termelõszövetkezet, és a jogutód cég is folyamatosan segíti az
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Önkormányzatot, a rendelkezésre álló gépkapacitás, szükség
szerinti biztosításával. Támogatásra kerültek a köröstarcsai
általános iskola különbözõ programjai, és a szép emlékû nyári
táborok megvalósításában is jelentõs szerepet vállalt a Petõfi
Termelõszövetkezet.
A Takarmányfeldolgozó Zrt. az önkormányzattal közösen
alapította a Lehetõséget a Tehetségnek Alapítványt, továbbá a
vezetése alatt mûködõ cégek, az évrõl-évre megképzett
közösségi alapjai, a helyi civil szervezetek részére kerülnek
szétosztásra a beadott kérelmeik alapján.
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keresztül meghatározta és segítette az iskola munkáját, az itt
tanulók fejlõdését és szórakozását.
Számos pályázat megnyerésében és lebonyolításában közremûködött.
Az iskolai könyvtár mûködésének fellendítése, állományának
gyarapítása is az õ nevéhez köthetõ, majd 2008 után a községi
könyvtár munkájába is bekapcsolódott. Az oktatás-nevelés,
közmûvelõdés és közéletben több évtizeden keresztül végzett
lelkiismeretes munkája és szolgálata alapján érdemes a kitüntetõ
címre.
A képviselõ-testület a 92/2015.(VI.11.) számú határozatával
úgy döntött, hogy Köröstarcsa Község Szolgálatáért címet
2015. évben Bencsikné Hudák Ilona védõnõnek adományozza.

Kopányiné Soós Ilona
Kopányiné Soós Ilona, nyugdíjas pedagógus, aki 40 év
pedagógus munkaviszony után az idén vonult nyugdíjba.
Kiemelkedõ munkáját alátámasztja, hogy több mint 15 évig volt
a helyi pedagógus szakszervezet vezetõje és a Diákönkormányzat vezetõje. Ezen tevékenysége alatt mindent megtett az iskola
tanárai és diákjai érdekeinek képviseletében.
Segítõ, barátságos, kedves személyiségével hosszú éveken

Bencsikné Hudák Ilona
Bencsikné Hudák Ilona 1978-ban tett érettségit követõen, 1981.
júniusában végzett a szegedi Orvostovábbképzõ Intézet
Egészségügyi Fõiskolai Kar Védõnõképzõ Szakán.
1981. augusztus 01-jén kezdett dolgozni a szakmári községi
tanácsnál védõnõként, majd visszaköltözött szülõvárosába
Mezõberénybe.
Két évre áthelyezték Elekre, ahonnan ismét hazatért
szülõvárosába és ekkor jelentkezett a köröstarcsai védõnõi
állásra. 1995. november 01. napjától dolgozik Köröstarcsán
védõnõként az egyik körzetben. 2007. november hónaptól
egyedül látja el a védõnõi feladatokat az egész településen.
Munkája során a kismamákat segíti várandóságuk ideje alatt és
azt követõen is, illetve nõvédelmi tanácsadást is végez. Feladatai
között szerepel még a csecsemõk és kisgyermekek
egészségvédelme is.
Az óvodában és az oktatási intézményben is ellátja a védõnõi
feladatokat.
Családgondozásban is részt vesz, illetve a szociális kerekasztal
munkájában, a jelzõrendszeri és esetmegbeszéléseken.
Feladatait önállóan végzi, melynek során együttmûködik és
kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel és a civil szervezetekkel.
Mindezeken kívül még az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában is szerepet vállal.
Nemcsak a gondozásban, de a szûrõvizsgálatok terén is jelentõs
munkát végez, ami nagyban hozzásegíti a településen élõk
egészségnek megõrzését.

Kopányiné Soós Ilona köszönetet mond a Köröstarcsa
Községért kitüntetõ címért

Bencsikné Hudák Ilona átveszi a Köröstarcsa Község
Szolgálatáért kitüntetõ címet Lipcsei Zoltán

Bokor Sándor köszönetet mond a Köröstarcsa Község
Díszpolgára kitüntetõ címért
A képviselõ-testület a 90/2015.(VI.11.) számú határozatával
úgy döntött, hogy Köröstarcsa Községért címet 2015. évben
Kopányiné Soós Ilona pedagógusnak adományozza.
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Az ünnepségen közremûködött Fülöp Attila, aki Váczi Mihály:
Még nem elég címû versét szavalta el, illetve Szabóné Uhrmann
Zsuzsanna, aki Presser Gábor: Valaki mondja meg címû számát
és Alan Silvestri Forest Gump címû darabját adta elõ zongorán.
Az érintettek meghatódottan vették át és köszönték meg a
díjakat. Végezetül pezsgõs gratulációval ért véget az ünnepi
testületi ülés.

2015. november

Csecsemõ-, kisgyermek táplálás és a várandósok táplálkozásáról
tudni lehet. Az egészségnap Tarsoly Mónikával, az
Önkormányzat konyhájának szakácsával folytatódott, aki a
népek ételeit mutatta be, ételkóstolóval egybekötve. A
résztvevõk padlizsánkrémes falatkákat, tzatzikit, fogpiszkálóra
felfûzött gyümölcsdarabokat, valamint kapros mártogatóst
fogyaszthattak különbözõ zöldségekkel. A következõ elõadás a
szenvedélybetegségekrõl szólt, Telekné Furák Mónika
rendõralezredes a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály osztályvezetõje elõadásában. Szó került
a drogokról, valamint amit azokról tudni érdemes. A pénteki nap
levezetéseként Schäfer László jógaoktató tartott bemutatót és
vonta be a résztvevõket a gyakorlatokba.
A szombati nap 10 órakor kezdõdött Perdi Petra Kineziológus
elõadásával, aki a kineziológiáról beszélt és a Bach
virágterápiáról. Ezután Bakos Orsolya Dietetikust hallgathattuk
meg a Cukorbetegség, elhízás és evészavar témában.

Közremûködött Fülöp Attila

Bakos Orsolya dietetikus
Közeledve az ebédhez egy ételkóstolóval egybekötött elõadást
tartott a Zöld bambusz étterem részérõl Moka Ildikó az étterem
vezetõje. Szó esett a vegetáriánus ételekrõl, valamint a paleo
életmódról. A kóstoló is ezekbõl az alapanyagokból készült,
amelyek az alábbiak voltak: körözöttel megkent falatkák
brokkolival és paradicsommal díszítve, amelyben a túrót a köles
helyettesített, õsz ízei saláta, amely mézes lenmagolajos
dresszingben volt tálalva, és zsályás húsgolyók.
Zongorán közremûködött Szabóné Uhrmann Zsuzsanna

Jó egészséget Köröstarcsa!
Egészség két napban
Köröstarcsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
GENERALI a Biztonságért Alapítványhoz. 2015. szeptember 1jén tartott kuratóriumi ülésükön döntöttek a támogatási
kérelemrõl. A támogatásra érdemesnek találták Önkormányzatunkat.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának célja az volt, hogy az
általa szervezett rendezvényen felhívja a figyelmet az
egészséges táplálkozásra, az egészséges életmódra, a szenvedélybetegségek megelõzésére.
Számos érdekes programmal és elõadással várták az
egészségnapra az érdeklõdõket 2015. október 30-án és október
31-én a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.
A programokat Lipcsei Zoltán polgármester nyitotta meg, majd a
Köröst arcsai Mazsor ett Együtt es fellép ését követk ezett.
További programok a pénteki napon: Bencsikné Hudák Ilona
köröstarcsai védõnõ elõadásában meghallgathattuk, amit a

Moka Ildikó,
A Zöldbambusz étterem üzletvezetõje és szakácsa
Ebéd után a gyümölcsleveké volt a szerep, az elõadást Csávás
István köröstarcsai biokertész tartott, ezt követõen meg is
kóstolhatták a vendégek a leveket. (almalé, birsalmalé, meggyalmalé, õszibarack-almalé, szõlõlé stb.)
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Új könyvek érkeztek!
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár könyvtári állományát új
könyvekkel bõvítettük, melyek folyamatosan kölcsönözhetõek. Várjuk régi és új olvasóinkat. Az új olvasók részére a
beiratkozás díjtalan.

Továbbiakban sor került egy kis desszertre, amit Marti Imre
méhész mézei biztosítottak. Elõadást tartott a mézrõl, mint
természetes édesítõszerrõl, valamint jótékony hatásairól is. Akác
és vegyes méz került terítékre apró ostya darabokon. A szombati
nap irányított meditációval folytatódott, Molnár Zoltán
csontkovács és gyakorló buddhista bemutatójával, valamint
elõadásával. Az utolsó elõtti programot a „Mit tehet egy magyar
család az egészség megõrzéséért az õsi kultúrák módszereivel”
címmel Dr. Molnár Csaba természetgyógyász tartott.

Egyéb könyvtári szolgáltatásaink:
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Fénymásolás
- Szkennelés
- Nyomtatás
- Internethasználat
- Faxolás
- Segítségnyújtás önéletrajz készítésében
- Segítségnyújtás álláskereséshez
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik házi segítségnyújtásban részesülnek és szeretnének olvasni, hogy kérjék
gondozójuk közremûködését a könyvek kölcsönzéséhez.

Adventi gyertyagyújtás
Dr Molnár Csaba természetgyógyász
A nap és a rendezvény zárásaként Vértes Katalin Fit-ball torna
bemutatót tartott, bevonva a közönséget is. Mindkét nap
ásványvizet, teát, kávét fogyaszthattak a vendégek, édesítésként
pedig mézet használhattak. A szombati napon külön kóstolóval
kínálták a vendégeket, amit a Mûvelõdési Ház dolgozói
készítettek. A résztvevõk egyebek közt, padlizsánkrémes,
körözöttes, kapros-sajtkrémes, snidlinges-sajtkrémes magvas
kifli falatkákat kóstolhattak, és zöldség csíkokat.

A Milleniumi parkban felállításra kerülõ adventi koszorún
minden adventi vasárnapon jelképesen fellobban egy gyertya.
Az idei évben, minden adventi vasárnap legyen közös
élmény!
Gyújtsa meg velünk az elsõ gyertyát 2015. november 29-én
16.00 órakor a Milleniumi parkban, közremûködik az
Óvoda Margaréta és Pillangó csoportja.
- Második gyertyagyújtás: 2015. december 06. 16:00 óra,
közremûködnek az Arany Gusztáv Általános Iskola 6.
osztályos tanulói.
- Harmadik gyertyagyújtás:
2015. december 13. 16:00 óra,
közremûködik a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete.
- Negyedik gyertyagyújtás:
2015. december 20. 16:00 óra,
közremûködik a Református
Egyház.
Szeretettel várunk
mindenkit!
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Karácsonyi kézmûves játszóház
„Télapó itt van..” címmel
kézmûves mikulás bulit szervez
kicsiknek és nagyoknak a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
2015. december 5-én 9 órai
kezdettel.
Ahol saját kezûleg készíthetsz
különbözõ anyagok
felhasználásával apró ajándékokat, karácsonyi
asztaldíszeket, karácsonyfadíszeket.
- A délelõtt folyamán ellátogat hozzánk a Télapó
- Táncverseny, zene, buli vár benneteket.
Minden érdeklõdõ gyermeket és felnõttet szeretettel, meleg
teával és mézeskaláccsal várunk.

Mikulásszolgálat
A Mikulás házhoz megy!
Kedves szülõk 2015. december 05-én 14:00 órától,
MIKULÁSSZOLGÁLATOT szervez a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Ha szeretné, hogy gyermekének a Mikulás adja át a
csomagot, kérjük legkésõbb
december 04-én 17.00 óráig névvel
és címmel ellátva hozza be a
csomagot a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.
A szolgáltatás díja: 200 Ft/ csomag.
Érdeklõdni:
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
Tel.:06-66/480-824

Rendõrségi hírek
Sajtófelhívás
(Hasznos ismeretek idõseknek)
Minden életkornak, így az idõskornak is
vannak olyan sajátosságai melyek hatással
lehetnek a közlekedésbiztonságra.
Míg a gyermekeknél, fiataloknál a tapasztalatlanság, addig a 65
év felettieknél a lassú reflexek miatt fokozódhat a balesetek
kockázata. A komótos közlekedés, a túlzott óvatosságkülönösen, ha bizonytalansággal párosul- legalább olyan
balesetveszélyes lehet, mint a gyorshajtás. A kor elõrehaladtával
romlik a látás, a hallás, gyengülhet a figyelemmegosztó
képesség, lassulhat az információk feldolgozása, nõhet a
reakcióidõ.
Ha tompulnak a reflexek és a figyelem, könnyebb elnézni vagy
akár figyelmen kívül hagyni például egy közlekedési jelzõtáblát.
Egy ma 65 éves jármûvezetõ, aki 18 évesen szerzett
jogosítványt, jóval kisebb forgalom mellett sajátította el azt az
elméleti és gyakorlati tudást, amellyel ma is vezet. Ennek
felfrissítésére az azóta bekövetkezett KRESZ-változások
megismerésére, elsajátítására legfeljebb önképzés útján van
lehetõség.
Ha elérkezik az a pillanat, amikor valaki belátja: egészségi
állapota már nem teszi lehetõvé, hogy autót vezessen,
gyalogosan vagy kerékpárral indul majd útnak. Ebben az esetben
a súlyos sérülés kockázata tovább fokozódik, hiszen a

2015. november

gyalogosokat és kerékpárosokat nem védi karosszéria. Egy
szerencsétlen esés is súlyos, vagy akár végzetes következménnyel járhat és nekünk arra kell törekednünk, hogy minden
pillanatot túléljünk.
- A balesetek megelõzhetõk!
- A balesetek nem történnek, azokat okozzák!
- Tartsuk be a közlekedési szabályokat!
- Kövessük a KRESZ változásait!
- Mutassunk példát!
- A biztonság nem lehet szerencse kérdése!

„Toleranciát az éveknek”
- hasznos ismeretek idõseknek
„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági
rendezvényt hirdetett a Békés Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság. A program célja, hogy felhívják - az egyik
legveszélyeztetettebb korosztályt - az idõsek figyelmét a
közlekedés veszélyeire és a balesetek megelõzésének lehetõségeire.
A figyelemfelhívó rendezvény 2015. december 09-én Köröstarcsán, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban kerül
megrendezésre, 9:00 órai kezdettel.
A délelõtt során a Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
és a Békési Rendõrkapitányság közremûködésével a résztvevõk
hasznos ismereteket sajátíthatnak el a következõ programok
segítségével:
Elõadások
- Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása
Békés megyében; A balesetek legfõbb okai, elkerülésének
lehetõségei
Elõadó: Pardi Ildikó r.alezredes Békés Megyei Balesetmegelõzési Bizottság titkára
- Az idõsebbek balesetmentes közlekedését elõsegítõ hasznos
tanácsok
Elõadó: Benkõ Mihály osztályvezetõ Békés Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelõség
- Idõskorban elõforduló leggyakoribb sérülések
Elõadó: Gyebnár József állomásvezetõ
Békéscsabai Mentõállomás
- Kresz szabályainak felelevenítése szórakoztató formában
- Elsõsegélynyújtással kapcsolatos bemutatók
- Részegszemüveg kipróbálásának lehetõsége
- Az Idõsek fórum keretében választ kapnak a
közlekedési témájú problémáikra,
kérdéseikre
Jakusovszki Zoltán r.alezredes
Mezõberényi Rendõrõrs
Ladányi Zoltán r.ezredes Békési
Rendõrkapitányság
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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