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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2016. szeptember15-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 képviselõ-testület megállapította, hogy a Ligetaljai horgásztó
hasznosítására beérkezett pályázatok érvénytelenek voltak, mert
a pályázók nem feletek meg a pályázati kiírásnak, a pályázat
benyújtásakor nem szerepeltek a KOMA adatbázisban.
A képviselõ-testület új pályázatot írt ki a Ligetaljai horgásztó
hasznosítására.
A testület elfogadta a mezõõri szolgálat tevékenységérõl szóló
beszámolót.
A testület az Önkormányzat és Intézményei 2016. I. féléves
beszámolóját elõterjesztés szerint elfogadta.
A képviselõ-testület módosította a Ford Transit gépjármû
értékesítésére vonatkozó határidõt 2016. október 27. napra.
A testület a NET Zrt. vagyonkezelésében lévõ állami
tulajdonban lévõ köröstarcsai ingatlanokról való döntést a
végrehajtásra vonatkozó jogszabályok ismeretében tûzi
ismételten napirendre.
A képviselõ-testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatát,
mellyel a 2009-ben elfogadott Közbeszerzési Szabályzat
hatályát vesztette.
A testület az Alapszolgáltatási Központ önköltség számítási
szabályzatának módosítását jóváhagyta.
A testület nem értett egyet azzal, hogy a Békés Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerzõdése módosításra
kerüljön úgy, hogy a tagi kölcsönként nyújtott összeg
pótbefizetésnek minõsüljön.
A képviselõ-testület
önkormányzati munka
alábbi szakterületeken
testület munkáját:
1. dr. Bácskay Tamás
2. Kovács László
3.
4.
5.
6.

jóváhagyta, hogy a hatékonyabb
érdekében a képviselõk különösen az
segítik a polgármester és a képviselõ-

egészségügy, civil szervezetek
gazdasági ügyek, útépítés, vagyoni
típusi ügyek, mezõgazdasági ügyek,
közszolgáltatások
Marton László
településüzemeltetés, közrend
közbiztonság, tûzvédelem
Nosza József
alpolgármester
Török Imre Mihály sport, köznevelés
Végh Judit
kultúra, közmûvelõdés,
hagyományápolás, örökségvédelem

A képviselõ az adott szakterületen jelentkezõ önkormányzati
ügyek véleményezésére, javaslattételre kerülne bevonásra.

A testület megbízta a polgármestert és a címzetes fõjegyzõt,
hogy 2018. november 30-ig gondoskodjon a HÉSZT
elõterjesztésérõl a szükséges véleményezési eljárás lefolytatása
után. Megbízták továbbá a fõjegyzõt az épített és természeti
értékek védelmérõl szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával.
A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be szociális célú
tüzelõanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatás
elnyerése céljából. A vállalt 300.000,-Ft-os önerõt a testület a
szociális elõirányzatai terhére biztosítja. Az önkormányzat a
szociális tüzelõanyagban részesülõtõl ellenszolgáltatást nem
kér.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” címû felhívásra 6 MFt vissza nem
térítendõ támogatásra. A testület megbízta a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és felhatalmazta a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
A testület útépítési együttmûködési megállapodás megkötését
kezdeményezte az Ady Endre és a Holtkörös utcák ingatlan
tulajdonosaival. Megbízták a polgármestert a megállapodás
aláírásával és a kivitelezés lebonyolításával. A beruházás forrása
a költségvetésben rendelkezésre áll, mely kiegészül a lakosok
által fizetendõ hozzájárulással.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, hogy a Digi
Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kössön bérleti szerzõdést a
0555/2 hrsz-ú és a 0158 hrsz-ú területekre határozott idõre 2029.
június 15-ig bruttó 508.000,-Ft/év/ingatlan összegû bérleti díjra.
A képviselõ-testület 2016. szeptember 22-én rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott
A testület útépítési együttmûködési megállapodás megkötését
kezdeményezte Sport utca ingatlan tulajdonosaival. A testület az
útalap építés ütemezésérõl az alábbiak szerint döntött: Holtkörös
utca, Sport utca, Ady Endre utca, Táncsics utca. A beruházás
forrása a Holtkörös és a Sport utca tekintetében a
költségvetésben rendelkezésre áll, az Ady Endre és a Táncsics
utcák beruházásának forrása a 2017. évi költségvetést terheli. A
beruházás forrása kiegészül a lakosok által fizetendõ
hozzájárulással. Megbízták a polgármestert a megállapodás
aláírásával és a kivitelezés lebonyolításával.
A képviselõ-testület a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás területén” címû projekt keretében létrehozott rendszer
üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó módosított
koncepciót elfogadta és nyilatkozott arról, hogy a módosított
koncepcióban szereplõ adatok, információk a valóságnak és a
mai napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek, továbbá
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me gf el el ne k, to vá bb á a nn ak be ta rt ás át a t ám og at ás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését
követõ legalább öt évig.
A képviselõ-testület 2016. október 23-án ünnepi képviselõtestületi ülést tartott
Az ülésen átadásra került a települési kitüntetések, melyrõl az
elõzõ lapszámban olvashattak.
A képviselõ-testület 2016. október 27-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 az Alapszolgáltatási Központ
tevékenységérõl szóló beszámolót és a felvette a következõ ülés
napirendjére a Közösségi Misszió tevékenységérõl szóló
tájékoztatót, különös tekintettel a köröstarcsai ellátásokra.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl
szóló beszámolót és megbízta a címzetes fõjegyzõt a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõit megilletõ juttatásokról és
támogatásokról szóló rendelet elõterjesztésével.
A testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
tevékenységérõl szóló beszámolót és az intézmény
továbbképzési tervét.
A képviselõ-testület elfogadta a 2016. évi falunapról szóló
tájékoztatót.
A testület módosította a háziorvosi körzetekrõl szóló
önkormányzati rendeletét, mely rendelet kiegészült a védõnõi
körzetek meghatározásával.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás szerint
ha a kérelmezõ jövedelme bírósági végrehajtó útján (nem
tartásdíj céljából) letiltott jövedelem és annak összege nem
haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, akkor a fûtési
támogatás megállapításánál a levonás után megmaradt
jövedelmet kell figyelembe venni.
A képviselõ-testület elfogadta a Köröstarcsa, Sport u. 4. szám
alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását és
a tulajdonost az ingatlan vonatkozásában mentesítette a
vízközmû társulati hozzájárulás és a kommunális adó megfizetés
alól. Megbízták a polgármestert, hogy gondoskodjon a
szerzõdés megkötésérõl.
A testület és az Idõsekotthonáért Alapítvány megkereste az
Emberi Erõforrások Miniszterét, hogy tájékoztatást kérjenek
arra vonatkozóan, hogy a jövõben milyen lehetõségek lesznek
bentlakásos idõsek otthona megvalósítására.
A képviselõ-testület tudomásul vette Szûcs Imre vállalkozó, a
helyi csatorna mûködtetése tárgyában tett nyilatkozatát. Szûcs
Imre vállalta, hogy a képújságba a hirdetéseket továbbra is
helyben a Mûvelõdési Házban le lehet adni, az
önkormányzatnak és intézményeinek, az önkormányzat által
támogatott civil szervezetek közérdekû hirdetéseinek
térítésmentes megjelenését biztosítja, a megszokott módon
rögzítik a testületi üléseket és azokat változatlan idõpontban, a
testületi ülést követõ szombaton 14.00 órai kezdettel, valamint a
helyi, közérdeklõdésre számot tartó eseményeket rögzítik és
azokat a Tarcsai Híradóban minden vasárnap 15.00 órai
kezdettel bejátsszák.
A testület úgy döntött, hogy a Ford Transit értékesítésérõl a
következõ soron ülésén dönt.
A testület megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a
Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítására vonatkozó
Országos Tornaterem Felújítási Programjához kapcsolódó
pályázat elõkészítésérõl.
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A képviselõ-testület egyetértett a Köröstarcsai Diáksport
Egyesü let tornat erem felújí tásáho z elnyer t pályáz atának
kedvezményezetti jogának önkormányzati átvételével.
Megbízta a polgármestert a szükséges intézkedések,
nyilatkozatok megtételével.
A képviselõ-testület zárt ülés keretében a Ligeti horgásztó
pályázat nyertesének a Körös-Halért Kft-t választotta meg. A
horgásztó mûködtetésére 2016. december 1-tõl 10 évre kötnek
szerzõdést. A tó bérleti díját 250.000,-Ft+ÁFA/év összegben
határozták meg. Megbízták a címzetes fõjegyzõt, hogy a
szerzõdés tervezetet a következõ ülésre terjessze elõ.

Civil fórum
2016. november 10-én került megrendezésre a Civil Fórum,
melynek a Szabó Károly Mûvelõdési Ház adott otthont. A Fórum
összehívásának célja a Civil Tanács tagjainak és elnökének
megválasztása, továbbá mûködési rendjének meghatározása
volt, melyre a bejegyzett szervezetek kaptak meghívást.
A meghívott 17 szervezetbõl 10-en fogadták el a meghívást. A 10
szervezet képviselõibõl és delegáltjaiból a következõ eredmény
született:
A Civil Tanács tagjai: Kurucsó Hajnalka (Ovisokért Alapítvány),
Szegedi Antalné (Diáksport Egyesület), Bögre Mariann
(Köröstarcsai Hangulat Brigád), Bakóné Nagy Anikó
(Köröstarcsáért Barátok Egyesülete), Molnár Zoltán
(Köröstarcsa Községi Sportkör), Róbert Lászlóné
(Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete), Gyaraki Imre
(Polgárõr Egyesület)
Elnök: Molnár Zoltán (KSK)
A Civil Tanács feladata: közremûködik a civil pályázatok
kií rás ába n, az ado tt évr e von atk ozó pál yáz ati cél ok
meghatározásában, véleményezi a beérkezett pályázatokat,
javaslatot tesz a pályázati támogatások összegére.

Rózsika néni 90 éves
Szilágyi Sándorné, leánykori nevén Pálinkás Rozália
1926.október 27-én született. Rózsika néni 2016. október 27-én
ünnepelte 90. születésnapját. Ebbõl az alkalomból az
önkormányzat részérõl Lipcsei Zoltán polgármester és Mezõné
Gyaraki Julianna anyakönyvvezetõ köszöntötte. Rózsika néni
65 évet töltött boldog házasságban, melybõl két gyermeke
született. Nagy örömmel tölti el ha 3 unokája és 4 dédunokája
meglátogatja õt.

Lipcsei Zoltán polgármester, Szilágyi Sándorné Rózsika néni,
Mezõné Gyaraki Julianna anyakönyvvezetõ
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Mi újság az Óvodában?
Intézményünkben, a 2016-17-es tanévben az alábbiak szerint
alakultak a gyermekcsoportok:
Bölcsõdei csoport: 13 fõ, gondozónõk Török Andrea, Vámosné
Nagy Ilona, dajka Kovács Tiborné
Pillangó kiscsoport: 22 fõ, óvónõk Törökné Szentpéteri Ibolya,
Puskás Sándorné, dajka Bereczkiné Kónya Mária
Katica középsõ csoport: 24 fõ, óvónõk Hoffmanné Bartalus Edit,
Horváthné Gajda Orsolya, dajka Kónya Lászlóné
Margaréta nagycsoport: 27 fõ, Óvónõk Forró Antalné, Farkas
Irén Katalin dajka Puskás Irén
A nevelõmunkát segíti még Rása Bernadett pedagógiai
asszisztens, és Puskás Katalin (nagycsoport) pedagógiai
asszisztens, Szávold Erzsébet kisgyermeknevelõ, Tóth Anett
dajka, Jánoska Bea dajka, és Szabó Lászlóné dajkai kisegítõ.
Változások a tanév kezdetétõl:
Bõvült a fejlesztések sora, a fejlesztõ foglalkozásokat Noszáné
Tóth Edit és Törökné Szentpéteri Ibolya vezetik. A
szenzomotoros torna új elemként épül be a nevelési folyamatba,
melyet Szabadosné Füri Éva gyógypedagógus vezet. A
mozgásfejlesztés kiegészül a gyógytestneveléssel Farkas Irén
Katalin gyógytestnevelõ közremûködésével. Folytatódnak a
logopédiai foglalkozások, amire egyre több gyermeknek van
szüksége, Tóthné Laurinyecz Zita tanító nénit nagyon szeretik a
gyerekek.
Új szolgáltatásokat vezettünk be:
„Lovas nemzet a magyar”, így 5 éves kortól lehetõség van
lovaglásra a Mezõberényi Maczkó tanyán ahová az
Önkormányzat kisbuszával utaztunk. Sok jelentkezõ volt év
elején is, de ez egyre csak több lett, mivel a gyerekek nagy
örömmel mesélték egymásnak milyen jó volt lovagolni. A
szülõknek is nagy segítség, hiszen napközben kevesen tudtak
volna élni a lehetõséggel. Reméljük amennyiben az utazási
lehetõségünk megmarad, még sok kisgyerek tud velünk tartani
folyamatosan. A lovaglásnak a „hobbin” kívül egyéb terápiás
hatása is van, ilyenek: egyensúlyérzék fejlesztése, tartásjavítás,
beszéd-mozgásfejlesztés összekapcsolása.
„Az angol világnyelv”Október 1-tõl lehetõség van óvodánkban
az angol nyelv megismerésére, melyet Békéscsabáról a LINGVA
nyelvstúdió nyelvtanára ismertet meg az érdeklõdõkkel.
Hosszas kutató munka elõzte meg a nyelvórák bevezetését,
mivel nagyon kevesen vállalnak helyszíni oktatást,
óvodásoknak. Örülünk, hogy sikerült.
Két csoportban folyik a „hittan” oktatás hétfõn délutánonként,
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mivel 14 fõ jelentkezett a három korcsoportból. Érdekes
kifestõket, verseket, meséket-dalokat hoz, a Tiszteletes Asszony
mely leköti a gyerekek figyelmét, így szeretnek oda járni.
Továbbra is kiemelt feladatunk az egészség megõrzés, ami a
munkaközösségi foglalkozások alapja ebben a tanévben és erre
épül a pedagógusok önértékelése is. Felosztottuk a témaköröket
a korcsoportok között, a nagyok a mozgást, a középsõsök a
táplálkozást, a kicsik pedig a gondozást dolgozzák föl. Az elmúlt
tanévben kialakított Só szobát is folyamatosan használjuk.
Kapcsolataink
Nagy sikerrel rendeztük meg, a családi „Nyílt délelõttöt” melyre
sok szülõ és hozzátartozó volt kíváncsi. A gyermekeknek 3D-s
filmvetítést szerveztünk, valamint arcfestéssel, csillámtetkóval,
különbözõ játékokkal készültünk. Mind ez az állatok világnapja
keretében zajlott. A BÜFÉ mindvégig várta az éhes és szomjas
kicsiket. A program megrendezésében segített az „Ovisokért
alapítvány”, a rendezvényt a Községi Önkormányzat támogatta.
Nagy sikerrel lépett fel a Margaréta csoport nyáron, a Falunapon,
szeptemberben a Hagyományõrzõ fesztiválon, októberben pedig
az Idõsek napján. Felváltva szerepelünk az Idõsek klubjában is a
különbözõ ünnepeken, ezzel köszönjük meg a támogatást, amit
kapunk.
Tehetséggondozás
November elején megalakult a Zenemanó csoport azokból a
gyerekekbõl, akik pontos dallam és ritmuskövetéssel
rendelkeznek, valamint szeretnek énekelni, táncolni és
körjátékot játszani. Bemutatkozó szereplésük az elsõ adventi
gyertyagyújtáskor lesz az óvoda elõtt a parkban, amire lelkesen
készülnek.
Kirándulás-kitekintés
Az õsz folyamán, a nagycsoportosok ellátogattak Békéscsabára
a megújult vasútállomásra, a középsõsök Mezõberényben
voltak. Mindkét csoport gyakorolta a lámpás közlekedést, várták
a különbözõ vonatokat, és vásároltak is. A község
nevezetességeit is sorra látogatták, mint liget, kikötõ, posta,
játszótér, körgát, géppark, és mesét hallgattak a könyvtárban.
„Eltelt az idõ”
Ebben a tanévben három pedagógus kap jubileumi jutalmat,
mindhárman 25 évet töltöttek az óvodában. Törökné Szentpéteri
Ibolya, Török Andrea, és Farkas Irén Katalin. Jó egészséget és
sok sikert kívánunk munkájukhoz.
Szintén ebben a tanévben megy nyugdíjba Laudiszné Szabados
Julianna, Julika óvó néni, aki 40 év után döntött úgy, hogy a
pihenést választja a továbbiakban. Nyugdíjas éveihez jó
egészséget kívánunk.
Forró Antalné
intézményvezetõ

Kedves olvasóink és leendõ olvasóink!
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár könyvtári
kölcsönzés és olvasás mellett számos szolgáltatással
rendelkezik.
Díjmentesen igénybe vehetõ szolgáltatásaink:
- könyvtári beiratkozás és kölcsönzés
- álláskeresés
- általános iskolásoknak ingyenes gép és internethasználat
Díjköteles szolgáltatásaink:
- könyvtárközi kölcsönzés egyedi díjszabással
- internethasználat:100 Ft/óra
nyomtatás:
- fekete-fehér szöveg: 20 Ft/oldal
- fekete-fehér kép: 100 Ft/oldal
- színes szöveg 50 Ft/oldal
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- színes kép: 250 Ft/oldal
fénymásolás
- szöveg: 20 Ft/oldal
- kép: 100 Ft/oldal
- faxolás: 300/oldal
- szkennelés: 100/oldal

Segítségünket kérheti pl. word dokumentumok formázásában/
szerkesztésében, hivatalos levelek írásában, álláskeresésben,
önéletrajz írásában, hirdetés/plakát szerkesztésében, Erzsébetprogram pályázat beadásában stb.
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy új könyvek érkeztek a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba. Az állománybõvítés
során törekszünk minden korosztály számára megfelelõ témájú
könyveket rendelni. Ízelítõ az újonnan érkezett könyvekbõl,
melyeket már kölcsönözni is lehet:
Gyerekeknek: Szutyejev:Miau és más vidám mesék; Lázár
Ervin: A manógyár; Kiss Ottó: Ne félj, Apa!
Tinédzsereknek: Leiner Laura:Nélküled, Valahol;Szûcs Vanda:
Eg y ik er pá r ti tk os na pl ój a Sz ak ít óp ró ba , De bo ra
Geary:Láthatatlan boszorkány
Felnõtteknek: Kepes András:Világkép; Csáki Judit: Alföldi
Róbert Magánügy; James Dashner: Halálkúra; WM. Paul
Young:Éva; Bán Mór:Hunyadi A hadak villáma; Paulo Coelho:
A kém; Vámos Miklós Hattyúk dala
Várjuk kedves olvasóinkat és leendõ olvasóinkat!
„Nagyobb csodát nem tudok elképzelni, mint hogy a fehér
papíron a fekete betûk megelevenednek. Megindul a fejében a
képzeletmozi. Az olvasás a legfontosabb.”
(Csukás István)
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Kiskõröst és a Budapest XVI. kerületet másik csoportba
sorolták. .A feljutó megyebajnok Kondoros és a Túrkeve mellé
ide helyezték az Orosháza U23 és a Pick Szeged II. csapatát.
A bajnokságra való felkészülés jól sikerült annak ellenére, hogy
Mezõberényben is és Köröstarcsán is terem gondjaink voltak.
Ennek ellenére pár edzõmérkõzést sikerült „összehozni”.
Az elsõ bajnoki mérkõzésünk szeptember 18-án
Kiskunfélegyházán, a tavalyi ezüstérmes otthonában volt.
Kikaptunk ugyan 6 góllal, de jól játszott a csapat, jól tartották a
csapat egységét.
Az elsõ hazai mérkõzésen nagyon jól játszott a csapat és 31:26-ra
vertük az orosháziakat, akiket rajtunk kívül azóta sem tudta
senki megverni.
A jó játék Kiskunhalason is gyõzelmet érdemelt. A 27:20-as
gyõzelem azért értékes, mert õket rajtunk kívül az óta sem verte
meg senki.
Az Újkígyós elleni megyei rangadón 33:28-ra sikerült legyõzni a
nagy múltú , kiváló játékosokból álló együttest.
A következõ vidéki mérkõzésünk a Pick Szeged utánpótlás korú
csapatánál volt, akik az NB.I-es Szeged közvetlen utánpótlásai.
Nagy iramú, kemény mérkõzésen is jól játszottak játékosaink. A
végén, felfokozott hangulatban záródó mérkõzést is sikerült
megnyerni 26:24-re, így a Köröstarcsa csapata jelenleg a 4.
helyen áll az NB.II-es bajnokságban.
Most két hét szünet következik, ami nem biztos, hogy jó nekünk
a november 5-én , Mezõberényben játszódó KöröstarcsaMezõtúr „presztízs” mérkõzés elõtt.
Majd látjuk. Az biztos, hogy a csapat tagjai a lehetõségek
függvényében mindent megtesznek jó szereplésük, a szurkolók
szórakoztatása érdekében.
A juniorok munkáját és eredményeit sérülések és más problémák
negatívan befolyásolták. Jelenleg a 8. helyen várják a folytatást.
A serdülõk az Országos Gyermekbajnokság U14.III-as
csoportjában versenyeznek ahol 5 csapatból az élen állnak.

SPORTHÍREK
Beindult A 2016/2017. évi Nb II-es
Férfi Kézilabda Bajnokság
Az elõzõ évi NB.II-es szezonban parádésan szereplõ csapataink
/felnõtt és junior/ már július végén megkezdték az edzéseket
azért, hogy erõnlétben és taktikailag is elérjék az elõzõ évi
szintet és beépítsék a csapatba a távozók /Gyaraki, Wágner,
Szõnyi/ helyére érkezõket. /Kiss Norbert, /kapus/, Domokos
Imre/
A junior csapatban sem történt jelentõs változás. A leálló Köpe
helyére érkezett a mezõberényi Krcsmarik Márton.
A bajnokságban szereplõk köre részben megváltozott. Távozott
a csoportból a kiesõ Karcag és a Hajdúszoboszló, míg a

Örömteli eseménynek tartom, hogy hosszas „vajúdás” után,
október 7-én beindítottuk az 1-4 osztályos fiúk részére a
kézilabda /szivacs kézi/ oktatást. A foglalkozásokat Ábelné
Wagner Andrea és Kohutné Oláh Mariann tanító nénik tartják.
Egyelõre heti egy alkalommal megtartott foglalkozásokat a
gyerekek nagyon kedvelik. Mi pedig igyekszünk a fejlõdéshez
szükséges feltételeket biztosítani. Az eddigi foglalkozásokon
mindig 16-18 gyermek vett részt. Várjuk ebbe a korosztályba, de
a 10-14 évesek korosztályába tartozó fiúk jelentkezését is. Az év
hátra lévõ mérkõzéseire hívjuk és várjuk szurkolóinkat,
versenyzõ fiataljaink szüleit is. A mérkõzések eredményeit és a
tabellákat a www.keziszovetseg.hu oldalon lehet megtalálni.
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Rendõrségi felhívás!
A kö zl ek ed és i ba le se te k õs sz el és té le n tö rt én õ
bekövetkezésének elsõdleges oka, hogy a jármûvezetõk nem az
idõjárási-, látási-, és útviszonyoknak megfelelõen vezetik
jármûveiket.
A hideg idõ beköszöntével a csapadéktól csúszós utak, a gyakran
elõforduló esõ, köd, fagy és az ezzel együtt járó kedvezõtlen
látási viszonyok fokozott figyelmet és óvatosságot követelnek
meg.
A jármûvezetõknek tehát fel kell készülni a téli hónapokra
jellemzõ idõjárási körülményekre, melyek a nyári vezetési
stílustól lényegesen eltérõ vezetéstechnikát igényelnek, és
amelyek váratlan helyzet elé állíthatják a forgalomban
résztvevõket.
Az õszi-téli átállás elõkészületeinél fontos a futómû, az
akkumulátor, és a gumiabroncsok állapotának, illetve a világítás,
a fékrendszer és az ablaktörlõk mûködésének ellenõrzése.
Gondoskodni kell fagyálló ablakmosó folyadék biztosításáról is.
Az õszi - téli idõszakban a látási viszonyok gyakran rosszak,
korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármû
világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelõen mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpabúrát
ebben az idõszakban gyakrabban kell tisztítani. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a jármûvek jól láthatóságának
biztosítására.
A közlekedési balesetek megelõzés érdekében figyelemmel a
rosszabb látási viszonyokra
érdemes nagyobb követési
távolságot tartva vezetni.
A síkos utakon való fékezés koncentrált összpontosítást kíván. A
fékút ilyenkor hosszabb, mint optimális fékezésnél.
Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a
kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná
válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a
fékrõl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumiabroncsokra van szükség.
A nyári gumiabroncs már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont
körüli hõmérsékleten pedig megmerevedik. Ettõl a
körülménytõl nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata
balesetveszélyes.
A téli gumiabroncsot azonban úgy fejlesztették ki, hogy
alacsony hõmérsékleten megnõ a tapadási értéke. Ezek az
abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal
vannak ellátva, és rendkívül alacsony hõmérséklet esetén is
rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút.
Ajánlott, hogy a téli gumikban 0,2-0,3 bar-ral legyen magasabb a
nyomás, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás
befolyásolja a profil öntisztuló képességét.
A négy évszakos gumiabroncs nem helyettesíti ugyan a téli
gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Ajánljuk, hogy az elõre nem várt eseményekre történõ
felkészülés érdekében helyezzenek el a gépkocsiban takarót, téli
ruhadarabokat, lapátot, rugalmas vontatókötelet, fagymentesítõ
zárolajozót, elegendõ mennyiségû élelmiszert és italt is.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévõ kerékre
helyezni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét
és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy „éles
helyzetben” a gyakorlatlanság ne okozzon problémát.
Amennyiben a „Hólánc használata kötelezõ” jelzõtábla
kihelyezésétõl, a „Hólánc használata kötelezõ vége”
jelzõtábláig csak olyan jármûvek közlekedhetnek, amelyek
legalább egy hajtott tengelyen a gumiabroncsok hólánccal
vannak felszerelve. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad

5

használni.
Hosszabb utak elõtt a különbözõ média felületen vagy az
ÚTINFORM-nál érdemes tájékozódni az út - és idõjárási
viszonyokról.
Elõfordulhat olyan körülmény is, amikor nem érdemes
kockáztatni az elindulást.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy jármûvel történõ közlekedés
során fordítsanak kiemelt figyelmet az iskolák, buszmegállók
környékén tartózkodó gyerekekre is.
Kérjük továbbá a jármûvezetõket, hogy a jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen „a földútról szilárd útburkolatú útra
való ráhajtás elõtt a jármûrõl a rátapadt sarat - amely a szilárd
útburkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani."
Amennyiben ez elõzetesen nem lehetséges, úgy közvetlenül az
úttestre való ráhajtás után soron kívül intézkedni kell az
útburkolatra felhordott sár, vagy egyéb szennyezõdés
eltávolítására.
A Mezõberényi Rendõrõrs a közlekedési balesetek megelõzése
érdekében az õszi téli idõszakban is kiemelt figyelmet fordít a
közlekedési szabálysértõk kiszûrésére, a forgalom segítésére,
folyamatosságának biztosítására.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy maradéktalanul tartsák be a
közlekedési szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk !
Jakusovszki Zoltán
r. alezredes, õrsparancsnok

Adventi gyertyagyújtás!
A Milleniumi parkban (az Óvoda elõtt) felállításra kerülõ adventi
koszorún minden advent vasárnapon fellobban egy gyertya.
Az adventi gyertyagyújtás legyen közös élmény!
Gyújtsuk meg együtt a gyertyákat
2016. november 27-én, december 4-én,
december 11-én, és végül december 18-án 16 órától!
Programjainkra szeretettel várunk mindenkit!
Ki szeret, s kit szeretnek,
az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
s töltsd boldogan az igaz ünnepet!

Karácsonyi
„„ÖTLETVARÁZS”
ÖTLETVARÁZS” pályázat
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár pályázatot hirdet
1-8. osztályos tanulóknak
papír karácsonyfadísz készítésre!
Fantáziádnak ne szabj határt, lehet térbeli, síkbeli,
kicsi vagy nagy, technika, kivitelezés szabadon választott,a lényeg
hogy azalapja PAPÍRBÓL legyen.
Az elkészített díszeket 2016. december 9-ig,
a Szabó Károly Mûvelõdési Házba hozd be.
(Kérlek írd rá a neved és hogy milyen osztályba jársz,
mivel az alsó és felsõ tagozatosok díszeit külön értékeljük)
Eredményhirdetés 2016. december 11-én 16:00-tól az adventi
gyertyagyújtáson.

TARCSAI HÍRADÓ
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MIKULÁSBULI!!!
2016. december 3-án 9:00 órától szeretettel várunk minden
gyerkõcöt és szüleiket a Szabó Károly Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ MIKULÁSBULIRA!
Kézmûves foglalkozás
10:00 órától Pasenkó bohóc
Ügyességi versenyek
11:00 órától ellátogat hozzánk a Mikulás!

Mikulásszolgálat!!!
Kedves Szülõk!
2016. december 5-én 16:00 órától,
MIKULÁSSZOLGÁLATOT szervez a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár.
Ha szeretné, hogy gyermekének a Mikulás adja át a csomagot,
kérjük legkésõbb december 2-ig (péntekig), 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
E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
Tel: 66/480-824; E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu

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
- tartós álláskeresõk /minimum 6 hónapja regisztráltak/
A képzésben résztvevõk támogatásban részesülnek:
- képzési díj + vizsgadíj 100 %-os támogatása
- utazási költség 100 % -os támogatása
- keresetpótló juttatás folyósítása
Képzéseink:
- Asztalos
- Gazda
- Gépi forgácsoló
- Konyhai kisegítõ
- Kõmûves és hidegburkoló - Raktáros
- Tisztítás-technológiai szakmunkás
- Angol alapfok
- Német alapfok
- Német középfok
- Informatikai rendszergazda
- Pénzügyi termékértékesítõ - Szállodai recepciós
- Szoftverüzemeltetõ alkalmazásgazda
- Vállalkozási mérlegképes könyvelõ
Amennyiben képzéseinkrõl több információt szeretne megtudni,
kérjük bizalommal keressék a munkaügyi kirendeltség
ügyintézõit :
Szász Ibolya (5-ös asztal); Kovács Tamás (emelet 25 év
alattiak)
- ügyfélfogadási idõben / 5630, Békés Múzeum köz 1./
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H : 8:00 - 15:00
K: 8:00 - 15:00
SZ: 13:00 - 18:00
CS: 8:00 - 12:00
P: 8:00 - 12:00

Tel: 06-66/411-747
06-30/743-2812

Közérdekû információk
Kábeltévé díjfizetés
Minden hónap második csütörtökén 9:00-11:00 óráig a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
ENKSZ Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati kékszám: +36 40 824 825
Díjmentes mérõállás bejelentõ automata: +36 80 820 055
Gázszivárgás esetén ingyenesen hívható telefonszám: 80/440141; 80/820-141
Ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos hibabejelentés
Nagy Imre
Köröstarcsa, Kálvin u. 9, Tel.: 06-30/357-2852
EDF Démász Zrt.
Közvilágítás hibabejelentés 06-40/822-000 telefonszámon (4-es
menüpont)
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/822-282
Békés Megyei Kormányhivatal - Ügysegédi Rendszer
Helyszín: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélfogadás ideje: csütörtök 8:00-12:00
Állati tetemek közterületrõl való elszállítása
Gulyás Imre
Köröstarcsa, Martinovics u. 27. Tel.: 06-30/211-0948
Állati tetemek átvétele a gyûjtõhelyen
Nyitva tartása:
Hétköznap
8:00-12:00
13:00-16:00
Szombaton
8:00-12:00
Vasárnap
zárva
Falugazdász
Ügyfélfogadás hétfõnként 9:00-16:00-ig
Helyszín: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Építési hulladék lerakó telep
Nyitva tartási idõ: kedd-csütörtök-szombat: 9:00-12:00 A
hulladékot lerakás elõtt a Tüzép telepen le kell méretni. A mérés
díja: 800 Ft.
Hulladékszállítás
Ügyfélfogadás minden hónap második keddjén 9:00-12:00 óráig
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban.
Békési Hulladékgyûjtõ Kft.
5630 Békés, Verseny utca 3-5., Tel.: 66/643-523
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
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