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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2016. december
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
“Ki szeret, s kit szeretnek,
az szegényebb nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
s töltsd boldogan
Az igaz ünnepet!”
Áldott, szép karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új évet
kíván Köröstarcsa Község
Önkormányzatának nevében
Lipcsei Zoltán polgármester!

A képviselõ-testület 2016. december 1-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 a februári ülésre ismételten napirendre tûzte
a Közösségi Misszió tevékenységérõl szóló tájékoztatót,
különös tekintettel a köröstarcsai ellátásokra.
A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ, valamint a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény alapító okiratainak módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat elfogadta és megbízta a
címzetes fõjegyzõt a változások közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásában való átvezetésével.
A testület a 2017. évi költségvetésében a Sport Alapra 3.487 eFt,
a Civil Alapra 867 eFt, a Mûvelõdési Házban mûködõ csoportok
támogatására 300 eFt-ot határozott meg.
A testület módosította a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 3/4 évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelybõl megállapítható,
hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil.
A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepcióját, és megbízta a polgármestert, hogy az elfogadott
koncepció alapján terjessze elõ a költségvetési tervezetet.
A képviselõ-testület megbízta a hivatalát, hogy gondoskodjon az
önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakások
biztosításáról, a biztosítás megkötését követõen állapítják meg
az önkormányzati lakások lakbérét.
A testület úgy határozott, hogy az Alapszolgáltatási Központban
alkalmazott térítési díjakról az áprilisi ülésén dönt.
A testület módosította a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló rendeletét. 2017. január 1-tõl változnak a gyermekétkeztetésben fizetendõ térítési díjak:
3

Bölcsõdés gyermek, napi négyszeri étkezés
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Óvodás gyermek (tízórai, ebéd, uzsonna)
Iskolás gyermek napközis tanuló
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Menza (csak ebéd)

Nettó
403.-Ft
351.-Ft
402.-Ft
260.-Ft

A Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsõdében a gondozásért fizetendõ intézményi térítési díj
összege: 0 Ft/ ellátási nap.
A képviselõ-testület felülvizsgálta a helyi adó rendeletét. Ez
alapján módosította a helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletét, mely szerint az adóbeszámítást megszüntették.
A testület megbízta a hivatalvezetést, hogy vizsgálja meg az
iparûzési adó 2018. évtõl történõ csökkentésének a lehetõségét.
A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 2016. évi
költségvetésérõl szóló rendeletet. A módosítás után a
költségvetés fõösszege 821.104 eFt-ról 504.462 eFt-ra változott,
mert az el nem bírált területfejlesztési pályázatok tervezett
beruházási összegével csökkent a költségvetés.
A testület elfogadta a 2017. I. félévi munkatervét. Az alábbiak
szerint tartja a testület az üléseit:
Február 2. (csütörtök) 14.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. A vállalkozó háziorvos, fogorvos által az önkormányzatnak
fizetett költségtérítés felülvizsgálata
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló)
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. A házibrigád beszámolója 2016. évi tevékenységérõl, a
brigád 2017. évi feladatainak meghatározása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. Bejelentések
Február 23. (csütörtök) 14.00 óra
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
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módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
5. Bejelentések
Április 27. (csütörtök) 14.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. A Humán és Ügyrendi Bizottság és a polgármester
beszámolója az átruházott szociális és gyermekvédelmi
hatáskörök gyakorlásáról
Elõadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó, Rása Ildikó családsegítõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Tájékoztató a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola oktatási helyzetérõl
Elõadó: Török Imre Mihály igazgató, Gyulai Tankerület
képviselõje
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Június 8. (csütörtök) 14.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló Köröstarcsa község 2016. évi közbiztonságának
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl és
az azokkal kapcsolatos feladatokról
Elõadó: Jakusovszki Zoltán a Mezõberényi Rendõrõrs
Õrsparancsnoka
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a Polgárvédelmi Egyesület tevékenységérõl
Elõadó: Gyaraki Imre elnök
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
2016. évi tevékenységérõl
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes
5. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
6. A Képviselõ-testület 2017. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
7. Bejelentések
8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület elfogadta a civil szervezetek 2017. évi
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támogatására vonatkozó pályázati kiírást, valamint a Szabó
Károly Mûvelõdés Ház és Könyvtárban mûködõ szervezetek
támogatására vonatkozó pályázati adatlapot.
A testület elfogadta a szociális célú tüzelõanyag juttatásainak
szabályaira vonatkozó rendeletét. A kérelmeket 2017. január 9ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem a
Polgármesteri Hivatalban és az Alapszolgáltatási Központban
található.
A képviselõ-testület a Települési Értéktár Bizottság
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
A képviselõ-testület jóváhagyta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú feladat-ellátási
szerzõdést és felhatalmazták a polgármestert a szerzõdés
aláírására.
A testület jóváhagyta a Ligetaljai holtágra vonatkozó
haszonbérleti szerzõdést és megbízta a polgármestert a
szerzõdés aláírásával. A horgásztó bérlõje 2016. december 1-tõl
2026. november 30-ig a Körös-Halért Kft.
A testület elfogadta az önkormányzatnál elvégzett átfogó
pénzügyi ellenõrzés megállapításai alapján feltárt hiányosságok
megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervet.
A képviselõ-testület módosította a pénzgazdálkodással
kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és
ellenjegyzés hatásköri rendjérõl szóló szabályzatát.
A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi éves ellenõrzési
tervét.
A képviselõ-testület 2016. december 12-én rendkívüli ülést
tartott
A testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ szervezeti és
mûködési szabályzatát, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai programját a mellékletekkel együtt, valamint
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát.
A képviselõ-testület elfogadta a Békés Megyei Ivóvízminõségjavító Program elnevezésû, támogatott projekt beruházás során
keletkezett vagyon átadás-átvételt.
A testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a vidéki térségek
kisméretû infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó pályázati
felhívásra önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzésére.
A testület megbízta a hivatalvezetést, hogy keressék fel a
Paprévkerti ingatlanok tulajdonosait, hogy a zártkertjükbõl
ajánlják fel az út részt az önkormányzatnak.
A testület megbízta a hivatalvezetést, hogy készíttessenek
tervezõi költségbecslést a Terézia majorhoz vezetõ útra
vonatkozóan.

December elején több mint 100 családnak tûzifa került
kiosztásra települési lakásfenntartási támogatás keretén belül.
Akinek nincs fatüzelésû fûtésre lehetõsége, de mégis jogosult
volt a támogatásra annak a gázszámlájában mutatkozik a jóváírt
összeg.
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Áldott, békés Karácsonyt!
A pihenõ, lassan álomba merülõ természet, a letisztult, egyre
gyakrabban ködbe, zúzmarába takarózó táj egy dolgos,
termésben és eredményekben gazdag esztendõ végére
készülõdik. Az erdei, mezei vadak ilyenkor már csapatokba
verõdve járják a határt, s azok a madarak, melyek itthon
maradtak, együtt keresik táplálékukat és összebújva õrizgetik az
éltetõ meleget. A korán lenyugvó nap és az egyre hosszabb télies
esték hûvöse talán bennünket, embereket is egyre közelebb terel
egymáshoz.
Megnõ ilyenkor a fény ereje, jelentõsége Tisztelt
Köröstarcsaiak! Megnõ, hiszen a napsugár, ami nyáron
természetes volt, most ajándék. Ragyogása ajándék, melege
pedig szép emlékek kincsestára. A hamarosan fellobbanó
gyertyák, mécsesek talán ezt a ragyogást, ezeket az emlékeket is
visszaidézhetik közénk esténként, ám fényük mégis más,
üzenetük mégis több ezeknél.
Az adventi várakozás, a Megváltó eljövetelének reménysége a
külsõ fényekrõl egyre inkább magunkra, a bennünk pislákoló
érzésekre vonja figyelmünket. Mindeközben, az adventi
koszorú, majd a karácsonyfa bûvös fénykörében körénk gyûlnek
mindazok, akiket szeretünk, akikkel megosztjuk életünket,
érzéseinket. S, amíg a természetben a meleg és a táplálék, addig
az emberi hajlékokban a szeretet és a boldogság az, amely
ünnepet, valódi ünnepet hozhat.
Megtartó, ezredéves támaszként mellettünk álló magyar
keresztény hagyományaink, hitünk egyik legszentebb ünnepe,
figyelmünket a betlehemi jászol felé is fordítja ilyenkor. 2016
évvel ezelõtt ott megfordult a világ. Megfordult, hiszen a
teremtõ ige testté lett, megfordult, mert a Megváltóban
reménységet, erõt kapott az emberiség.
Jól tudom, hogy ma is sokan ezen erõ és reménység híján, talán
megtörten és épp reménytelenül állnak az Advent és a Karácsony
fényfüzérei között.
Forduljunk feléjük! Adjunk nekik hitet, reményt, jó szót,
törõdést, akár magányosan, akár nélkülözõ, ám mégis családias
körben köszönt rájuk az ünnep!
Mondják, hogy Karácsonykor adni a legszebb, legjobb érzés…
Tartsuk ezt szem elõtt úgy, hogy érezzük: mi is kapunk, lélekben,
hitben gyarapodunk mindeközben.
Engedjék meg, hogy ezen gyarapodás, érzelmi feltöltekezés
jegyében kívánjak most Köröstarcsa minden lakosának áldott,
békés Karácsonyt.
Dankó Béla
országgyûlési képviselõ

Boldog Születésnapot!
Kovács Lászlóné, leánykori nevén Bakó Ilona, 1926. november
20-án született. 2016.november 20-án ünnepelte 90. születés-

2015. február 3

napját. Ebbõl az alkalomból az önkormányzat részérõl Lipcsei
Zoltán polgármester köszöntötte.
Ilonka néni 47 évet élt boldog házasságban, melybõl két
gyermeke született. Nagy szeretettel fogadja unokáját, amikor az
meglátogatja.
Meghitt hangulatban, családja körében ünnepelt.

SPORTHÍREK
Kiváló évvége a férfi kézilabdásoknál
Véget ért az NB.II-es
férfi kézilabda bajnokság, ami a köröstarcsai felnõttek részérõl
kiválóan sikerült. Az
elõzõ hírmondóban már
beszámoltam a bajnokság elsõ öt mérkõzésérõl.
Azóta lejátszottuk a Mezõtúr elleni bajnoki mérkõzést,
amit a vendégek nyertek 31:25re, de a mérkõzés végén a rekord
számú szurkoló táborok, nagy
tapssal értékelték ,mind a két csapat
játékát.
A bajnokjelölt Kunszentmártonba jól játszottak a Tarcsai fiúk és
csak 31:26-ra szenvedtek vereséget.
A Makót szívós munkával, hazai pályán gyõzték le a mieink,
22:19-re.
Nehezen indult a Kondoros elleni hazai mérkõzés, de a végére a
tudás és a harcosság nagyobb arányú gyõzelmet ért. /23:15/
Az újonc Túrkeve ellen végig vezettünk, de a sok kihagyott
ziccer és néhány „butaság” miatt nem várt vereséget
szenvedtünk. /Sajnáljuk ! /
A Békéscsaba ellen nagyon akart a csapat, aminek szép
gyõzelem lette a vége. /24:20/
A bajnokság végén számunkra kiváló eredményt mutat a tabella.
Az elõkelõ ötödik helyen végzett a Tarcsai csapat, ami a városok
csapatai között igen szépen mutat.
A bajnokság elsõ részében csak az elõttünk lévõktõl kapott ki a
csapat, sõt legyõzték az orosházi U23-at. A mögöttünk lévõket a
Túrkeve kivételével mind legyõztük. Igazán elismerésre méltó
eredmény ! Csak gratulálni lehet a játékosoknak és azoknak,
akik segítették munkájukat.
A junior csapat most nem olyan sikeres, mint az elõzõ évben
volt. Az új összetételû társaság, változó eredményeket ért el. A
húzó emberek sem tudtak mindig rendelkezésre állni. Az elért 7.
helyezés reális eredményt mutat a még fiatal csapatunk részérõl.
Létszámban ugyan
„gyenge” az Országos Gyermekbajnokságban szereplõ Tarcsai U14-es csapat, de a bajnokság
során elért eredményeik kiválóak . A bajnokságban jelenleg az
elsõ helyen állnak az Újkígyós és a Szeghalom csapatai elõtt 3-3
ponttal. Ez szép eredmény, majd a rájátszásban nehezebb lesz.
Addig is keményen edzeni kell.
Még nem szerepelnek a bajnokságban a 6-10 éves
szivacskézilabdás gyerekek, de sokan járnak a foglalkozásokra
és szépen fejlõdnek. Csak így tovább !
Most pihenõre mennek a csapatok, de január elején-közepén
újult erõvel, kipihenve folytatjuk tovább. Köszönjük a
támogatók, segítõk, szurkolók pozitív hozzáállását, segítségét,
amit a sikereink eléréséhez nyújtottak.
A KSK. versenyzõi, vezetõi nevében minden köröstarcsai
lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog újévet kívánunk.
Széplaki Zoltán szakosztály vezetõ

TARCSAI HÍRADÓ

4
Tabella
NB II férfi felnõtt Dél-kelet
Hely
csapat
M GY D V LG
1. UniTurn Kunszentmárton 11 11 0 0 329
2. P P KHTK
11 8 1 2 333
3. Mezõtúri AFC
11 8 1 2 320
4. OFKSE-LINAMAR U23 11 8 0 3 335
5. Köröstarcsai KSK
11 7 0 4 281
6. Kiskunhalas UKSC
11 5 1 5 256
7. Pick Szeged II
11 4 1 6 286
8. Békéscsabai BDSK
11 4 0 7 259
9. Túrkevei VSE
11 3 0 8 286
10. Makói KC
11 2 1 8 263
11. Újkígyósi KC
11 2 0 9 276
12. Kondorosi KK
11 1 1 9 258

KG
280
285
292
285
267
257
290
291
323
299
302
311

GK
49
48
28
50
14
-1
-4
-32
-37
-36
-26
-53

P
22
17
17
16
14
11
9
8
6
5
4
3

NB II férfi junior Dél-kelet
Hely
csapat
M GY D V LG
1. Újkígyósi KC
10 10 0 0 333
2. Túrkevei VSE
10 9 0 1 357
3. Pick Szeged II
10 7 0 3 338
4. Békéscsabai BDSK
10 7 0 3 334
5. Kiskunhalas UKSC
10 6 0 4 269
6. Makói KC
10 5 1 4 283
7. Köröstarcsai KSK
10 4 1 5 251
8. P P KHTK
10 3 0 7 218
9. Kondorosi KK
10 2 0 8 204
10. Mezõtúri AFC
10 1 0 9 199
11. UniTurn Kunszentmárton 10 0 0 10 158

KG
218
217
199
217
221
248
284
283
284
319
454

GK
115
140
139
117
48
35
-33
-65
-80
-120
-296

P
20
18
14
14
12
11
9
6
4
1
-1

INTÉZMÉNYI HÍREK
Karácsonyi programsorozat
a mûvelõdési ház szervezésében

2016. december

kedveskedtek a kilátogató vendégeknek.
A harmadik gyertyagyújtást a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár rendezte, melyen Bokor Péter és Tóbiás László gitár
kíséretében karácsonyi dalokat adtak elõ. Paczuk Gabriella
pedig Kalkuttai Szent Teréz gondolatait osztotta meg a
vendégekkel. Egy közös éneklés keretein belül Lipcsei Zoltán
polgármester úr és Bokor Péter gyújtotta meg az adventi koszorú
következõ gyertyáját.
A Községi Karácsonyi Ünnepségünket 2016. december 15-én
tartottuk. Elõször Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntötte a
vendégeket, majd az Óvoda Zenemanó tehetséggondozó
csoportja lépett fel. Õket az Arany Gusztáv Általános Iskola
hetedik osztályos tanulóinak karácsonyi tánca követte.

Subrika hagyományõrzõ csoport Decemberi lucázást mutatott
be. Paczuk Gabriella elõadásában Cserháti Zsuzsa: Elfelejtett
szó címû számát hallhattuk. A Kakukktojás csoport ismét egy
igazi karácsonyi mûsorral lepett meg minket, végül pedig a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, a tanév kezdetén
alakult színjátszó csoportja zárta ünnepségünket.

2016. november 27-én, a Milleniumi parkban meggyújtottuk az
adventi koszorú elsõ gyertyáját, így vette kezdetét az idei
karácsonyi programsorozatunk. Az elsõ gyertyagyújtásunkon az
Óvoda Zenemanó tehetséggondozó csoportja volt segítségünkre
zenés, énekes mûsorukkal, valamint az elsõ gyertyát is õk
gyújthatták meg.
Az Adventi idõszak közben nem feledkeztünk meg a
gyerekekrõl, és a mikulásról sem. December 3-án a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Mikulásbulit tartott. A
gyerekeket Pasenkó Bohóc szórakoztatta, és amíg várakoztak a
Mikulás érkezésére volt lehetõségük kézmûveskedni is.

December 5-én este a Mikulásunk ismét szolgálatba állt és a
szülõk kérésére házhoz ment, összesen 21 címre látogatott el.
A második gyertyagyújtáson hagyományosan a Köröstarcsai
Nagycsaládosok Egyesülete közremûködött. Verssel, közös
énekkel és a gyerekek által elõadott A négy gyertya meséje címû
mûsorral készültek, közben forró teával és süteménnyel

A negyedik adventi hétvégén a Református Egyház volt
segítségünkre. A hittanos gyerekek mûsorát követõen Bátori
Lászlóné református lelkész beszédét hallhattuk. Majd az
adventi koszorú negyedik gyertyáját Bátori Lászlóné tiszteletes
asszony és Pardi Ferenc egyházgondnok gyújtotta meg.
Köszönjük a támogatást Fehér Lászlónak és a Körös Vegyipar
Kft-nek az adventi gyertyákért, Ombodi Róbertnek és
családjának a teázáshoz szükséges alapanyagokért, Gyaraki
Imrének és a Gyaraki Tetõ Kft-nek a pogácsáért és forralt borért.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház égisze alatt mûködõ
szinitanoda nevében Paczuk Gabi külön köszöni Szabados
Katának a sok segítséget,és Forró Antalné Ági óvó néninek a
nevelési tanácsadást.
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár minden dolgozója
ezúton is Boldog Karácsonyt, egészségben és sikerekben gazdag
Boldog Új évet Kíván a település lakosainak.

2016. december

TARCSAI HÍRADÓ

5

lyeket, amely során valótlan állításokkal és indokokkal
megtévesztik az ott lakókat, elterelik figyelmüket, majd
eltulajdonítják pénzeiket, vagy egyéb értékeiket.
A besurranó tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, a
lakásba mennek, ahol gyors szemlélõdés közben felkutatják a
pénzt, vagy más értéket, melyeket a helyszínrõl
eltulajdonítanak.
A hasonló bûncselekmények megelõzése érdekében: Ne
hagyják, hogy kedvesen és udvariasan beszélõ idegen
személyek; különbözõ jó hír közlésével becsapják!; Idegen
személyt soha ne engedjenek a lakásba!; Tartsák zárva az utcai
kaput és a lakás bejárati ajtaját!; A kapukulcsot mindig tartsák
maguknál, ne a kapura akasszák!; Lehetõleg ne tartsanak a
lakásban nagy mennyiségû pénzt!; A Szomszédok Egymásért
Mozgalom a lakókörnyezet éberségével távol; tarthatja az
idegen,gyanús személyeket.

Felhívás emlõszûrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követõen a második
leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlõszûrésre és méhnyak szûrésre kapnak meghatározott
idõnként meghívólevelet. Emlõszûrésre kétévente a 45-65 éves
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szûrésre háromévente a
25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló
meghívást. Emlõszûrésre a meghívólevélben pontosan
megírják, hogy hová és mikor várják a szûrendõ hölgyet, ha az
idõpont nem felel meg, akkor lehetõsége van az idõpont
módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szûrésre a
meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelõket lehet
felkeresni, elõtte a szakrendelõvel idõpont egyeztetés szükséges,
hogy a várakozási idõ minimális legyen. A meghívólevelet
mindenki vigye magával.
Az emlõrák a nõk leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán
elõfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul
elõ, és mintegy 2800 nõ veszti életét évente a betegség
következtében. Az emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye
annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség
felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb
orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben csomót tapint.
Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák többnyire fájdalmatlan,
sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínû, hogy
megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a
fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt
sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után
fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elõ
méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás
pedig évente meghaladja a 400 fõt. Hazánkban a méhnyak
szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekintélyes hányada nem él e
lehetõséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a
betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szûréseken Önmagáért, családjáért.

RENDÕRSÉGI HÍREK
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi ünnepek
idõszakában fokozottan lehet számítani a községben megjelenõ
besurranó tolvajokra, trükkös tolvajokra, gépkocsi feltörõkre, és
bevásárló helyen megjelenõ alkalmi tolvajokra.
A trükkös tolvajok felkereshetnek lakásaikon idõs szemé-

Tisztelt bevásárlók!
Utazó bûnözõk jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben,
bevásárló helyeken és a piac területén is. Ezeken a helyeken a
tolvajok kihasználják a vásárlásba feledkezett vevõk
figyelmetlenségét, és tõlük pénztárcát, vagy más értéket lopnak
el.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során: Ne
hagyjanak pénztárcát a bevásárló kosárban!; Pénztárcáikat a zárt
kézitáskában, vagy ruházatuk belsõ zsebeikben tartsák!; A már
megvásárolt értékeket ne hagyják õrizetlenül; A mobiltelefont ne
tartsák jól látható helyen!; Irataikat lehetõleg ruházatuk belsõ
zsebében tartsák!; A bankkártyával ne tárolják együtt a
feljegyzett PIN kódot!
Tisztelt gépjármû tulajdonosok!
A bûnelkövetõk egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a
gépkocsival a bevásárló helyre érkezõket, és feltöréssel, vagy
nyitva hagyott ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gépkocsiból az
ott jól láthatóan elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont,
iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedõk figyelmét, hogy:
Parkoláskor a jármûben ne hagyjanak jól látható helyen értéket!;
A gépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be!; Ne
hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
Megjelent a legújabb telefonos csalás!
Számítani lehet arra, hogy távbeszélõn keresztül telefonos
csalók hívják fel Önöket, és valamelyik mobiltelefon szolgáltató
képviselõjének adják ki magukat.
Azt hazudják, hogy nyereményjátékon kisorsolták a hívott
számot, az ígért pénznyereményhez pedig úgy juthat hozzá az
állítólagos nyertes, ha egy bank automatába helyezve kártyáját
beüti a telefonon megadott kódot.
A kód azonban valójában egy telefonszám, az áldozat ugyanis
egy ismeretlen ember mobilját tölti fel a saját folyószámlájáról.
Ezekben az esetekben a nyeremény nincs, csak veszteség!
Tisztelt lakosság!
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét a polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletérõl szóló 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben
foglaltak maradéktalan betartására.
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkezõ személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !
„Kis és közepes tûzijáték terméket (a közepes tûzijáték
termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák
mozsarakban” és a római gyertya kivételével) a petárda
kivételével nagykorú személyek december 28-ától 31-éig
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve
egy idõben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig

TARCSAI HÍRADÓ

6

tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak
szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tûzijáték termék (a közepes tûzijáték
termékek esetében a bombák, a „tûzijáték bombák
mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én
18.00 órától január 01-én 06.00 óráig engedély hiányában is
felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá
a vevõ által visszaadott kis tûzijátékterméket a 30. § (2)
bekezdésében meghatározott idõtartam lejártát követõ öt
napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt
köteles térítés nélkül visszavenni.”
A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése
érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai
terméket kíván felhasználni, csak fokozott óvatossággal, a
termékeken látható felhasználási szabályok maradéktalan
betartásával tegye!

Tisztelt Köröstarcsaiak!
A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét fejezi ki a lakosság
biztonsága érdekében végzett tevékenységünkhöz nyújtott
segítségükért, megértésükért és együttmûködésükért!
A Mezõberényi Rendõrõrs munkatársai nevében Köröstarcsa minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog új évet, és jó egészséget
kívánok!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes Õrsparancsnok

Bokor Imre és neje
Bartalus Margit
december 3-án
ünnepelték
50. házassági
évfordulójukat.
Szeretettel köszönti
õket családjaik,
rokonok, barátok.
Szeretetben gazdag, békés Karácsonyi
Ünnepeket kívánnak a település
minden lakosának a Köröstarcsáért
Barátok Egyesülete tagjai.

Áldott, Békés Karácsonyi
Ünnepeket kíván Somogyi-Vida
Szilvia és Somogyi Tamás!

Szeretetben gazdag, békés karácsonyi
ünnepeket kíván Fehér László és
A Körös Vegyipar Kft.
Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket kíván Gyaraki Imre
nevében a Gyaraki Tetõ Kft.
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván a
Liget Fish Kft. és a Körös- Halért Kft.!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kíván a Tiba Kereskedõház!

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket
kívánnak a Nyugdíjas klub tagjai!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánnak a Pusi Szóda Kft dolgozói!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánok üzletfeleimnek és
Köröstarcsa minden lakosának!
Puskás László vállalkozó
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés boldog új esztendõt
kíván a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván minden
eddigi és leendõ vendégének a
Kishajó Kikötõ!

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁN
ÖNNEK ÉS TISZTELT
CSALÁDJÁNAK
A JÓKAI ABC
AZ ÚJVÁROSI CSEMEGE
ÉS A TIP-TOP ABC
VALAMENNYI
DOLGOZÓJA !
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