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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. október

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

18. évfolyam 8. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Községi ünnepség
Nemzeti ünnepünk községi ünnepsége a Kossuth téren az Arany
Gusztáv Általános Iskola tanulóinak emlékidézõ, megható
mûsorával vette kezdetét, melynek felkészítõje és kitalálója
Wagner Éva pedagógus volt.

Ünnepségünk a ligetben folytatódott, ahol házasságkötésük és
gyermekük születése alkalmából ültettek fát a családok.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
hogy emlékezetessé tegye a településen történt házasságkötéseket, hogy köszöntse a Köröstarcsára „érkezett”
újszülötteket emlékfák ültetését határozta el 159/2009.(IX.10.)
számú Képviselõ-testületi határozatával.
Gyermekük születése alkalmából fát ültettek:
1. Balán György és Szekeres Annamária gyermeke Balán
Annamária
2. Ármás Zoltán és Bereczki Mónika gyermeke Ármás Emese
3. Török Ferenc és Szegedi Györgyi gyermeke Török Marcell
Ferenc
4. Boros Antal és Kukuk Krisztina gyermeke Boros Levente
5. Dósai László és Gál Mónika gyermeke Dósai Márió László

Ezt követõen dr. Rákóczi Attila a Békés Megyei Kormányhivatal fõigazgatójának ünnepi beszédében a 62 évvel ezelõtti,
történelmet író eseményre emlékezett és az akkori
szabadságérzés és hazafiság eszméjének fontosságát emelte ki.

Az ünnepi beszédet követõen a település intézményeinek és civil
sz er ve ze te in ek me gj el en t k ép vi se lõ i h el ye zt ék el a
megemlékezés koszorúit a kopjafánál.

Házasságkötésük alkalmából fát ültettek:
1. Török Ferenc és Szegedi Györgyi
2. Balán György és Szekeres Annamária
Paczuk Gabi pedig Joyce Kilmer és Gyurkovics Tibor
„Gyermekszületés” gondolatait idézte.
Végül 11 órától kezdetét vette az ünnepi képviselõ-testületi ülés
a Szabó Károly Mûvelõdési Házban, ahol Lipcsei Zoltán
polgármester úr adta át Bátori Lászlóné református lelkésznek a
„Köröstarcsa községért” kitüntetõ címet.
Az önkormányzat 11/2013.(XI.15.) számú rendelete alapján
Köröstarcsa községért kitüntetõ cím adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik
(amelyek) a tudományok, a mûvészetek, a fejlesztés, a kutatás, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés, sport vagy a gazdasági és közélet
terén kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájukkal
hozzájárultak Köröstarcsa község fejlõdéséhez, hírnevének
növeléséhez.
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A képviselõ-testület a 145/2018.(VI.28.) számú határozatával
úgy döntött, hogy Köröstarcsa Községért címet 2018. évben
Bátori Lászlóné református lelkésznek adományozza.

2018. október

Boldog születésnapot!
2018. november 22-én ünnepelte 90-dik születésnapját Krosics
Jenõné, Ica néni. Ebbõl az alkalomból köszöntötte Lipcsei
Zoltán polgármester, aki átadta Ica néni részére az
önkormányzat ajándékát és az Orbán Viktor miniszterelnök által
aláírt emléklapot.
1928.10.22.-én született Köröstarcsán. 1 fia, és két lánya van, 4
unokája, 7 dédunokája. Ükunokája még nincs, bár már nagyon
várja. Köröstarcsai asszonykórus alapító tagjai közt volt, bár
mostanában már nem lép fel a kórussal. Szeret olvasni,
keresztrejtvényt fejteni,a kertben szorgoskodni a szép virágait
ápolgatni.
Jó egészséget és hosszú boldog éveket kívánunk Neki!

Lipcsei Zoltán polgármester,
Bátori Lászlóné református lelkész
Bátori Lászlóné
Bátori Lászlóné Balogh Mária Nagytiszteletû Asszony
Hajdúböszörmény szülöttje. Az általános és a középiskolai
tanulmányait a szülõvárosában végezte. 1983-ban érettségizett a
Bocskai István Gimnáziumban. Még ebben az évben felvételt
nyert a debreceni Teológiai Akadémiára, ahol 1988-ban
diplomázott. 2001-ben vallástanári diplomát szerzett a
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.
A lelkészi szolgálatát Mezõsason kezdte 1988-ban
segédlelkészként, majd 1989-tõl lelkészként szolgált 1995-ig.
Bátori Lászlóné Nagytiszteletû Asszony 1995. augusztus 22-e
óta beiktatott lelkésze a Köröstarcsai Református Egyházközségnek.
Az elmúlt több mint két évtizedben példaértékû és magas
színvonalú munkájával hozzájárult Köröstarcsa község,
valamint a Köröstarcsai Református Egyházközség fejlõdéséhez, hírnevének, megbecsülésének növeléséhez.
Vezetése alatt a Református Egyházközségünkben jelentõs
fejlesztések, beruházások valósultak meg:
- a köröstarcsai református templom kétszeri felújítása 1996ban és 2008-ban,
- 2005-ben az új ravatalozó megépítése a református egyház
temetõjében,
- a csárdaszállási templom megépítése 2007-ben,
- a parókia és gyülekezeti terem újjáépítése 2017-ben,
ezek a beruházások nagyban szolgálják településünk és
egyházközségünk fejlõdését.
Jelentõs fejlõdés következett be községünkben a hitoktatás
területén is, mely a Nagytiszteletû Asszony áldozatos
munkájának köszönhetõ. Jelenleg is közel száz gyermek vesz
részt a hitoktatásban a köröstarcsai és a csárdaszállási óvodában
és általános iskolában.
A református egyházközségünkben végzett tevékenysége
nagyban hozzájárult Köröstarcsa fejlõdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez.
Az ünnepségen Paczuk Gabi, Sohonyai Attila Ments meg címû
versét adta elõ.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Idõsek világnapja
2018. október 1-jén került megrendezésre a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban az Idõsek világnapja.
Lipcsei Zoltán polgármester úr köszöntõjében kiemelte az idõs
kor fontosságát, valamint azt is hogy elismerésre méltó a
kitartásuk, tapasztalatuk pedig meghallgatást, és megbecsülést
érdemel. A köszöntõt követõen a Napköziotthonos Óvoda
Zenemanó Tehetséggondozó csoportja kedveskedett a
vendégeknek mondókás táncos mûsorukkal.

Rózsás Viki nosztalgia mûsorában Kovács Kati, Harangozó Teri,
Katona Klári slágereit énekelve egy vidám hangulatú estét
teremtett az idõskorú vendégeknek.

Országos Könyvtári Napok
Az idén is csatlakozott a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár az Országos Könyvtári Napokhoz. Az idei év témája:
Könyvtárak-Közös tudás-Közösségi hozzáférés. Az országszerte megvalósuló programok célja az olvasás- és

2018. október

TARCSAI HÍRADÓ

könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások népszerûsítése.
Új köntösben a kosárfonás-papírfonás téma is szerepelt ezen a
héten. Az õsz jegyében süni készült ez alkalomból. Könyvtári
kreatívok témában várjuk továbbra is a kreatív anyukákat,
fiatalokat, de a nagymamákat is! Figyeljétek a facebookon a
plakátot!
Családbarát témában a Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesületével közösen Családi activity partit rendeztünk, mely
nagyon jól sikerült, talán éjszakában nyúlóan is tudtunk volna
játszani és jókat nevetni. 4 nagy csapatot alakítva ment a játék és
a rablás. Melyik csapat gyõzött? Természetesen a gyerekek
csapata. A nagycsaládosok egyesületének jóvoltából még finom
vacsora is készült.
Olvasó sokk témában alsó tagozatos gyermekek a vetélkedõ
során megmászták a „Tudáshegyét”. Csapatverseny során
szükségük volt a szövegértés képességükre. Téma: Mátyás
király, az igazságos, hiszen Mátyás király emlékévet írunk:
Mátyás király születésének 575. és királlyá választásának 560.
évfordulója alkalmából. Így a feladatok kapcsán sok mindenrõl
gyûjtöttek információt a gyerekek, mind Mátyásról, családjáról
és a középkorról. Még sokat tudtunk volna mesélni, kár hogy az
idõ mindig korlátoz minket.

Bauer Barbara író és Oszlánszky Rita beszélgetõtárs
Bauer Barbara etyeki írónõt hívtuk meg erre az alkalomra, bízva
abban, hogy felkeltjük az õ könyve iránti érdeklõdését a
köröstarcsai lakosoknak, olvasóknak. Beszélgetõtársnak
Oszlánszky Ritát hívtuk meg, aki a megjelent könyvei nagy
részét is olvasta. Sok-sok jó kérdéssel bombázta az írónõt.
Persze már többen is olvastak tõle regényeket. Eddig 8 könyve
jelent meg a magyar könyvpiacon és hamarosan megjelenik a 9.
is. Egyre nagyobb érdeklõdés övezi a könyveit, egyre több
helyre hívják meg és több sajtóhírek is jelenik meg róla. Nagyon
jó stílusban ír. Eleinte könnyed témákról írt regényeket, amelyek
kötõdtek a szakmájához, ugyanis légi utaskísérõ volt 15 éven
keresztül. Mostanában pedig szépirodalmi értékû történelmi
családregényeket ír egyre nagyobb sikerrel. Egy-egy kort mutat
be minden szépségével és szörnyûségével együtt egy-egy fõhõs
személyiségf ormálódásán át. Ezen könyvek megírásához
hosszas kutatómunkára is szükség van, de ez is az írás része,
melyben férje is segíti. Lelki témákat is feszegettünk, melyekre
jó tanácsokat adva olyan gondolatokkal térhetett haza a látogató,
hogy megfontolja mi is az életem értelme, milyen céljaim
vannak még az életben.
Remélem ezek után más is kedvet kap és eljön a könyvtárba,
hogy egy jó Bauer Barbara könyvet kölcsönözzön.

2015. február 3

„Bezzeg az én idõmben…”
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 azonosító számú"Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek (Településeinkért) "címû pályázat egyik
programja a Generációk közti kapcsolat kialakítása.
Az elsõ alkalmon megismertük az idõsebb generációt.
Megpróbáltuk megérteni õket, mi az ami a mostani és mi az ami a
régi generációt is foglalkoztatta, foglalkoztatja. Általában a nõk
tovább élnek, mint a férfiak. Így ezen a találkozón is õk voltak.
Kibeszélhették, hogy mi történt régen „Bezzeg az én idõmben
még máshogy volt….” Hogy is volt?
Nagy izgatottsággal meséltek gyerekkorukról, az iskoláztatásról. Régen még sok kis gazdaság élt a település környékén.
Virágkorát élte a tanyavilág. A tanyákról gyalogosan jártak be a
gyermekek az iskolába pl Gácshátról. Nagy létszámú iskolai
csoportok voltak. Külön a fiúk és külön a lányok.
Csárdaszálláson vegyes korosztályú csoportok mûködtek.
Akkoriban nem volt szabad ujjon számolni. Emiatt Gombos
Jolán körmöst kapott. Nagy volt akkor a fegyelem, szigorúság
volt. A rosszakat kiállították a sarokba vagy letérdepeltették
kukoricára. Nem is mindenki tudta elvégezni a nyolc osztályt.
Sokaknak el kellett menni már kisebb korban dolgozni. Akiknek
volt tehetsége és a szülõk is megtehették akkor kitanítatták. A
tanuláshoz még nem volt villany, csak lámpa. A kisebb gyerekek
feladatot kaptak: libaõrzés, disznóetetés, napraforgó bugázás,
tengeri morzsolás, cukorrépaföldeken kapálás, ritkítás,
csomózás, koronázás, gyapotszedés, aprójószág etetés. A fiúk
béresnek mentek el aratáskor.
Visszaemlékeztek a bálokra, ami lehetõséget adott a fiataloknak
az ismerkedésre, szórakozásra. Természetesen a lányokat
akkoriban a vasárnapi (hiszen a szombat még munkanap volt)
bálra a gardedám, hölgykísérõ, sok esetben az anya vagy
nagymama kísérte el este fél 8 körül. Mindenki azt figyelte, hogy
ki kivel táncol, ki árulja a „petrezselymet”, azaz nem kérték fel
táncra a legények. Tánciskolába is jártak novemberben, mely 4
hétig tartott, a végén vizsgabállal zárult. Ha valamelyik leány új
ruhát kapott az elsõ alkalom ahova felvette a templomi
istentisztelet volt. Az udvarlási idõszak eltérõ volt fél évtõl
másfél évig is lehetett. Majd házasság lett belõle és annál a
szülõnél maradtak, ahol több volt a hely, általában a lányos
háznál. Több generációs családok éltek együtt. 20. évet
meghaladva már a lányok öreglánynak számítottak. Télen a
Halászcsárdába (Kétpotyka) jártak szórakozni. A mozizás is egy
kikapcsolódási lehetõség volt hétvégenként.
Odaadással beszéltek a nyári munkákról, napszámban eltöltött
idõszakról. (Június 29-én szakad meg a búza töve, indul az
aratá s.) Elbes zélté k ki miben vett részt az aratá skor.
Családonként 5-6 hold földterületen termeltek búzát. A
cséplõgép egyik helyrõl ment a másikra. Volt, aki név szerint
felsorolta ki volt náluk az aratáskor a gépész, a kévevágó, a
rudashordó, a törekhordó, a szalmakazalos. A learatott búzát
vitték a Csípes Malomba, majd megkapták a lisztet, melyet 3
részre osztottak: süteménynek való liszt, kenyérliszt és korpa. A
korpát a disznónak adták oda. Köröstarcsán 1964-tõl már
kombájn végezte a nagy munkát.
A Körös parton vályogvetéssel is foglalkoztak, akkoriban még
sok vertfal is készült. Egy régi név is felkerült szóba: az öreg
„békás” Kovács János, aki vályogot vetett.
-folytatás a Tarcsai Híradó
következõ számábanLakatosné Kurucsó Anikó
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Postai világnapi megemlékezés és
emléktábla-avatás Köröstarcsán
Köröstarcsa, 2018. október 9. - A Postai Világnap alkalmából
megemlékezés és emléktábla-avatás volt Köröstarcsán.
Tóth László a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány
kuratóriumának elnöke világnapi megemlékezésében a 144
évvel ezelõtt megalakult Világposta Egyesületrõl és annak
történelmi jelentõségérõl beszélt. Kiemelte, hogy a
világszervezetet megalapító 22 állam mellett az 1867-ben
önállóvá vált Magyar királyi Posta fõigazgatója is részese volt az
alapításról szóló döntéshozatalnak, és az õ aláírása is olvasható a
nagyjelentõségû megállapodáson.
A világnapi megemlékezés
részeként a postaépület falán leleplezték azt az emléktáblát, amelyet a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
készíttetett az idén 150 éve
megnyitott helyi posta
jubileumának tiszteletére.
Végh Judit, a Köröstarcsáért Barátok Egyesületének
elnöke ünnepi beszédében
kiemelte,
milyen sokat
jelent településüknek a
posta, és büszke rá, hogy a
kiegyezés után elsõk között
nyílt Tarcsán “igazi” magyar posta. Beszéde után
Illin József és Végh Judit
Illin Józseffel, a Postások
Szakmai Egyesületének területi elnökével együtt leplezte le az
emléktáblát. A postaépület üvegablakait a postáról, postásokról
készített gyermekrajzok díszítették.
A Dél-alföldi régióban a köröstarcsai emléktábla a második, ami
korunk emberének és a jövõ nemzedékeknek hirdeti a helyi
posta hajdani megnyitásának posta- és településtörténeti
jelentõségét.
Forrás: http://www.dapta.hu/emlektabla-avatas-esmegemlekezes-a-postai-vilagnaprol-korostarcsan/
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résztvevõket. A ZUMBA® Fitness könnyû táncos-fitnesz
mozgásforma, hatékony és szórakoztató, perzselõen forró latinamerikai ritmusokkal és vicces koreográfiákkal. A táncokba
beépített zumba gyakorlatokkal erõsíted izmaidat és formálod
alakod, szinte észrevétlenül.
Szerdánként várok minden kedves jelenlegi és leendõ zumbázni
vágyó vendéget 17:30-tól a Szabó Károly Mûvelõdési Ház
nagytermébe.
Csaplár Dominika
zumba oktató

Köröstarcsai csapat a Nemzetközi
Balatoni Bojlis Horgászversenyen
Az idén szeptember 27 és október 7 között, hatodik alkalommal
került megrendezésre a Nemzetközi Balatoni Bojlis
Horgászverseny, 120 km hosszan a Balaton körül. A behúzós
bojlis horgászversenyen 100 csapat indulhatott, a max. 4 fõs
csapat hat bottal horgászhatott, a verseny idõtartama 184 óra
volt. A köröstarcsai horgászokból álló Cavity Eye Fishing Team
a tavalyi Békés Megyei Bojlis versenyt megnyerve jutott be a
nemzetközi versenyre. A csapat tagjai Kaplonyi Zoltán, Miklós
Gábor, Szûcs Attila és Végh Judit.
A zord idõjárás és a szeszélyes Balaton ellenére a csapat
eredményesen küzdött és összesítve a 18. helyen végzett. Az
utolsó napon Miklós Gábor 21,6 kg-os tõpontya a napi
legnagyobb hal díját elnyerte. Kaplonyi Zoltán 19 kg-os
tõpontya is szép példánynak bizonyult. A csapat összesen 309 kg
halat fogott, amelybe csak az 5 kg feletti példányok számítottak
bele, az öt legnagyobb hal 73,1 kg volt.
A verseny nagy élménye volt az 500-800 m-re történõ behúzás
majd fárasztás a Balatonon, ahol a hullámok és a szél, valamint a
sötétség sokszor kihívást jelentett. Csapatunk fáradhatatlanul
küzdött a fonyódi szabadstrandon és 184 órát végig horgászva
szép eredményt ért el.
Ezúton is megköszönjük, horgásztársainknak a kölcsön adott
felszerelést, a szponzor cégnek, a köröstarcsai lakosnak, hogy
végig kísérték a versenyt és szurkoltak nekünk.

SPORTHÍREK
Zumba party Köröstarcsán
Október 7-én a település zumbás eseményén több mint 50-en
vettek részt legkisebbektõl az idõsebb korosztályig. Az általános
iskola tornatermében 9 meghívott vendégoktató, köztük Lukács
Cinti és Zsolnai Tamás diktálták a ritmust és mozgatták meg a

Végh Judit, Miklós Gábor és Szûcs Attila
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Kézilabda
Ismét régi fényében a tarcsai felnõtt csapat az NB. II-ben.
Az elõzõ cikkünkben arról számoltunk be, hogy a körülmények
kedvezõ változásainak köszönhetõen az MKSZ. mégis csak az
NB. II-be sorolta be csapatunkat. Ennek hatására gyorsan
elkezdõdött a munka. Július 30-a óta teljes odaadással
megkezdõdött az alapozás a régi-új játékosokkal.
A megmaradó játékoskeret az új fiúkkal kiegészítve biztatónak
látszott, hiszen mindenki jó képességû, rutinos és kellõen
motivált a sikerek elérésére.
Az alapozást követõen megkezdõdött a csapat „összedolgozása”. A régi stílus újbóli elsajátítását követõen igyekeztünk a
csapatnak edzõpartnereket találni, de ekkorra már szinte
mindenkinek végleges volt a programja. Ennek ellenére két
mérkõzést játszottunk a szintén NB.II-es Berettyóújfaluval.
/35:24 és 24:26./ Az edzésidõ többi részét a védekezés pontos
elsajátítására és a figurák gyakorlására fordították.
A nagy odaadással végzett edzésmunkából is látszott, hogy
egyre jobban „összeérik” a csapat.
És szeptember 15-én elkezdõdött a bajnokság. Jött a megyei
rivális Kondoros, akik jó játékerõt képviselnek. Az elsõ félidõ
még döcögött, de a végére remek gyõzelem született /22:17/.
Szép bemutatkozás volt.
A következõ héten az elõzõ évi 4. helyezett Kunszentmárton
csapatához látogattunk. Az elsõ félidõben felváltva estek a gólok
/13:13/ de a szünet után sikerült 4 gólos elõnyt elérni, amibõl
taktikus játékkal sikerült két gólos elõnyt megtartani. /24:26/
A második vidéki mérkõzésen a tavalyi nagy rivális, Makó ellen
felváltva estek a gólok, majd a 20. percben már néggyel
vezettünk. Egyre mutatósabb játékkal sikerült jól visszavágni a
Makónak a tavalyi fájó vereségért. /23:30/
A következõ hazai mérkõzésen a jó játékerõt képviselõ, újonc
Kiskunmajsa ellen rosszul kezdtek a mieink. Idegesek,
pontatlanok voltak, ezért elhúztak a vendégek /4:10/ Ezután
ritmust váltottak a mieink és a második félidõre elfáradó
vendégeket 31:25-re legyõztük. Dicséretes volt a látott,
áldozatos csapatmunka, amit a mieink bemutattak.
Ezt követõen a sikereken önbizalmat szerezve látogattunk el a
tavalyi bronzérmes Békéscsabai DKSE-hez amely szintén
vereten volt még akkor. A kiváló képességû fiatalok ellen óriásit
játszott a csapatunk. A 19. percben már 10:3-ra vezettünk. Nagy
csata volt. A második félidõ közepén megközelített a DKSE. de
parádés játékkal imponáló gyõzelmet arattak játékosaink.
/22:28/ Régi „tarcsai” játékot láthattunk., ami nagyon tetszett.
Legutóbbi hazai mérkõzésünket az Újkígyós ellen vívtuk. A
kiesõ helyen álló Kígyósiak
Nem adták fel, megharcoltak minden labdáért. Szünet után a
fáradó vendégek ellen minden játékos lehetõséget kapott és így
is biztos volt a siker. /32:24/
Hát eddig csak szépet és jót mondhatunk az újjá alakított,
veretlen csapatunk játékáról. Ez szép munka volt. Ez alatt a rövid
idõ alatt szakmailag, emberileg összekovácsolódott a csapat és
kiváló képességeiket bemutatva ezt érték el. Hat mérkõzés- 12
pont. Kiváló.
Most egy kis pihenõ következik, amelyet arra kell felhasználni,
hogy az eddig szintén veretlen Pick Szeged U23 otthonában jól
és sikeresen szerepeljünk november 11-én.
Ifjúsági csapatunk is „összekapta magát” Mohácsi Árpád edzõ
vezérletével. Sajnos Makón nem éltek a lehetõségeikkel így
jelenleg a 4. helyen állnak a 8 ponttal. Ez is szép eredmény.
Kérjük, hogy a továbbiakban is látogassák mérkõzéseinket és
buzd ítsá k spo rtsz erûe n csa pata inka t a to vább i sik eres
szereplések érdekében.
HAJRÁ TARCSA.
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hely
csapat
M
1. Köröstarcsai KSK 6
2. Pick Szeged U23 6
3. Békéscsaba DKSE 6
4. Mezõtúri AFC
6
5. Kunszentmárton 6
6. Békéscsabai BDSK6
7. Csongrádi KSE
6
8. Kiskunmajsai KC 6
9. Túrkevei VSE
6
10. Kondorosi KK
6
11. Makói KC
6
12. Felföldi István SE 6

GY
6
6
5
4
4
3
2
2
1
1
1
0

D
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

V
0
0
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

LG
169
174
182
168
176
174
167
167
155
150
153
139

KG
135
143
156
147
178
170
179
186
160
157
179
184

GK
34
31
26
21
-2
4
-12
-19
-5
-7
-26
-45

P
12
12
10
8
8
6
5
4
3
2
2
0

Birkózás
2018. október 6-án Gyomaendrõdön megrendezett Területi
Diákolimpián Schmél Zoltán I., Schmél Ferenc pedig II.
helyezést ért el.

Schmél Ferenc, Hencz Gyula edzõ, Schmél Zoltán

A kéményseprõ kívánsága:
Ne kelljen aggódni a biztonságért
- Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély
számára ingyenes?
A kémények idõszakos ellenõrzése a magányszemélyek számára
már több mint két éve ingyenes. Amennyiben családi házban él
és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a
kémén ysepr õ akkor jön, amiko rra a kémén ytula jdono s
idõpontot foglal.
- Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglalkozni?
A fûtési szezon végeztéve l, amikor az otthoni tüzelõfûtõ bere ndez ések et már nem, vagy csak alka lman ként
használjuk, érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással,
ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat. Nem célszerû ugyanis
ezeket a teendõket a következõ fûtési szezon elõtti utolsó
napokra halasztani. A kéményseprõ a füstelvezetõ épségét,
valamint a fûtésrendszer mûködését ellenõrzi. Célja az esetleges
problémák kiszûrése, a balesetek megelõzése. A vizsgálat során
a szakemberek alaposan átnézik az égéstermék-elvezetõket,
ellenõrzi k azok mûszaki állapotát, megvizsgá lják, hogy
biztosított-e az adott helyen a fûtés biztonságos mûködéséhez
szükséges mennyiségû levegõ, illetve annak utánpótlása,
emellett elemzik a tüzelõberendezésbõl távozó égéstermék
összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos a
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mihamarabbi javításról intézkedni.

- Mi a menete, ha szeretném
kitakaríttatni a kéményemet?
Aki az online ügyintézést választja,a www.kemenysepres.hu
honlapon elõre megadhat kéthárom, kéményellenõrzésre megfelelõ napot ebben az esetben a kéményseprõk telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és
közösen megállapodnak az ellenõrzés pontos dátumáról és
idejérõl.
A katasztrófavédelem kéményseprõi gyakran tájékoztató
levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetõség van az
ellenõrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele
ekkor sem kötelezõ.
Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, õk az elõhívó nélkül,
ingyenesen mûködõ 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi
információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es
gombokkal az Idõpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkezõ
ügyintézõ, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati
idõpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem
munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az
ellenõrzés napját és idejét.
Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéményseprõipari
szervezetéhez
- e-mailben, a levelet a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve
- postai úton a BM OKF GEK részére címzetten,
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve
- személyesen, ügyfélfogadási idõben várjuk a megyei ellátási
csoportjainknál
- a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858
helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el
ügyfélszolgálatunkat.
- Milyen gyakran ellenõriztessem a kéményemet?
Ez attól függ, hogy milyen fûtõeszköz van a kéményhez
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelõanyaggal fûtenek,
akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente egy alkalommal
ingyenes a felülvizsgálat.
A társasházban élõ magánszemélyekhez írásbeli értesítést
követõen hívás nélkül érkezik a kéményseprõ és ingyenesen
elvégzi a sormunkát.
- Mi a teendõ, ha gazdálkodó szervezet mûködik a házban vagy
a társasházi lakásban?
Amennyiben családi házban él és a házba gazdálkodó szervezet
van bejegyezve, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente
kötelezõ megrendelni egy kéményseprõcégtõl. A szilárd
tüzelõanyaggal mûködõ fûtõberendezések kéményeit évente, a
gázzal mûködõket kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. A
www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán
irányítószáma megadásával kikeresheti, hogy az ország adott
településén mely kéményseprõcégektõl lehet megrendelni a
munkát.
A társasházban mûködõ gazdálkodó szervezetekhez a kéményseprõ hívás nélkül érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a
lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a
lakás a társasház gyûjtõkéményére van csatlakoztatva, akkor a
munka rá esõ részét kell kifizetni, például egy tízlakásos
társasház esetén a munkadíj egytizedét.
Fontos tudni!
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel
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kell tüntetnie az utolsó mûszaki vizsgálat évét, valamint az
ellenõrzés során elvégzett mûszeres mérések eredményét. A
katasztrófavédelem kéményseprõi készpénzt nem kezelhetnek,
nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban
ezeket elõre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése
után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprõje végzett
szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes
munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól
megkülönböztethetõ, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól
láthatóak rajta. Felszerelésük korszerû és teljes, minden
szerszámuk, mérõmûszerük biztosított.

Pályázati lehetõség diákok számára
A Lehetõséget a Tehetségnek Alapítvány tanulmányi
ösztöndíj pályázatot hirdet a köröstarcsai közép- és felsõfokú
intézményben tanuló diákoknak.
Feltételek:
Jó rendû tanulmányi átlag (3,5-)
A családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem éri
el 75.000.-Ft-ot
A pályázat benyújtásának határideje és helyszíne: 2018.
november 20., 5622 Köröstarcsa Kossuth út 6.
Kérjük csatolja bizonyítvány másolatát és jövedelem
igazolását.

Közúti Információ
Tájékoztatjuk, hogy a 47. sz. II. r. Fõút 101+150 km
szelvényében lévõ Köröstarcsai Kettõs-Körös híd
hídkarbantartási munkái 2018 október 8. napján (hétfõn)
kezdõdnek.
A felújítási munkálatok során a híd teljes hosszán félpályás
jelzõlámpás forgalomirányítás kerül bevezetésre a
hídkarbantartási munkák elõreláthatólag 2018. november
30. napjáig tervezett befejezéséig.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. évre vonatkozó
szállítási terv kiegészül +2 zöldhulladék-begyûjtési
idõponttal, melyek a következõk:
November 05.
December 03.
TAPPE Hulladékgazdálkodási,
Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
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