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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2018. szeptember 26-án rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tartott.
A képviselõ-testület a zártkerti program Köröstarcsa Paprévzugi zártkertek villamos hálózata fejlesztési munkáinak
elvégzésére a DÉLVILL Kft. 9.791.700,-Ft-os árajánlatát
fogadta el. Megbízták a polgármestert a vállalkozási szerzõdés
megkötésével.
A képviselõ-testület a TOP-3.1.1-16-BS1-2017 azonosító számú
Köröstarcsa kerékpárút építéséhez kapcsolódó tervezési
feladatok elvégzésére a KÖVIMET Mérnöki, Tervezõ és
Szolgáltató Kft. 2.057.400,-Ft-os árajánlatát fogadta el.
Megbízták a polgármestert a vállalkozási szerzõdés
megkötésével.
A tes tül et m egb ízt a a p olg árm est ert , ho gy a Lig eti
Rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán címû projekthez
kapcsolódó többlet mûszaki tartalom mint vagyonvédelmi
kamera, kültéri világítás fejlesztés megvalósítása érdekében
kérjen árajánlatot és az árajánlatokkal alátámasztott támogatási
kérelmet terjessze fel az Irányító Hatósághoz és támogató
elbírálás esetén kezdeményezze a projekt fizikai befejezésének
tervezett napjának a módosítását.
A képviselõ-testület a pályázatainak közbeszerzési eljárásai
közbeszerzési szakértõi feladat ellátásával dr. Szathmáry Péter
közbeszerzési szakértõt megbízta, és megbízták a polgármestert
a megbízási szerzõdések megkötésével.
A képviselõ-testület a pályázatok közbeszerzési eljárásához a
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait megválasztotta.
A képviselõ-testület 2018. október 25-én tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület a lejárt határozat végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót
jóváhagyta.
A testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ tevékenységérõl szóló beszámolót. A beszámoló tartalmazza az
intézmény tevékenységi területeit. Eszerint:
- Idõsek nappali ellátása
Az Idõsek Klubja tagjainak rendelkezésére áll kényelmes
komfortos tv szoba, ahol TV nézésre, zene hallgatásra, DVD
lejátszó segítéségével filmezésre „mozizásra” van lehetõség. Az
ebéd elfogyasztására helyben van lehetõség. A klubszobában
beszélgetnek, olvasgatnak, esetenként kártyáznak, dominóznak,
rejtvényt fejtenek a tagok, a legkedveltebb idõtöltés a
BINGÓZÁS, melyet hetente két alkalommal is játszanak. A
tagoknak kirándulásokat, vetélkedõt, bográcsozást, szalonnasütést szerveznek, megvendégelik egymást névnapjuk és
születésnapjuk alkalmából. Az idõsek intézménybe történõ
beszállítása a téli hónapokban kisbusszal történik.

- Házi segítségnyújtás
E tevékenység keretében a gondozónõ a saját lakókörnyezetében
látja el, illetve segíti a gondozottat.
- Szociális étkeztetés biztosítása az intézményi feladat.
- Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat az intézkedés keretei
között mûködik.
Az intézmény egyéb szolgáltatásai:
- szociális mosoda és fürdõ
- jelzõrendszeres házi segítésnyújtás
(jelenleg a településen 6 db jelzõkészülék van kihelyezve)
Az intézmény mûködését az Idõsekért Alapítvány több éve
támogatja.
A fenti ellátásokkal kapcsolatosan érdeklõdni Vértesné Herbert
Katalin intézményvezetõnél lehet a 480-398-as telefonszámon.
A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét a házi segítségnyújtás
gondozói körzeteinek tekintetében. 2018. november 1. után 5
körzetben történik a gondozás az eddigi 4 helyett, ezzel együtt
döntött a képviselõ-testület a növeléshez kapcsolódó 1 fõ
létszámbõvítésrõl is.
A képvi selõ- testü let elfog adta a Polgá rmest eri Hivat al
tevékenységérõl szóló beszámolót. A hivatal alapvetõen kétfajta
fela datc sopo rt mego ldás ában játs zik szer epet , ezek az
önkormányzati és az államigazgatási ügyek.
A hivatal a képviselõ-testület döntése alapján az alábbi
pályázatokat nyújtotta be a beszámolási idõszakban.

Településfejlesztési Operatív Programok
Pályázat címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése; Megnevezése: Köröstarcsai Egészségház infrastrukturális fejlesztése; Támogatás összege: 60 000 000 Ft; megvalósítása folyamatban
Pályázat címe: Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés; Megnevezése: Ligeti rendezvényközpont kialakítása Köröstarcsán; Támogatás összege: 104
060 000 Ft; megvalósítása folyamatban
Pályázat címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések; Megnevezése: Belvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében; Támogatás összege: 90 086 000 Ft; nyertes pályázat
Pályázat címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés;
Megnevezése: Belterületi kerékpárút-hálózat teljessé tétele a 47.
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számú fõút átkelési szakasza mentén, Köröstarcsán; Támogatás
összege: 65 300 000 Ft; nyertes pályázat
Pályázat címe: Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése; Megnevezése: Köröstarcsa Község Önkormányzata egyes intézményei épületeinek energetikai korszerûsítése;
Támogatás összege: 40 000 000 Ft; nyertes pályázat
További nyertes pályázatok, elnyert támogatások:
1. A szociális tüzelõanyagra benyújtott pályázat keretében
1.311.275,-Ft támogatást kaptunk.
2. 7.642.703 ,-Ft rendk ívüli önko rmányzati támogatás t
kaptunk.
3. „Zártk erti Progra m Támoga tása” pályáz aton elnyer t
támogatás 9.951.530,-Ft, támogatás intenzitása 100%.
4. Népi építészeti emlékek helyreállítása pályázaton elnyert
támogatás 4.162.750,-Ft, támogatási intenzitás 50%.
5. Nem támogatott pályázatunk volt az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések (útépítés) 2017, de az
elõirányzatból forráshiány miatt támogatásból nem részesült
pályázatok támogatásán 14.790.220,-Ft összegû támogatásban
részesültünk, amely összeg megegyezik az eredetileg
megpályáztatott pályázati összeggel.
A képviselõ-testület megbízta a hivatalvezetést, hogy az 2019.
évi költségvetésében kerüljön betervezésre a személyi bérezés
és a kereset kiegészítés forrása.
A testület elutasította a önkormányzat Köröstarcsai Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola a
települési kettõs funkciójú könyvtár megszüntetésére vonatkozó
kérelmét.
A képviselõ-testület a fogorvosi feladatok egészségügyi
vállalkozási formában történõ ellátására vonatkozó feladat
ellátási szerzõdést dr. Patzer Tímea vállalkozó fogorvossal 2018.
december 31. nappal közös megegyezéssel megszüntette.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a megüresedett fogorvosi
körzetre a fogorvosi feladatok egészségügyi vállalkozási
formában történõ ellátására vonatkozó feladat ellátásra
helyettesítési szerzõdést köt dr. Patzer Tímea vállalkozó
fogorvossal. Megbízták a címzetes fõjegyzõt, hogy
gondoskodjon a mûködési engedély megkérésérõl, valamint a
polgármestert a helyettesítésre vonatkozó szerzõdés
megkötésérõl.
A testület tudomásul vette a földterületek hasznosításáról szóló
beszámolót és úgy döntött, hogy a tulajdonában lévõ zártkerteket
nem méreti ki. Az önkormányzat 34,8 ha területen folytat
mezõgazdasági termelést.
A képviselõ-testület tudomásul vette a Debrecen-Szeged közötti
közút építésének tervérõl szóló tájékoztatót, továbbá tudomásul
vette a DAREH Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló tájékoztatást, mely szerint a
hulladékgyûjtést a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági
és Szolgáltató Kft. alvállalkozóként végzi.
A lámpatestek cseréjérõl kapott tájékoztatást a testület, mely
szerint 2018. december 31-ig 294 db lámpatest kerül kicserélésre
a településen.
A testület módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletét, a kormányzati funkciók
változása miatt.
A testület elfogadta a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde,
valamint a Köröstarcsai Polgármesteri hivatal alapító okiratának
módosításait, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratokat.
A képviselõ-testület zárt ülésen az alábbiakról döntött:
- A képviselõ-testület a kikötõ további mûködtetésérõl
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tárgyalt, ugyanis az eddigi bérlõ szerzõdése lejárt.
Az önkormányzat és Kopp Szilárd vállalkozó 1998. január 31-én
megállapodást kötött a kikötõ létesítésére, mûködtetésére
vonatkozóan, amit a képviselõ-testület 2016. április 28-i ülésén
felülvizsgált. A megállapodás és annak módosítása megtekinthetõ a www.korostarcsa.hu oldalon.
Megbízták a polgármestert, hogy készítsen pénzügyi tervet a
kikötõ önkormányzati mûködtetésére vonatkozóan.
- Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõnek 2019.
évi nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes közszolgálati
munkája elismeréséül a „Köz Szolgálatáért Érdemjel” arany
fokozata miniszteri elismerésre történõ felterjesztésérõl
döntöttek.
- 2019 január 1. naptól aljegyzõi tisztséget hoznak létre.

Testvértelepülési látogatáson

Lipcsei Zoltán polgármester,
Lékó Róbert elnök, Széplaki Zoltán
A két település közötti élénk kapcsolat és érdeklõdés jeleként
2018. november 16-án, Lipcsei Zoltán polgármester úr
vezetésével községünk küldöttsége részt vett az oromi
falunapon.
A látogatás során a delegációt Lékó Róbert Orom Helyi
Közösség elnöke és a Helyi Közösség Tanácsának tagjai
fogadták.
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A programok az óvoda sportpályájának átadó ünnepségével
kezdõdtek, majd a mûvelõdési házban megrendezésre kerülõ
ünnepi mûsorral folytatódtak. A mûvelõdési házban összegyûlt a
falu apraja-nagyja, hogy megtekintsék a színpadi mûsorokat,
melyben a legkisebbektõl a legidõsebbekig mindenki fellépett.
Idén elõször átadásra került az Oromért díj, melyet az oromi
Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek és Kormányos László
tartományi képviselõnek adományoztak.
A falunapi program egy fotó- és képkiállítással zárult a Helyi
Közösség tanácstermében.
Ezt követõen az oromi Helyi Közösség tagjai állófogadáson
vendégelték meg a jelenlévõket, köztük a köröstarcsai delegáció
tagjait is.
Itt adta át Lipcsei Zoltán polgármester úr Lékó Róbert elnök
úrnak községünk ajándékcsomagját.
Ezúton is köszönjük testvértelepülésünk meghívását!

INTÉZMÉNYI HÍREK
45 éves a Nõklub
November 5-én a Nõklub tagsága 45 éves fennállása alkalmából
születésnapi ünnepséget tartott.
Elsõként Lakatosné Kurucsó Anikó ismertette a klub
megalakulásának és tevékenységének történetét.
Írásos feljegyzés nem található a Nõklub megalakulásával
kapcsolatosan. Így csak arra tudunk hagyatkozni, hogy
valószínûleg egy idõben alakult a nyugdíjas klubbal. Akkoriban
igény mutatkozott a civil szervezetek magalakulására. Akkor a
megbízott mûvelõdési ház vezetõje, Tóth János pedagógus
létrehozta és elindította a Nyugdíjas klubbot és párhuzamosan
megalakult a Nõklub is. Az akkori tanácsi vezetõk melléálltak a
kezdeményezésnek és zöld utat adtak a mûködéshez.
Szóbeszéd alapján Kubik Jánosné már 1985-ben tagja lehetett a
klubnak, mert 1995-ben 10 éves évforduló alkalmából
emléklapot kapott. A régi tagok közül ismerjük Szilágyi
Sándornét és Szász Antalnét, Ladányi Imréné Gitta nénit.
A jelenlegi klubvezetõ Bálint Lászlóné, Erzsike néni elmondása
alapján 1995. évben lett a klubnak a 100. tagja. Ekkor a vezetõ
Rózsa Dezsõné volt.
A klub tagja hol számottevõen sokan voltak, hol kevesebben.
Állandó volt a létszám mozgása, a jelenlegi tagok száma: 33.
A nõklub tagjai az idõk folyamán aktívan részt vettek a falu
életében, a kulturális programokon mint a Mamfon, vagy
Falunapon kiállítást õriztek, nagyon finom házi süteményeket
készítettek a vidéki vendégek fogadásához. Többször gyúrtak
házi tésztát különbözõ alkalmakra. A községi ünnepségeken is
rendszeresen részt vesznek. Egy-egy egészségnapot is tartanak,
ahol orvos és beteg találkozhat, megbeszélhetik a problémákat.

2015. február 3

Régen még élt és létezett a kézimunka szakkör, ami mára már
feledésbe merült.
Rendszeresen, a mai napig megünnepelik a nõnapot, anyák
napját, mikulásünnepséget. Ilyenkor a lelkes asszonyok mindig
sütnek-fõztek valami finomságot. Lehet beszélgetni, jókat
nev etn i, szt ori zga tni . Per sze elm ara dha tat lan rés ze a
rendezvényeknek a tombolázás is.
Lakatosné Kurucsó Anikó ismertetõjét követõen, azokra a
tagokra emlékeztek, akik már nem lehetnek köztünk. Név
szerint: Sánta Jánosné Veronka néni, Szabados Gáborné, Ráksi
Ferencné, Hõgye Jánosné, Hajkó Jánosné.
Ezt követõen Róbertné Fábián Melinda Sohonyai Attil: Néha…
címû versével köszöntötte a Nõklub tagjait, majd Lakatosné
Kurucsó Anikó Csát Géza idézettel zárta le az ünnepséget.
„A nõi lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem
megérez, nem tud, hanem megsejt.”
Kívánunk a klub jelenlegi tagjainak még hosszú egészséges
életet, sok nevetést, sok együtt töltött órákat.

„Bezzeg az én idõmben…”
-folytatásAz 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.
…Meséltek a Ligeti pavilonban minden évben megrendezett
szüreti bálról, az élõ cigányzenérõl. A menet az Újvárosról indult
a következõ sorrendben: elõl a virággal feldíszített a zenekart
vivõ stráfkocsi ment, majd a lányos kocsi következett, végül a
csõszlányok és legények magyar ruhában. A Ligeti udvar
szõlõfürtökkel volt feldíszítve. Aki lopott róla szõlõt, azt a
csõszök ketrecbe ültették vagy pénzbüntetést kellett fizetnie. A
bál éjfélig tartott. A cigányzenészek házhoz is mentek
alkalmanként születésnapokra, névnapokra muzsikálni,
karácsonyt, vagy újévet köszönteni. A téli idõszak adott alkalmat
a lakodalmakra, a disznótorokra. Csak az újbor kiforrása után
tartottak lakodalmakat. A disznótorok alkalmat jelentettek a
családi összejövetelekre, sütésre, fõzésre, melyre 15-en is
összegyûltek. Amit még ma is elkészítenek és erre a településre
jellemzõ a kolbász, fejesajt mellett az a kásáshurka. A munka
végével a hívatlanok, beöltözött „szûrösök” is megjelentek,
kóstolót kérve. a többiek meg próbálták kitalálni kik lehetnek a
jelmezek alatt. A szétszedett disznó összes részeit felhasználták,
füsttel, zsírral tartósították. Sokszor a disznó bele nem is volt
elég a kolbász, hurka töltéshez, így felhasználták még a disznó a
vízhólyagját is. A mamik megemlítették gyerekkoruk kedvenc
süteményeit, melyek egyszerûek és finomak voltak, ezeket a mai
napig is elkészítik. Pl. málé, zserbó, mézes, kelt tészták, rétes,

A beszélgetésen résztvevõk
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vízenkõtt, kavart pite, kelt pite, csõröge, tepertõs pogácsa,
tepertõs papucs, fánk. Egy-egy receptet felelevenítve.
A beszélgetés közben jókat nevettünk, sokat derültünk egy-egy
akkor még szemérembõl nem kimondhatott eseményrõl. A
személyes kapcsolatokat jobban ápolták, segítettek egymásnak a
mindennapok feladatainak megoldásában. Hétvégén vagy a
nagymunkák idején összefogva dolgoztak.
Jó volt ez a múltidézõ találkozás a mostani mai modern rohanó
világban. Mert régen mindennek megvolt a helye, ideje és a
módja.
A program második alkalmára 2018. 07. 30-án került sor, melyre
3 generációt hívtunk meg a mûvelõdési házba. Ezen a napon
közös gasztronómiai ismerkedésre kerülhetett sor.
A nagyrészt alsó tagozatos gyerekek és a tinédzser korosztály
kipróbálhatta a mamikkal a házi tészta készítését, ami csak
tojásból és lisztbõl készül. Megbeszéltük a régi étkezési
szokásokat, fõzési technikákat, ki mit segít anyának a
konyhában. Mindenki kipróbálta a tésztanyújtó gépet. Az
eredmény széles metélt lett, melyet megfõztünk és cukrozott
mákkal megszórtunk. Ez a program alkalmat adhatott arra is,
hogy a házi csigakészítést is megnézzük. Teri néni már nagyon
gyakorlott a csiga pödrésben, melyet a mai napig is rendszeresen
ûz. (Mert a házi csigánál nincs jobb a tyúkhúslevesben.) Így az õ
keze munkáját követni is elég nehéz volt. A gyerkõcöknek szép
lassan is bemutatta a tudományát. A gyerekek nagy
koncentrációval próbálták az aprócska csigákat elkészíteni Teri
néni és Marika néni irányításával, mely igen lassan haladt, de
nagy élmény volt. Minthogy a csigakészítõ eszköz is, amely
nádbordázattal készült, díszes fonattal a szélén az 1921-es évbõl.
A gyerekek is rájöttek mennyi kézi munka, energia fekszik egy
kis adag csigatésztában. A nagylányok is, akik már többet
segédkeznek otthon az anyukájuknak a konyhában, ráébredtek
arra, hogy milyen sok és nagy feladat vár majd rájuk, ha
családanyák, háziasszonyok lesznek.

Rózsika nénivel egy nagyon régi recept alapján házi
szilvalekváros kelt kiflit sütöttek a lurkók. Ezt a régi idõkben
bármikor meg tudták sütni, mert egyszerû alapanyagok kellettek
hozzá, és egy igen laktatós kelt tészta lett belõle. Szilvalekvárt
meg minden évben nagy adagban, üstben fõztek, melyre egy
egész napot is rászántak. A lekvárt mindig nagy becsben
tartották. A gyerekek még melegen jól belaktak a pirosra sült
kiflikbõl.
A nagyma mák pe dig a p rogra m sorá n isme rkedt ek a
gyerekekkel, és persze mindig felkerült, hogy ki az anyukád, ki
az apukád, vagy ebben a korban már azt is megkérdezték kik a
nagyszüleid.
Kellemes hangulatban, ám nagyon melegben telt el ez a nap
mindenki számára.
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Ezen két nap eseményei után mondhatjuk: Bezzeg az én
idõmben még máshogy volt, és tényleg máshogy volt. Viszont
még most is van olyan része az említett kornak, amit a mostani
generációnak érdemes a maivá tenni. Elsõsorban az, hogy volt
egymás közti kommunikáció, mert volt rá igény. Attól, hogy
nagy volt a szegénység mégis mindig volt étel az asztalon.
Mindent tudtak hasznosítani, amit a kis gazdaságban
megtermeltek.
Lakatosné Kurucsó Anikó

„Nálunk Köröstarcsa”
az 5. osztályosok projektje
Iskolánkban több éves hagyomány, hogy az 5. osztályosok egy
projekthét keretében megismerkednek Köröstarcsa múltjával,
jelenével. Ezen a héten a tanórákon, és tanórán kívüli
foglalkozásokon is ezzel a témával foglalkozunk.
Ebben a tanévben október elején tartottuk a projekthetet.
Az elõkészítõ osztályfõnöki órákon legelõször arról
beszélgettünk, mirõl is szeretnénk többet megtudni
községünkkel kapcsolatban, majd együtt egy kis sétára
indultunk.
Az interneten keresgélve találtunk régi és új képeket
Köröstarcsáról, és információkat is gyûjtöttünk. Ezután
csapatmunkában plakátokat készítettünk a régi, és a mai
községrõl.
Történelem, hon-és népismeret órákon megismerkedtünk
Köröstarcsa történetével, a település nevezetes személyiségeivel.
Etika óra keretében a két osztály együtt kilátogatott a temetõbe,
virágot vittünk iskolánk névadójának, Arany Gusztávnak a
sírjára, majd megismerkedtünk munkásságával és a korabeli
idõkkel.
Magyar nyelv- és irodalom órákon községünk helytörténetével
foglalkoztunk. Titkos levél, információk irányításával kerestük
az emlékhelyeket, feliratokat iskolánk környékén.
Csapatainkkal fegyelmezetten, érdeklõdéssel vettük az
akadályokat.
Testnevelés órán gyalogtúrára indultunk. Körbejártuk,
fényképeztük Tarcsa nevezetességeit, ismert épületeit,
természeti szépségeit.
Az ezt követõ angol és német órákon szótároztunk, rajzoltunk,
idegen nyelvû feliratokat készítettünk a képekhez, rajzokhoz.
Végül elkészítettük a két nyelvû szótárunkat.
Ének és rajz órákon jártunk a templomban, sõt le is rajzoltuk azt.
Megismerkedtünk az orgonával, hallgattunk orgonazenéket,
melyek kapcsolódnak a barokk korszakhoz.
Természetismeret órán iskolánk közvetlen és tágabb
környezetével foglalkoztunk. Kitértünk a környezet- és
természetvédelem fontosságára is. Csapatokban gyûjtõmunkát
végeztünk, megterveztük és elkészítettük tablóinkat, melyek a
környék élõlényeit, életközösségeit mutatják be.
Rajzórán Jutka tanárnénivel elmentünk a tájházba, ahol a régi
idõk életével, a házak helyiségeivel, a használati eszközökkel
ismerkedtünk meg.
Az 5. a osztályosok kerékpártúrára is indultak a Körös gátján, és
megcsodálhatták az õszi ártér szépségét. Meglátogattuk a
Lovastanyát is, ahol tanárnéni lánya, Bianka fogadott minket,
lovagolhattunk és megsimogattunk minden lovat. Sajnos a két
osztály betervezett, közös kirándulását és a horgászatot elmosta
az esõ.
Mindkét osztály látogatást tett egy-egy helyi vállalkozónál. Az
5. a Gyõri Sándor nyomdájában járt. Itt megismerkedtünk a
szakma múltjával és jelenével. Nagyon érdekes volt látni a
gépeket mûködés közben.
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Az 5.b a Puskás család vállalkozói udvarát látogatta meg. Itt a
mezõgazdasági gépekkel ismerkedtünk. Nagy meglepetésünkre
egy igazi matematika órának is beillõ feladatokkal vártak
minket. Csoportokban becsültünk, mértünk, számoltunk/gépek
méreteit, termények tömegét/. Pogácsával és üdítõvel is
megvendégelték az osztályt.
Sok élménnyel, hasznos információval lettünk gazdagabbak a
hét folyamán. Nagy örömmel vettünk részt a programokon.

Elkészített munkáinkból, fényképeinkbõl, rajzainkból
osztályfõnökeink /Végh Judit, Kissné Bodó Marianna/
segítségével kiállítást szerveztünk a mûvelõdési házban, és egy
projektzáró rendezvény keretében megosztottuk élményeinket
diáktársainkkal, szüleinkkel.
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Kiemelt figyelmet kell fordítani a jármûvek jól láthatóságának
biztosítására is!
Minden esetben érdemes a gépkocsiban jégkaparót és jégoldó
sprayt elhelyezni. Gondoskodni kell fagyálló ablakmosó
folyadék biztosításáról is!
A ráfutásos közlekedési balesetek megelõzés érdekében
tartsanak biztonságos követési távolságot!
A földútról szilárd útburkolatú útra való ráhajtás elõtt a jármûrõl
a rátapadt sarat 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 biztonságos közlekedés
fenntartása, valamint a közlekedési balesetek megelõzése
érdekében az õszi és téli idõszakban is kiemelt figyelmet fordít a
forgalom segítésére, a folyamatos akadálymentes biztosítására,
illetve a közlekedési szabálysértõk kiszûrésére.
Kerékpárral történõ közlekedés során
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén használjanak
világítást,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén lakott területen
kívül használjanak
fényvisszaverõ mellényt (ruházat) is,
- ne haladjanak át a közlekedési jelzõlámpa a tilos jelzésén,
- tartsák be az elsõbbségi szabályokat,
- ahol arra lehetõség van, kizárólag a kerékpárúton
közlekedjenek,
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a közlekedési balesetek
megelõzése céljából az õszi és a téli hónapokban is tartsák be a
közlekedési szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs

SPORTHÍREK
Schmél Zoltán
az Országos Diákolimpia ezüst érmese

5. a és b osztály

Rendõrségi felhívás!
A közlekedési balesetek õsszel és télen történõ bekövetkezésének elsõdleges oka, hogy a jármûvezetõk gyakran nem az
idõjárási-, látási-, és útviszonyoknak megfelelõen vezetik
jármûveiket.
A téli évszakban gyakran elõforduló fagy, köd, havazás, vagy
esõ, illetve az ezekkel együtt járó kedvezõtlen látási viszonyok
fokozott figyelmet és óvatosságot követelnek meg minden
jármûvezetõtõl.
Erre tekintettel 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.
Kérjük a tisztelt jármûvezetõket, hogy a biztonságos közlekedés
érdekében készítsék fel jármûveiket a az õszi és a téli
közlekedési viszonyokra!
Fontos a futómû, az akkumulátor, és a gumiabroncsok
állapotának, illetve a világítás, a fékrendszer és az ablaktörlõk
mûködésének ellenõrzése.

2018. november 9-én Szigetszentmiklóson megrendezésre
kerülõ Diákolimpián, Diák I. kategória 42 kg-jában Schmél
Zoltán Magyarország második legjobb birkózója lett. További
tervei között szerepel a válogatottság és a nemzetközi
szereplések.
Ezúton is sok sikert kívánunk!
Tisztelettel: Hencz Gyula
Békés Megyei Birkózó Szövetség elnöke, Hencz WSE elnöke

Lipcsei Zoltán polgármester,
Schmél Zoltán Diákolimpia II. helyezett, Hencz Gyula edzõ
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EGYÜTT
KARÁCSONYRA VÁRVA!!!
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete és a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja a település lakosságát,
2018. december 8-án (szombat) a 9:30-tól
kezdõdõ
KARÁCSONYVÁRÓ rendezvényére.
Programok:
9:30-tól kézmûves foglalkozás
10:30-tól Berta János vándorkomédiás
gyermekmûsora
A mûsort követõen ellátogat hozzánk a Mikulás
12:00-tól Ingyenes ÉTELOSZTÁS
A Nagycsaládosok Köröstarcsai Szervezete
400 adag babgulyást kínál elvitelre a település
lakossága számára, eldobható ételhordó
dobozokban.
Adni, kapni jó, mint egy igazi Nagy Családban!
A belépés díjtalan!
Büfé, tombola
További támogatóink:
LIP-SZAB KFT., Kosár Center, Szõke és Társai Kft.

2018. november

A Mikulás házhoz megy!
Kedves szülõk 2018. december
05-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 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
Email: muvhaz@korostarcsa.koznet.hu
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

2018.

A Millenium parkban
(az Óvoda elõtt) felállításra kerülõ adventi koszorún
minden advent vasárnapon fellobban
egy gyertya.
I. Advent vasárnap 2018. december 02. 16.00 óra
közremûködik :
az Óvoda „Zenemanó „ tehetséggondozó csoportja
II. Advent vasárnap 2018. december 09. 16.00 óra
közremûködik :
a Nyugdíjas Klub
III. Advent vasárnap 2018. december 16. 16.00 óra
közremûködik :
a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
IV. Advent vasárnap 2018. december 23. 16.00 óra
közremûködik :
a Reformátos Egyház
Programjainkra szeretettel várunk
mindenkit!
„Ki szeret, s kit szeretnek,
az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
s töltsd boldogan az igaz ünnepet!”
Boldog Karácsonyt!

Kedves Nézõink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy SZEPTEMBER hónaptól
kezdõdõen a Magyar Telekom IPTV hálózatán is
ELÉRHETÕ a KTV stúdió adása.
A helyi csatorna mûsora a KALÁSZNET mûsorkínálatában
továbbra is látható marad!
Vrbovszki Szabolcs
KTV stúdió fõszerkesztõ
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