ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 2021. augusztus 31-én rendkívüli ülést
tartott.
A testület a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
megnevezésű felhívásra benyújtott Szolgálati lakás felújítása
Köröstarcsa Községben című projekt teljes körű kivitelezési
munkáinak megvalósítására az alábbi döntéseket hozta:
- Az IP Tender Kft, a Békés-vill Kft és a Hartmann Kft. ajánlatát
érvényesnek nyilvánította.
- Az eljárás nyertese a Békés-vill Kft. (Békés, Dózsa Gy. u. 3.)
bruttó 27.176.463,-FT ajánlati árral.
Aképviselő-testület 2021. október 7-én tartotta soros ülését.
A képviselő-testület jóváhagyta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
A testület módosította az önkormányzat 2021. évi költségvetési
rendeletét. A módosítás után a költségvetés főösszege 849.484
eFt-ról 918.702 eFt-ra változott.
A képviselő-testület elfogadta az Alapszolgáltatási Központ, a
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde valamint a mezőőri
őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolókat.
A testület pontosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló, valamint a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló rendeleteit.
A képviselő-testület elfogadta a 2021. évi módosított
közbeszerzési tervét.
A testület hozzájárult, hogy a 2021. október 23-án
megrendezésre kerülő községi ünnepségen időkapszula legyen
elhelyezve az utókor számára, melynek bekerülési költsége a
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény többletbevételéből került finanszírozásra 120.000,Ft erejéig.
A képviselő-testület egyetértett az Alföldvíz Zrt. által az
önkormányzat részére véleményezésre megküldött 2022-2036.
közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervekben
(felújítási-, pótlási terv) foglaltakkal és megbízta az Alföldvíz
Zrt. vezérigazgatóját a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyására
irányuló eljárás során Köröstarcsa Község Önkormányzatát
képviselje.
A testület megbízta Lakatosné Kurucsó Anikót, hogy a Szabó
Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény
intézményvezetői feladatait, mint intézményvezető-helyettes
lássa el 2021. október 18. napjától az intézményvezető tartós
távollétének idejére.

A képviselő-testület a „külterületi helyi közutak fejlesztése”
című felhívásra benyújtandó pályázatban meghatározott
útfelújítási munkák tervdokumentációjának, költségvetésének
elkészítése és a tervek szerinti felújítási munkákhoz kötődő
műszaki ellenőri tevékenység ellátása érdekében az alábbi
döntéseket hozta:
- Az Erbo-Plan Kft, a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és
Szolgáltató Bt. és a Gyulaköz-Terv Kft. ajánlatát érvényesnek
nyilvánította.
- Az eljárás nyertese a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és
Szolgáltató Bt. bruttó 7.620.000,-Ft ajánlati árral.
Megbízta a polgármestert a szerződés megkötésével.
A testület hozzájárult a „külterületi helyi közutak fejlesztése”
című felhívásra benyújtandó, „Köröstarcsa külterületi közutak
fejlesztése” elnevezésű pályázat beadásához. A fejlesztéssel
érintett ingatlanok helyrajzi számai: 0114, 012761, 0127/4,
0186/1 és 1443. A pályázat megvalósításához szükséges önerő
összegét, amelynek maximális összege 15.789.424,-Ft a 2022.
évi költségvetésében biztosítja.
A testület a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetését a
202262023-as tanévtől az igénybevételtől nézve utólagos
megfizetés helyett, előre fizető rendszerben kívánja megoldani.
Az esetleges adott havi túlfizetések a következő hónapban
automatikusan jóváírásra kerülnek. A hátralékok felhalmozódásának elkerülés érdekében a határidőben nem fizető gyermek
a hátralék rendezéséig a névsorból automatikusan törlésre kerül.

Ismét jó híreket közlünk Önökkel!
Örömmel hozom nyilvánosságra, hogy intézményünk 2 beadott
pályázaton is nyert, összesen 2.5 millió forint értékben. Az egyik
a ,,Kincses Kultúr Óvoda'' című, amit az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kulturális Tárcához nyújtottunk be, 1.5 millió
forint értékben. A másik a Magyar Falu civil szervezeteket
támogató pályázata 1 millió forint értékben az alapítványunkkal
együtt.
Mindkét program a fenntartható fejlödés jegyében íródott mely
megismerteti és segít újra élni a múlt hagyományait, rávilágít a
természet szeretetére, és védelmére, mely a jövőbe mutat. Ezeket
a tartalmakat különféle színes programokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek az elkövetkező 1 évben.
Forró Antalné
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” című benyújtott
pályázatunk pozitív elbírálást kapott. A projekt vissza nem
térítendő 100%-ban finanszírozott támogatás.
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Abenyújtott igény 1.598.567.- Ft
A támogatásból 2 db okostelefont, 4 db táblagépet, 4 db laptopot
tudunk vásárolni. Ezekkel az eszközökkel a Szabó Károly
Művelődési Ház közösségszervezéshez kapcsolódó munkáját
kívánjuk elősegíteni.
Szabados Kata

Községi ünnepség-faültetés-időkapszula
Községi ünnepségünk már délelőtt elkezdődött a Béke téren.
Jeles nap volt ez azoknak a családoknak, akik gyermekük és
vagy házasságkötésük alkalmából emlékfát ültettek, hogy még
emlékezetesebb maradjon ez a számukra nagyon jeles esztendő.
Elsőként Lakatosné Kurucsó Anikó köszöntötte az esemény
résztvevőit az Aranyosi Ervin: Felemelő szülő legyél c. versével,
majd Lipcsei Zoltán polgármester úr ünnepi köszöntőjében
hangsúlyozta a család az összetartozás erejét.
„A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a
biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk,
amelyben felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk, de mégis
emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk, mert amit ott
hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben.”
A mostani faültetés egy másik szempontból is fontos.
Köröstarcsa sikeresen vett részt a Településfásítási Program
2021! második ütemében, melyben összesen 24 ezer fa került
kiosztásra, ezzel Magyarország legnagyobb belterületi fásítási
programja valósult meg.
Településünk összesen 26 db fát nyert el puszta szil, gömb
szivarfa, korai juhar, közönséges nyír, melyből a Béke téren 19 fa
került elültetésre. Illetve a Kossuth téren és a Millenniumi
parkban a kiöregedett fák helyére került a maradék 7 fa.
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
hogy emlékezetessé tegye a településen történt házasságkötéseket, hogy köszöntse a Köröstarcsára „érkezett” újszülötteket
emlékfák ültetését határozta el 159/2009.(IX.10.) számú
Képviselő-testületi határozatával.
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10. Borbély Zsolt és Kovács Eszter gyermeke Borbély Eszter
11. Fazekas András és Kőmüves Orsolya gyermeke Fazekas
András
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Házasságkötésük alkalmából fát ültettek:
Tóth Szilvia és Puskás Norbert
Steinkohl Ivett és Bak János
AknaiAnita és Ombodi Róbert
Pintér Mónika és Jónás Sándor
Szűcs Szilvia és Szabó Zsolt Imre
Fábián Ágnes és Csóka Károly
Tóth Erzsébet és Kaskötő József
Kéki Csilla és Kurucsó János

Ezt követte a Kossuth téren az ünnepi megemlékezés, melyen az
1956-os forradalom kitörésének napjára emlékeztünk meg.
Rendhagyó módon most egy kicsit másképp ünnepeltünk.
Elsőként Borgula Benedettától, a Berény Táncegyüttes Női
Tánckarvezetőjétől hallhattunk gyönyörűen előadott
ördöngősfüzesi népdalcsokrot, majd a Leg a Láb Alapfokú
Művészti Iskola Berény Táncegyüttesének táncosai
fergeteges magyarpalatkai korcsos szökős és sűrű csárdást adtak
elő.

Ünnepi beszédet mondott a kor eseményeit felelevenítve Dankó
Béla országgyűlési képviselő úr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gyermekük születése alkalmából fát ültettek:
Szalai Róbert és Imely Eszter gyermeke Szalai Róbert
Bak János és Steinkohl Ivett gyermeke Bak Viktória
dr. Fehér Richárd és dr. MlinárAnna gyermeke Fehér Dániel
Papp Norbert Gyula és Házi Margit Julianna gyermeke Papp
NorinaAida
Andrejsi Mihály és Garzó Bernadett gyermeke Andrejsi
Csenge
Puskás Sándor és Pocsai Edina gyermeke PuskásAnna
Puskás Sándor és Ladányi Mónika gyermeke Puskás Áron
Boldizsár Brigitta gyermeke Boldizsár Zoltán
Kovács István és Szentesi Katalin gyermeke Kovács Dorina

Dankó Béla országgyűlési képviselő
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A megemlékezést követően az önkormányzat és intézményei,
majd a civil szervezetek képviselői helyezték el a Kossuth téren a
kopjafánál a megemlékezés koszorúit.
A település első írásos említésének 800 éves évfordulójának
alkalmából a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár ötlete
alapján időkapszulát helyezett el a Kossuth téren a Községháza
elé Lipcsei Zoltán polgármester úr és Dankó Béla
országgyűlési képviselő úr.

Lipcsei Zoltán polgármester úr és Dankó Béla országgyűlési
képviselő úr (Fotó: Bencsik Ádám)
Lipcsei Zoltán polgármester úr ünnepi beszédében
kihangsúlyozta, hogy ezzel szeretne a település egy különleges
nyomot hagyni az utókor számára. „ Ez egyfajta
kommunikációnak tekinthető a jövővel. Egy örök emlék, üzenet
a múltból a jövőnek. Egy örök emlék, üzenet a múltból a
jövőnek. Kérem a községünkben felnövekvő nemzedéket és az
ezután születendő jövő nemzedékét, hogy vigyázzanak a
település múltjára, hogy lehessen jövője! Reméljük még 50 év
múlva településünk még létezni fog és lakói aktív életet fognak
élni. Igaz az a mondás is mely szerint „A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáink adták kölcsön.” Úgy vigyázzunk a
bolygónkra, hogy mi csak vendégek vagyunk a természetben,
amit nekünk kell megóvni. És nem utolsó sorban vigyázzunk
egymásra! Az idő a legdrágább kincs, élvezzük és értékeljük az
élet minden pillanatát! Ezt üzenem a jelenlévőknek és az
utókornak is! ”
Az időkapszulába bekerültek fotók, dokumentumok, a helyi
civil szervezetek, magánszemélyek, helyi önkormányzati
intézmények üzenetei, fotói a jövőnek. Képviselő-testületi
határozat kivonata az időkapszula elhelyezéséről, az esemény
meghívója, a helyi kásáshurka receptje, fotók a település
nevezetességeiről, intézményeiről, jelenlegi testületről,
képeslapok, Tarcsai Híradó 2021. szeptemberi száma, festett
kavicsok az iskola tanulóitól, Fejezetek Köröstarcsa történetéből
és néprajzából c. monográfia és szerzője Végh Judit etnográfus
üzenete is helyet kapott
A kapszula kiemelésére 50 év múlva, 2071. október 23-án kerül
sor.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Szemléletformáló őszi tábor
a művelődési házban
Mi még ősszel is táboroztunk! Hogy mi minden történt velünk a
tábor szűk egy hetes időszaka alatt? Csak röviden bemutatva a
következő:

2015. február 3

Ismerkedés csapatépítő jelleggel, ÖKO játékok kipróbálása.
PPT projekt bemutatása „Miért fontos a víz?” címmel, amely
rávilágít a víz fontosságára. A szemléletformáló előadást
követően csapatmunkában figyelemfelhívó plakátkészítés a
hallottak és látottak alapján valamint a fontosságuk ismertetése.
Séta a település azon érintett szakaszain ahol a rekonstrukciós
munkálatokat megvalósították, így a József Attila, Tavasz
Kettőshalom , Berényi, Epreskert utcákon valamint a József
Attila utcába csatlakozó Róna utca belvízelvezető csatorna
felújítási munkáit ismerhették meg a táborozók, a séta során egy
a munkafolyamatban résztvevő szakember hosszasan elmesélte
a gyerekeknek a munkafolyamatokat, azok lényegét, valamint
azt a mérőeszközt, amivel dolgozott. Ezt követően a
projektmunka folytatása, valamint az aznap tanultak és hallottak
alapján kvízjátékot tartottunk.
Látogatást tettünk a köröstarcsai szikvíz üzemben, ahol a szóda
születéséről tartott a tulajdonos rövid ismertetést, valamint
szemléltette hogyan kerül az ivóvíz „szóda” formájában a
palackba. A gyerekek ki is próbálhatták a töltési folyamatot.
Délutáni órákban ismét séta a még meg nem tekintett
belvízelvezető rendszerek megtekintése céljából. Az eddig
szerzett tapasztalatok élmények megbeszélése.
Egy 20 fős busszal kirándulásra indultunk Gyulára, ahol első
állomásként a Táj-Víz-Ház Fürdőtörténeti múzeumba
látogattunk el. A program során egy helyben maradó
„léghajóval” látogatást tettünk a Körös-Vidék felett. Így
ismerkedhettek meg a gyerekek a régiónk múltjával és jelenével
a vízügy szemszögéből. Utazás volt együtt térben és időben.
Megismerkedtünk a fürdőzés kultúrájával, a tisztálkodástól a
gyógyászatig. Valamint látogatást tettünk dr. Mosonyi Emil a
vízügytörténet világhírű professzor dolgozószobájában, ahol a
ránk hagyott, általa használt eszközök és berendezési tárgyak
közt sok érdekes és új ismeretek birtokába juthattunk.
Ezt követően tárlatvezetés kíséretében megismerkedtünk a
gyulai Almásy Kastély néhány kiállítótermével, ahol szintén a
víz fontossága volt a fő szempont, megismerve a korabeli
öltözködés, tisztálkodás, formájával és lehetőségével, valamint
a „hol és hogyan éltek” állandó kérdésre a válaszok
elképzelésével.
Az Almásy Kastélyt követően a Gyulai Várban tettünk látogatást
ahol a Török megszállást megelőző ostromot mesélték el, majd
egy interaktív terepasztalon bemutatást is kaptunk róla.
Az út haza vezető részén pedig kitérőt tettünk a békési
duzzasztóhoz, ahol a gyerekek megismerkedtek a víz erejével, a
szabályzásával, és a fontosságával.
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CIVIL SZERVEZETEK
Élet az Aranyosok között
Mi lenne, ha minden gyermek sportolhatna és játszhatna az
iskolában?
Mi lenne, ha Európában minden iskola szánna egy napot a sport
megünneplésére?
Segítené ez a diákokat abban, hogy elinduljanak az egész életen
át tartó testmozgás és egészség felé vezető úton?
Szerintünk IGEN!
Csatlakoztunk!
Az Arany Gusztáv Általános Iskola mindig is nagy hangsúlyt
fektetett diákjaink egészséges életmódra nevelésére. Ezért
csatlakozunk évek óta a kezdeményezéshez. 2021 méter
futással, sorversenyekkel, kerékpározással, labdajátékokkal,
mozgással töltötték gyermekeink ezt a napot, az Európai
Diáksport Napját.

2021. szeptember 24-én ismét „Aranyos” családi napot
rendezett iskolánk a szülői munkaközösséggel karöltve.
Ragyogó napsütésben, vidám, boldog forgatag népesítette be a
„kisiskolát”, a régi diákok közül is sokan eljöttek, immár
szülőként, nagy testvérként.
Élményprogramokat szerveztünk gyermekeinknek, változatos
tevékenységeket kínáltunk kicsiknek és nagyoknak, a
családoknak. Aszfaltrajzversenyen, ügyességi játékokon,
sportversenyeken vettek részt. Volt foci, kézilabda, pingpong
bajnokság, és családi sorverseny. A kerékpáros pályán gyerekek
és felnőttek is kipróbálták ügyességüket.
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Arendőrség munkájába is bepillanthattak a gyerekek, beülhettek
egy rendőrautóba és balesetmegelőzési tanácsokat kaptak TóthRostás Zita rendőr főtörzsőrmestertől.
Miközben a gyermekek felhőtlenül szórakoztak szüleik
gondoskodtak a finomságokról. Frissítőket, süteményeket
kínáltak. Több osztály ízletes paprikás krumpli elfogyasztásával
zárta a napot.
Ezúton köszönjük a Szülői Munkaközösség segítségét, minden
anyukának, apukának, nagyszülőnek és testvérnek, akik kivették
a részüket a rendezvény szervezéséből, lebonyolításából.
Az „Aranyos” közösségek, a pedagógusok, a pedagógiai munkát
segítők csapata nélkül ez a rendezvény nem jött volna létre.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak, a Pusi szóda Kft-nek és
a LilaABC tulajdonosának a frissítőkért.

Megújulva a régi kerékvágásban…avagy,
- Mi újság az óvodában?
Ismét egy nevezetes dátumhoz érkeztünk, Török Andrea
kisgyermeknevelő, aki előtte óvodapedagógusként dolgozott 30
éves jubileumához érkezett. A 90-es évek elején került
községünkbe, végzett pedagógusként. A Kossuth majd a
Széchenyi úti óvodában dolgozott, 2009-ben a bölcsőde
megnyitásakor elvégezte a kisgyermeknevelői szakot, és azóta ő
a bölcsőde „Andi nénije”, pontosabban a bölcsődei csoportban
adminisztratív vezetői munkát végző kisgyermeknevelő.
Időközben férjhez ment, két gyermeke született így itt telepedett
le, és azóta is itt él családjával együtt. Munkáját szorgalmasan
pontosan végzi, amihez jó egészséget és sok sikert kívánunk a
továbbiakban.
Intézményünk létszámát tekintve, jelenleg 72 óvodás, és 14
bölcsődés jár hozzánk, mely számítottan 100 főt jelent. Év
közben érkezik még 4 gyermek, kihasználtságunk 120%,
ennyire szól az engedély. Az óvodások 14%-a jár más
településről.
Az idén is rendelkezünk minden szükséges felzárkóztató
szakemberrel, és négy tehetség műhelyt szerveztünk a
kiemelkedően ügyes gyerekeknek. Igazán nagy öröm
számomra, hogy a szeptemberben 6. éve elindult „BOZSIK”
foci programba 24 gyermek jelentkezett. Továbbra is van
lehetőség az angol nyelv tanulásra, és a Református hitre
nevelésre, ahová 14 gyermek jár. Az iskolába menőknek 3 féle
foglalkozással megy a „Varázsceruza” felkészítő program, és az
iskolával való jó kapcsolat révén a Művészeti Iskolába is járnak
előkészítős nagycsoportosok szép számmal.
Jelenleg két futó pályázatunk van, egyszerre 2,5 millió forint
értékben, a fenntartható fejlődés programjainak megvalósítására
kerül sor ebből.
Sajnos a koronavírus mint fenyegető tényező itt van köztünk,
próbálunk minden módszert bevetni ellene, és megvédeni a
gyerekeket a dolgozókat egyaránt.
Elismerő címeink sokaságát is bővítjük, jelenleg a „Biztonságos
óvoda” címért folyik egy egész éves munka.
Ehhez a sok feladathoz kívánok magunknak kitartást, türelmet,
jó egészséget és sok sikert.
Forró Antalné intézményvezető
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SPORTHÍREK
Kézilabda
Bizonyára emlékeznek szurkolóink, hogy felnőtt csapatunk
2021-ben balszerencsés körülmények között, az utolsó bajnoki
mérkőzésen „lecsúszott” a dobogóról. Azonban ezzel az
eredménnyel sem kellett szégyenkezni, hiszen a megyei
csapatok közül a mieink zárták legeredményesebben a
bajnokságot. Ezért csak gratulálni lehet.
A problémák csak ezt követően jöttek, mert különböző okok
miatt többen eltávoztak a csapattól és a pótlásuk kilátástalannak
látszott.
A szakvezetés sem volt egységes a folytatás kérdésében, de
abban egyetértettünk, hogy nem lenne szép ha a negyedik
helyről beszüntetnénk a férfi kézilabdázást. Csak
megjegyezzük, hogy más csapatoknak is volt hasonló
problémája /pl. a két csabai csapat/ akik lemondták az idei
benevezést.
Ilyen előzmények után, szűk játékoskerettel és kesernyés
reményekkel kezdődtek az edzések július végén. Az országos
TAO-s keret leállítása miatt még az ígéretekkel is óvatosan
kellett bánni. Elmondhatjuk, hogy a játékos keretbe csak az a
„baráti társaság” maradt akik évek óta tarcsai színekben „húzzák
az igát” Köszönjük ezen játékosoknak, vezetőknek, segítőknek,
hogy tovább viszik a küzdelmet.
A problémák ellenére eddig nem vallott szégyent a csapat. A
Békésről megerősített csapatunk Kondoros ellen 28:21-re, a
Pick Szeged ellen 35:31-re kikapott, de Túrkeve ellen 30:21-re,
Algyő ellen 31:26-ra, Kunszentmárton ellen 24:23-ra nyert a
csapat. A Mezőtúr elleni mérkőzést egy kihagyott hetes miatt
vesztették 25:24-re.
Csökkent létszámmal, bravúros játékkal kiváló eredményeket
értek el. Algyő ellen pl. nyolc játékos állt rendelkezésre, /az
egyik kapus mezőnyben játszott/ és így is nyert a csapat.
Jó eredményünk felkeltette az érdeklődést, a héten két játékos is
jelentkezett, hogy szeretne Köröstarcsára igazolni.
További sikereket várunk folyamatosan fejlődő csapatunktól.
Az ifjúsági csapatunknál már tavaly is létszám problémák
voltak. Ez azért is nagy gond, mert a mérkőzés kezdetekor tíz
játékosnak kell jelen lenni. Ha ez nincs meg, akkor pontlevonás, majd a harmadik eset után a felnőttektől is. A tavalyi
keretből többen „kiöregedtek” és voltak olyanok is, akik
abbahagyták, cserbenhagyták maradó társaikat. Helyüket gyulai
és békési játékosok töltik be. Így is jól szerepelnek. Egy pont
levonás után a hatodik helyen állnak.
Szólni kell még a gyermekcsapat-ról is. Az előző években
három gyermekcsapatot is működtettünk. Az utóbbi időben
mindig létszám gondjaik voltak. A járvány miatt a második fél
évében már nem versenyeztek, alig jártak edzésre.Anyár végén
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igyekeztünk „összeszedni” a játékosokat, de nem sikerült egyik
korosztályt sem úgy feltölteni, hogy meglegyen a szükséges
létszám. Ezért nem lehetett benevezni őket a bajnokságba.
Végtelenül sajnálom.
Amint a tájékoztatóból is kitűnik, a maradék létszámmal és
adódó lehetőséggel még most is igyekszünk életben tartani a
tarcsai férfi kézilabdázást.
Továbbra is HAJRÁ TARCSA !
Széplaki Zoltán szakoszt.vez.

Rendőrségi hírek
Jégen tartózkodás szabályai
Sajnos az előírások nem ismeretéből vagy be nem tartásából
eredően a szabad vizek jégtakarói is fokozott veszélyt
jelenthetnek.
A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya,
hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő
szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati
tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő
szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 cm-t.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
- járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötők és veszteglőhelyek területén,
- folyóvizeken!
A folyón előforduló jégmozgás, vagy éppen hőmérsékletváltozás miatt a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik,
beroppanása várható. A friss havazásban a jég tényleges
állapotát nem lehet időben felismerni, amely szintén veszélyt
hordoz magában.
A jégen történt munkavégzés területét kötelezően 1 méter
magasságban elhelyezett, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal kell körülhatárni!
Fontos, hogy a jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük
túlfűtött, meleg helyre. Ehelyett a jeges ruha eltávolítása után
dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani! Ilyen
személyt minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.
A jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt
bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a rendőrség
fokozottan ellenőrizi.
Vadbalesetek megelőzése
A vadelütés következménye súlyos is lehet, ugyanis nem csak az
állat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. A
vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a leginkább ajánlható
módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, és a csökkentett
haladási sebesség.
A balesetek elkerülése érdekében, szürkülettől, illetve az erdős
környezetű utakon egyéb időben is, mérsékeljük a sebességet.
Amennyiben egy állat szalad át az úton, számíthatunk rá, hogy
másik is követi, így mindenképp lassítsunk, és ha kell, adjunk
hangjelzést.
A vadak viselkedése kiszámíthatatlan, megugrásukra, gyors
vágtázásukra, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani kell.
A kormány hirtelen félrerántása nem megoldás, hiszen az a
balesetveszély fokozódásával jár, úgymint pályaelhagyás,
felborulás, menetirány szerinti bal oldalra áttérés, vagy frontális
ütközés a szemből érkezővel.
A motorkerékpárral közlekedők pedig jóval védtelenebbek a
gépkocsivezetőkhöz képest. Ezért a motorosok részéről a
vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt a lassabb és
óvatosabb közlekedés.
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Baleset esetén a vadhoz nem szabad hozzányúlni, lehúzni az
útról, mert ha még életben van, akkor akár az agancsával, a
harapásával, vagy éppen a rúgásával is okozhat sérülést.
Ilyenkor hívni kell a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es
segélyhívó számot és meg kell várni a rendőri intézkedést. Az
elpusztult vadállatot nem szabad a helyszínről elszállítani, az a
helyi vadásztársaság tulajdonának számít, lopásnak minősül.

Nap
ablak
Szám

Sétára
fel !!!

Induljon a térképes számvadászat!
Minden nap egy-egy ablakban feltűnik az adventi naptár
következő kidekorált száma.
Keresse a számokat
Köröstarcsa ablakaiban!
Térkép a művelődési
ház kapuján elvihető
formában
december 1-jétől!
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