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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. július

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 5. szám

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Lakossági fórum
2012. június 25-én Köröstarcsa Község Önkormányzata
lakossági fórumot tartott a mezei õrszolgálat bevezetésének
tárgyában. A Képviselõ-testület nagyobb érdeklõdésre
számított. A lakossági fórumon nem született döntés, a
kérdésrõl a következõ testületi ülésen határoznak.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor
Híd a munka világába
Híd a munka világába - felnõttképzési programok a
munkanélküliség csökkentéséért TÁMOP-3.2.3-08/1-20090010 projekt keretében idén is megvalósult a Gépírás alapjainak
elsajátítása számítógépen, szövegszerkesztés és kiadványok
szerkesztése képzés. A tanfolyamnak a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár adott otthont, mely akkreditált
felnõttképzési központ. A 15 lelkes tanulni vágyó 2012. április
16-június 30-ig vett részt a projektben. A képzés során
elsajátították a tízujjas vakírást illetve a kép- és
szövegszerkesztõ programokkal ismerkedtek meg a résztvevõk.
A megszerzett ismeretekrõl modulzáró feladatok elvégzésével
adtak számot. A képzés vizsgával zárult, melyrõl tanúsítványt
vettek át. Ezúton is mindenkinek gratulálunk!

Tizenegyedik éve kerül megrendezésre az Ifjúsági Képzõmûvészeti Alkotótábor Köröstarcsán a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. A tábort minden évben nagy
érdeklõdés övezi, hiszen a nyári hónapok valamelyikében kerül
megrendezésre és egy teljes hétig tart Vezetõje a kezdetektõl
Papp Zoltán mûvésztanár.
Ez alatt az egy hét alatt a gyerekek sokféle új képzõmûvészeti
technikával ismerkednek meg. Ilyen pl.:egyedi grafika
technikái, olajfestés, akrilfestés, gyöngyfûzés, makramé,
üvegfestés, táblakép festés, stb. A mûhelymunkák keretén belül
önálló felülettervezés és természet utáni tanulmányok készítése
jellemzõ. A befejezett alkotásokat a gyerekek hazavihetik.
Idén július 9-tõl 13-ig tartott az alkotótábor. A 20 résztvevõ
többsége Köröstarcsáról, de volt, aki Békésrõl, Mezõberénybõl
vagy Békéscsabáról érkezett. Többségük több éve visszajáró
táborozó.
A gyerekek beszámolója szerint új ismeretekkel, élményekkel
gazdagon ért véget ez a hét.
Papp Zoltán
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2012. július 20-21.
Hal és Falunapok Körös-Körül
Kistérségi Fesztivál
PROGRAM
Tisztelettel meghívjuk 2012. július 20-án 16.00 órára a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárba a VI. Hal és
Falunapok Körös-Körül Kistérségi Fesztivál megnyitójára,
az év civil szervezetének díjátadására, a Dobozi
Népmûvészeti Egyesület kiállításának megnyitójára.
Köszöntõt mond: Smiri László polgármester
A kiállítást megnyitja: Végh Judit
Közremûködik: Borgula Benedetta

2012. július

Református hittanosok Berekfürdõn
Immár 12. éve, hogy a köröstarcsai református egyház
gyermekei Berekfürdõn a Tiszántúli Református Egyházkerület
üdülõjében tölthettek el néhány napot. A korábbi években csak a
konfirmandusok számára, tavaly és az idén pedig már
valamennyi hittanos gyermek számára meg volt hirdetve ez a
lehetõség a 4. osztályosoktól felfelé a nyolcadikosokig.
Néhány negyedikes gyermeket még nem engedtek el a szülõk, a
nagyobbak közül néhányan azért szomorkodtak mert nem
jöhettek velünk. Ugyanis azokat vittük el akik rendszeresen
jártak hittanra. A szállásunkat már tavasszal le kellett foglalni, s a
támogatást kérõ pályázatok beadási határideje is lejárt.

Július 20. péntek
Liget
18:00 Rock Est
Fellépnek:
18:00 Blades
19:30 Pernahajder Cambell
21:00 EDDA és NO számok Slamo elõadásában
Július 21. szombat
Liget
5:30 VI. LIGET TÓ KUPA Horgászverseny
9:00 Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Falujárás lovas kocsival
Találkozás a Mesevilág szereplõivel
Alföldi pálinka- és gyümölcsös sütemények
versenye (A versenyre nevezni lehet 2 dl pálinkával,
10 db/ szelet gyümölcsös süteménnyel)
A versenyek sztárvendége Gyõzike
11:00-13:00 Fõzõverseny mûsorvezetése, csapatok
bemutatása
15:00 Eredményhirdetés a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes csoportjainak közremûködésével
18:00-21:00
Ovisok: Margaréta csoport
Mesevilág mûsora zenés Bohóc Show
Twirling bemutató
Borgula Benedetta mesét mond
Köröstarcsai Asszonykórus
Vadrózsa asszonykórus
„Körös” Citerazenekar
Társastánc bemutató
Színjátszó Stúdió Békés
Táncolj együtt Csuta Évával és barátaival
21:00 Abba Sisters
22:00 Mulatós slágerek Gyõzikével
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
10:00 Testvértelepülések delegációinak fogadása
Kishajó Kikötõ
10.00 Röplabda bajnokság
Kossuth tér
11:00 Díszkút és játszótér átadás
Népi Kulturális Ökocentrum
16:00 Kézmûves játszóház
9:00

Július 22. vasárnap
Pusi Szóda Kispályás labdarúgó bajnokság

A tábor a gyermekek számára teljesen ingyenes volt. A
költségeket a tarcsai egyházközség szokta fizetni, de mindig
megpróbálunk pályázati forrásból segítséget szerezni.
Az idén a Tiszántúli Egyházkerület támogatta a szállás és
étkezés költségeit. A feltétel az volt hogy a betervezett
programunk megvalósul és közel 50-en vesznek részt a
kiránduláson.
Így 40 gyermekkel és 9 felnõttel indultunk Berekfürdõre 2012.
június 29-én reggel. Három napot töltöttünk ebben a
fürdõhelyérõl híres kis faluban, ahol nekünk is a strand volt a
legfõbb elfoglaltságunk. Reggelente és esténként voltak
„énekórák” amelyek valójában nem énekórák voltak, hanem
áhítatok, csak a Tanár bácsi szava után ragadt rajta az elnevezés.
Itt tanultuk azokat az énekeket, amelyeket vasárnap a
berekfürdõi templomban énekeltünk az istentiszteleten. Ugyanis
a helyi lelkész távolléte miatt én tartottam az istentiszteletet és
fontosnak láttam, hogy ha egy ekkora csapat gyermekkel
odamegyünk, akkor ne üljenek némán az éneklés alatt.
Az áhítatokon elhangzott ígéken keresztül Isten most mindig
arról üzent nekünk, hogy adni akarja mindegyikünknek a jót,
csak ezt el kellene nekünk hinni õróla és hittel kérni tõle azt,
amire szükségünk van és amit szeretnénk. Reméljük, hogy nem
süket fülekre és kemény szívekre talál Isten üzenete.
A gyermekek kivétel nélkül nagyon jók voltak és hála Istennek
semmi bajuk nem esett. Miklós Gábor tanárbá'-t egyenesen
imádják. A Tanár bácsi mindennek a megmondhatója /ki lehet
még menni a boltba, meddig szabad kint lenni este az udvaron,
meddig szabad bent maradni a vízbe, és a napon…/ Egy panasz
azért csak van rá: - Az énekórán nem hallottuk azt a szépen zengõ
hangját, talán nem is énekelt?! Szegedi Kati tanár néni is sokkal
aranyosabb mikor vizilabdázik a gyerekekkel, mint mikor
azokat a fránya szabályokat akarja mindenáron belesulykolni a
kis buksikba.
Már nemcsak a felnõttek, hanem a gyermekek közt is vannak,
akik ismételten ugyanitt voltak a hittanos táborban. Nem is
szándékozunk a helyszint megváltoztatni, mert ezt már
ismerjük, otthonosan érezzük magunkat. Tudjuk mi vár ránk és

2012. július

TARCSAI HÍRADÓ

3

étteremben, ahol székelykáposztát ettünk. 9 órára elsétáltunk a
mûvelõdési házba táncolni. Ott várt minket a tánctanár, hogy
tanítson nekünk bukovinai és moldovai táncokat. Mi elõre
készültünk három tánccal melyeket Detti és Írisz tanítottak be. A
tanár bácsinak nagyon tetszett a mûsorunk. Elindult a zene és mi
egybõl táncolni kezdtünk. Megérkeztek a másik iskola diákjai is,
akik kicsit visszafogottabban táncoltak, mint mi. Nagyon tetszett
nekünk hogy tanáraink is velünk együtt táncoltak. A másfél órás
táncház nagyon gyorsan véget ért. Összességében egy nagyon jó
és egyaránt fárasztó táncházat tudhatunk magunkénak. Innen
mindenki a saját házához ment éjszakára.
Tóth Kinga

CIVIL SZERVEZETEK
Berekfürdõt nem is lehet megunni.
Innen is üzenem a hittanosoknak és a leendõ hittanosaimnak,
hogy találkozzunk a következõ tanében is a hittanórákon és a
táborban is. Jövõre megpróbálunk valami kirándulást / pl.
egynaposat/ a kicsiknek is összehozni.
Köröstarcsa, 2012. július 7.
Bátori Lászlóné
/református lelkész, vallástanár/

Útinaplók
(szerbiai kirándulás)
Második nap
Korán reggel 6:00-kor keltünk. A háziak, Olga néni és Anti bácsi
finom reggelivel és meleg teával vártak minket. 7:30-kor
elsétáltunk a Dani étterem elé. Onnan a táborfalviakkal együtt
elindultunk Zimonyba. Az úton Sanyi bácsi, az idegenvezetõnk a
nap programjairól mondott el fontos tudnivalókat. Útközben
megtekintettük a volt jugoszláv parlamentet. Hosszú út után
végre megérkeztünk Zimonyba. Gyönyörû város, macskaköves
utakkal. Megnéztük a Hunyadi-tornyot, Hunyadi János
halálának színhelyét. A tornyon volt két oroszlán, egy nõi alak, a
tetején egy aranyból kiöntött turulmadár, középen pedig egy
magyar címer. Ám ezeket leverték 1918-ban. Most azt tervezik,
hogy újra faragják õket. A torony mögül gyönyörû kilátás tárult a
Dunára. Innen Belgrádba indultunk. Útközben Sanyi bácsi
mesélt nekünk a városról. A Duna-Száva találkozásánál épült
nándorfehérvári várat vettük szemügyre. A vár melletti parkban
pihentünk egy kicsit. Mókusokkal is találkoztunk. A rövid
pihenõ után csatlakozott hozzánk Boba néni, aki végigvezetett
minket a várban. Elõször egy szobrot láthattunk, melyet azért
építettek, hogy köszönetet mondjanak a franciáknak. A vár
kapujában összeálltunk egy csoportképre, majd beljebb
mentünk és világháborús fegyvereket láthattunk. Láttunk:
tankot, hadihajót, ágyút és még sok érdekes harci eszközt.
Utunkat a vár falain folytattuk. Megtudtuk, hogy alattunk egy
nagyon komoly alagútrendszer húzódik. A várat egy óriási
várárok vette körül. Megláttuk Dugovics Titusz halálának
színhelyét. A hõs szobrától gyönyörûen látszódott a DunaSzáva összefolyás és a két folyó színének elkülönülése. Innen
nem messze a vár makettjét néztük meg. Megkoszorúztuk a
Hunyadi emlékmûvet és elénekeltük a magyar Himnuszt.
Elsétáltunk Belgrád sétálóutcájába. Mindenki számára örök
emlék marad az arany ember és a fényképezkedõs kígyó. Egy
órát töltöttünk el itt. Innen visszasétáltunk a buszhoz. Ezután
elmentünk Kevevárára megnézni egy betonból kiöntött Duna
makettet. Lesétáltunk egy folyó öbölhöz. Majd egy órán át
hintáztunk, fényképezkedtünk, játszottunk egy kis parkban.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Innen végre a szállásra
mentünk. 8 órától finom vacsorával vártak minket a Dani

Lezárultak a „Kézmûves és Lovaskultúra
Témanapok” a Szövõházban
A 2011. szeptembertõl 2012. júniusig tartó TÁMOP 3.2.11/10/1
pályázati kiírás keretében megrendezett „kézmûves és
lovaskultúra témanapok” június végén lezárultak. A
Körösvölgyi Póni Klub Egyesület 120 gyermekkel foglalkozott
az elmúlt tanévben, köztük voltak óvodások és iskolások. A
köröstarcsai, mezõberényi, csárdaszállási, békési gyerekek hat
alkalommal vettek részt a kézmûves és lovas foglalkozásokon a
Szövõházban. Az egyesület rajzpályázatot hirdetett számukra,
amelyre olyan élményrajzokat vártak, ami bemutatta, hogy
mivel foglalkoztak ezeken a témanapokon a gyerekek. A közel
száz rajz nagyon kedvesen mutatta be a lovakhoz, a
környezethez fûzõdõ viszonyukat illetve a szüretelés,
kukoricatörés, kocsikázás élményeit. A zsûri óvodás-1.o-3.o
kategóriában a következõ tanulókat tárgyjutalommal díjazta:
Kávai Erzsébet 1. o. Köröstarcsa, Vértes Viktória 3.o.
Köröstarcsa, Himler Zsanett, Darida Petra, Boldizsár Petra,
Kovács Szabina köröstarcsai óvodásokat, Váróczy Gréta
csárdaszállási óvodást és Bartolf Valéria mezõberényi óvodást.
Iskolás kategóriában Gyuricza Fatime köröstarcsai, Hégely
Gréta békési és Tóth Márk köröstarcsai tanulók 3-2-1 nap
lovastáborozást kaptak jutalmul, tárgy jutalomban részesültek
még Varga Bence csárdaszállási, Vámos Fruzsina köröstarcsai
és Molnár Gergõ békési tanulók. Továbbá a záró rendezvényen
megjelent gyerekek is ajándékot vehettek át a rajzaikért.
Ezúton is megköszönjük a rajzok készítõinek munkáját. Szép
nyarat és jó pihenést kívánunk minden résztvevõnek! A
szeptembertõl újra induló témanapokon, pedig ismét várjuk a
gyereket!
Végh Judit projektmenedzser

Gyuricza Fatime 4.o.
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SPORTHÍREK
Bírkózás
Újabb birkózó sikerek a Köröstarcsai DSE-ben. Megrendezésre
került a II. Szikszai Sándor Emlékverseny 69 indulóval
Dévaványán 2012. június 23-án. A Köröstarcsa DSE birkózói
közül négyen indultak a versenyen, született 3 arany és két ezüst.
Molnár Kitti:28-30 kg-mos kategóriában mind a négy ellenfelét
tussal verte, így megszerezte a bajnoki címet két aranyéremmel.
(Egyébként Kittinek egy arany érem sosem elég)
Marton Máté: 42 kg-mosok között minden ellenfelét két vállra
fektette.
Vincze Andrea az 56 kg-osok súlycsoportjában 3 induló közül
egy tus gyõzelmével ezüst érmet szerzett.
Pintér Klára kemény mérkõzéssel szintén ezüst érmet vihetett
haza.
A Köröstarcsai DSE-ben kb. fél éve folyik birkózás. A felsorolt
versenyzõk nagyszerû hozzáállással, küzdeni akarással
sajátítják el az egyre kifinomultabb birkózási technikákat.
Célunk, hogy az élmezõnybe kerüljünk, ez folyamatos tanulást
igényel. Fontos a további fejlõdés technikailag és fizikálisan is.
Ehhez a már megteremtett kedvezõ feltételek mellett három fõ
dolog szükséges: versenyzõi ambíció, kifinomult edzõi munka
és az összetartás.
Nagy tisztelettel köszönöm a lehetõséget, a versenyzõknek
pedig gratulálok!
Sportbaráti szeretettel:
Hencz Gyula

Vincze Andrea sárga felsõben nagy csatát vív ellenfelével

Piros mezben Pintér Klára ellenfelével

Birkózó tábor

Marton Máté tussal veri ellenfelét
Képek a honlapon http://invitelweb.hu/wrestling/

A DSE birkozó klub életében elsõ alkalommal került
megrendezésre a diákok részére megyei szintû edzõtábor
2012. június 18-22-ig. Korosztálya 2000 és 2004 közötti
születésû gyerekekbõl állt. Az edzõtábor bentlakásos jellegû
volt délelõtti és délutáni intenzív edzésekkel. Egy délután
lovas kocsizás, csónakázás, fagyi, séta, vízi biciklizés
színesítette a programot. A nagysikerû elsõ alkalmat
reméljük, hogy követi majd több ehhez hasonló.
Rendszeresen szeretnénk majd edzõtáborokat rendezni mind
a fiatal mind az idõsebb versenyzõk részére.
A sikeres edzõtábor szervezésében és lebonyolításában
maximális segítséget kaptunk Török Imrétõl és az Arany
Gusztáv Általános Iskolától. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek aki emelte az edzõtábor színvonalát.
Sportbaráti köszönettel:
Hencz Gyula

Kézilabdás utánpótlás tábor

Szikszai Sándor II. Emlékverseny érmesei
Dévaványán - Köröstarcsa D.S.E.
(Pintér Klára, Vincze Andrea, Marton Máté, Molnár Kitti)

Köztudott, hogy a korábbi évtizedekben a köröstarcsai fiú
kézilabdás utánpótlás nevelés iskolai és sportköri szinten is
példaértékû volt. Az utóbbi években ez a folyamat megakadt és a
14 éves korban lévõk között már csak egy-két kézilabdás
található.
Ez a körülmény veszélyezteti a Községi Sportkör utánpótlását is.
Ezért a szakosztályvezetés úgy döntött, hogy a meglévõ
utánpótláskorú játékosokon túl egy még fiatalabb korosztályú
csapatot kíván szervezni.
Kellõ elõkészítés után egy levéllel kerestük fel azoknak az 1997-
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köszönhetõ, de azoknak a szülõknek is, akik valamilyen
formában segítették a szervezést és a program lebonyolítását.
Köszönjük.
És hogyan tovább ?
A szakosztály vezetése tovább kíván haladni a megkezdett
programon. Számítunk a korábbi játékosokra is, de azokra is,
akik most kapcsolódnak be a szakosztály munkájába.
Õsztõl folytatódnak az edzések. Az idõsebb játékosokat
benevezzük a megyei ifjúsági bajnokságba, a fiatalabbaknak, a
kezdõknek pedig a megyei amatõr bajnokságba keressük a játék
lehetõséget és számukra a fejlõdés lehetõségét.
Tájékoztatásként közöljük, hogy szeptember 2-án kezdõdik a
megyei férfi felnõtt bajnokság. Kérjük, hogy látogassák a felnõtt
csapataink mérkõzéseit és buzdítsák sportszerûen csapatainkat.
HAJRÁ TARCSA.
Széplaki Zoltán
Szakosztályvezetõ

KNER TSE Tánctábora Köröstarcsán
A toborzón 23 fiú jelent meg, akik részére Varga Antal edzõ
megtartotta az elsõ edzést. Az edzések az iskolai tanév végéig
tartottak és közben június 18-22 közötti idõre ingyenes
edzõtábort hirdettünk meg az utánpótláskorú fiúk számára.
Mivel a szlovákiai túra csak augusztus 9-12 között lesz majd
megrendezve ezért a Tao-s pályázati edzõtábort helyben
rendezzük meg , bentlakásos formában. /a pályázati pénz
felhasználásának lehetõsége június 30-áig tartott/
A programban napi két edzés, háromszori étkezés, közösségi
programok szerepeltek.
Lipcsei Zoltán táborvezetõ irányítása alatt igen jól érezték
magukat a fiatalok. Varga Antal edzõ által vezetett edzések jó
hozzáállást és komoly munkát igényeltek a résztvevõktõl, de az
edzést követõen felszabadultan telt az idõ és formálódott a 23
fõbõl álló csapat.
Lehetõség nyílt arra is, hogy három edzõmérkõzést is játsszon a
csapat és ellenfelekkel szemben próbálják megvalósítani az
edzéseken tanultakat.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az elsõ alkalommal
megrendezett edzõtábor elérte célját. A már aktív játékosokon
kívül olyan gyerekek is részt vettek az edzéseken,
mérkõzéseken, akik most ismerkednek a kézilabdázás
alapjaival, fortélyaival. A több évfolyamból összetevõdött
társaságot próbálták a szakvezetõk csapattá formálni és
megszerettetni velük a kézilabda sportot.
A résztvevõk jól dolgoztak, ügyesek és lelkesek voltak, szépen
fejlõdött tudásuk.
Ez a táborozás ugyan a Tao-s pályázati lehetõségnek

Az elmúlt hónapban településünkön a
KNER Táncsport Egyesület
szervezésében táborozhattak az
egyesület köröstarcsai, mezõberényi, körösladányi, gyomaendrõdi, mezõtúri utánpótlás és
már aktívan versenyzõ táncosai.
A tábor két helyszínen zajlott. A
közel 30 már versenyzõ gyerek
standard táborának az Arany
Gusztáv Általános Iskola tornacsarnoka, míg a több mint 40 utánpótlás
a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

tá nc os na k
adott otthont.
Az idõjárás nem volt kegyes a táncosokhoz hiszen egész héten a
30-40 fokos hõségben, reggeltõl estig a táncokkal foglalkoztak.
A táborban a KNER TSE pedagógusain kívül vendégtanárok is
tanítottak mint pl.: Jánosi László többszörös Magyar Bajnok
valamint Püspöki Dávid Standard Magyar Bajnoki döntõs
tréner.
A gyerekek reggelenként zumbával vagy balettal melegítettek.
Ezeket az órákat Kiss Viktória diplomás táncpedagógus
valamint Kovács Katalin a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
harmadéves hallgatója tartotta. Az utánpótlás csoporttal Jenei
Éva, Bögre János, Márki Norbert és Hajas Tibor foglalkozott. A
hét folyamán a latin illetve standard táncok alaptechnikáit
gyakoroltatták a gyerekekkel saját koreográfiáikon valamint
gyakorló koreográfiákon keresztül.
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A gyerekek nagyon jól érezték magukat a tábor ideje alatt,
élm ény ekk el gaz dag on tér het tek haz a a hét vég én. A
nagyobbakkal a hét valamennyi napján a kánikula miatt a kora
délutáni órákban a helyi szabad strandon hûtöttük le magunkat.
Pénteken a tábor zárása képpen bemutatókkal és bolond
táncversennyel leptük meg a szülõket és az érdeklõdõket.
Köszönjük a segítséget az Arany Gusztáv Általános Iskola
vezetõségének a tornatermet valamint a szállást a bentalvósoknak, a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
dolgozóinak a teremért és a segítségért a tábor szervezésében,
valamint a helyi menzának a finom ételekért.
Bögre János
Táncpedagógus

Társastánc évzáró

Fantasztikus hangulatban zajlott a Köröstarcsai Társastáncosok
évzáró bemutatója, melynek a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtár nagyterme adott otthont. A bemutatón fellépett a Helyi
Óvoda társastánc elõkészítõ csoportja, a már második éve
táncoló óvodás és iskolás korú gyerekek is valamint a KNER
TSE Körösladányi és Mezõberényi versenyzõ táncosai
színesítették a mûsort. Köszönjük az egész éves segítséget. Az
Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény vezetõségének és munkatársainak valamint a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár munkatársainak.
Bögre János
Táncpedagógus

Rendõrségi hírek
Sajtófelhívás
„ Nem a motor bekapcsolása az elsõ, hanem a biztonsági övé!”
A Békési Rendõrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy
fordítsanak fokozott figyelmet a közúti közlekedés szabályainak
betartására.
Külön felhívjuk a figyelmet a biztonsági gyermekülés biztonsági
övvel történõ együttes használatára, ugyanis a közúti balesetek
során évrõl évre több gyermek veszti életét autóban, mint
gyalogosként, vagy kerékpározás közben.
Az övé a fõszerep!
A biztonság három tényezõn múlik. Egyrészt a gépkocsivezetõ
magatartásán, másrészt a jármû aktív biztonsági berendezésein
(a féken, a mozgást felügyelõ többféle elektronikán)
harmadrészt pedig a passzív biztonsági eszközökön.
Ha van a gépkocsiban légzsák miért kell bekapcsolni a
biztonsági övet is?
Sok autós úgy gondolja, hogy az autóba épített légzsák olyan
biztonságot nyújt a bent ülõk számára, hogy a biztonsági öv
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bekapcsolása nyugodtan elhagyható. Ez azonban tévedés!! A
légzsákot ugyanis mindig az üléshez biztonsági övvel rögzített
emberekre tervezik. Ha tehát valaki elmulasztja rögzíteni magát,
a tehetetlenségi erõ miatt elõre csapódó testét az ellenkezõ
irányból nagy erõvel berobbanó légzsák nem védi meg, sõt,
további sérüléseket okozhat. A légzsák éppen ezért csak a
biztonsági övvel együtt hatásos, tehát a légzsákkal rendelkezõ
gépkocsikban is mindig használjunk biztonsági övet!
Gyermekek védelme az autóban
A közúti balesetek során több gyermek veszíti életét autóban
utasként, mint gyalogosként vagy kerékpárosként.
Ütközéskor, de még erõs fékezéskor is a benn ülõk a sebességtõl
függõen a testsúlyuk többszörösének megfelelõ erõvel
vágódnak neki az elõttük lévõ belsõ- esetenként szilárdrészeknek, vagy kirepülnek a kocsiból súlyos, illetve végzetes
sérülést szenvedve.
Ezt akadályozza meg a bekötött biztonsági öv. Igen ám, de a
gépkocsi ülését, övrendszerét a felnõttek részére készítik s
ezeket a méretük miatt a kicsi utas a rendeltetésüknek
megfelelõen használni nem tudja, mivel a biztonsági övet átlag
testmagasságú emberekre méretezték.
A gyermekülés a gépkocsi tartozéka hasonlóan a biztonsági
övhöz. A biztonsági gyermekülés gyûjtõfogalom és ide
tartoznak a kagylós ülések valamint minden olyan eszköz mely a
gyermek számára a kocsi beépített övének használatát
biztonságosan lehetõvé teszi. Ilyen pl:az ülésmagasító.
A gépjármûben történõ utazás biztonságát csak a szabványos
biztonsági gyermeküléssel adhatjuk meg gyermekünknek.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Békési
Balesetmegelõzési Bizottság!

Nõi-Férfi-Gyermek
FODRÁSZ
Kovács Julianna 06-70/773-9824
Köröstarcsa, Puskin u. 52.
Nyitva:
H-P. :
8-17.00-ig
Szombaton:
8-11.00-ig

- Manikûr - Pedikûr
- Relaxáló Frissítõ masszázs
Ruha - Ajándék bolt
AKCIÓ

Új Ruhák 50 % Szeptember 30-ig
Gyerek cipõk, táskák
Használt Ruhák 500 Ft/db
Tarcsai Híradó § önkormányzati információs idõszaki lap §
Szerkesztõség: Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Kossuth u. 1820. § Tel./fax: 06-66/480-824 § E-mail:muvhaz@korostarcsa.koznet.hu §
Szerkeszti: társadalmi szerkesztõbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete § Felelõs kiadó: Pardiné dr. Szabó
Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ § A szerkesztõség nem szükségszerûen
azonosul a szerzõk cikkeinek tartalmával, azokért felelõsséget nem vállal.
§ Nyomtatás: Ifj. Gyõri Sándor nyomdája § Nyilvántartási szám:
2.2/7898/2000

