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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2013. október 31-én
tartotta soros ülését
A képviselõ-testület elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót
A testület elfogadta a település tûzvédelmi helyzetérõl a
tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
A testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját
az elõterjesztés szerint elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy
bízzák meg a polgármestert, hogy készíttessen költségbecslést a
települési állati hulladék gyûjtõhely kialakítására vonatkozóan,
valamint bízzák meg a Pénzügyi Bizottságot, hogy tegyen
javaslatot belterületi utcákat burkolt úttal történõ ellátásának
engedélyezési szintû terveinek elkészítésére vonatkozóan.
Alapvetõ cél 2014. évben is a takarékos gazdálkodás, az
intézményi feladatok, valamint a lakossági szolgáltatások
szinten tartása, új fejlesztések lehetõség szerinti indítása
pályázatok és az önkormányzat gazdasági programja alapján.
Megállapítható, hogy a 2013. évihez képest a 2014. évi
törvényjavaslatban nincsen pluszforrás, a többletként
megjelenített mintegy 60 milliárd forint ugyanis döntõ
mértékben az egyes mûködési feladatokhoz kapcsolódó
korrekció, a 2013. évi béremelések 2014. évi fedezete.
A testület még 2012. évben a Közép-Békési Ivóvízminõségjavító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív
Program keretében ivóvízminõség-javításra pályázatot nyújtott
be. A pályázatban az önkormányzatra jutó saját forrás
29.713.727,-Ft, melybõl 2014. évre 10.610.721,-Ft-ot kell
biztosítani.
Továbbra is részt vesz az önkormányzat a regionális hulladékgazdálkodási programban.
A fentieknek megfelelõen kerül elkészítésre a 2014. évi
költségvetés.
A képviselõ-testület megbízta a polgármestert, a Községi
Sportkörrel a Sportpálya felújítására vonatkozó együttmûködési
megállapodás megkötésével.
A testület megbízta a címzetes fõjegyzõt, hogy a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
intézményvezetõi állására vonatkozó pályázatot, valamint a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okiratának
módosítását a novemberi képviselõ-testületi ülésre terjessze
elõ.

A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta és támogatta a
szociális mosoda és fürdõ létrehozását, valamint
megvalósításának költségét biztosítja az általános tartalék
terhére. Megbízta az Alapszolgáltatási Központ megbízott
intézményvezetõjét a szociális mosoda és fürdõ mûködéséhez
szükséges szabályzatok elkészítésével. A szociális mosodát és
fürdõt azok a helyi lakosok használhatják, akiknek lakásában
nincs vezetékes víz vagy áram. A szolgáltatást várhatóan
december elejétõl lehet igénybe venni.
A képviselõ-testület a”Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdetett
az önkormányzat fenntartásában mûködõ Alapszolgáltatási
Központ gyermekjóléti munkakör mellett intézményvezetõ
(magasabb vezetõ) álláshelyének betöltésére. A pályázati kiírás
a település honlapján megtalálható.
A testület a Községi Sportkör tevékenységérõl szóló tájékoztatót
elfogadta.
A képviselõ-testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
tervezet tárgyalását levette a napirendrõl és megbízta a Humán
és Ügyrendi Bizottságot és a címzetes fõjegyzõt, a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat személyes érintettségre vonatkozó
szabályainak újraszabályozásával és a bizottságok feladat és
hatáskörére vonatkozó egységes eljárási szabályok kidolgozásával. A tervezetet ezt követõen terjesszék újratárgyalásra a
képviselõ-testület elé.
A képviselõ-testület a Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola intézményi
tanácsába dr. Bácskay Tamás alpolgármestert és
ifj. Puskás László Köröstarcsa, Kossuth u. 5. szám alatti lakost
delegálta.
A testület a Megyei Területfejlesztési Operatív Programra
vonatkozó tájékoztatást elfogadta. A területfejlesztésrõl és a
területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 2011.
decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatálya
lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi
szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a
megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A megyék
elsõdlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elõ
megyei szintû gazdaságfejlesztési részprogramokat a TOP
tartalmi és forrás keretei között. Ezen túlmenõen a helyi (városivárostérségi) szintû tervezésben koordinációs szerepet töltenek
be, összefogják a kistérségi fejlesztési részprogramok
elkészítését.

TARCSAI HÍRADÓ

2

A testületet egyetértett a Kassai utcai lakosok panaszára írt
tájékoztatással.
A képviselõ-testület a 2012. évi XXX. törvény alapján
Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. A bizottság
tagjainak Végh Juditot és Nyíri Lászlót a Humán és Ügyrendi
Bizottság tagjait, Lakatosné Kurucsó Anikót és Szabados Katát a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozóit, valamint
Bakóné Nagy Anikó Köröstarcsa, Kossuth u. 14. szám alatti
lakost megválasztotta.

2013. november

Az eskü letétele elõtt Povian Krisztina elmondta Smiri László
polgármesternek, hogy azért választotta Köröstarcsa települést
az állampolgársági eskü helyének, mert dédnagyapja itt
született, tehát õsi gyökerek fûzik ide. Bár dédnagyapja késõbb
Erdélybe került és Õ már ott született, gyermekkorában még
gyakran idelátogattak rokonaikhoz.
Povian Krisztina saját és gyermekei részére kérte- és kapta meg a
honosítási okiratokat. Elmondása szerint fontosnak tartották a
gyerekek jövõjét is figyelembe véve magyar állampolgárságuk
megszerzését.

A testület úgy döntött, hogy nem értékesíti a Köröstarcsa,
Kossuth u. 11. szám alatti ingatlanban lévõ tulajdoni hányadát.

Tájékoztatás a Közmunka Programról

A képviselõ-testület 2013. december 5-én tartja soron következõ
ülését az alábbi napirendi pontokkal:
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester

A 2013. évi közfoglalkoztatást és a téli közfoglalkoztatást
figyelembe véve összesen 68 fõt foglalkoztat az önkormányzat
intézményeknél és különbözõ önkormányzati feladatok
ellátására, a belvízelvezetõ árkok, csatornák karbantartására,
mezõgazdasági programra, járdaépítésre, napközi konyha
melléképületének és pincéjének felújítására, fûtéshez apríték
elõállítására és tûzifa begyûjtésre.

- Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése
Elõadó: Smiri László polgármester
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
- Az önkormányzat által megállapított díjtételek felülvizsgálata.
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
- A képviselõ-testület 2014. I. félévi munkatervének elkészítése
Elõadó: Smiri László polgármester
- Vagyongazdálkodási terv elfogadása
Elõadó: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezetõ
- Bejelentések

Határárkok takarítása, apríték elõállítása

Honosítási ünnepség Köröstarcsán
Újabb honosítási ünnepségre került sor 2013. november 8-án a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Az
állampolgársági esküt Povian Krisztina Ildikó és gyermekei
Krisztián és Alessia, Smiri László Köröstarcsa polgármestere
elõtt tették le. Az ünnepélyes eskütétel szûk családi körben
zajlott le.

Pipa úti garázsok felújítása

A képen, (balról jobbra) Povian János, Povian Krisztián, Povian
Krisztina, Smiri László polgármester és Povian Alessia (elõl)

A 2013/2014. évi téli közmunka program keretében 24 fõt
foglalkoztat az önkormányzat 2013. november 1-jétõl 2014.
április 30-ig terjedõ idõszakra, ebbõl 20 fõ alapkompetencia
képzésben, 4 fõ motorfûrész kezelõ képzésben vesz részt, mely
várhatóan december elején indul.
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úr az önkormányzat szociális célú tûzifa
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatás iránti
pályázatát pozitív elbírálásban részesítette.
Az Önkormányzatunk részére 719.328 forint összegû vissza
nem térítendõ egyszeri támogatás került jóváhagyásra.
A támogatás szabályait a képviselõ-testület rendeletben
szabályozza.
Az igénybevétel, feltételeirõl a lakosságot tájékoztatni
fogjuk.
2013. november 20.
Smiri László
polgármester

Nemzeti értékek és Hungarikumok,
Köröstarcsa értéktára
A Magyar Nemzeti Értékeket az úgynevezett
Magyar Értéktárban folyamatosan gyûjtik és
rendszerezik, s ezekbõl az értékekbõl szakmai
javaslatok
alapján
választja
ki
a
hungarikumokat egy 16 fõs bizottság,
mégpedig jogszabályban meghatározott
feltételek szerint. A magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény 2012. július 1jén lépett hatályba, amelynek céljait az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
- Nemzeti értékeink számbavétele, dokumentálása annak
érdekében, hogy egy közös nemzeti adatbázis készülhessen;
- A gyûjtõmunka kiterjesztése a lehetõ legszélesebb körre
- A helyi és az országos jelentõségû nemzeti értékek
gyûjteményének létrehozása és közkinccsé tétele
- A nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító
hungarikumok kiválasztása a Magyar Értéktárból
- Ezen értékek megismertetése belföldön és külföldön egyaránt
- A nemzeti értékek és a hungarikumok fennmaradásáról és
védelmérõl való gondoskodás, amellyel a nemzeti tudatot és a
hazai gazdaságot erõsítjük.
Nemzeti értékpiramis
Elsõ foka a települési értéktárakból áll össze, amelyet a
települési önkormányzatok készíthetnek el vagy létrehozhat
önálló ún. Települési Értéktár Bizottságot. Önkormányzatunk is
Települési Értéktár Bizottságot hozott létre, melynek tagjai:
Végh Judit, Nyíri László, Bakóné Nagy Anikó, Lakatosné
Kurucsó Anikó, Szabados Kata.
A Bizottság szervezi a településen fellelhetõ nemzeti értékek
azonosítását, létrehozza a településen fellelhetõ nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyûjteményt és megküldi azt a megyei
értéktárba. Bárki kezdeményezheti, hogy nemzeti értéket
vegyenek fel a települési értéktárba. A javaslatot a megfelelõ
adatlap kitöltésével lehet benyújtani. A település a helyi
jelentõséget meghaladó, összegyûjtött értékek adatait a megyei
önkormányzatokhoz a megyei értéktárba juttatják el. Az itt
összesített országos vagy nemzetközi jelentõségû értékek
adatbázisát küldik tovább a Hungarikum Bizottságnak.
A magyar nemzeti érték a magyar kultúrához, a
hagyományokhoz kötõdõ, akár nemzetünk történelme során,
akár a közelmúltban felhalmozott, keletkezett, megõrzött
egyedi, különleges szellemi, anyagi, természeti érték vagy
termék, amely a magyarságra jellemzõ és közismert.
A Hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó
értéket jelöl, amely a történelmi vagy a mai Magyarországra
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jellemzõ tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és
minõségével a magyarság csúcsteljesítménye.
A hungarikumokat a Magyar Értéktárból, egyedi értékelés
alapján a Hungarikum Bizottság választja ki, és minõsíti
hungarikummá.
A szabályozás fontos része a hungarikum tanúsító védjegy. A
hungarikum termékek elõállítása kis- és középvállalkozások
beindítását eredményezheti, valamint az ipari vállalkozások
számára is fejlesztési lehetõségeket kínál, ezért hosszú távon
javítja azok életképességét. A cél az, hogy a jövõben mindenki
számára egyértelmû legyen, hogy mely nemzeti értékünk kapta
meg a hungarikum minõsítést.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Õszi kézmûves foglalkozás a mûvelõdési
házban
Az õszi szünetben kreatív kézmûves foglalkozáson vehettek
részt a gyerekek a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárban. Jól elõkészített mintákkal és formákkal
dolgozhattak a résztvevõk, akik saját ötleteikkel is
kiegészíthették a munkájukat. Megjelentek a süni, tök, levél,
szellem, denevér, holló motívumok. Termésekbõl,
örökzöldekbõl asztaldíszeket, préselt levelekbõl fali képeket
készíthettek. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek és kísérõik,
akik hazavihették a kész õszi dekorációkat: függõdíszeket,
ablakdíszeket, asztaldíszeket; így saját otthonukat öltöztethették
õszi hangulatba.

Következõ foglalkozásunk a Karácsony jegyében fog zajlani.
Várunk Titeket szeretettel!

Témahét az alsó tagozaton
Megérkezett az õsz és ezzel együtt a témahét az iskolába. Az õszi
népszokások és hagyományok feldolgozása a téma egy egész
héten keresztül. Az idei évben is kedvcsinálónak egy hatalmas
bálából készült bábut állítottunk fel az iskola udvarán.
A gyerekek nagy örömmel vettek részt a bábu felöltöztetésében.
Nevet is adtak neki: Szalma Rozi. Minden évfolyamon
különbözõ kreatív foglalkozások keretében dolgoztuk fel az
õszhöz kapcsolódó anyagokat. Természetesen az elméleti tudás
megszerzése sem szorult háttérbe. Ezen a héten került
megrendezésre a Benedek Elek mesemondó verseny is. Nagyon
sok tehetséges tanuló indult a versenyen. Az elõzõ évekhez
hasonlóan a legbátrabb óvodásokat is meghallgattuk, akik nagy
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Kedves Lakosok!
Az Alapszolgáltatási Központban mûködõ Családsegítõ
Szogálat folyamatosan gyûjt ruhákat a rászorulók számára.
Ha valakinek van feleslegessé vált,
de még használható ruha, lakás
textília, játék, babaápolási kellékek, bútor, vagy bármilyen használati tárgy a tulajdonában azt
szívesen fogadjuk. Ezeket a felajánlásokat rászoruló családok
részére továbbítja szolgálatunk.

Beindult a baba-mama klub!
Beszélgetések, egymásnak való tanácsadás, ismerkedés,
kötetlen játék jellemezte az elsõ alkalmakat a klub életében.
A kevés létszám ellenére is nagyon jól szórakoztak a mamák, egy
kicsit kikapcsolódtak a mindennapok gondjaiból és egyéni
problémáikat is megbeszélhették azokkal az anyukákkal,
akiknek már nagyobb gyerkõcük volt. Öröm volt látni, ahogy
egymáshoz közeledtek a mászni tudó és esetleg már járó babák,
izgalmas volt számukra, hogy a másik szájában is cumi van, amit
persze meg kell szerezni. Sokféle játék várja a kicsiket a leterített
szivacson, amit lelkesedéssel próbáltak ki. Várjuk további
kismamák és babák jelentkezését januártól!
Ha többen lennénk a gyermekneveléshez és egészséges
életmódhoz kapcsolódó elõadásokat, tanácsokat is kínálnánk az
anyukáknak.

örömmel jöttek az iskolába. A legügyesebb tanulók a Kistérségi
mesemondó versenyen képviselik iskolánkat tavasszal a
Hétmérföldes csizma mesemondó versenyen. A hét napjai során
a gyerekek bemutathatták egyéni kreativitásukat, alkotásaikat.
Többféle csoportmunka keretében szebbnél-szebb alkotások
kerültek ki kezeik alól. Az utolsó napon az iskolában különleges
fûszerekkel ízesített sült tökkel kedveskedtünk a gyerekeknek. A
hét zárásaként a hagyományos lampionos felvonulásra került
sor. Itt már szinte az egész falu apraja-nagyja elõkerült. Szép
látvány volt, ahogy a sötétben imbolygó fények végigvonultak
az utcán.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki hozzájárult a hét
sikeres lebonyolításához.
Alsó tagozatos nevelõk

Kedves Lakosok!
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár könyvgyûjtési akciót
szervez testvértelepülésünk, Orom Helyi közösség lakosai
javára. Elsõsorban olyan jó állapotban
lévõ mesés- és verseskönyveket, szépirodalmi- és ifjúsági regényeket várunk,
amelyeket Önök már nem használnak és
szívesen fel tudnának erre a jótékony célra.
A könyveket nyitva tartási idõben várjuk a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba, melyeket köröstarcsai
delegáció juttatja el a következõ látogatás
alkalmával.

Idõsek Világnapja 2013
Az Alapszolgáltatási Központban 2013.10.04-én került
megrendezésre az Idõsek Világnapja alkalmából az Idõsek napi
ünnepség.
A programot délelõtt 10.00 órakor Dr. Bácskay Tamás
alpolgármester úr nyitotta meg köszöntõjével. Az ünnepségen
szerepelt a óvoda Margaréta csoportja, majd folytatásként
Kovács Szabina és Budai Gergõ társastánc bemutatóját
tekinthették meg az idõsek. A mûsor alatt már az udvaron üstben
fõtt a babgulyás és sült a fánk a gondozottak megvendégelésére.
A nap folyamán a jó hangulatról Nagy Zoltán mezõberényi
zenész gondoskodott. Délután sorra került a tombolahúzás,
ahová a tombolatárgyak nagy részét helyi vállalkozók,
biztosították. Az ünnepség végén a távozók az intézmény
dolgozói által készített ajándékot vehettek át.
A rendezvény késõ délutánig tartott, az idõsek szállítása az
önkormányzati gépjármûvel lett biztosítva. A sok felajánlás és
külsõ segítség mellett az ünnepség sikeres lebonyolítását a
központ dolgozóinak odaadó és kitartó munkája tette lehetõvé.
Vértesné Herbert Katalin
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CIVIL SZERVEZETEK
A vadászok választásra készülnek
A vadásztársaság jelenlegi vezetõségének mandátuma a folyó
vadászati idény végeztével lejár, így azt nem csak beszámoló-,
hanem vezetõségválasztó taggyûléssel zárjuk. Minden
választásra igaz, de a mostanira fokozottan, hogy tétje van.
A jelenlegi vezetõség „öregjei” ezt a kifejezést kis iróniával
használom, mint a „megbecsülés” jelét úgy döntöttek, hogy itt
az idõ a fiatalításra és nem vállalnak újabb jelölést. Ez jól is
rosszul is elsülhet. Jól és ez a személyes meggyõzõdésem -, ha
az új vezetéssel az elmúlt öt év reformfolyamatai folytatódnak,
megszilárdulnak és rosszul, ha a még idõnként tetten érhetõ
önzés, és kapzsiság mentén egyfajta visszarendezõdés indul el.
A társaság elismerésre méltó fejlõdési pályán mozog, az
eredményeink magukért beszélnek, nem kell bizonygatni. Új
alap- és házi szabályzatunk van, így mûködésünk a törvényi
elõírásokkal összhangba került.
Szakszerû vadgazdálkodással elértük, hogy vadállományunk
most már méltó a kivételesen jó adottságokkal rendelkezõ
vadászterületünkhöz.
A bölcs vadhasznosítással anyagi, pénzügyi helyzetünk
stabilizálódott, már biztonságot adó tartalékokkal is
rendelkezünk. Társaságunk jó munkáltatóvá vált és
perspektivikus kilátásai is reménykeltõek.
Kapcsolatrendszerünkben kínosan ügyeltünk a korrektségre,
hiszen a tartós, és kölcsönösen elõnyös együttmûködésnek ez az
alapja.
A vadállományra úgy tekintünk, mint jelentõs helyi közös
értékre, a gazdákra pedig, mint a legfontosabb együttmûködõ
partnerekre, akik támogatása nélkül eredményes
vadgazdálkodás nem folytatható. Nem a kárukra, hanem az
érdekükben vadgazdálkodunk, a törvényi elõírások, és
kötelezettségek megtartása mellett.
A tágabb közösség részeként, mint az egyik legjelentõsebb civil
szervezet támogatjuk az önkormányzati célkitûzéseket, a
községi rendezvényeken rendszeresen részt veszünk.
Szakterületünkön igyekszünk Köröstarcsát méltóan képviselni,
jó hírét öregbíteni. Az idei megyei vadásznapon a
vadásztársaságok közötti versengésben ismét dobogós helyezést
értünk el. Vadászházunk is méltó szépülõ községünkhöz.
Szem elõtt tartjuk legfontosabb célkitûzéseinket is, és
vadászaink részére kulturált vadászati lehetõséget, és
szórakozást biztosítunk.
Ezekért az eredményekért keményen megdolgoztunk, miközben
magunk is formálódtunk.
Amikor a stafétabotot ifjabb vadászaink kezébe átadjuk, bízunk
benne, hogy emléktáblánk mottója fogja vezérelni Õket: „A
múlt, a jelen, és a jövõ mindenkit tettekre kötelez.”
Vadásztársak tiszta szívvel válasszunk, mert a jövõnk a tét.
Braun László vt. elnök

SPORTHÍREK
Birkózás
Kis híján négy aranyérmet hoztak haza a Köröstarcsai DSE
lányai! 2013. július 26 -án került megrendezésre a Csanádi
István Nemzetközi Emlékverseny, amelyen mi is részt vettünk.
Eredmények:
- VinczeAndrea Ezüst érem
63 kg
- Pintér Klára
Arany érem
65 kg
- Molnár Kitti
Arany érem
35 kg
- Püski Adrienn Arany érem
55 kg

Köszönet az igyekezetért, immár országos szinten a
Köröstarcsai DSE ismertté vált a "harcias lányaink" tiszteletére.
Tisztelettel: Hencz Gyula
B.M. B.SZ. Elnöke

RENDÕRSÉGI HÍREK
Békési Rendõrkapitányság
Rendészeti Osztály
Segítség az autósoknak
Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
A "Látni és látszani" országos akció
keretében Békés megyében 5 szerviz és 2
optika várja díjmentes vizsgálatokkal a
közlekedõket.
Az ORFK Országos Balesetmegelõzési
Bizottság a tavalyi évhez hasonlóan idén
is meghirdette a „Látni és látszani”
elnevezésû kampányát. Ennek keretében 2013.
október 15. és 2013. december 15. között a kezdeményezéshez csatlakozók a téli idõjárási körülmények között
való közlekedésre történõ felkészülés fontosságára hívják fel
a figyelmet, illetve díjmentes vizsgálatokkal segítik a
közlekedõket. Az akció részeként 2013. november 7-tõl
országszerte, így Békés megyében is számíthatnak a
jármûvezetõk arra, hogy a közúti ellenõrzések során a
rendõrök a közlekedési felügyelet szakembereivel közösen
átvizsgálják jármûveik világító berendezéseit.
Békés megyében 2013. december 15-éig az alábbi szervizek
és optikák várják díjmentes átvizsgálással, illetve
látásvizsgálattal a jármûvezetõket:
- AUTÓMOBIL KÖRÖS KFT. Békéscsaba, Szarvasi út 74.
- GYULAI-AUTÓ KFT. Gyula, Zrínyi Miklós tér 2.
- HOVÁNY KFT. Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 4.
- MESZLÉNYI-AUTÓ KFT. Békéscsaba,Almáskerti Ipari Park 2.
- PLAVECZ ISTVÁN Mezõberény, Fõ út 31.
- DÁNIEL OPTIKAI SZALON Szarvas, Kossuth u. 34.
- SOKE OPTIKA Orosháza, Kossuth u 10-12.
További információk:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/balesetmegelozes/kampanyok/segitseg-az-autosoknak
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Õszi -Téli „átállás” az utakon

A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé
állíthatja a jármûvezetõket, éppen ezért idõben fel kell készülni
arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan idõjárási és
útviszonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetési
stílustól lényegesen eltérõ vezetési technikát igényelnek.
Amire figyelni KELL !
- Õsszel az utak mentén lévõ fák levelei elszigetelik az úttesttõl a
gumiabroncsokat így a tapadás csökken. A nedves falevelek
különösen veszélyesek mert alóluk a víz nehezebben szárad fel
az úttest csúszós marad hiába látszik száraznak.
- Esõben a látótávolság csökken. A levegõ kevésbé átlátható az
esõcseppek és a páratartalom miatt. A jármûvek körvonalai
elmosódnak és a valóságosnál távolabbinak látszanak. A
közeledõ jármûvek távolságát sokan túl-, a sebességüket pedig
alulbecsülik.
- Nagyobb esõzések során a rossz vízelvezetésû utakon megáll a
víz, melynek a mélységét nem lehet megállapítani. Az ilyen
helyeken a „relatív” nagy sebességgel közlekedõ jármû kereke
és az úttest közti tapadás szintén csökken, esetenként megszûnik
ami a jármû kormányozhatatlanságához vezethet.
- Egyes utakon számítani kell arra, hogy az esõvel együtt
megjelenhet az állati erõvel vont jármûvek, vontatók által a
földutakról felhordott sár, melyen a gépjármûvezetõ könnyen
megcsúszhat.
- Az õszi-téli idõszakban nagyobb gondot kell fordítani a
jármûvek mûszaki állapotára. Át kell vizsgálni a
fékberendezéseket, a gumiabroncsok, a világító és jelzõ
berendezéseket, ablaktörlõt, ablakmosót, az utastér fûtõ és
páramentesítõ berendezéseit. Téli gumiabroncs használata + 7
fok alatt alatt javasolt, melynek összetétele lágyabb, és
mintázatánál fogva megfelelõ tapadást biztosít.
- Téli idõszakban hidakon, felüljárókon és erdõsávval védett
útszakaszokon fokozottabban számolni kel az úttest
eljegesedésére. Hirtelen fellépõ oldalszélre is számítanunk kell
az említett helyeken, valamint nagy tömegû jármûvek melletti
elhaladáskor ugyanis a hirtelen fellépõ oldalszél és annak
megszûnése balesethez vezethet.
- Aki a fentiekben említett megváltozott útviszonyok miatt
kényszerül az útpadkára, soha nem szabad a gépkocsit hirtelen
visszakormányozni az úttestre mert a jármû kifordulhat, áttérhet
a menetirány szerinti baloldalba, és az ott közlekedõkkel
ütközhet, illetve árokba borulhat és fának is ütközhet.
- Az autó stabilitása megváltozik ha jeges útfelületre fut rá.
Ebben az esetben minden hirtelen mozdulat a kormányon, féken
vagy a gázon tragédiához vezethet. A jármû sebességét
gázelvétellel és motorfékkel csökkentsük.
Kerékpárosokra vonatkozóan:
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani”
szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb
halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem
volt világítás, a kerékpáros nem volt látható! A
gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos
„beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverõs dzseki,
fényvisszaverõ karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet.
Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a
gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverõ ruházatot kell viselni. A fényvisszaverõ anyagok
és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a
láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverõ prizmát
már 100 - 200 méterrõl észre lehet venni. A fényvisszaverõ
eszközök és megfelelõ öltözék viselete, valamint a jól mûködõ
világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól
láthatóvá válnak.
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A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és a jármûvek megfelelõ felszerelése,
mûszaki állapota is. Elindulás elõtt ellenõrizni kell a kerékpár
felszereléseit:
- Kormányberendezés;
- elsõ és hátsó fék (megállás);
- csengõ (hangjelzés);
- elõl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros lámpa vagy
villogó és piros fényvisszaverõ prizma, az elsõ keréken sárga
küllõprizma, láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az idõszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is,
hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességû
gépjármû elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan
kanyarodás, ezért lényeges, hogy a mûvelet megkezdése elõtt a
kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az
irányjelzésrõl sem.
Talán az õszi-téli idõjárási és útviszonyok között történõ
közlekedés során van leginkább szükség a másik közlekedõ
partnerrel szemben tanúsított elõzékenységre, és toleranciára.
Balesetmentes közlekedést kíván a Békés Városi Balesetmegelõzési Bizottság, valamint a Békési Rendõrkapitányság.

Kis Betlehem készítõ
verseny!
A Karácsony közeledésének
alkalmából Kis Betlehem készítõ
versenyt hirdet a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár. Az
elkészítés során, bármilyen technikát választhatsz!
Alapanyagként használhatsz terméseket, papírt, textilt,
természetes anyagokat stb. A kész munkákat 2013.
december 12-ig várjuk a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és
Könyvtárba.
A Kis Betlehemeket kiállítjuk és értékeljük a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár Községi Karácsonyi
ünnepségén 2013. december 18-án.
Szervezõk

Mikulásszolgálat
A Mikulás házhoz megy!
Kedves
szülõk
2013.
december
05-én
este,
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-ig
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
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

