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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2014. december

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

„A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt,
senki nem láthatja õket. Nincsen rajtuk díszszalag.
De a fényében, csomagok közt, mindenkinek ott van
már a legkedvesebb ajándék amit a karácsonytól vár.
Az emberek szívében égõ béke és szeretet:
a jó akarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.”

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NEVÉBEN
LIPCSEI ZOLTÁN
POLGÁRMESTER.

Adventi gyertyagyújtás
Töltse velünk az utolsó adventi
vasárnap délutánját!
Közös gyertyagyújtás
2014. december 21-én 16.00-kor a
Milleniumi parkban
(óvoda elõtt) felállított adventi koszorún.
Beszédet mond
Lipcsei Zoltán polgármester.
Adventi megemlékezést tart
Báthori Lászlóné református lelkész.

Forró teával és
süteménnyel
kedveskedünk a
jelenlévõknek

14. évfolyam 8. szám

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
A képviselõ-testület 2014. november 27-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 elõtt beszámolt tevékenységérõl a Békéscsabai
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság. Abeszámolóban tájékoztatták
a képviselõket, hogy 2012. október 9-én avatták fel a
Mezõberényi Katasztrófavédelmi Õrsöt, ami 6 település több
mint 17 ezer lakója számára jelent nagyobb biztonságot. Az õrs
kötelékében szolgálatot teljesítõknek nemcsak a tûzoltás és a
mûszaki mentés a feladata, hanem szerepet vállalnak a hatósági
megelõzõ tevékenységében, a polgári védelmi erõk és eszközök
szervezésében, irányításában.
A képviselõ-testület elfogadta a település tûzvédelmi
helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intézkedésekrõl és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót.
A testület az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének
értékelésérõl szóló tájékoztatót elfogadta. Megállapította, hogy
az önkormányzat gazdálkodása stabil. Az önkormányzat és
intézményei pénzkészlete 2014. szeptember 30-án közel 57 MFt
volt. A bevételek teljesítése a három negyedben 72,9% volt, a
kiadások 59,3%-os teljesítése mellett
A képviselõ-testület elfogadta a 2015. évi költségvetési
koncepcióját.
A koncepció mûködési célú elõirányzatai: a képviselõ-testület
jelenlegi formájában biztosítja az önkormányzati intézmények
mûködését. A falunap megrendezésére pályázati források
igénylése szükséges. A községüzemeltetési feladatokat az
önkormányzati brigáddal és közfoglalkoztatás keretében
javasolják megoldani. A megüresedõ álláshelyek betöltését
elsõsorban belsõ átcsoportosítással kell megoldani, melyhez
továbbra is a polgármester elõzetes jóváhagyása szükséges. A
rendeletbe minimum 500 eFt kerüljön általános tartalékként
betervezésre. A Köröstarcsáért, a Köröstarcsa Szolgálatáért,
valamint az év embere, civil szervezete kitüntetések
költségvonzatának megtervezése. Köröstarcsa helytörténeti
monográfia elkészítésére a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
kérjen árajánlatot és az elkészítés költségeibõl a 2015. évi
ütemezett kiadások kerüljenek megtervezésre.
A koncepció fejlesztési célú elõirányzatai és a folyamatban lévõ
projektek: Víziközmû beruházási hitel
27.960.000,-Ft
megtervezése. A képviselõ-testület a Közép-Békési
Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és
Energia Operatív program keretében ivóvízminõség-javítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázatot nyújtott be. Az önkormányzat
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saját forrását a központi költségvetés biztosítja. Az út-,
járdaépítés folytatása. A képviselõ-testület továbbra is részt vesz
a regionális hulladék-gazdálkodási programban. A KEOP
energiaracionalizálással kapcsolatos kiírására pályázat került
benyújtásra az orvosi rendelõnél. A pályázathoz nem szükséges
saját forrás. Települési állati hulladék elhelyezése: pályázati
kiírás esetén javasolják az önálló gyûjtõhely kialakítását,
javasolják továbbá, hogy az állati hulladék átvételéért az
önköltség alapján meghatározott díjat szedjen a képviselõtestület. Ételszállító gépkocsi beszerzés fedezetének
betervezése, egy 18 személyes kisbusz vásárlási lehetõségének a
megvizsgálása. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak
átadott épületek állagának figyelemmel kísérése, pályázati
lehetõség esetén közös pályázat benyújtása.
A testület a 2015. január 29-i képviselõ-testületi ülés 3. napirendi
pontjának felvette a gazdasági programjának az elfogadását.
A testület úgy döntött, hogy települési adót nem vezet be.
A képviselõ-testület módosította a helyi iparûzési adóról szóló
rendeletét úgy, hogy a 2,5 MFt-os árbevétel alatti mentességre
vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte 2015. január 1tõl. A továbbiakban mentesség csak azt az õstermelõt illeti meg,
akinek az õstermelésbõl származó éves bevétele nem haladja
meg a 600.000,-Ft-ot.
A képviselõ-testület módosította a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendeletét úgy, hogy a kommunális
adó mértékét 2015. január 1-tõl évi 5.000,-Ft-ról 7.000,-Ft-ra
emelte.
A képviselõ-testület módosította a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát személyi változások átvezetése miatt, illetve
újraszabályozták a polgármester szabadság kiadására vonatkozó
szabályokat.
A testület megalkotta a szociális célú tüzelõanyag juttatásainak
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet szerint a
testület támogatást nyújt azon szociálisan rászoruló személyek
részére, akiknek a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban a
havi egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg családban élõ
esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át
(42.750,-Ft), egyedül élõ esetén annak 250%-át (71.250,-Ft). A
kérelmet 2015. január 9-ig lehet benyújtani kérelem
formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban és a
Családsegítõ Szolgálatnál.
A képviselõ-testület módosította a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét a
gyermekélelmezésben alkalmazható térítési díjak
vonatkozásában.
10%-os emelést fogadott el a testület, eszerint a bölcsõdés
gyermek, napi négyszeri étkezéssel 315,-Ft, óvodás gyermek
napi háromszori étkezéssel 315,-Ft, iskolás gyermek napközis
tanuló napi háromszori étkezéssel 402,-Ft, és a menza (csak
ebéd) 260,-Ft lesz 2015. január 1-tõl.
A testület módosította a 2014. évi költségvetését, így a
költségvetés fõösszege 465.913 eFt-ról 472.630 eFt-ra változott.
A testület elfogadta a 2015. I. félévi munkatervét, az ülések az
alábbi idõpontban kerülnek megtartásra:
Január 29. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. A település egészségügyi helyzetének értékelése, vállalkozó
háziorvos, fogorvos által az önkormányzatnak fizetett
költségtérítés felülvizsgálata
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester, védõnõ, háziorvos,
fogorvos
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. 2015-2019. évre vonatkozó gazdasági program elfogadása.

4.
5.

6.
7.
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Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló)
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
A házibrigád beszámolója 2014. évi tevékenységérõl, a
brigád 2015. évi feladatainak meghatározása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Tájékoztató az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tevékenységérõl
Elõadó: Csóka Károly ÖTE elnöke
Bejelentések

Február 26. (csütörtök) 16.00 óra
1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosítása.
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi
Bizottság
5. Bejelentések
Április 30. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
teljesítésérõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. A Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója az
átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról
Elõadó: Végh Judit Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elõadó: Gyaraki Ibolya fõelõadó, Rása Ildikó családsegítõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
5. Bejelentések
6. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
Június 11. (csütörtök) 16.00 óra
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
2. Közrend, közbiztonság helyzete
Elõadó: Jakusovszki Zoltán a Mezõberényi Rendõrõrs
Õrsparancsnoka
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a település tûzvédelmi helyzetérõl a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos
feladatokról
Elõadó: Viczián György tûzoltó alezredes
4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
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Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. A Képviselõ-testület 2015. II. félévi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Lipcsei Zoltán polgármester
6. Bejelentések
7. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság
A képviselõ-testület a Települési Értéktár Bizottság tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.
A testület az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetõi és a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatói
álláshelyére pályázatot írt ki.
A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2015-2019. évi
stratégiai ellenõrzési tervét, valamint az önkormányzat 2015. évi
éves ellenõrzési tervét.
A testület megbízta a polgármestert, hogy a Megyei
Egészségbiztosítás Pénztárt keresse meg a település gyógymasszõr ellátásának biztosítása érdekében.

Kerékpárosbarát pályázatok 2014.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Magyarország Szövetséggel együttmûködésben idén nyolcadszor
hirdette meg a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát
Munkahely pályázatokat, amelyet a kerékpárt, mint közlekedési
és szabadidõ eltöltési eszköz helyzetbe hozásáért és
népszerûsítéséért tenni kívánó települések és munkahelyek
részére írt ki.
A sikeres pályázók a településük élhetõbbé tétele mellett
mintaként szolgálhatnak mások számára.
2014-ben összesen 30 település és 39 munkahely nyerte el és így
viselheti egy éven át a megtisztelõ „Kerékpárosbarát” címet.
Idén november 21-én került megrendezésre a sajtónyilvános
díjátadó ünnepség Balatonkenesén.
A díjátadó Tömör István - Balatonkenese polgármestere megnyitójával kezdõdött, majd Hegmanné Nemes Sára, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelõs
államtitkárának köszöntõje következett.
Ez után Csikai Mária, a Kerékpáros Magyarország Szövetség
elnöke és Sztaniszláv Tamás, a Kerékpárosbarát Települések
Országos Szövetségének fõtitkára mutatta be a 2013. évi
eredményeket.
Nagy megtiszteltetés Köröstarcsa Község számára, hogy immár
második éve Kerékpárosbarát Település, és idén elsõ
alkalommal az önkormányzat öt intézménye elnyerte a
Kerékpárosbarát Munkahely címet.

Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
vagyonpolitikáért felelõs államtitkára, Szabados Kata a
KETOSZ helyi kapcsolattartója
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Adventi gyertyagyújtás
Reméljük, hogy egy újabb hagyomány veszi kezdetét azzal,
hogy idén felállításra került a község adventi koszorúja a
Millenniumi parkban, melyen minden adventi vasárnapon
fellobban egy gyertya.
Az elsõ gyertyagyújtásra 2014. november 30-án ünnepélyes
keretek között került sor.
Adventi megemlékezést tartott Dienes Sándor nagytiszteletû úr,
majd Vetési Viktória elõadásában hallhattuk a Négy gyertya
meséje címû verset. Az ünnepség az adventi naptár készítõ
verseny eredményhirdetésével folytatódott, melyet az Arany
Gusztáv Általános Iskola szülõi munkaközössége hirdetett meg
és díjazott. A díjakat átadta Végh Judit mûvésztanár.
Egyéni síkbeli alkotás: I. helyezett: Vámos Lili; II. helyezett:
Palotai Petra; III. helyezett: Gyuricza Fatime
Egyéni térbeli alkotás alsó tagozat: I. helyezett: Szentpéteri
Hunor
Egyéni térbeli alkotás felsõ tagozat: I. helyezett: Vértes
Viktória; II. helyezett: Vértes Dóra Kata;
III. helyezett: Vetési Milán
Csoport kategória: I. helyezett: 2.osztály; II. helyezett: 1.
osztály; III. helyezett: 4. osztály;
III. helyezett: 3. osztály
Végezetül, Lipcsei Zoltán polgármester úr lángra lobbantotta az
adventi koszorú elsõ gyertyáját.
A mûvelõdési ház dolgozói saját készítésû mézeskaláccsal és
teával vendégelték meg a jelenlévõket.
Ezúton köszönjük munkatársaink áldozatos munkáját, az
Alapszolgáltatási Központ segítségét, Ombodi Róbert és Fehér
László vállalkozók támogatását.

TARCSAI HÍRADÓ
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CIVIL SZERVEZETEK
Mazsorett siker
Köröstarcsa - 2014
A Köröstarcsai Mazsorett Együttes, 2014-ben is rendkívül
eredményes évet zárt.
Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi Verseny: A
Százszorszép csoport, Gyermek korcsoport (9-12 éves), Mini
formáció, Botos kategória arany, Pom-pon kategória, szintén
arany érem.
A legjobb tamburmajor címet Tóth Gréta Janka nyerte el.
A Szivárvány csoport, Junior korcsoport (13-16 éves), Botos
kategória ezüst, Pom-pon kategóriában arany érem.
XV. Debreceni Országos Mazsorett Fesztivál: Százszorszép
csoport - Kiemelt Arany Oklevél,
A legjobb tamburmajor ismét Tóth Gréta Janka lett.
Szivárvány csoport Pom-pon kategória Kiemelt Arany Oklevél
V. Békéscsabai Nemzetközi Jubileumi Táncfesztivál:
Százszorszép csoport Arany Minõsítés Szivárvány csoportArany Minõsítés + kategória gyõztesként felléptek a
Gálamûsorban.
VIII. Aradi Nemzetközi Dancing Europe Táncfesztivál:
Százszorszép csoport Arany minõsítés, Szivárvány csoport
Gyémánt Minõsítés
XXVII. Zuglói Táncfesztivál
Budapest: Százszorszép
csoport Botos koreográfia I. helyezés, Pom-ponos koreográfia
ezüst érem, Szivárvány csoport Pom-ponos koreográfia II.
helyezés, Pom-ponos koreográfia bronz érem
Százszorszép csoport tagjai: Baliga Tamara, Hajdú Petra,
Horváth Rebeka, Mokrán Dorina, Nagy Alexandra, Schmél
Vivien, Tóth Gréta Janka, Vértes Dóra Kata, Vértes Viktória
Szivárvány csoport tagjai: Almási Enikõ, Bátori Orsolya,
Bátori Réka, Gyaraki Bettina, Smiri Tamara, Smiri Zsófia,
Somogyi Petra, Tóth Kinga, Török Csenge, Vámos Gréta,
Várhalmi Antónia, Vetési Viktória Vivien
Tanítványaim és szüleik nevében is köszönjük a lehetõséget, a
bizalmat, a felkészüléshez és a megmérettetéshez nyújtott
segítséget.

Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, örömökben gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Macskinné Pór Erzsébet
mûvészeti vezetõ

Családi nap az óvodában
„Családi nap”-ot rendeztünk az óvoda épületében 2014. október
4-én. Az esõs idõ ellenére sokan érdeklõdtek a rendezvényünk
iránt és sok kisgyermeket tudtunk megajándékozni egy kis
aprósággal. A gyerekek játékos feladatokat végezhettek el ,
melyek teljesítése után egyéb programokon vehettek még részt.
Minden óvodás és bölcsõdés korú gyermeket megvendégeltünk

2014. december

a büfében. A játékos feladatok
között az alábbiak szerepeltek: lekváros kenyérevõ verseny, akadálypálya, célzási
feladat, puzzlekirakás, egyensúlyozási feladat.
A cél nem az volt, hogy ki az
ügyesebb, hanem az, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat
ezen a délelõttön. Szeretném
megköszönni az óvó nénik és
a dajka nénik segítségét, mert
nélkülük nem tudtuk volna
megcsinálni. A rossz idõ miatt
a szülõ és gyerek közös
feladatokat nem tudtuk megrendezni, de terveink szerint
tavasszal ismét szeretnénk egy ilyen napot rendezni, úgyhogy
ami késik nem múlik.
Kurucsó Hajnalka
Ovisokért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Beszámoló a Nagycsaládosok
Egyesületének 2014. év második felében
megvalósult programjaikról és terveikrõl
2014. 08.09-én Szalonnasütés és retro disco a ligetben.
Erre a programunkra 56 fõ jött el. Molnár Zoltán biztosította a
helyszínt, a tûzifát Kurilla Olivér vállalkozótól kaptuk, az enni
és innivalóról mindenki maga gondoskodott.
6 óra körül megérkezett a jégkrémes autó és mindenki
vendégünk volt egy jégkrémre.
Közben Kovács Krisztián és Juhász Gábor disco fényekkel s
jobbnál jobb zenével várta a pavilonban a táncolni vágyókat. A
táncból fõleg a legifjabbak vették ki részüket, de egy-egy anyuka
és nagymama is beállt közéjük. Jó volt látni, hogy a kicsiknagyok, felnõttek együtt szórakoztak. A tûz mellett sültek a
szalonnák és kolbászok, jót ettünk ittunk és kis csoportokban jót
beszélgettünk. A gyerekek apraja Borgula Benedetta
felügyeletével fogócskázott a fák között, utána beálltak táncolni
is.
Ezeknek a programoknak a célja a közösségépítés,
kapcsolatteremtés, melyre nagy szükség van a mai rohanó és
anyagias világunkban. Köszönjük a segítséget mindenkinek.
2014. augusztus 16 fürdõprogram.
Makóra a Hagymatikum fürdõbe szerveztünk kirándulást két
busszal, ami nagyon jól sikerült. A strandbelépõt az egyesület
fizette, a tagoknak csak a buszra kellett fizetni 500 Ft-ot
fejenként. Az idõjárás is kedvezett, a legutóbbi fürdõs
programunkon nagyon hideg volt, május 30-án Kiskunmajsán.
Nagyon rugalmas volt a pénztárnál a belépés és gyönyörû a
fürdõ, kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak, ezt jövõre is
szeretnénk megismételni. Nagyon jól éreztük magunkat.
2014. szeptember 13-án Nagycsaládos Fesztivál Budapest
Vasúttörténeti Park
Gyönyörû programot szervezett az Országos egyesület, melyen
100 fõvel tudtunk részt venni, voltak velünk kívülállók is. Külön
busszal és külön vonattal utaztunk. Elég bizonytalan idõjárás
volt, de aránylag jól kifogtuk és nap közben elfogadható volt a
hõmérséklet is és nem áztunk el, csak este mikor leszálltunk a
vonatról, de a busz már várt bennünket az állomáson.
A tagjainknak pályázati pénzbõl ebédet tudtunk térítésmentesen
biztosítani, a nem tagoknak is jutányos áron. Felejthetetlen szép
élményekben volt részünk. Eddig még ilyen nagyszabású
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rendezvénye nem volt a NOE-nak. Örülünk hogy részt vehettünk
rajta.
Október elején a Sopronba szervezett különvonatos kirándulás
sajnos a pályafelújítási munkák és elterelések miatt elmaradt,
amit nagyon sajnálunk.
November 15-én Tündérvonat indult Mezõberénybõl a
Fõvárosi Nagycirkuszba, melyre 80 fõ jelentkezett, köztük egy
óvodai csoport is. Nagy élmény volt, gyönyörû volt az elõadás.
2014. november 29-én élõzenés vacsorát /András bálat/
rendeztünk, mert tavaly is nagy sikere volt és a közgyûlésen a
tagok megszavazták, hogy legyen az idén is.150 fõ vett részt és a
részt vevõk fele nagycsaládos volt. Sok család érkezett
gyermekekkel. Köszönjük a jó szervezést Puskás Manyinak, a
segítséget a Mûvelõdési Ház dolgozóinak, Piri mamának a
tortákat és mindenkinek a munkáját és lelkesedését. Köszönet a
fellépõ gyerekeknek!
Nagyon jól sikerült, finom volt a vacsora, jó volt a hangulat,
Kocsis Marci szolgáltatta a zenét, amire jót lehetett táncolni és
mulatni.
A karácsonyi ünnepségünk 2014. december 13-án szombaton lesz, a szervezés folyamatban van. Hevesi Imre
mûvészvendégünk fogja a gyerekeket szórakoztatni. Készülünk
sok meglepetéssel.
Még egy fontos dolog, a Törvényszék két közgyûlés és egy
hiánypótlás után elfogadta az Alapszabály módosításunkat, az új
civil törvény változásai miatt, így megtarthatjuk a
közhasznúságunkat. Nem volt könnyû, de sikerült!!!!!!
Köszönjük a segítséget Fehér Lászlóné Julikának és a tagok
pozitív hozzáállását.
Az év végével lejár az elnökségünk mandátuma, én már 13. éve
vagyok elnök, bár nagyon szeretem és az életem része, de
elfáradtam, szeretném átadni, sajnos nem könnyû megfelelõ
fiatal utánpótlást találni erre a nemes feladatra, olyat aki szívesen
el is vállalja.
Köröstatcsa, 2014. december 3.
Róbert Lászlóné elnök

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Nem mindennapi hagyomány
A téli ünnepkör szokásait felelevenítve a betlehemezés, mint
dramatikus népszokás mindenképpen fõ helyen kell, hogy
szerepeljen. Azt, hogy Köröstarcsán is élt a betlehemezés
szokása egy száz éves, szájhagyomány útján fennmaradt szöveg
bizonyítja.
Ezt a szöveget a Temes megyei Igazfalvi betlehemes népszokás
õrizte meg, és a szájhagyomány tartja életben a hagyományõrzõ
fellépések alkalmával.
Érdekes történeti adat számunkra az, hogyan került a
köröstarcsai betlehemes szöveg Igazfalvára.
A százhúsz évvel ezelõtti telepítés története szerint, az 5752
kataszteri holdon létesített kincstári telepítvényen 205 házhely
volt az elnéptelenedett Igazfalván, ezeket Vésztõn,
Köröstarcsán, Békésen, Gyomán és Makón toborzott
telepeseknek adták át. A telepítési okmányok aláírása (1893)
utáni elsõ évben 186 családfõ jött el új lakhelyének felépítésére,
a lakóházakat a telepesek építették.
De a telepesek nemcsak családjukat és ingóságaikat, hanem
szellemi kultúrájukat, hagyományaikat is magukkal vitték és az
új lakóhelyükön is mûvelték és megõrizték.
Az ünnepre hangolódván, a családhoz való ragaszkodás, az
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õsökre való emlékezés a hagyományok felelevenítése mindenki
számára fontossá válik. Elõadás formájában pedig megtekinthették a községi karácsonyi ünnepségen, valamint az iskolai
karácsonyon az 5. osztály mûsorában.
Végh Judit
néprajzkutató, az Értéktár Bizottság elnöke

RENDÕRSÉGI HÍREK
Rendõrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy - a közeledõ év végi
ünnepekre is figyelemmel - fokozottan lehet számítani a
városban megjelenõ utazó bûnözõkre !
Kiemelkedõ veszélyt jelentenek: a trükkös tolvajok, a
besurranó tolvajok, a gépkocsi feltörõk.
A Mezõberényi Rendõrõrs egyéb feladatai mellett kiemelt
figyelmet fordít az idõskorúak védelmére, a sérelmükre
elkövetett bûncselekmények megelõzésre is.
Kérjük azonban, hogy mindenki fordítson figyelmet saját
értékeinek, javainak megóvására!!
TRÜKKÖS TOLVAJOK: Általában kettõ, vagy annál több
elkövetõ idõs személyeket keres fel lakásaikon, amely során
kihasználva hiszékenységüket
valótlan állításokkal és
indokokkal megtévesztik az ott lakókat, elterelik a figyelmüket,
s miután eltulajdonítják pénzeiket, vagy egyéb értékeiket, majd
sietve távoznak.
A trükkös tolvajok rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az adott
szituációkhoz, a legváratlanabb helyzetben is feltalálják
magukat.
Különbözõ valótlan állítások: nyugdíjfolyósító alkalmazottja,
áramszolgáltató alkalmazottja, gázszolgáltató alkalmazottja,
távközlési szolgáltató alkalmazottja,
tüz elõ fa áru sít ó,
tetõcsatorna javítást végzõ, pénzváltás céljából érkezett,
kedvezõ árú, vagy ingyenes gyógyászati eszköz értékesítése,
ingyenes ajándék átadása, nyeremény átadása, önkormányzati
dolgozó, cukorbetegségre hivatkozva vizet kérõ személy,
hulladék felvásárlása, évek óta fennálló nagy összegû járadék
kifizetés, „rosszul érzi magát” vizet kér stb.
NE ADJON ESÉLYT A BÛNÜZÕKNEK !!
Az elkövetés stádiumai: elegáns, jó megjelenés, lakásba való
bejutás megkísérlése, figyelemelterelés, a bûncselekmény
megvalósulása, gyors menekülés.
BESURRANÓ TOLVAJ: Az ajtók záratlanságát kihasználva,
vagy a zárt bejárati ajtó, vagy kapu álkulccsal történõ
kinyitásával a lakásba jut, ahol gyors tájékozódással felkutatja a
lakásban található pénz, vagy más értéket, azokat magához
veszi, majd a sértettel történõ találkozás nélkül a helyszínrõl
elmenekül.
A BÛNCSELEKMÉNMYEK MEGELÕZÉSE
ÉREDEKÉBEN:
Idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba!; Legyenek
bizalmatlanok az idegen személyekkel szemben!; Tartsák zárva
az utcai kaput és a lakás bejárati ajtaját!; A kapukulcsot mindig
tartsák maguknál, ne a kapura akasszák!; Ne tartsanak a lakásban
nagy mennyiségû pénzt!; A lakókörnyezetben élõk figyeljenek
egymásra!; Segítséget nyújt a kilincsnyitásra megszólaló
kapucsengõ!; Harapós kutya, vagy arra figyelmeztetõ tábla!;
Tartós távollét esetén bízzanak meg valakit a postaláda
ürítésével!; A hozzátartozók folyamatosan figyelmeztessék idõs
rokonaikat a lehetséges veszélyekre!; Idegenek megjelenése
esetén soron kívül értesítsék a rendõrséget!
GÉPKOCSI FELTÖRÉSEK: Az utazóbûnözõk egyik kedvelt
módszere, mely során a gépkocsival a bevásárló helyre, vagy a
temetõkhöz érkezõket megfigyelve, a nyitva hagyott ajtón,
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módszere, mely során a gépkocsival a bevásárló helyre, vagy a
temetõkhöz érkezõket megfigyelve, a nyitva hagyott ajtón,
ablakon benyúlva, esetleg a bezárt ajtók zárjainak kifeszítésével,
vagy az ablakok betörésével eltulajdonítják a gépkocsiból a jól
látható helyen elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont,
iratokat, vagy más értéket.
A GÉPKOCSI FELTÖRÉSEK MEGELÕZÉSE ÉREDEKÉBEN: A jármûben soha ne hagyjanak jól látható helyen
étéket!; Legyenek körültekintõek, mert a megérkezés helyén
figyelhetik mozzanataikat!; A gépkocsi ajtajait, csomagterét
minden esetben zárják be!; Rövid ideig történõ eltávolodás
esetén se hagyják kitárt állapotban az ajtókat!; Érdemes akár
kétszer is visszaellenõrizni a jármû zárt állapotát!; Ne hagyják az
indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a fentiekben
leírtakkal vagy más jogsértõ cselekményekkel kapcsolatban
gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívül
tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522es telefonszámon, a 112-es segélyhívó számon, vagy a körzeti
megbízottaknál.
Tisztelt gépjármûvezetõk !
Felhívjuk a jármûvezetõk figyelmét, hogy az õszi-téli éghajlatra
jellemzõ változatos idõjárási viszonyok, valamint a korlátozott
látási viszonyok váratlan helyzet elé állíthatják a jármûvezetõket. Fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra
olyan idõjárási és útviszonyokkal találkozhatunk, melyek a
nyári vezetési stílustól lényegesen eltérõ vezetéstechnikát
igényelnek.
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban az elõrelátásnak
az óvatosságnak, és a biztonságnak kiemelkedõ jelentõsége van.
Nagy szükség van a közlekedésben részt vevõ más személyekkel
szemben tanúsított elõzékenységre, a messzemenõ toleranciára!
Kerékpárral és gyalogosan közlekedõk!
Kérjük a kerékpárosokat illetve gyalogosokat, hogy a
közlekedési balesetek megelõzésének elkerülése érdekében
maradéktalanul tartsák be a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályokat.
A kerékpárral történõ közlekedés során fordítsanak
fokozott figyelmet: elsõsorban a kerékpárúton történõ
közlekedésre, a személyszállításra vonatkozó szabályok
betartására, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a
világítás szabályainak betartására, lakott területen kívül a
fényvisszaverõ mellény használatára,
Gyalogosan történõ közlekedés során fordítsanak fokozott
figyelmet arra, hogy : minden esetben a járdán közlekedjenek.
A saját, illetve mások testi épségének megóvása érdekében
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az õszi és a téli hónapokban is
tartsák be a közlekedési szabályokat !

Tisztelt Lakosság!
A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét
fejezi ki a község közbiztonsága, és az itt
élõk biztonságérzetének javítása
érdekében végzett tevékenységünkhöz
nyújtott segítségükért, együttmûködésükért és megértésükért !
Munkatársaim nevében Köröstarcsa minden lakójának
kellemes karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag
boldog új évet, és jó egészséget kívánok !
Jakusovszki Zoltán r. alezredes
Õrsparancsnok
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván a
Liget Fish Kft. és a Körös- Halért Kft.!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kíván a Tiba Kereskedõház!

Békés boldog karácsonyt kívánnak
a T+T üzlet munkatársai!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet
kívánnak a Pusi Szóda Kft dolgozói!

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és eredményekben
gazdag Boldog Új Évet kíván
Fehér László vállalkozó
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés boldog új esztendõt
kíván a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kíván minden
eddigi és leendõ vendégének a
Kishajó Kikötõ!

KELLEMES
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁN
ÖNNEK ÉS TISZTELT
CSALÁDJÁNAK
A JÓKAI ABC
AZ ÚJVÁROSI CSEMEGE
ÉS A TIP-TOP ABC
VALAMENNYI
DOLGOZÓJA !
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