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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2015. július

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

15. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Parlagfû kommandó
A közmunka program keretein belül 7 fõ felügyeli folyamatosan
a belterületi közterületeken, az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon és az önkormányzati tulajdonú külterületi utakon a
parlagfûhelyzetet.
Ez alapján az önkormányzat tulajdonában lévõ 90 km
összhosszúságú útjai illetve az utak mentén található vízelvezetõ
árkok területén és a mintegy 35 kilométernyi összhoszzúságú
külterületi csatornák mentén végezték el a parlagfû mentesítést.

Több száz látogatót vonzott az idei
IX. Hal és Falunapok
2015. július 10-én pénteken délután Lipcsei Zoltán polgármester
úr nyitotta meg a IX. Hal és Falunapokat. Beszédében elmondta,
hogy a rendezvény legfõbb célja, hogy mindenki jól
szórakozzon és kellemesen kikapcsolódjon a fáradságos
munkával telt hétköznapok után. Majd Csák Stefánia zongora
elõadásával varázsolta el a közönséget Horváth Hajnalka békési
alkotómûvész Hajnali parádé címû kiállításának megnyitóján.
Olejné Mertz Judit Mezõberény kulturális referensének
köszöntõjében a mûveken megjelenõ tiszta, nyílt szemû arcokra,
a bájra, az életigenlésre hívta fel a figyelmet. Az alkotó a
mûveiben keveri az anyagokat, a technikákat, képeiben
mindenhol az emberi alak megformálására törekszik.
Készít képeket - leginkább akvarell technikával - ékszereket,
ruhákat, párnákat.

Járdaépítés
2015. 04.27-ével kezdetét vette a járdaépítés településünkön a
Közút programban keretein belül. A programban összesen 21 fõ
vesz részt, melybõl átlagosan, napi szinten 4 fõ foglalkozik
járdaépítéssel.
Eddig már 484, 5 m hosszúságban, átlagosan 80 cm
szélességben épült meg a járda az Edelesi, a Veér András, a
Rákóczi és a Kossuth utcákban.
Az idei évben a járdaépítés mellett még a kátyúzási munkálatok
is szerepet kapnak, melyek kivitelezése pályázati forrásból és
önkormányzati finanszírozásból valósul meg.

Lipcsei Zoltán polgármester, Horváth Hajnalka alkotómûvész
A megnyitót követõen, Ligeti programjaink az óvodások
mûsoraival vették kezdetét. Minden csoport felkészülten és
örömmel mutatta be, mit is tanultak az óvó néniktõl. Mosolyt
csalva az arcunkra, megalapozták a hangulatot. Ezután a
Mesevilág Bohóc-showja következett. Bongó és Penny már nem
elõször járt nálunk, de amikor õk színpadra lépnek magukkal
ragadják a közönség apraját-nagyját.
Az este folyamán a Berényi Népdalkör, citerával kísért mûsora, a
KNER TSE társastánc bemutatója Bögre János vezetésével,
majd a Köröstarcsai asszonykórus népdalcsokrával növelte az
est színvonalát.
A nap megkoronázásaként Balázs Pali a romantikus slágerek
egyik legnevesebb elõadója lépett színpadra. Koncertje alatt
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fergeteges hangulat kerekedett. Fiatalok és idõsek énekelték és
tombolták végig az egész koncertet. Szûnni nem akaró
vastapssal jutalmazták elõadónkat.

A község lakói és a minden évben visszajáró vendégek számára
az egyik leginkább várt esemény a Hal és tájjellegû ételek
fõzõversenye. Ez idén sem volt másként, hiszen már órákkal a
nagy esemény elõtt lázasan folyt a készülõdés szombat reggel a
ligetben.

A fõzõverseny nyereményei
A délelõtt folyamán Oszlács Norbert a Rádió 1 mûsorvezetõje,
próbálta kideríteni versenyzõink jól bevált, néhol titkos
receptjeiket. Mindeközben a hangulatot Horváth Rudolf és
Sztojka István fokozta mindenki által jól ismert nótákkal,
hegedû és harmónika kíséretében.
A hal és tájjellegû ételeken kívül a házi pálinkák és zserbók
versenyén is nevezhettek még a vállalkozó kedvûek.
Az adrenalin szerelmeseinek is extrém kikapcsolódásban
lehetett része, amirõl az Airsoft M.A.T. mezõberényi csapata
gondoskodott egész nap.

Az esti koncertek, elõadások és különbözõ bemutatók kezdetéig
sem volt ok az unatkozásra, hiszen lengõteke verseny, buborékos
retro buli és a Köröstarcsai Mazsorett Együttes csapatai
szórakoztatták a látogatókat. Mindeközben Köröstarcsa
Önkormányzatának dolgozói halászlével és túrós csuszával
készültek az idelátogató vendégeknek.
Délután 15.00-kor kezdetét vette az eredményhirdetés. A hal és
tájjellegû ételeket, zserbókat Tánczos Imre, Szekeres András,
Juhész Antal, Kiss Sándor és Horváth Roland, míg a pálinkákat
Lipcsei Zoltán, Molnár Sándor, Budai László és Madár József
zsûrizte.
Idén is szép számmal érkeztek a nevezések. Hal étel
kategóriában 11, tájjellegû étel kategóriában 13, pálinka
kategóriában 15 és zserbó kategóriában 16 nevezés érkezett.
Íme az eredmények:
Hal étel kategória:
I. hely: Muslica csoport Halászlé (Pecze Péter, Bondár Ákos,
Urbancsek Zoltán, Czupra János, Dorozsmai Jozefina, Szabó
Zsolt, Dorozsmai Zsanett, Urbancsekné Sebestyén Marianna,
Kovács László, Bobály Lajos, Varga Antal)
II. hely: Strausz Józsefné Csilisbabos hal
III. hely: Strausz Józsefné Lecsós halpörkölt
Tájjellegû étel kategória:
I. hely: Apja fia Csülökpörkölt (Botlik János, Botlik Janika)
II. hely: Sárkányok tanyája Csorbaleves (Pardi Ferencné, Jakab
Julianna, Gáspár Tiborné, Pardi Ferenc, Pikó Csaba)
II I. he ly : Tri D- Z GE -T Tor os ká po sz ta cs ül ök ke l és
malacfarokkal (id. Bereczki Dénes, Bereczki Dénes, ifj.
Bereczki Dénes, Bereczkiné Fülöp Etelka, Vrbovszki Zoltán,
Ökrös Gergõ Sándor)
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Pálinka kategória:
I. hely: Rangasz Jánosné Meggy pálinka
II. hely: Szegedi Antal Sárgabarack pálinka
III. hely: Adamik Pálné Birsalma pálinka
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percektõl túlfûtött nap volt ez, amelynek még ezután sem lett
vége hiszen este 22.00 után az utolsó fellépõnk lépett a
színpadra, zenélni kezdett a SWORD Rock Band.

Zserbó kategória:
I. hely: Pardi Ferencné, Gáspár Tiborné - zserbó
II. hely: Garzó Lászlóné - zserbógolyó
III. hely: Kopányi Bálint - zserbó
Este elsõként Szabó Adrián és Horcsák Martin lépett színpadra.
Õket a Kemény Gábor Gitár Klub követte, akik elõadott
dalaikkal és lenyûgözõ gitár tudásukkal ámulatba ejtették a
közönséget.
A táncot kedvelõket a Diamond Dance Klub valamint Csuta Éva
és barátai, salsával és zumbával mozgatott meg.
Szóljon hangosan az ének elnevezésû mûsorunk méltán kapta a
nevét hiszen majd egy órán át énekeltek együtt kicsik és nagyok
Soltész Rezsõvel.
Koncertjükön tombolhatott önfeledten minden rock zenét
kedvelõ. A kihagyhatatlan élõ koncert után retro buli várta a még
szórakozni vágyókat.
Szeretnénk itt is megköszönni támogatóink segítségét. Jövõre
hasonlóan színvonalas programokkal várunk minden érdeklõt!

Köröstarcsa község 2015. év embere

Este fél kilenckor a tinédszerek nagy kedvence Varga Viktor állt
színpadra.

Hagyományosan itt a Hal és Falunapokon került átadásra a
Köröstarcsa község 2015. év embere díj, melyet a Képviselõtestület adományoz a kiemelkedõ tevékenységet nyújtó személy
számára. A díjat idén Szentpéteri Bence vette át. Gratulálunk
neki!
Majd a kézilabdáé volt a fõszerep, hiszen bajnok lett a
Köröstarcsa I. csapata. A csapat tagjai hivatalosan is megkapták
az érmeket, majd Lipcsei Zoltán polgármester bejelentette, hogy
a szakosztály benevezett NB II-be.
A díjátadó után megkértük a megjelenteket, hogy fáradjanak át a
Liget bejáratához, ahol hamarosan kezdetét vette a tûzijáték.
Régóta várt esemény volt ez mindenki számára hiszen évek óta
nem volt és a vártnál is nagyobb sikert aratott. Emlékezetes

Szentpéteri Bence 2000-ben született. Általános iskolai
tanulmányait Köröstarcsán az Arany Gusztáv Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskolában végezte kitûnõ eredménnyel.
Jelenleg a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és
Kollégium tanulója.
5 és fél évesen kezdte a Kick Box sportágát, Mezõberényben.
Késõbb átigazold a békéscsabai Lakótelepi Sport Egyesülethez
és a mai napig is ezekben a színekben versenyez. Edzõje
Debreczeni Dezsõ.
Bence mai napig elért eredményei:
- 14-szeres Magyar Bajnok, 8 évesen szerezte meg elõször a
Magyar Bajnoki címet.
- 9 évesen lett elõször Világkupa gyõztes, és eddig 25-ször
sikerült ezt elérnie.
- 7-szeres Országos Diákolimpia gyõztes.
- 2011-ben lett elõször magyar válogatott és Európa bajnok lett
ebben az évben.
- 2012-ben Világbajnok lett.
- 2013-ban Európa bajnoki második helyet szerzett.
- 2014-ben Világbajnok harmadik helyezett.
- Jelenleg is magyar válogatott.
2015 augusztusában Spanyolországban San Sebastian-ban
kerül megrendezésre az Európa Bajnokság, amire gõzerõvel
készül.
Szorgalmának, kitartásának és áldozatos munkájának
köszönhetõen kiváló hazai és nemzetközi sikereket ért el,
Sporteredményei mellett idén harmadik alkalommal kapta meg
az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt Magyarország
jó tanulója, jó sportolója díjat, így méltón vette át a
Köröstarcsa község 2015. év embere díjat.

TARCSAI HÍRADÓ

4

2015. július

- Jelenleg is magyar válogatott.
2015 augusztusában Spanyolországban San Sebastian-ban kerül
megrendezésre az Európa Bajnokság, amire gõzerõvel készül.
Szorgalmának, kitartásának és áldozatos munkájának
köszönhetõen kiváló hazai és nemzetközi sikereket ért el,
Sporteredményei mellett idén harmadik alkalommal kapta meg
az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt Magyarország
jó tanulója, jó sportolója díjat, így méltón vette át a Köröstarcsa
község 2015. év embere díjat.

Egy hajóban eveztünk!

Idén ismét megrendezésre került az Egy hajóban evezünk
vízitúra. A vállalkozó kedvûek 2015. június 27-én a Gyula
Szanazug Békés-Dánfok szakaszt, majd 28-án a Békés-Dánfok
Köröstarcsa szakaszt teljesítették. A két nap vidám hangulatban
telt, ahol a résztvevõk gyönyörködhettek a Körösök
szépségében és élvezhették a túrázás izgalmát.
Köröstarcsán a Kishajó kikötõben Nosza József alpolgármester
köszöntötte a túrázókat, Lipcsei Zoltán polgármester pedig a túra
résztvevõjeként volt jelen.

Nosza József alpolgármester (Köröstarcsa), Izsó Gábor
polgármester (Békés), Köves Mihály polgármester (Doboz),
Lipcsei Zoltán polgármester (Köröstarcsa)

INTÉZMÉNYI HÍREK
Képzõmûvészeti alkotótábor
a mûvelõdési házban
2015. június 22-25-ig újra a kreativitás került középpontba a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtárban. Papp Zoltán rajz
tanár idén is szeretettel várta mindazokat, akik szeretnek
rajzolni, festeni, kézmûveskedni. Ahogy teltek a napok, egyre
nagyobb lett az alkotókedv. Egymást követték az újabb és újabb

alkotások. Az 5 napos tábor folyamán számos új technikákat
ismerhettek meg és sajátíthattak el kis mûvészeink!. Ezúttal is
remek hangulatban telt el az egy hét, ahol nem csak dolgoztak, de
ki is kapcsolódhattak a résztvevõk!
A tábor többek között azért is olyan fontos és hasznos, mert
fejleszti a kézügyességet, szélesíti a gyerekek látókörét, s
játékosan tanít, közben pedig a mûvészpalánták megismerkednek az elõképekkel, amik a képzõmûvészet szempontjából
nagyon fontosak, mert minél több képi információ jut el
hozzájuk, annál jobban tudják majd összeállítani a színeket,
megérteni a kompozícióformákat.

Kedves Szülõk és Gyerekek!
Ismét nyári napközis foglalkozás várja a gyerekeket
A Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár idén is
lehetõséget biztosít arra,
hogy augusztus 3-28. között
minden hétköznap, megváltozott idõpontban 9:0013:00 óráig felügyel és
programokat szervez a gyermekeknek, melynek díja
200Ft/ délelõtt, akár egy-egy
napra is.
A hónap során mindenféle
alkotótevékenységgel megismerkednek a gyerekek és kipróbálhatják a ház sok-sok játékait (jenga, malom, ping-pongozás,
trambulin, társas- és kártya játékok stb.)
Érdeklõdni és jelentkezni személyesen a mûvelõdési házban,
vagy a 480-824-es vagy a 06/20/565-2550 telefonszámon illetve
a muvhaz@korostarcsa.koznet.hu e-mail címen vagy a Szabó
Károly Mûvelõdési Ház facebook oldalán lehet.

MÚLTUNKJELENÜNKJÖVÕNK
Ismét ellátogatott hozzánk településünk díszpolgára Bartalus
Ilona.
A köröstarcsai születésû világhírû zenepedagógus nemcsak az
emlékek miatt tért haza szülõfalujába hanem formális látogatást
tett az általános iskolában, a református parókián és a
polgármesteri hivatalban is. Annyit elárulhatunk, hogy
látogatása nem volt hiábavaló, egy újabb hagyomány gyökereit
szeretné megteremteni községünkben, melyhez az említett
intézmények vezetõinek segítségét kérte.
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Török Imre igazgató, Borgula Benedetta, Lipcsei Zoltán
polgármester, Bátori Lászlóné lelkész, Bartalus Ilona
zenepedagógus, Szabóné Uhrmann Zsuzsanna énektanár,
Szabó Károlyné, Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
fõjegyzõ

CIVIL SZERVEZETEK
Családi- és Gyermeknap a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
szervezésében
2015. július 4-e izgalmas napnak ígérkezett egyesületünk
vezetõsége és szervezõ, segítõ tagjai számára, hiszen a
vezetõváltás után ez volt az elsõ program, melynek
lebonyolításában bemutatkozott az új csapat. Rendezvényünk
helyszíne az idei évben is Molnár Zoltán támogatásával, a tarcsai
liget volt. Ide vártuk nagy szeretettel tagjainkat és ahogy az lenni
szokott, településünk apraját-nagyját is, családostól.
Legnagyobb örömünkre az idõjárás a szebbik arcával
mosolygott ránk, melyet felülmúlni csak a gyermekek
vidámsága tudott. Programunkat a Köröstarcsai Mazsorett
Együttes közremûködésével nyitottuk. Ezúton is köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat és külön öröm volt számunkra,
hogy vezetõjük Macskinné Pór Erzsébet is megtisztelte
jelenlétével rendezvényünket.
A megnyitó után indultak a játékok! Akadályverseny, ügyességi
játék, ugrálóvár, trambulin, aszfaltrajz, a legkisebbeknek
horgászat. Ezen kívül arcfestés és csillámtetoválás várta a
gyermekeket. Elmaradhatatlan hagyományos játékaink, mint a
lisztfújás, a lekvároskenyér-evõ verseny és a vizes-almás játék is
sorra kerültek a nap folyamán. Itt szeretnénk megköszönni Ila és
Kati óvó néninek a segítségét, köszönjük, hogy áldozatos
munkájukkal segítették rendezvényünk sikerét.
Uzsonnára zsíros kenyeret készítettünk sok zöldséggel, melyhez
a kenyeret a gyomaendrõdi Sikér Kft., a zsírt Szilágyi Sándor a
zöldséget pedig Náfrádi Attila biztosította számunkra.
Frissítõnek szörpöt kínáltunk, melyhez a szódát a Pusi Szóda
Kft. ajánlotta fel. Segítségüket ezúton is köszönjük!
Késõbbiekben a játék hevében kimelegedett gyermekeket
jégkrémmel vendégeltük meg, ami így dél múltával, ahogy
melegedett az idõ, igen jólesett mindenkinek.
Szeretnénk megköszönni Kovács László képviselõ úrnak a
támogatását és egyesületünk név szerint nem említett tagjainak a
lelkes hozzáállását és munkáját. Mindenkinek köszönjük a
segítségét, aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikeréhez és
azt, hogy kitartanak mellettünk.

Egy családi nap lehetõséget teremt arra, hogy személyes
kapcsolatainkat ápoljuk, megismerjük egymást, gyermekek,
családok tudjanak együtt szórakozni úgy, mint egy igazi nagy
család, kicsit hátrahagyva a fáradtságos hétköznapokat.
Szeretnénk felmutatni a család megtartó erejét, ápolni értékeit és
egy összetartó közösséget kovácsolni. Úgy érezzük, hogy ez
megvalósult ezen a szép július eleji napon, bár tudjuk azt is, hogy
sokat kell még tanulnunk és tapasztalnunk.
Bízunk abban, hogy mindenki szép élményekkel, mosollyal az
arcán tért haza. Köszönjük minden kedves családnak a
részvételét. Találkozzunk jövõre is!
Borgula Pálné

Angol tábor
2015.07.20-24. között angol tábort szervezett a Baptista
Szeretetszolgálat Köröstarcsán. A tanárok az Egyesült
Államokból érkeztek, Texas állam San Antonio városából
összesen 16 fõ. Vezetõjük Ryan Peduzzi volt, a helyi
kapcsolattartó Gary Miller, aki több éve él Magyarországon.
20 helybéli gyerek vett részt a táborban. Egy nap több részbõl
tevõdött össze: tanulás angolul egy történeten keresztül, majd
sport, játék, kézmûves foglalkozás, ahol szintén angol
kifejezéseket lehetett elsajátítani.
A gyerekek lelkesedését látva felmerült a kérdés, hogy lesz-e
lehetõség arra, hogy folytassuk valamilyen formában az angol
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oktatást? Arra jutottunk, hogy szeptembertõl péntekenként 17
órától a gyerekek számára az Arany János u. 21. sz. alatt angol
órákat biztosítunk, ahol egyetemi hallgatók foglalkoznak a
gyerekekkel térítésmentesen. Alkalom lesz korrepetálásra,
tanulásra, akár nyelvvizsgára való felkészítésre.
Az érdeklõdõk a következõ elérhetõségen kaphatnak bõvebb
információt: 20/886-8928 vagy dukonti@gmail.com.
Mindenkinek köszönjük a részvételt: Szervezõk

FELHÍVÁS
Angol oktatás térítésmentesen szeptembertõl. Helyszín:
Köröstarcsa, Arany János u. 21. sz. péntekenként 17:00
órától. Kiscsoportos foglalkozás, korrepetálás, felzárkóztatás, nyelvvizsgára való felkészítés.
Bõvebb információ: 20/886-8928 vagy dukonti@gmail.com

Rendõrségi felhívás
A nyári napsütés az élõvizek mellé, a folyók hûsítõ hullámai közé
csalja az embereket, hiszen a kánikula a vízparton, illetve a vízben
viselhetõ el leginkább.
Magyarország, folyókban, tavakban gazdag, s ez által
kimeríthetetlen lehetõségeket nyújt a kikapcsolódásra, a
fürdõzésre, a horgászatra és egyéb szabadidõs tevékenységre.
A vízparton pihenõknek gondolniuk kell az elõre nem
kiszámítható veszélyhelyzetekre a vizek és az idõjárás
veszélyeire is.
A víz jó barát, de meggondolatlan ember számára végzetes
ellenséggé is válhat !
Kérjük, hogy a balesetek, és tragédiák megelõzése céljából
maradéktalanul tartsák be a vízen tartózkodással, valamint a
fürdõzéssel kapcsolatos alapvetõ szabályokat.
- A víz felszínét vizsgálva megállapítható a folyás-sodrás iránya
és nagysága, valamint látható az örvények helye.
Örvények elsõsorban folyó kanyarulataiban, ott alakulnak ki, ahol
a folyó medrében valamilyen tárgy található / pl. hídpillér /.
Minél gyorsabb a folyó, annál intenzívebb az örvény, ezért
TILOS ilyen helyen fürödni !
- Fontos, hogy felhevült testtel soha ne menjenek vízbe!
- Természetes fürdõvízben fürödni, csak a kijelölt fürdõhelyen
illetõleg ott lehet, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya
alá!
- Aki nem tud úszni, mély vízbe ne menjen, és ott ne használjon
felfújható fürdõeszközt /gumicsónak, gumimatrac/ !
- Magyarországon a szabadvizek nem átláthatóak, ezért
ismeretlen helyen senki ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín
alatt található és nem látható kövek, oszlopok súlyos sérülést
okozhatnak!
- Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli
gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a
szabadvizekben!
- Gyermek még a vízparton se maradjon felnõtt felügyelete
nélkül!
- Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a
mentõmellény, vagy a mentõgallér használata!
- Szabadvízen történõ fürdõzés esetén minden esetben vegyék
figyelembe a viharjelzéseket!
- Soha ne fürödjenek hajóútban, illetve annak közelében!
- Ne fürödjenek egészségre ártalmas vizekben!
- Ne fürödjenek közvetlenül étkezés után, illetve tele gyomorral!
- 14 év alatti gyermek felügyelet nélkül ne használjon vízi
biciklit!
Fokozott figyelem a strandokon !
A tolvajok kedvenc vadászterülete a strandok, uszodák környéke.
A nagy tömeg alkalmas arra, hogy észrevétlenül emeljen fel
valaki egy táskát, és azt pillanatok alatt eltulajdonítsa.
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A tolvajok nem válogatnak az alkalom adta lehetõségek között. A
gazdátlanul hagyott kisebb, akár értéktelenebb dolgokat is, és a
nagy értékû tárgyakat is eltulajdonítják egy arra alkalmas
pillanatban.
Javasoljuk, hogy miután a strand területére lépnek, a maguknál
tartott értékeinket helyezzék el értékmegõrzõben, és célszerû a
csomagokra, táskákra felváltva vigyázni.
A strand területére értékes tárgyat lehetõleg ne vigyünk
magunkkal, azt biztonságosabb otthonukban vagy a szálláson
hagyni.
Tisztelt Köröstarcsaiak!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a
községben megjelenõ utazóbûnözõkre !
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.
A közbiztonság fenntartása érdekében, fokozott figyelmet
fordítunk az utazó bûnözõk kiszûrésére, a bûncselekményt
elkövetõk elfogására, a nagyobb tömegeket vonzó helyek
visszatérõ ellenõrzésére, s ezáltal a lakosság biztonságérzetének
javítására.
Kérjük azonban, hogy mindenki fordítson figyelmet saját
értékeinek, javainak megóvására !!
NE ADJON ESÉLYT A BÛNÜZÕKNEK !!
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 352-522-es
telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Tisztelt motorosok!
Magyarországon a motorkerékpárosokkal kapcsolatos közúti
tragédiák száma még mindig magas. Sok motorkerékpáros a
gyorsabb elõrehaladás érdekében szándékos, és sokszor
kiemelkedõ szabálysértéseket is elkövet.
A motorkerékpárral elkövetett jellemzõ szabálysértések: a
sebességtúllépés, a jobbra tartási kötelezettség be nem
tartása, az elõzés szabályainak megszegése.
Ezek a szabálysértések fokozott balesetveszélyt okoznak, amely
során a jármû vezetõi veszélyeztetik saját maguk és mások életét,
testi épségét is.
A jármû felépítésébõl adódóan a motorkerékpárosok
védtelenebbek a gépkocsikban ülõ személyeknél, így a legkisebb
hiba, vagy tévedés is beláthatatlan következményekkel járhat.
A közúti balesetek túlnyomó része megelõzhetõ, a tragédiák
elkerülhetõek.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy motorkerékpárral, valamint segédmotor-kerékpárral történõ
közlekedésük során fordítsanak kiemelt figyelmet a
közlekedési szabályok maradéktalan betartására a saját,
illetve mások testi épségének megóvása, illetve a városban
lakók nyugalmának megõrzése céljából !
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes
Õrsparancsnok
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