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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2018. augusztus

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

18. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében szeretettel meghívom Önt a XII. Hal és Falunapok, a X.
Szilvanap és IV. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál programjaira.
Lipcsei Zoltán polgármester

A XII. Hal és Falunapok
18:00

19:30
20:00
20:30

Szeptember 7. (péntek)
Liget
A XII. Hal és Falunapok, a X. Szilvanap és IV. Kistérségi
Hagyományõrzõ Fesztivál megnyitója, a felújított Ligeti
pavilon átadója
Köszöntõt mond Lipcsei Zoltán polgármester
Subrika hagyományõrzõ csoport
Asszonykórus Köröstarcsa
Dobozi Néptánc csoport
Bobály Vendel
„Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola Kisberényke
táncegyüttese
Táncház
Év civil szervezete díj átadása
3 próba teljesítménynapok eredményhirdetése
Tûzzsonglõr show
Palmetta zenekar kavalkád mûsora
Közremûködik a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola

Közben lekvárfõzés, kóstoló és kézmûves foglalkozás.

8:00
9:00
11:00
11:20
14:00
15:00

Szeptember 8. (szombat)
Liget
Hal és tájjellegû ételek fõzõversenye
Csokis sütemények és házi pálinkák verseny
Íjászat
Zenemanó csoport mûsora
Mesevilág bohócai - Lufihajtogatás
Köröstarcsai Mazsorett Együttes Gyémánt csoportja
Eredményhirdetés

A fõzõverseny ideje alatt a Mécses Egyesület kvízjátékkal és
ajándékokkal vár mindenkit!
18:00
19:00
20:00
22:00
22:30

East End zenekar
Paczuk Gabi
Karthago
Tûzijáték
AK26
Retro disco

Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
10:00 150 éves a Posta Köröstarcsán c. Kiállítás
Köszöntõt mond Lipcsei Zoltán polgármester, Végh Judit a
Köröstarcsáért Barátok Egyesületének elnöke, a Humán és
Ügyrendi Bizottság elnöke
A kiállítást megnyitja Rácz Tamásné a Magyar Posta Zrt. Keletmagyarországi Területi Igazgatóság igazgatója
Közremûködik a Subrika Hagyományõrzõ Csoport
Vers: Paczuk Gabi
Sport- és egészségnap
Szeptember 9. (vasárnap)
Sportpálya
9:00 U7 labdarúgó torna
Megnyitja Szpisják Zsolt a Magyar Labdarúgó Szövetség
Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója
12:00 Zumba bemutató
12:30 Eredményhirdetés
Közben: Békési Egészségfejlesztési Iroda ingyenes
szûrõvizsgálatai (Vérnyomás-, Pulzus-, Testsúly
mérés, BMI számítás,
Testzsír mérés, Véroxigén
szint mérése, Vércukorszint szûrés)
A Mályva Virág Alapítvány standja - „a méhnyakrákos nõk
gyógyulásáért és a megelõzésért”
Ugrálóvár
Akadály verseny
Arendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.
EFOP-1.5.3-16-2017-00097

Járható járdák
A nyár folyamán több helyen is folytatódtak a járdaépítési
munkák. Elkészült a Somkert és a gyalogos átkelõ közötti rövid
szakasz valamint a Mátyás, Kossuth, Fürj utcákon összesen 75
méteren. Jelenleg az Epreskert utcában zajlik a járdaépítés.
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Bõvülõ kerékpárút
A TOP-3.1.1-16-BS1 Belterületi kerékpárút teljessé tétele
Köröstarcsa 47. számú fõút átkelési szakasza mellett c. nyertes
pályázatnak köszönhetõen a jövõben a József Attila utcaKossuth u. 19 számú ingatlan között 344 méteren kerékpárút
kerül kiépítésre. Továbbá a kisiskola és nagyiskola közötti 680
méteren kerékpáros nyom kerül kialakításra.
A pályázaton nyert összeg 65.300.000.- Ft.

Egészségház átadó
2018. július 12-én ünnepélyes keretek közt átadásra került a
felújított Egészségház. A település egészségügyi infrastruktúrája
a régen várt szintre emelkedhetett hiszen az épület
rekonstrukciója megvalósult.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon elnyert 60
millió forintos támogatás segítségének köszönhetõen cserélték
az ingatlan nyílászáróit, napelemek kerültek a rendelõre,
cserélték a vezetékhálózatot, szigeteléssel és nemes vakolattal
látták el az épületet, továbbá felújításra került a Dübögõ utcai
szolgálati lakás.
Emellett a háziorvosi és a fogorvosi rendelõkben, valamint a
védõnõi szolgálatnál is új eszközöket szereztek be. Az eddigi
fejlesztések mellett szintén öröm hogy a Képviselõ-testület
döntése alapján önerõbõl klíma berendezéseket szereltek fel a
rendelõkben. Ünnepségünkre Dankó Béla országgyûlési
képviselõ, Zalai Mihály a Békés Megyei közgyûlés elnöke is
elfogadta meghívásunkat.
Dankó Béla országgyûlési képviselõ beszédében kiemelte, hogy
rendkívül fontos területen, az egészségügyi terén adtak át egy
fontos beruházást Köröstarcsán. Hozzátette, a helyi
önkormányzat a TOP-on és az egyéb programokon összesen
közel félmilliárd forintos támogatást nyert el ebben az uniós
ciklusban, amibõl a településen élõk számára fontos fejlesztések
jöhetnek létre.

Útjukról, kalandjaikról film is készül, mely a vízi turizmust és a
folyók szépségét kívánja népszerûsíteni.

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben
Az EFOP-1.5.3-16-201700097 kódszámú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben címû
nyertes projektben résztvevõ konzorciumi tagok
Békés, Kamut, Kondoros,
Köröstarcsa, Murony. Konzorcium vezetõ Mezõberény.
A településünket érintõ 34.875.517Ft támogatási összegbõl már
beszerzésre került 30 db kerékpár, 4 db autós gyermekülés,
infokommunikációs eszközök, az egészségtancsadó iroda és a
vérvételi pont eszközei.
A pályázatban eddig megvalósult programok, projektek:
Sporttábor, Nyári Napközis tábor, Iskola elõkészítõ tábor,
Szülõklub, Babaúszás, Generációk közti program, Gyógytornász, Egészségtanácsadó iroda.
Az itt felsorolt programokról folyamatosan beszámolunk
következõ lapszámainkban.
Sporttábor
Élménnyel, és izgalmakkal teli hetet tudhat maga mögött az a 29
általános iskolás korú gyermek, aki részt vett júliusban az egy
hetes „ottalvós” sporttáborban. Az 5 nap alatt kirándultak,
strandoltak, boboztak, kalandparkoztak. Szálláshelyüknek a
mezõberényi Piknik Park adott otthont.

Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyûlés elnöke, Lipcsei Zoltán
polgármester, Dankó Béla országgyûlési képviselõ

Rotterdamtól - Köröstarcsáig
2018. július 17-én délután 3 hajó érkezett a köröstarcsai Kishajó
kikötõbe. A három hajó az Északi-tengertõl, Rotterdamtól a
Rajna, Majna, Duna, Tisza, Körösök útvonalon 2700 km-t
megtéve ért célt Köröstarcsán.
A hajóskapitányokat és legénységüket a rokonokon, barátokon
kívül Lipcsei Zoltán polgármester és Bak Sándor, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója is köszöntötte.
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Nyári Napközis tábor
2018. július 23-tól 27-ig került megrendezésre a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház nyári napközis tábora. A gyerekek a kreatív
foglalkozáson túl kiránduláson vettek részt a szegedi
Vadasparkban és Kalandparkban. A tábor záró napján pedig
Mezõberénybe a Piknik Park Szabadidõ Központba
kerékpároztak el.

Egészségtanácsadó iroda
Az orvosi rendelõben Bencsikné Hudák Ilona ingyenes
vércukor-, vérnyomás-, testzsír mérésre, férfiaknak ingyenes
prosztata szûrésre gyorsteszt segítségével egy csepp vérbõl,
egészséges életmódra nevelõ tanácsadással várja a település
lakosságát hétfõ és szerda délutánonként 13:00-16:00-ig.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Aranyélet a Balatonnál 2.0
A tavalyi évhez hasonlóan iskolánk tanulói az idén is lehetõséget
kaptak, hogy 5 felejthetetlen napot tölthessenek el a Balatonnál,
az „Erzsébet tábor a Kárpát medencei gyerekekért” pályázat
keretében.
50 gyerek, 5 kísérõ, 5 éjszaka, a különbség csupán annyi volt,
hogy az idén Zánkán ért minket az élmény. Ez csak azért érdekes,
mert aki járt már erre tapasztalta, hogy hatalmas terület, óriási
távolságok vannak, nem volt ritka, hogy 12 km-t is gyalogoltunk
egy nap, na és persze ehhez az is hozzátartozik, hogy egy
turnusban 1800 gyerek táborozott egyszerre. Tapasztaltuk is a
bõrünkön, hogy mennyire jól kitalált rendszer színekkel jelölni
az altáborokat, hiszen azonnal megkülönböztethetõek voltak
iskolánk tanulói.
Talán a véletlen mûve, hogy az idén is sötétkék altábor
kötelékébe kerültünk, amit nem bántunk, hiszen az elsõ altábori
összejövetelen kiderült, hogy Tesóink nagyon felkészültek,
kreatívak és laza kis csapatot kovácsolnak majd össze.
Kezdõdött az altábori csatakiáltással, ami bizton állíthatom,
hogy a legjobb volt a táborban, és a mieink is nagyon élvezték,
bármilyen fórumon is adták elõ.
Az idõjárás kegyes volt hozzánk, talán nagyon is, hiszen minden
nap 35 fok körüli hõség volt, de ez cseppet sem szegte
kedvünket, és lelkesen vágtunk neki a minden reggel 7 órakor
közös ébresztõvel és reggeli tornával induló napnak. Programok
tömkelege várt ránk az idén is, kezdve a Haditechnika Parkkal,
ahol a régi idõk harci jármûveit csodálhattuk meg, és ülhettünk
bele. A Magyar Autóklub szervezésében kipróbálhatták a bátor
jelentkezõk, milyen is ha az ember többet iszik. Na persze nem
pálinkával kínálták a gyerekeket, hanem egy csalóka
szemüveget kaptak és azzal kellett (volna) egyenesen
közlekedni, hát születtek vicces jelenetek.
Volt éjszakai akadályverseny, sétahajókázás, érdekes fizikai

kísérleteket is láttunk, Mariann néni nagy örömére lesz mit
kipróbálni az iskola falain belül is, megmásztuk a Kalandpark
akadályait, volt íjászat, kézmûveskedés, vízi váltóverseny,
gokart és még számtalan lehetõség. Sárkányhajózás és a Hõsök
Napja sajnos elmaradt a zivatar miatt, de így egy picit szusszanni
is volt idõnk.
Örömmel töltött el minket, hogy a tábori Ki mit tud? -on Tóth
Gréta ének kategóriában bejutott a döntõbe és nagyon szép
elõadással a 4. helyen végzett.
Persze strandolni is volt idõnk, beszélgetni, nevetni nagyokat,
ismerkedni más táborozó gyerekekkel, születésnapozni, szobát
takarítani, táncolni, a tábortûznél új dalokat tanulni, kártyázni és
mindenféle örök élményt átélni.
Köszönjük mindazoknak akik nélkül ez nem jöhetett volna létre,
Török Imre Igazgató úrnak, Balázsné Dankó Hédi
Igazgatóhelyettesnek, Györgyikének, kollégáinknak, Karcsinak
a programokat, támogatóinknak Tarcsai Agrár Zrt., Újvárosi
Csemege Kft., Bácskay Patika '96 Bt., Coop ABC és
mindenkinek, aki valamilyen formában segített minket.
Külön köszönet Károlyi Lacinak, iskolánk volt tanulójának, aki
a tábor területén dolgozik és sokat segített nekünk, nem utolsó
sorban a pénteki ebédünkre is õ hívta meg kis csapatunkat.
Amit pedig az idén tanultunk, hogy Gabi bácsinak igenis van
telefonja, és hogy mennyire nehéz is elszámolni ötvenig!
Jövõre reményeink szerint ennek a cikknek a címe Aranyélet a
Balatonnál 3.0 lesz

Kis Iskolák Sportversenye
Országos Diákolimpia Döntõ,
Szombathely
Atlétikában, labdarúgásban és kézilabdában mérték össze
tudásukat a 200 tanuló alatti általános iskolák fiataljai.
A Kisiskolák Sportversenye Diákolimpia® egyrészt a 200
tanuló alatti általános iskolák, másrészt a hátrányos helyzetû
települések intézményeinek sportversenye. A megmérettetés
országos döntõjén 2018. június 18-21. között egyszerre három
szombathelyi helyszínen zajlottak a küzdelmek. A diákok három
sportágban mérhették össze tudásukat: labdarúgásban a III-IV.
korcsoportos fiúk, kézilabdában a III-IV. korcsoportos lányok,
míg atlétikában az I., II., III., és IV. korcsoport tehetséges
sportolói küzdhettek meg a dobogós helyekért. A rendezvény a
Magyar Diáksport Szövetség és a Vas Megyei Diáksport
Egyesület közös szervezésében került megrendezésre.
A Kisiskolák Sportversenye zárta a 2017/2018-as tanév
Diákolimpia® versenysorozatát. A szombathelyi eseményen
közel 1000 fiatal, valamint felkészítõ tanáraik és szüleik vettek
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„Ti azért így imádkozzatok…” Presbiteri találkozó Köröstarcsán
Presbiteri találkozót tartottak Köröstarcsán a Hirdesd az
Igét! programsorozat keretén belül, már második
alkalommal a Békési Egyház Megyében több mint 200
gyülekezeti tag részvételével, 2018. június 3-án.

részt. A 200 tanuló alatti általános iskolák tehetséges sportolói
három versenyszámban mérték össze tudásukat, hogy a több
napos küzdelem végén a legjobbak nemcsak az aranyérmet, de a
Magyarország diákolimpiai bajnoka címet is megszerezzék.
A vasi megyeszékhelyen tartott országos döntõ megnyitóján
részt vett és beszédet mondott Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Majthényi
László, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, valamint Balogh
Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke is. A több napos
rendezvény a fiatal sportolók ünnepélyes eskütételével
kezdõdött, majd a küzdelmeké volt a szerep. Minden sportágban
a dobogósok érem díjazásban részesültek. A Diákolimpia®
versenyek fõvédnöke Áder János, védnökei közt pedig
megtalálható többek között az Emberi Erõforrások
Minisztériumának vezetõje, továbbá a sportért felelõs
államtitkár és a közoktatásért felelõs államtitkár is.
Az Arany Gusztáv Általános Iskola az országos döntõben leány
kézilabda, valamint fiú és leány többpróba, valamint fiú 800mes sífutás versenyszámokban volt érintett. A leány kézilabda
csapat tagjai Baliga Tamara, Berecz Viktória, Gerendely Enikõ,
Horváth Annabella Amanda, Horváth Dzsenifer Ágnes, Horváth
Rebeka Szonja, Kovács Julianna, Kovács Magdolna, Kovács
Rita, Lovas Alexandra, Mokrán Dorina Stella és Páhi Titanilla
voltak. Fiú többpróbában és 800 méteres síkfutásban Schmél
Árpád, leány többpróbában pedig Kovács Julianna képviselte
iskolánkat.
Leány kézilabda csapatunk a 14 csapat közül az 5. helyen zárta a
küzdelemsorozatot, Schmél Árpád többpróbában 9. helyen
végzett. A legnagyobb köröstarcsai sikert Kovács Julianna érte
el, aki leány többpróbában a 3. helyen végzett.
A versenysorozat felejthetetlen élmény volt a résztvevõ
tanulóknak és felnõtteknek. A versenyeken kívül szabadidõs
programokat is biztosítottunk a csapat tagjainak és a kísérõknek.
Nagy élményt jelentett élõben látni az Arena Savariában a Falko
KC Szolnoki Olaj teltházas férfi kosárlabda bajnoki döntõt, ahol
a Szolnoki Olaj utolsó másodperces kosárral lett idegenben
magyar bajnok.
Látogatást tettünk az Arena Plázában, a szálláshelyen pedig
meglepetésként megünnepeltük Kovács Rita 13. születésnapját
is egy ízletes szülinapi tortával.
A csapattal Balázsné Dankó Hédi, Pallagi Sándorné, Balog
Emese, Kopányi Edit, Miklós Gábor és Török Imre Mihály
voltak a rendezvényen.
Az országos döntõn való részvételt a Magyar Diáksport
Szövetség, a Vas Megyei Diáksport Szövetség, a Gyulai
Tankerületi Központ, a Köröstarcsai Diáksport Egyesület és az
Alföld Tank Kft részérõl Kopányi Lászlóné támogatták.
(Forrás: szombathelyisport.hu)

A nyitó áhítat szolgálatát Katona Gyula, a egyházmegye esperes
végezte a konferencia mottójául választott Ige „Ti azért így
imádkozzatok…” üzenetével. A konferencia elsõ elõadásában
dr. Fekete Károly, az egyházkerület püspöke az imádság
jelentõségérõl beszélt saját imaéletének, ima-élményeinek
megtapasztalásai alapján. Felidézte a Kántus, a diákszerelem és
a katonaélet emlékeit és az ezekbõl megfogalmazódott
megtapasztalást: „Számban nevednek jó íze van…”, s a
klasszikus ókori mondás e témára adaptált változatát:
Imádkozom tehát vagyok. Teológus idõszakának meghatározó
imádság élményei juttatták arra a következtetésre, hogy az
imádság nem lehet sekélyes az imádságnak van mélysége.
Felismerte az imádkozó elõdök imádságainak jelentõségét és az
imádság vezetésének felelõsségét. Kálvin és Barth gondolatait
idézve hálával emlékezett meg a reformációnak az imádságra
való pozitív hatásairól. Hangsúlyozta, hogy a keresztyén ember
életszükséglete, a hívõ ember „magatartása” az imádság, és
felhívta a figyelmet az imádság és a cselekvés helyes
kapcsolatára: az emberi cselekvés imádsággal kell kezdõdjön.
Rendhagyó, újszerû része volt az elõadásnak a résztvevõket
közös refrén-imák elmondásával való aktivizáló bevonása. A
befejezõ részben az „imádkozva és dolgozva” életszemléletnek
a háládatosságban való megnyilvánulási lehetõségére és a
folyamatos imádkozás szükségességére hívta fel a figyelmet, és
azzal bíztatott, hogy az imádságban a Szentlélek segítése,
bátorítása pótolja ki hiányosságainkat, s így tudunk helyet adni
Istennek az életünkben, hogy elfogadhassuk a kegyelem
ajándékait.
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A másik elõadás témája az imádságos felelõsség volt a presbiteri
szolgálatban. Dr. Tóth János a Presbiteri Szövetség Missziói és
Diakóniai Bizottsága és a megyei szervezet elnöke neves
teológusok gondolatainak felhasználásával mutatta be az
imádság „tudományos-teológiai anatómiáját és élettanát”. A
presbiter ima-szolgálatainak területei közül kiemelte a
lelkipásztorokért való közbenjáró imádság fontosságát, és
felhívta a figyelmet az „alternatív imádság” /ige-szolgálatok
megköszönése, azokra reagálás, érdeklõdés testi-lelki egészség
iránt, segítségkérés/ lehetõségére, melynek az imádságot
kiegészítõ, megerõsítõ hatása van. Az imádságos felelõsség
megvalósulásában azzal a hasonlattal élt, mely szerint az
imádságot a presbiter „szolgálati fegyverének” fegyverének
lehet tekinteni, és szemléltette a hasonlatot szemléltetõ fogalmi
párhuzamokat.
A „hogyan imádkozzunk” kérdésre az „õszintén, örömmel,
egyszerûen, kitartóan, alázatosan és szüntelenül” jelzõkkel adott
tanácsot. „Vannak dolgok, amiket Isten csak imádkozó
emberekkel hajtathat végre… Ezen a ponton az imádság valóban
kozmikus tényezõ.” idézte Ravasz Lászlót az elõadó, a
presbiteri szolgálat imádságos felelõsségének betöltéséhez Igei
biztatásul pedig Jakab apostol üzenetét adta át: „Nagy az ereje az
igaz ember buzgó könyörgésének.”
A folytatásban Tóth-Mihala Veronika program koordinátor
presbitereket szólított az Úrasztalához, akik személyes
im aé le tü kr õl mo nd ta k el mi nd ny áj un ka t ga zd ag ít ó
gondolatokat.
Litvai László, /Kötröstarcsa/ a gyermekkori magokról, az imameghallgatás ajándékáról beszélt, Strifler Józsefné /Elek/ a
bensõséges, bizalmas kapcsolat lehetõségét, az
engedelmességet és hálaadást hangsúlyozta, Gál József
/Orosháza/ az Istennel való kommunikációt, a mások felé való
segítség szolgálatát emelte ki, Ujfalusy László /Körösladány/ az
öröm, a hála, az alázat és bizalom, Gergely Józsefné
/Füzesgyarmat/ a kitartó közbenjáró imádság, Erdei Gábor
/Vésztõ/ az életpéldák, a közös ima jelentõségérõl tett
bizonyságot. Bátori Lászlóné, a vendéglátó gyülekezet
lelkipásztorának összefoglaló és köszönõ, hálaadó szavaival
zárult a konferencia, mely után a 250 résztvevõ gondosan és
gazdagon terített asztalok mellett részesülhetett a köröstarcsai
vendéglátás gasztronómiai ajándékaiban. Köszönjük, SDG!
Dr. Tóth János
Fotók: Barcza János

CIVIL SZERVEZETEK
Horgászversenyek
A Köröstarcsai Dobó Ferenc horgász egyesület által rendezett
horgászversenyek idõrendi sorrendben, melyek helyszíne a
Mérgesi horgásztó volt. 2018.május 26.-án került megrendezésre a Törpeharcsafogó versenyünk 34 horgász részvételével.
A verseny jó idõjárási körülmények között, kiváló hangulatban
telt. 877 db törpeharcsa került horogra, ezek összsúlya: 49,88 kg
volt.
Helyezések: 1. Keresztesi Roland 4480 pont (72 db)
(Mezõberény), 2. Barna István 4325 pont (64 db) (Mezõberény),
3. Gschwindt András 3770 pont (60 db) (Mezõberény)
2018.június 2.-án rendeztük a Lurkó kupa köröstarcsai
fordulóját 28 fõ részvételével, melyre Mezõberénybõl, Békésrõl
és Sarkadról is érkeztek gyermek és ifi horgászok. A
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versenyzõknek és az õket kísérõ szülõknek is nagyon tetszett a tó
és környéke.
Helyezések: gyermek kategória: 1. Mezõ Lili 1820 pont
(Köröstarcsa), 2. Kis Bendegúz
1670 pont (Mezõberény),
3.Gyaraki Im re 1470 pont ( Köröstarcsa ). Ifi kategó ria:
1.Takács Martin 5210 pont (Békés), 2. Lázár Krisztián 2720
pont (Békés), 3. Kiss Martin 2300 pont (Békés).
2018. június 9-10.-én került sor egyesületünk legrangosabb
versenyére a Budai Gábor emlékversenyre, melyen 88 horgász
vett részt. A verseny közben vihar támadt így néhányan
meghátráltak, de legtöbben kitartottak a végsõkig. A 88
résztvevõbõl 23 fõ mérlegelt, összefogásuk megközelítõleg 130
kg hal volt.
Helyezések:1.Cirbuly Zsolt 14720 pont (Mezõberény),
2.Cirbuly András 10570 pont (Mezõberény), 3.Hajdú Kálmán
10554 pont (Mezõberény)
Seniorok:1.Kovács Mihály 2170 pont (Köröstarcsa), 2.Juhász
Antal 1830 pont (Köröstarcsa), 3.Nagy László 1695 pont
(Köröstarcsa)
Nõk: 1.Strausz Józsefné 4655 pont (Köröstarcsa)
A legnagyobb halat Filó János (Mezõberény) fogta, amely egy
6270 grammos ponty volt, ezzel õ vihette el a vándorserleget.
Horgász Egyesületünk gyermek versenyére 2018.június 30.-án
került sor, 8 gyermek és szüleik részvételével. Minden
versenyzõnek sikerült halat fogni. A verseny egyik nagy
tanulsága az volt, hogy : A lyukas haltartóból kiszöknek a halak !
Eredmények: 1. Mezõ Lili 1615 gramm (Köröstarcsa), 2.
Gschwindt Tamás 1420 gramm (Mezõberény), 3. Puskás Petra
1175 gramm (Köröstarcsa)
Minden gyermek ajándékban részesült.
Kösz önjü k a szpo nzor ok támo gatá sát és a horgá szok
versenyeken való részvételét. Szeretettel várunk mindenkit az
elkövetkezendõ versenyeinkre is!
Versenybizottság

SPORTHÍREK
Továbbra is NB.II-ben a férfi
kézilabdások
Az elõzõ írásomban szomorúan számoltunk be arról, hogy a
köröstarcsai csapat kiesett az NB.II-bõl annak ellenére, hogy a
csapat nem játszott alárendelt szerepet. Sajnos a többször
ismétlõdõ 1-2 gólos vereségek és az utolsó makói döntetlen ilyen
helyzetbe hozta csapatunkat.
Reménykedtünk abban, hogy kedvezõ körülmények esetén /1
százalék esély volt rá/ mint legjobb kiesõ mégis vissza
kerülhetünk az NB.II-be.
Tudtuk, hogy július közepén várható errõl döntés. Addig szörnyû
idõszakot kellett átélnünk mert szinte minden játékos kapott
átigazolási ajánlatot, volt aki öt helyrõl is. Nagyon nehéz volt
játékosainkat türelmes várakozásra rábírni, de megérte a
bizakodás. Szerencsés régiós átszervezés, átcsoportosítás után
jött az értesítés, „bennmaradtunk” !
Innentõl kezdve nagyon gyorsan véglegesíteni kellett, hogy ki
megy, illetve ki marad a csapatban. A nyilatkozatok megtétele
után elmondhatjuk, hogy jobb a helyzet mint egy évvel ezelõtt.
Három játékosunk távozott. Novák Bence Makóra igazolt, míg
Szatmári Miklós és Földesi Bertalan befejezte az aktív
kézilabdázást. A többiek a csábítások ellenére kitartottak és
továbbra is a Köröstarcsa színeiben kívánnak játszani.
A tavalyi év is bizonyította, hogy igen szûk a játékos keretünk,
ezért „közkívánatra” igyekezett a szakvezetés új játékosok
igazolásával erõsíteni.

TARCSAI HÍRADÓ
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Az új játékosaink: Kopcsák
József, Kánya László, Varsandán Áron Békésrõl, Fekete Gergõ Mezõtúrról,
Wágner Mihály Szarvasról,
Wágner László Orosházáról
érkezett.
Ha az így kiegészített csapat
összeszokik és olyan lelkesedéssel végzi munkáját
mint a korábbi években,
akkor nem kerülhetünk ilyen nehéz helyzetbe mint az elõzõ
évben.
A csapat megkezdte a futó edzéseket a sportpályán és terepen.
Egy-két labdás termi edzés több edzõmérkõzés is szerepel a
szezon elõtti programban.
Az õszi menetrend már ismert. Ebbõl kitûnik, hogy a csoport
összetétele jelentõsen megváltozott. Voltak akik átkerültek egy
másik körzetbe és bekerültek a megyebajnokok.
Így legalább új városokat, új csapatokat ismerhetünk meg,
illetve õk is megismerhetik, hogy hol van Köröstarcsa.
/Mezõberény/
A korábbiakhoz képest változás a szakosztálynál, hogy a felnõtt
csapat mellett ifjúsági és három szivacskézilabdás csapatot
indítunk. Serdülõket létszámhiány miatt nem tudtunk benevezni.
Itt az újabb lehetõség mindenki számára. A játékosok
készüljenek és játszanak teljes odaadással, a szurkolók pedig
látogassák mérkõzéseinket és a sikeres szereplés érdekében
buzdítsák sportszerûen csapatainkat
Hajrá Tarcsa!
Széplaki Zoltán

2018. augusztus

FELHÍVÁS
Az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban foglaltak
alapján igénybejelentõ lapot nyújthatnak be a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes
gáztól eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások egyszeri
természetbeni támogatására.
Beadási határidõ: 2018. október 15.
A határidõ jogvesztõ!
Az igénybejelentõ lapok átvehetõk és leadhatók az
Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ Szolgálatánál
Köröstarcsa, Kossuth tér 2. szám alatt, valamint a
Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 9. számú irodájában.
Az igénybejelentõ lapok a www.korostarcsa.hu honlapról is
letölthetõk.
Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes fõjegyzõ

NB.II-es Köröstarcsai Férfi Kézilabda Csapatok 2018 õszi
mérkõzései
Idõpont/Mérkõzés
Szeptember 15. /szombat/
Köröstarcsa - Kondoros
Szeptember 22. /szombat/
Kunszentmárton - Köröstarcsa
Szeptember 30. /vasárnap/
Makó - Köröstarcsa
Október 7. /szombat/
Köröstarcsa - Kiskunmajsa
Október 13. /szombat/
B.csabai DSK Köröstarcsa
Október 20. /szombat/
Köröstarcsa - Újkígyós
November 10. /szombat/
Szeged - Köröstarcsa
November 17. /szombat/
Köröstarcsa - B.csabai DKSE.
November 24. /szombat/
Turkeve - Köröstarcsa
December 1. /szombat/
Köröstarcsa Csongrád
December 8. /Szombat/
Mezõtúr - Köröstarcsa

Ifjúsági
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Tisztelt Sporttársak!
Kérjük a játékosoktól, hogy a megadott idõpontban pontosan
jelenjenek meg, hogy az utazás ezáltal is zavartalan legyen.
Kérjük szurkolóinkat, támogatóinkat, hogy támogassák
továbbra is az NB.II.-ben maradt csapatainkat. Buzdítsák
csapatainkat sportszerûen a sikeres szereplés elérése érdekében.
HAJRÁ TARCSA!
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