ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 2019. október 22-én tartotta alakuló
ülését
A Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a
2019. évi önkormányzati választások eredményéről az alábbiak
szerint:
Köröstarcsa statisztikai lakosságának száma 2019. január 30-án:
2499 fő volt. A névjegyzékbe felvett szavazásra jogosultak
száma: 2048 fő volt a szavazás napján.
Szavazóként a három körzetben megjelent összesen 1179 fő,
amely a szavazásra jogosultak 57,57 %-a.
A lakosság 3 fő polgármester jelöltre és 16 fő képviselő jelöltre
szavazhatott.
Visszautasítás a jelöltek közül nem volt.
Aszavazás eredménye:
Polgármester jelöltek:
Lipcsei Zoltán
843 érvényes szavazat
Smiri László
251 érvényes szavazat
Gyaraki Imre
59 érvényes szavazat
Köröstarcsa település polgármestere Lipcsei Zoltán lett.
Az alábbiakban felsorolom a mandátumhoz jutott képviselő
jelöltek nevét és érvényes szavazatszámukat:
1. Nosza József
742 szavazat
2. dr. Bácskay Tamás péter
532 szavazat
3. Kovács László
464 szavazat
4. Ábelné WagnerAndrea
462 szavazat
5. Marton László
417 szavazat
6. Végh Judit Jolán
413 szavazat
A mandátumhoz nem jutott képviselő jelöltek és szavazatszámaik a következők:
7. Schupkégel Henrik
404 szavazat
8. Török Imre Mihály
400 szavazat
9. Bak Jánosné
383 szavazat
10. VinczeAnita
369 szavazat
11. VargaAntal
356 szavazat
12. Bögre Mariann
348 szavazat
13. Strausz József
342 szavazat
14. Somogyi Lászlóné
176 szavazat
15. Gyaraki Imre (1974)
175 szavazat
16. Gyaraki Imre (1951)
119 szavazat
Aválasztás községünkben rendkívüli esemény nélkül lezajlott.
Településünkön a nemzetiségi önkormányzati képviselők
általános választása elmaradt jelöltek hiányában.
A tájékoztatást követően a képviselők és a polgármester letették
az esküt és átvették a megbízólevelüket.

A testület megállapította a polgármester illetményét és
költségtérítését.
A képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottság tagjait, mely az alpolgármester titkos szavazással
történő megválasztásának lebonyolítását végezte.
A képviselő-testület egyhangúlag 2019. október 22. naptól
megválasztotta Nosza József képviselőt Köröstarcsa Község
társadalmi megbízatású alpolgármesterének és megállapította a
tiszteletdíját, valamint költségtérítését.
Nosza József alpolgármester a tiszteletdíjának egy részéről és a
költségtérítéséről lemondott.
A testület megválasztotta a Pénzügyi Bizottság tagjait az
alábbiak szerint:
Pénzügyi Bizottság
Képviselő tag
Kovács László elnök
Végh Judit Jolán
Marton László
Nem képviselő tag
Schupkégel Henrik
VinczeAnita
A testület megválasztotta a Humán és Ügyrendi Bizottság tagjait
az alábbiak szerint:
Humán és Ügyrendi Bizottság
Képviselő tag
Ábelné WagnerAndrea elnök
Marton László
dr. Bácskay Tamás Péter
Nem képviselő tag
Bögre Mariann
Törökné Szentpéteri Ibolya
A képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai ezt követően
letették az esküt.
A testület a 12/2011.(IX.16.) számú önkormányzati
rendeletében meghatározott tiszteletdíjakat nem módosította.
A testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába
Lipcsei Zoltán polgármestert, akadályoztatása esetén Nosza
József alpolgármestert delegálta.
A testület a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásba Nosza
József alpolgármestert, akadályoztatása esetén Lipcsei Zoltán
polgármestert delegálta.
A testület bírálóbizottságokat hozott létre a belvízelvezető
rendszerek rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának
fokozása érdekében pályázat, és a belterületi szilárd burkolatú
utak kiépítése pályázat beszerzéseinek érdekében bekért
árajánlatok elbírálására, mely bizottságot tagjainak Bakó Sándor
műszaki ügyintéző, közbeszerzési referenst, Kopányi Ferenc
brigádvezetőt és Mezőné Gyaraki Julianna pénzügyi ügyintézőt
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ügyintézőt választotta. A testület az ajánlat értékelési
szempontjaként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
határozta meg.

Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.
Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.”
Dés László: Mi vagyunk a Grund!

Tisztelt Köröstarcsaiak!

Ezt követően Balázsné Dankó Hédi, az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője tartotta
meg ünnepi beszédét, melyben megemlékezett a az '56-os
forradalom eseményeiről. Megfogalmazta, hogy mit jelent vagy
jelenthet a szabadság eszméje. A megemlékezést követően a
település intézményei és civil szervezeteinek megjelent
képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit a kopjafánál.
A program a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárban
folytatódott az ünnepi képviselő-testületi üléssel. A képviselőtestület Köröstarcsa Község Díszpolgára posztumusz címet
2019. évben Arany Gusztáv református lelkésznek
adományozta.

A lakosság bizalmával felruházott képviselők, akik ezúton is
köszönik a bizalmat , az eskütételük után, megbízóleveleiket
kézhez kapva a lakosság érdekeit képviselve kezdik meg
munkájukat. Polgármesterként, külön köszönöm a támogatást és
a bizalmat a lakosságtól.
Együtt Egymásért Köröstarcsáért!

Kovács László, Végh Judit Jolán, Nosza József alpolgármester,
Lipcsei Zoltán polgármester, Marton László, Ábelné Wagner
Andrea, dr. Bácskay Tamás Péter
A képviselő-testület 2019. október 23-án tartotta ünnepi
testületi ülését.
A testület Köröstarcsa Község Díszpolgára posztumusz címet
adományozottArany Gusztáv református lelkésznek.
A képviselő-testület Köröstarcsa Községért kitüntető címet
adományozott Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
főjegyzőnek.

Október 23. Nemzeti ünnepünk
Köröstarcsán a községi ünnepség a Kossuth téren az Arany
Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.
osztályos tanulóinak szívhez szóló műsorával kezdődött. Sok
ember arcára csalva ezzel fájó, megható pillanatokat. A
felkészítő Wagner Éva pedagógus lelkiismeretes munkájának
köszönhetően mindig nagyon mélyre hatoló, érzelmeket
előcsaló forgatókönyv készül megindító zenékkel.

Lipcsei Zoltán polgármester,
Szabó Zoltán Arany Gusztáv unokája
A díjat átvette Szabó Zoltán, Arany Gusztáv unokája. Továbbá a
díjat megköszönte Arany Gusztáv dédunokája Pettendi Szabó
Péter fotográfus, a Budapesti Metropolitan Egyetem munkatársa. A díjátadó ünnepséget ünnepélyessé tette Balog Lajos
történelem tanár által közvetített az iskola alapkőletételékor
elhangzott ima.

„Álljunk bele ha kell,
Bármi jöjjön is el
Legyen szabad a Grund.
Véssük ide ma fel,
Hogy megmarad ez a hely,
Vagy egyszer belehalunk.

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző,
Lipcsei Zoltán polgármester
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Majd az iskola Gyermekkórusától hallhattuk Pintér Béla: 56 él c.
dalát Szabóné Uhrmann Zsuzsanna vezetésével. A művészeti
iskola diákjai Végh Judit tagozatvezető közreműködésével
kézzel készített ajándékkal lepték meg a jelenlévő Arany
Gusztáv leszármazottjait, megköszönve Arany László
támogatását.
Végül Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyzőnek négy
évtizedes közigazgatásban eltöltött szakmai munkásságáért
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Köröstarcsa Községért” kitüntető címet adományozott az
október 23-ai Ünnepi testületi ülés keretében..
A méltatást követően Paczuk Gabi a megye színművészének
előadásában hallhattunk egy részletet Eötvös József:A falu
jegyzője című műből.
Az ünnepséget pezsgős koccintással és állófogadással zártuk.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Az idősek világnapja
Minden év október elsején köszöntjük az időseket az idősek
világnapján. Ez év október 3-án ünnepélyesen köszöntötte a
megjelent köröstarcsai lakosokat Lipcsei Zoltán polgármester
úr. Ezt követte Johnny Moonlight hangulatos estje, melynek
címe Járom az utam volt. Vele együtt énekelhette a közönség a
régi táncdalfesztiválokat felelevenítő, vetítéssel színesített
informatív zenés előadását. Felcsendültek többek között
Aradszky László, Szécsi Pál, Vámosi János, Poór Péter ismert
dalai. A műsor végén a Szabó Károly Művelődési Ház és
Könyvtár apró ajándékkal és süteménnyel kedveskedett.

Könyvtárak a középpontban
Minden október első hete az Országos Könyvtári Napok
keretében zajlik. A mi kis könyvtárunk is csatlakozott ehhez a
programhoz. Az idei év témája: „Könyvtárak az emberértfelelősség a Földért”
Az országszerte megvalósuló programok célja az olvasás- és
könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése.
A kisebbeknek bábszínházi előadást szerveztünk „A mese
hatalma a Kacagó Bábszínházzal” címmel.
„Fosszuk ki a kukákat!- régiből újat” címmel programon
felhívtuk a figyelmet, hogy a saját környezetünkért, a tágabb
értelemben a Földért az ember, azaz mi magunk vagyunk a
felelősek. Használt tejes dobozokból készítettünk madáretetőt.
Így télen az itt telelő madarakról tudnak majd gondoskodni a
gyerekek. „Zöldszív vetélkedő a természet nevében”, melyen

nagyrészt felső tagozatos gyermekek vettek részt. Hasznos
információkhoz jutva kellemes környezetben versenyeztek a
csapatok. Az eredményhirdetés után díjaztuk a csapatokat. Az
első helyen a Föld csúcsai, a második helyen a Zöld darázs, a
harmadik helyen az ÖKO pillangók végeztek.

Arany Gusztáv Általános Iskola
és AMI hírei
Boldog Iskola program
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a 2019/2020 tanévben csatlakozott a „Boldog
Iskola” programhoz.
Hálás vagyok Noszáné Tóth Edit kolléganőnek, aki megtalálta
nekünk ezt a programot, kipróbálta és ajánlotta
osztályfőnököknek, tanítóknak, tanároknak. A pályázatunkat a
Jobb Veled a Világ alapítvány Boldogságóra programjába
elfogadták, nagyszabású ünnepségen vehettük át az iskola
oklevelét. A munka elkezdődött, a szeptember a Hála hónapja a
programban, mely témával több osztályban, több órán keresztül
foglalkoztunk a gyerekekkel.
A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az
iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a
kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal,
valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek
tanulmányozására adjon lehetőséget.
A boldogságóra programjának megvalósítása olyan élménypedagógiai módszertan mely a tanárok és tanulók lelki jólétével
foglalkozik. Lehetőséget teremt arra, hogy a hagyományos
tudásmegosztást és az életben szükséges személyes és szociális
kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk. Az önismereti
fejlesztéssel és a boldogságérzetet fokozó technikák
bemutatásával a tanulók személyes, lelki egészségüket is tápláló
kompetenciáit fejleszti.
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll,
amelyek fokról-fokra ismertetik meg a boldogság különböző
összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök sorrendben:
1. Boldogságfokozó hála
2. Optimizmus gyakorlása
3. Kapcsolatok ápolása
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7.Apró örömök élvezete
8. Megbocsátás
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság
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Miért csatlakoztunk a Boldogságóra programhoz?
- Mert fontosnak tartjuk az értelmi nevelésen túl a gyermekek
lelki nevelését.
- Mert szeretnénk, hogy az általunk nevelt csemeték olyan
technikákat tanuljanak, ami segítséget ad számukra a
mindennapi életben.
- Mert fantasztikus osztályközösségeket szeretnénk kialakítani.
- Mert szeretnénk, hogy megfelelő megküzdési stratégiák
álljanak az általunk nevelt diákok rendelkezésére problémás
helyzetekben.
- Mert hiszünk abban, hogy minden gyermeknek jár a boldogság.
- Mert újabb technikával szeretnénk kiegészíteni módszertani
palettánkat.
- Mert azt szeretnénk, ha már nem lesznek a gyerekek a mi óvó
szárnyaink alatt, akkor is könnyebb legyen nekik a felnőtté válás
folyamata.
- Mert hiszünk abban, hogy a pozitív megerősítés kihat a
gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére, eredményeire és kapcsolataira.
- Mert bízunk abban, hogy miközben boldogságra tanítunk, mi is
egyre boldogabbá válunk.

2. osztály tanulói
Családi nap az Arany Gusztáv Általános Iskolában
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola első Családi
napját tartották szeptember 21-én. Az iskola Diáksport
Egyesületének 30 éves és a Művészeti Iskola 15 éves
fennállásának alkalmából szervezett program számtalan
tevékenységet kínált kicsiknek és nagyoknak, a családoknak.
A régi betonkerítést szorgos kezek vidám gyermekrajzokkal
díszítették fel, így sokkal barátságosabbá vált az iskola udvara.
A Szülői munkaközösség a pedagógusokkal közösen
munkálkodott azon, hogy mindenki találjon kedvére valót. Retró
fotósarokban készülhettek emlékfotók. A lányok haját anyukák
fonták be, egy apuka lufiból figurákat készített bámulatos
gyorsasággal a kicsiknek. A családok aszfaltrajzversenyen,
sportversenyeken vettek részt. Volt foci, kézilabda, pingpong
bajnokság, zumba. Kerékpáros pályán gyerekek és felnőttek is

Iskolánk pedagógusai
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kipróbálták ügyességüket. A frissítők, a tízórai szilvalekváros
kenyér és a finom ebéd a támogatók jóvoltából ajándék volt
mindenkinek.
Ragyogó napsütésben, vidám, boldog forgatag népesítette be az
iskolát, a régi diákok közül is sokan eljöttek. A sikeren
felbuzdulva, az intézmény hagyományt szeretne teremteni
minden évben megrendezni az „Aranyos” Családi napot.
Diáksport nap
Iskolánk hatodik éve csatlakozik az Európia Diáksport Nap
nemzetközi rendezvényéhez. Ebben a tanévben is folytatódott a
hagyomány, ami méltó az intézményünkben folyó testnevelés
terén végzett tehetséggondozó munkához. A reggeli zenés
bemelegítés után 2019 méter futás következett mindenkinek. Ezt
követően a kicsik sorversenyeken vehettek részt, a nagyok foci,
kézilabda, kosárlabda, ping-pong mérkőzéseket játszottak. Sok
gyermeknek volt kedve biciklizni, ők megismerhették a

megújult kerékpárutat. Az udvaron tollas labdázni is lehetett,
zeneszó mellett. Az alsósok sport elméleti feladatokat is kaptak.
Jó hangulatban, sok mozgással, szórakozással töltötték a napot
tanulóink. Hálás vagyok a Munkaközösség vezetőknek és
minden kedves Kollégámnak, akik munkájukkal hozzájárultak a
sportnap sikeréhez. Köszönöm a gyerekeknek, hogy nagy
aktivitással és lelkesedéssel vettek részt a programokon. Külön
köszönöm Alpolgármester úr támogatását. Köszönöm az
összefogást, az együttműködést!
Balázsné Dankó Hédi intézményvezető
Jutalomból Budapesten
Közösségért és a Diákönkormányzatban a 2018/19-ben végzett
munkánkért jutalomkiránduláson vehettünk részt Budapesten.
Vonattal utaztunk a Keleti pályaudvarra. Onnan villamossal
haladtunk a Természettudományi Múzeumba. Útközben láttuk
az Orvostudományi és Közszolgálati Egyetemet is.
A múzeumban rögtön az aulában meglepetten csodáltuk a fejünk
felett függő bálnacsontvázat. Érdekes „világító” kőzeteket,
kitömött állatokat láttunk. Interaktív kiállításon ismerkedtünk a
természettel.
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A Duna-parti sétánk a Művészetek Palotája és a Nemzeti
Színház közelében volt. Még egy mólóra is lemehettünk,
egészen a Duna fölé!
A Bonbonetti csokigyár, ami a Tibi csoki gyártója, a közelben
volt. Először rövid filmet néztünk a csoki történetéről,
megnéztük valóságban,milyen a kakaóvaj és a kakaóbab.
Megismerkedtünk a gyár történetével, termékeivel. Megtudtuk,
mi az a négy összetevő, amitől finomabb a Tibi csoki a többinél!
Megfelelő öltözet és higiéniai szabályok után bemehettünk a
gyár egyik részébe is. Egy üvegen keresztül láthattuk a gépeket
és a csomagolást.
Kaptunk édességkóstolót, amit nagyon élveztünk, s ajándékot is
az otthoniaknak.
Adiákönkormányzat fagyizással lepett meg bennünket.
A vonat indulásáig kipróbáltuk előbb a 2-es majd a vezető
nélküli 4-es metrót!! Mindenki az üveghez tapadva bámulta a
sötét alagutat.
Köszönjük Kati tanár néninek a napot, aki ezt a kirándulást
megszervezte és megvalósította.
(Kurucsó Erik Péter - Lakatos Lőrinc Levente - Jozaf Attila
6.osztály)
Október 23.
Nagy ünnepre készültünk az elmúlt napokban. Iskolánk
névadója Arany Gusztáv református lelkész kapott posztumusz
kitüntetést október 23-án, melyet leszármazottai vehettek át a
képviselő testület ünnepi ülésén. Iskolánk 5. osztályos tanulói
gondoskodtak arról, osztályfőnökük Pallagi Sándorné
vezetésével, hogy síremléke az ünnephez méltóan fogadja az
emlékezőket. Balog Lajos kollégánk interpretálásában
felidéztük tiszteletreméltó példaképünk felemelő szavait,
melynek tartalma a mai napig aktuális és kifejezi pedagógiai
törekvéseink lényegét. Iskolánkban „Találjon otthont minden
hasznos ismeret, minden tudomány és élesedjenek azok a fejlődő
gyermeki elmék, kiket e falak között fogunk a tudás szent
forrásaihoz vezetgetni.”/Arany Gusztáv/. Gyermek kórusunk
Szabóné Uhrmann Zsuzsanna vezetésével meghatóvá tette az
ünnep pillanatait. Hálás szívvel köszönjük Török Imre képviselő
úrnak a felterjesztést, Bátori Lászlóné Nagytiszteletű
Asszonynak a vendéglátást azArany család nevében.
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igyekezett olyan összejöveteleket, programokat rendezni, mely
tagjainknak és községünk lakossága számára egyaránt elérhető.
Az Önkormányzat által nyújtott támogatást évről-évre a Családi
napunkon lévő játékokra, a gyermekek szórakoztatására
fordítjuk, ahol tagságtól függetlenül vehet részt községünk
apraja-nagyja. A résztvevők idén is jól érezhették magukat az
óriáscsúszdán, kosaras körhintán s a hozzá kapcsolódó népi
játszótéren, az egyéb játékok, műsor, finom uzsonna és
nassolnivalók mellett. Nyilvános programunk volt még a Szüreti
mulatság, mely első ízben került megrendezésre, és nem jöhetett
volna létre az Önkormányzat és dolgozói, a helyi és vidéki
vállalkozók, támogatóink segítsége nélkül, amit ezúton is
szívből köszönünk! Az év hátralévő részében lesz még Andrásbál és a Karácsonyváró rendezvényünk, ahol az idén is
színvonalas műsorral és finomságokkal szeretnénk kedveskedni
a gyermekeknek. Az elmúlt évihez hasonlóan és sikeres NEA
pályázatunknak köszönhetően, ezen rendezvényünk zárásaként
is lesz ételosztás. Kérjük figyeljék majd az erről szóló
meghívást, plakátokat!
Egy-egy rendezvény alkalmával, amikor kisebbnek látjuk az
érdeklődést, bizony előfordul, hogy elgondolkodunk azon,
érdemes-e a sok vesződség, fáradozás? … de ha már csak egy
gyermek arca is felderül vagy azt látjuk, hogy a felnőttek is jól
érzik magukat a nekik szánt programokon, megérte!Azokért érte
meg, akik megtiszteltek Bennünket azzal, hogy eljöttek vagy
elengedték gyermeküket hozzánk. Köszönjük szépen!
Szeretettel fogadjuk tagjaink közé a gyermekes családokat!
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen előnyt élvez, aki tagja a
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesületének? Tartozni
valahová! Első sorban ez! Tagjai lehetünk egy egymást ismerő,
támogató közösségnek, ahol jó együtt lenni, mint egy igazi nagy
családban. Belső rendezvényeink: Anyák napi teadélután,
Tárasjáték-partik, szalonnasütés, nyári fürdős kirándulás és őszi
buszos kirándulás. Mindezek ingyen vagy minimális
hozzájárulással. Tagszervezete vagyunk, a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének ahol komoly érdekképviseleti munka
folyik és részt vehetünk az általuk szervezett programokon is.
Tagjaink NOE tagsági kártyát kapnak, mellyel országos szinten
is számos kedvezményt vehetnek igénybe. Bővebb információ
Rása Ildikó elnökhelyettestől kérhető vagy a Nagycsaládosok
Köröstarcsai Egyesülete facebook oldalán privát üzenetben.
Borgula Pálné, elnök

SPORTHÍREK
Kézilabda

A képen az Arany Gusztáv meghívott leszármazottai és a
Képviselő-testület tagjai valamint az Arany Gusztáv Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője látható.

CIVIL SZERVEZETEK
A Nagycsaládosok Köröstarcsai
Egyesülete életéből
Egyesületünk, zártkörű rendezvényein kívül, az idei évben is

A sportkedvelők részéről köztudott, hogy a
2018-19-es
NB.II-es bajnoki szezonban
ismét ezüstérmet szerzett a
köröstarcsai felnőtt férfi kézil a b d a c s a pa t .
Ennek a
r e ndkí vüli e r e dmé ny ne k a
tudatában töltötték a játékosok a
nyári szünetet. A szak-vezetőknek
viszont ebben az idő-szakban is volt
feladatuk, hiszen a távozók helyére új
játékosokat kellett állítani.
Sajnos ez a feladat a felkészülés idejéig csak részben sikerült.
Több volt a távozó /leálló/ mint az érkező. A felkészülés is
akadályokba ütközött, mert ekkor újították fel a mezőberényi
csarnokot. Ezért békéscsabai edzésekkel és vidéki edzőmérkőzésekkel próbálták áthidalni a kedvezőtlen helyzetet.
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Új játékosok érkeztek: Domokos Dusan Békésről, Vajna Róbert
Újkígyósról, PetrovszkiAttila Békéscsabáról.
A bajnoki rajt előtti edzőmérkőzések vegyes eredményeket
hoztak. Viszont a makói kupamérkőzések során már biztató volt
a csapat játéka, ahol ezüstéremmel zártak.
Ilyen körülmények között kezdte a csapat a bajnoki szezont.
Amezőtúri nyitó fordulóban jól kezdett a csapat , de felkészülési
hiányosságok, az összeszokottság hiányában végül alul maradt a
kiválóan játszó ellenféllel szemben. /25:31/
Az első hazai meccsre már jobban felkészült a csapat és jól is
játszottak a fiúk. A második félidőben eldőlni látszott a
mérkőzés, de a Kondoros a véghajrában majdnem megfordította
az eredményt. A végén elért kétgólos győzelem /29:27/ igen
fontos volt a későbbiek szempontjából.
A csapatot még tovább akarta erősíteni a szakvezetés, hogy
sikeres évet zárjanak ebben az évben is. Ennek szellemében lett
kettős játékengedéllyel leigazolva két békési fiatal: Bátky Bence
és Csige Norbert valamint a rutinos Pásztor István és az ifjúsági
csapatban is szerepeltethető Blaskó Tamás a Csongrádból.
BereczkiAttila visszatért a csapathoz.
Velük kiegészülve játszott csapatunk óriási mérkőzést a kiváló
képességű csongrádiak ellen, melyben végig vezetve igen fontos
győzelmet arattak. /30:26/
Soron következő hazai /mezőberényi/ mérkőzésünkön, a
Kunszentmárton ellen már az új játékosok is bemutatkozhattak.
Az egész mérkőzés során óriási küzdelem, nagy összecsapás volt
a pályán.
A mieink végig vezettek, de egy-egy pillanatra egyenlítettek a
vendégek. A győzelmet a mindkét félidő végét jobban „uraló”
tarcsaiak érdemelték ki.
Igen nagy távolságra kellett utazni a következő mérkőzés miatt.
A Kelebián játszó Bácsalmás a tabellán elfoglalt helyezése
alapján simán legyőzhetőnek tűnt. Ennek elérése érdekében
játékosaink már az első félidőben úgy játszottak, hogy látható
legyen győzelmi szándékuk.
A győzelem „sima” volt, a gólarány megfelelő, minden játékos
játszhatott. /41:17/
Az őszi szünet előtti utolsó hazai mérkőzésünkre a békéscsabai
DKSE. igen tehetséges fiataljait fogadtuk. Jól ment a
csapatunknak. A félidő végén 7 góllal is vezettünk. A második
félidőben a fáradó csapatunk nem tudta „megfogni” ellenfelét és
fokozatosan csökkent az előny. Három perccel a befejezés előtt
ki is egyenlítettek, de két gyors gólunk meghozta sikerünket.
/30:29/
Ezekkel az eredményekkel a Köröstarcsa felnőtt
csapata jelenleg a 3. helyen áll. Ez kiváló eredmény, de a
későbbiekben igen nagy csaták következnek,
melyeken
ugyanígy kell teljesíteni.
Ebben a szezonban csak két hazai
mérkőzésünk lesz.
November 16. /szombat/ Köröstarcsa - Békéscsabai BDSK.
November 30. /szombat/ Köröstarcsa - Törökszentmiklós
Mérkőzéseinket 16.00 órakor /ifjúsági/
és 18.00 órakor
/felnőtt/ játszuk a berényi csarrnokban. Kérjük, látogassák
meccseinket és buzdítsák csapatainkat! HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán

2019. október

Rendőrségi Hírek
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2019. október 22-től december 15-ig meghirdette a „Látni és látszani 2019”
elnevezésű közlekedésbiztonsági
kampányát, melyben arra kérik a
gépjárművezetőket, hogy éljenek a
felkínált lehetőségekkel, vagyis
vizsgáltassák át az autójukat és
ellenőriztessék a látásukat, mindezt
térítésmentesen.
Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a
gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a
járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy a járművük
felkészítéséről gondoskodjanak. Emellett a járművezetők nem
fordítanak kellő figyelmet saját látásuk fontosságára, pedig a
biztonságos közlekedés alapfeltétele a külső információk
megszerzése, ezen információk alapján hozott döntés
meghozatala, ezáltal a külső körülményekre való megfelelő
reagálás.
Akampány főbb jellemzői:
- A kampányba szakszervizek, optikusok valamint
bevásárlóközpontok folyamatosan kerülnek bevonásra az
ország különböző részein,
- A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek
jelentkezhetnek gépjárműveikkel;
- A személy- és a tehergépkocsikra, valamint a
motorkerékpárokra is vonatkozik a kezdeményezés.
- A vizsgálatokon megjelent gépjárművezető részére a
szervizek külön a kampányra készített igazoló lapot adnak
át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt vett és ott a
járműve megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
A közlekedésbiztonság társadalmi ügy, és társadalmi felelősség
is. Csak akkor lehet eredményes, ha fontosságát, kockázati
tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is
érte.
Bővebb információk találhatók a www.latnieslatszani.hu, a
www.police.hu és a www.kreszvaltozas.hu weboldalakon.
A városi Baleset-megelőzési Bizottság kéri a gépjárművezetőket, hogy éljenek a lehetőségekkel. Vegyenek részt díjmentes
látásellenőrzésen, hiszen az éleslátás a biztonságos közlekedés
alapfeltételei közé tartozik. Vizsgáltassák át
jár-műveiket, különös
tekintettel a világításokra. A szükséges
javításokat pedig végeztessék el azért,
hogy csökkentsék a
balesetek bekövetkezésének kockázatát.
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