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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2020. augusztus 27-én tartotta rendkívüli
ülését.
A testület az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosítását és a módosítással egységes alapító okiratot
elfogadta.
A testület úgy döntött, hogy az idei évben is pályázatot nyújt be a
tel epü lés i önk orm ány zat ok szo ciá lis cél ú tüz elõ any ag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A szükséges önerõt
499.745,-Ft-ot a képviselõ-testület a 2020. évi költségvetésében
biztosítja.
A képviselõ-testület az Alföldvíz Zrt által véleményezésre
megküldött 2021-2035. közötti idõszakra vonatkozó gördülõ
fejlesztési tervekben foglaltakkal egyetértett és megbízta a Zrt.
vezérigazgatóját a gördülõ fejlesztési tervek jóváhagyására
irányuló eljárás során Köröstarcsa Község Önkormányzata
képviseletével.
A képviselõ-testület 2020. szeptember 17-én tartotta soros
ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végreha jtásáró l és a két ülés köz ött tört ént font osabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A test üle t el fog adt a az Alaps zol gál tat ási Köz pon t, a
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde és a mezõõri õrszolgálat
tevékenységérõl szóló beszámolókat.
A képviselõ-testület módosította a 2020. évi költségvetésérõl,
valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendeleteit.
A testület elfogadta a Kopp Export-Import Kft. Köröstarcsa,
Kossuth u. 41. szám alatti régi óvoda épületének megvásárlására
vonatkozó ajánlatát. Megbízta a polgármestert az adásvételi
szerzõdés megkötésével és aláírásával.
A képviselõ-testület a TOP-3.1.1-16 kódszámú, Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés felhívás keretén belül
megvalósítandó kerékpárút építése tárgyú közbeszerzési
eljárásának megindítása kapcsán az alábbi döntéseket
hozta:
1) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az
eljárást eredményesnek nyilvánította.
2) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a
KOPP EXPORT-IMPORT Kft. ajánlatát érvényesnek
nyilvánította.
3) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az
eljárás nyertesének a KOPP EXPORT-IMPORT Kft-t
nyilvánította az alábbi vállalásokkal:
- Összesen nettó ajánlati ár: 58.350.610,- Ft
- Többletjótállás idõtartama hónapban: 4 hónap
4) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
megbízta a polgármestert a felhívás szerinti feltételes szerzõdés

megkötésével.
5) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
megbízta a polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges
többlet támogatási összeg elnyerése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
6) Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a
szükséges saját forrást a 2021. évi költségvetésében biztosítja.
A testület úgy döntött, hogy a mûködõképességének megõrzése,
valamint kötelezõ feladatainak biztosítása céljából rendkívüli
önkor mányz ati tá mogat ás irá nti pá lyáza tot ny újt be a
Belügyminisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium által,
Magyarország 2020. évi központi költségvetésérõl szóló 2019.
évi LXXI. törvény 3. melléklet 1. pontja alapján hirdetett,
te le pü lé si ön ko rm án yz at ok re nd kí vü li ön ko rm án yz at i
támogatásra vonatkozó pályázati eljárás keretében.
A képviselõ-testület a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
önkéntes tagi befizetésre vonatkozó kérelmét forráshiány miatt
elutasította.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem csatlakozik a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok, felsõoktatási
hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok
támoga tására létreh ozott Bursa Hungar ica Felsõo ktatás i
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
A képviselõ-testület 2020. október 1-én rendkívüli ülést tartott.
A képviselõ-testület a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004
kódszámú, Belterületi kerékpárút teljessé tétele Köröstarcsa 47.
számú fõút átkelési szakasza mellett címû projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta:
1) Megbízta a polgármestert, hogy a megvalósításhoz
szükséget 9.370.105,-Ft többlet támogatási összeg elnyerése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
2) A projekt megvalósításához a 9.730.105,-Ft többlettámogatási összegen felül még szükséges 5.652.960,-Ft saját
forrást a 2021. évi költségvetésében, saját bevételei terhére
biztosítja.

Tisztelt Lakosok!
Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Falu Program keretében
elkészült a Tavasz utca (35-39. szám) és az Aradi utca (1-25.
szám) aszfaltozása. Érdemes megnézni és kívánom, hogy
használják egészséggel. Köszönöm a Kopp Export-Import Kftnek a kiváló munkáját.
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán
Polgármester
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Községi Ünnepség
2020. október 23-án egy ország ünnepelte a szabadság napját. A
nemzeti ünnepünk programjai az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékét a járványügyi helyzetre való tekintettel
idén csak szolíd keretek között emlékezhettünk meg.A
me ge ml ék ez és al ka lm áv al fe le le ve ní te tt ük az ak ko ri
eseményeket, gondolatokat a szabadságról, felelõsségrõl.
Paczuk Gabriella elõadásában hallhattuk Kiss Dénes Velünk
vagy Ellenünk c. versének részletét és Jobbágy Károly: A rádió
mellett c költeményét. A megemlékezést követõen a település
intézményei és a helyi civil szervezetek helyezték el a kopjafánál
a megemlékezés koszorúit.

INTÉZMÉNYI HÍREK
VI. Kistérségi Hagyományõrzõ Fesztivál
és XII. Szilvanap
A Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató
Intézmény és a Köröstarcsáért Barátok Egyesület szervezésében
került sor 2020. 09. 12-én a VI. Kistérségi Hagyományõrzõ
Fesztivál és XII. Szilvanapi rendezvény megtartására. A
rendezvényt az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ támogatta.
A népi hagyományok nem csak a kultúra õrzése miatt fontosak.
Ezek az események, szokások, ünnepek abban segítenek, hogy a
közösséget összetartsák. Ezeket a népszokásokat nagyon fontos
már gyerekkorban megtanulnunk, mert ekkor tudjuk igazán
értékelni, az életünkbe beépíteni. Ha kialakul egyfajta kötõdés a
szokással, késõbb még jobban felértékelõdik, és szeretettel,
megbecsüléssel adjuk majd tovább leszármazottjainknak
hagyományainkat. Cél, hogy megértessük az emberekkel, hogy
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milyen fontosak a gyökereink, hogy honnan származunk, mik a
szokásaink, és ebben a szellemben neveljük fel gyermekeinket.
A közel 50 fellépõ színvonalas mûsorszámai méltó keretet adtak
a rendezvényhez, ahol a hagyományápolásé, a néptáncé és a népi
kézmûvességé volt a fõszerep.
A délelõtt a testületi 82/2017.(IV. 27) számú határozattal úgy
döntött, hogy faültetéssel emlékezetessé teszi a településen
történt h ázasságk ötéseket , és köszö nti a Körö starcsár a
„érkezett” újszülötteket. Az idei faültetésnek a Béke tér adta a
helyszínt. Így 20 fa elültetésére került sor ünnepélyes keretek
közö tt. Elsõ ként Laka tosn é Kuru csó Anik ó megb ízot t
intézményvezetõ köszöntötte a résztvevõ családokat Aranyosi
Ervin: Igazán szeretni c. versével, majd Lipcsei Zoltán
polgármester úr tartotta meg ünnepi köszöntõjét.
Gyermekük születése alkalmából fát ültettek:
1. Nagy Tibor és Fazekas Tünde gyermeke Nagy Tibor
2. Kovács Imre és Plavecz Nikolett gyermeke Kovács Benett
3. dr. Fehér Richárd és dr. Mlinár Anna gyermeke Fehér Richárd
4. Nagy Roland Pál és Vámos Eszter gyermeke Nagy Kristóf
5. Tóth János és Szabados Kata gyermeke Tóth Szofi
6. Sánta Gábor Imre és Gulyás Edit gyermeke Sánta Bianka
7. Horváth Róbert és Lánczi Nikolett gyermeke Lánczi Márió
8. Vámos Krisztián és Ács Erika gyermeke Vámos Bence
9. Gilik Mihály és Puskás Katalin gyermeke Gilik Kinga
Házasságkötésük alkalmából fát ültettek:
1. Plavecz Nikolett és Kovács Imre
2. Farkas Csilla és Marti László
3. Bögre Mariann és Kovács Péter
4. Pocsai Edina és Puskás Sándor
5. Szuroka Andrea és Kriska Gábor
6. Szabó Katalin és Fülöp Zoltán
7. Vári Edit és Perei László
8. Ladányi Mónika és Puskás Sándor
9. Kotroczó Anikó és Aknai László
10.Házi Margit Julianna és Papp Norbert Gyula
11.Kristóf Szilvia Csilla és Szakács Pál
Délután a Köröstarcsai Asszonykórus mûsorával köszöntöttük a
Szilvanapra érkezõ elszármazott és helyi lakosokat. Az
asszonykórus népdalokat adott elõ.
Szilvalekvárral, helyi ételkóstolóval kedveskedtünk a
rendezvényre látogatóknak. A kisebbeket a népi játszótér, a népi
kézmûvesek mesterségbemutatója, kézmûveskedés és íjászat
várta.
A Pavilon teraszán népi mesterségbemutató volt, ahol
megcsodálhattuk a népi hímzést, szövést, babakészítést. A
fiatalabbak, gyerekek ki is próbálhatták ezeket a népi
kismesterségeket. Íjászkodásra is volt lehetõség.
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A rendezvényen a helyi Települési Értéktár elnöke Végh Judit
adta át az Okleveleket az értékek megõrzõinek, létrehozóinak,
értékmegõrzõ munkájukért díszoklevelet vehettek át az értéktár
bizottságtól. 2020-ban négy értékkel gyarapodott az értéktár.
Agrár- és élelmiszer-gazdaság területén Turzó János különleges
szárnyas tenyészetét ítélte a bizottság települési értéknek.
Kulturális örökség területé oklevelet vehetett át Birinyi Brigitta
fazekas mester. Még egy kiváló fiatalember kapott oklevelet
kulturális örökség területen. Gyûjtõ szenvedélye ismert már a
lakosság elõtt. Marti Imre pénz és éremgyûjteménye, amely
közel 1000 darabos és településtörténeti dokumentum
gyûjteménye. Végül a kulturális örökség területén a néhai Vígh
Lajos néprajz gyûjteménye került a helyi értékek közé.
Dihen Ferenc kárpátaljai népmesét adott elõ, melynek címe:
Almát szemétért. Majd ezt követte Biró László Mezõtúrról, aki
citeramûsorával örvendeztette meg a közönséget. Az idei évtõl
helyben oktat citerát a mûvészeti iskola keretein belül. Ezután a
lekvárok és a lekváros sütemények versenyének
eredményhirdetésére került sor, ahol elsõ sorban a hagyományos
sütemények részesültek elõnyben. A zsûri elnöke :Bakóné Nagy
Anikó volt.
Borgula Benedetta buzai népdalokat adott elõ a közönség
számára, aki évrõl évre elkápráztatja a hangjával a közönséget.
Fontos az élõ zene és a néptánc bemutatása, összekapcsolása. A
Leg a Láb Alapfokú Mûvészeti Iskola Berény Táncegyüttes és a
Kis Berényke Mûvészet az oktatásban részt vevõ tanulók
méhkeréki, sárközi lassút és friss csárdást, kalocsait, küküllõimenti csárdás és szökõt, magyarbõdit táncoltak Balogh Dávid
Attila, Borgula Benedetta vezetésével. Együttesvezetõ: Szabóné
Kukla Ágnes. ASuttyomba Zenekar élõzenei kíséretet adott a
táncosoknak.
Pörneki Anikó énekmûvész orosházi születésû, de már egy éve
köröstarcsai lakos magyarnótákat és operett részleteket énekelt
közönségének.
Az estét a szentesi Phlox tûzzsonglõrök bravúros bemutatója
zárta, amelynek végén tábortüzet gyújtottak. A tûz körül a
Berény Táncegyüttes táncházzal kedveskedett a néptánc
kedvelõ közönségnek. Szép õszi idõben, csodálatos helyszínen,
rendkívül színvonalas programsorozattal került megrendezésre
a fesztivál.
A kilátogató helyi és környékbeli lakosok jól érezték magukat és
gazdag élménnyekkel feltöltõdve tértek haza.

Sport, egészség az egész családnak
2020. szeptember 27-én vasárnap került megrendezésre a Ligeti
Rendezvényközpontban a Családi Sport- és egészségnap számos
színes változatos mozgásos programokkal. Rendezvényünk
délelõtt 9 órakkor vette kezdetét tájfutással melyre több
kategóriában is lehetett nevezni. Mellette kerékpáros ügyességi
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pályát próbálhattak ki a kisebbek, vagy még a nagyobbak is
melynek teljesítését követõen apró ajándékot kaptak a gyerekek.
A gyerekek örök kedvenc elfoglaltsága az ugrálóvár és a
trambulin is helyet kapott a rendezvényen, de pihenésként
csillámtetoválást és arcfestést is kérhettek, ezen kívül még
kézmûveskedésre is volt lehetõség. Az egészséges életmód
jegyében a pavilonban az érdeklõdõk egy ételkóstolóval
egybekötött elõadáson is részt vehettek.
Bemutató és produkció mûsorunk délben vette kezdetét ahol
elõször egy Extrém kerékpár show bemutatót láthattunk
látványos ugratásokkal a közönség bevonásával. Ezt követõen a
tájfutás eredményhirdetésére került sor ahol kupákkal,
érmekkel, oklevéllel és emléklapokkal jutalmaztuk a lelkes
résztvevõket.
Eredmények:
Egyéni kategória - felsõ tagozatos tanulók: 1. Nagy Tamara, 2.
Kovács Nikolett, 3. Bakó Bence
Páros kategória - alsó tagozatos tanulók: 1. Budai Zoé, Bakó
Zsófia, 2. Róbert Hanna, Fábián Fanni
Páros kategória felsõ tagozatos tanulók: 1. Tóth Martin, Budai
Gergõ, 2. Boldizsár Petra, Burai Tamás, 3. Kovács Nikolett,
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Nagy Tamara
Családi kategória 1. Fülöp család, 2.Gilik család
A délután további részében színpadunkon bemutatkozott
Gyaraki Viktor és Kiss Petra társastánc bemutatójukkal, ahol
ízelítõt adtak a standard és latin táncaikból. Õket a Köröstarcsai
Mazsorett Együttes Gyémánt és Mini csoportjainak pom-ponos
és botos bemutatóját láthattuk, majd Csaplár Dominika Zumba
csapatával pörgették fel a hangulatot Rubint Réka 1 órás
Alakreform edzésére. Programunk zárásaként pedig a
Mezõberényi Malom fitness DSE mutatkozott be, ahol a torna,
aerobik és fitkid sporttevékenységükbe nyerhettünk ízelítõ
bepillantást.
A nap mottója: Tégy az egészségedért!
Ez valójában így is történt, hiszen volt rengeteg mozgás,
egészséges étel, ragyogó szép igazi kora õszi idõ és jókedv.
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Eredmények:
1. M ekolli Méri
2. Lábas Hanna
3. Kiss Hanna Virág, Dósai Rozália
Kicsik 1. és 2. osztály:
1. Gyõri Katalin, Mezõ Tímea
2. Csapó Lídia, Mészáros Fruzsina
3. Rangasz Luca, Róbert László
Nagyok 3.-7. osztály:
1. Róbert Hanna
2. Vértes Nóra
3. Onódi Anna Lujza
Óvodások :

Szenior örömtánc a Szabó Károly
Mûvelõdési Házban
Még mindig várja leendõ tagjait a Szenior örömtánc csoport,
bármikor csatlakozhatsz!
Ez nem tánciskola, sokkal inkább közösségi örömtánc. A
koreográfiák igen egyszerûek, rövidek, hamar van
sikerélmény. A táncolás javítja a koordinációs készséget, a
koncentrációt és a ritmusérzéket. A rendszeres táncolás
fejleszti az együttmûködést, késlelteti a feledékenységet.
Amire szükség van: kényelmes váltócipõ, víz és jókedv!
Helyszín:
Köröstarcsa Szabó Károly Mûvelõdési Ház
Idõpont: minden kedd 10:30
MOZGÁS-ÖRÖM-AGYTORNA
Boruzsné Szatmári Erzsébet
Tel:06/70/387-4191

Könyvtári élet
Az Országos Könyvtári Napok keretében okt. 5-tõl 9-ig tartottuk
rendezvénysorozatunkat, a járványügyi helyzetre való
tekintettek kicsit szûkösebb volt a látogatottság.
Minden korosztály megtalálta programját, gyerekektõl az
idõsekig. Tartottunk helyi honismereti órát az iskolás
gyerekeknek, tarcsa híres szülötteirõl. Mesélõ rajzok (A
háromágú tölgyfa tündére c. népmese illusztrálása) c.
rajzpályázat eredményét is ezen a héten hirdettük 3
kategóriában.

A Világ könyvtárai a jövõ könyvtáráról tartott elõadást
Lakatosné Kurucsó Anikó könyvtáros. Érdemes akár az
interneten is megtekinteni a finnországi Oodi könyvtárat.
Továbbra is várjuk kedves olvasóinkat a járványügyi helyzet
betartása mellett ( szájmaszk használata kötelezõ).

Idõsek Világnapja
2020. október 9-én került megrendezésre az Idõsek Világnapja a
Szabó Károly Mûvelõdési Házban. Ezen alkalomból elsõként
Lipcsei Zoltán Polgármester Úr köszöntötte a település idõskorú
lakosait. Köszöntõjében kiemelte az életkezdés, családalapítás,
gyermeknevelés, iskoláztatás és az önálló életkezdés
fontosságát, hiszen idõskorú lakosaink ezen feladatokon és
élethelyzeteken túl vannak, és megtették a tõlük telhetõt.
Mindemellett vagy ezeken túl mégsem egyszerûek a
hétköznapok, hiszen küzdenek a betegséggel, magánnyal és
számos problémával. Ezért is kell különös figyelmet fordítanunk
rájuk, hiszen szükségük van a családra, barátokra, szeretetre,
megértésre, és ez a program kifejezetten nekik szólt
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megbecsülés, hála és köszönet kifejezéseként. A jó hangulatot,
izgalmas esti programot a Melody Duónak - Pörneki Anikónak
és Sarkadi Lászlónak köszönhettük, akik színvonalas és
változatos „Csendül a nóta” operett és nóta mûsorral
köszöntötték az idõskorú résztvevõket. A mûsor végén pedig a
Mûvelõdési Ház dolgozói egy szerény megvendégeléssel és
apró ajándékkal kedveskedtek a vendégeknek.

Iskolai hírek
Az Arany Gusztáv Általános Iskola sportolói ismét szépen
szerepeltek a Kisiskolák Diákolimpiája megyei döntõjében! A
sok edzés munka most is meghozta gyümölcsét!
Fiú labdarúgó csapatunk Vincze Gyula vezetésével elsõ helyen
végzett, így kivívta az országos döntõbe jutást!
A csapat tagjai: Bregyán Szebasztián, Nagy Zsolt, Tóth Iván,
Krucsai Tibor, Herpácsi Levente, Kerekes Krisztián, Kis Gergõ,
Mészáros János, Schmél Ferenc, Schmél István.

lányokat 3, a fiúkat pedig 1 pont választotta el a dobogós helytõl.
(1415-1418 és 1769-1770 pont)
Lány kézilabda csapatunk második helyezést ért el, két góllal
maradt el a bravúrtól, a továbbjutástól.
A csapat tagjai: Berecz Viktória, Horváth Mirabel, Kopányi
Alexandra, Kovács Nikolett, Lukács Tamara, Mészáros
Miranda, Nagy Tamara, Puskás Petra, Sós Georgina, Török
Cintia, Török Petra
Iskolánk atlétika csapata a rossz idõ ellenére is nagyon szépen
helyt állt, íme a nap rövid beszámolója:
Csapatversenyek:
Lányok - Schmél Gyöngyi, Szalai Viktória, Kovács Nikolett,
Puskás Petra, Nagy Tamara, Berecz Viktória
Fiúk - Török Dávid, Bregyán József, Tóth Iván, Gyaraki Viktor,
Schmél Ferenc, Mészáros János
- 3 számban folytak a versenyek, 60 ill. 100 m futás, kislabda
hajítás és távolugrás. Mindkét csapat a 4. helyen végzett, ami
nagyon szép eredmény, picit lehetünk bosszúsak, hiszen a

Egyéni 3 próbában érmeseink:
Az újonc és egyben legfiatalabb Szalai Viktória 3. hely
Kovács Nikolett 2. hely
Gyaraki Viktor 1. hely
Tóth Iván 2. hely
Egyéni futószámokban is indultunk, korcsoporttól függõen 600
és 800 m volt a teljesítendõ szám: Lehoczki Dóra, Kovács
Nikolett, Sós Georgina, Bregyán Szebasztián, Pap Bálint, Oláh
Erik és Kis Gergõ
Érmeseink:
Bregyán Szebasztián 600 m 1. hely
Pap Bálint 600 m 3. hely
Kis Gergõ 800 m 3. hely
Szívbõl gratulálunk minden sportolónknak, az egyénileg és
csapatban elért sikerekhez! Bízunk abban, hogy az országos
döntõben méltón fogják képviselni iskolánkat!
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Hálásan köszönöm pedagógus kollégáimnak, a gyermekek
edzõinek és segítõinek lelkiismeretes munkájukat!
Hajrá Köröstarcsa! Hajrá Aranyosok!
A Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola diákjai részt
vettek az Európai Diáksport Napján. Több éve csatlakozunk a
nemzetközi programhoz. Az iskola minden tanulója 2020 métert
futott és összességében 120 percet mozgással, játékkal töltött
szeptember 25-én. A változatos tevékenységeket osztályonként,
szabadtéren végezték, kerékpároztak, ping-pongoztak, fociztak,
csocsóztak. Jó hangulatban telt a délelõtt, a nap végére mindenki
kellemesen elfáradt. Jövõre folytatjuk!
Balázsné Dankó Hédi
Intézményvezetõ

A 2020/21-es bajnokságra július 20-án a tarcsai sportpályán
kezdték el az alapozást kézilabda csapataink.
„Pihenés”-ként augusztus 7-étõl Mezõberényben folytatódott a
felkészülés, ahol már labdát is láttak a játékosok. Megkezdõdött
a csapatépítés mivel ismét jelentõsen kicserélõdött a játékos
állomány. Össze kellett szokni a játékosoknak és meg kellett
tanulni több alapelemet.
Fokozatosan fejlõdött a csapat így edzõmérkõzéseket is
beiktattak a felkészülésbe.
Úgy tûnt, hogy jól sikerült a felkészülés. A bajnoki nyitányig öt
edzõmérkõzést játszottak, felemás sikerrel
Az elsõ bajnoki mérkõzés igazolta is a „meglátást”. Hazai
pályán, jó játékkal le is gyõzték a Kiskunmajsát. /25:20/ A
járvány miatt Tiszakécskén lejátszott, Csongrád elleni
mérkõzésen sajnos sok ziccert kihagyott a csapat és az utolsó
percben, nyert állásból elvesztették a mérkõzést. /25:24/ Ez
nagyon megviselte a csapatot és vezetõit. De a békéscsabai
BDSK. ellen már egy harcos, fegyelmezetten és tudatosan játszó
tarcsai csapatot láthattunk, aminek következtében szép
gyõzelmet arattak. /19:16/
A nagy „rivális” Mezõtúr ellen pazarul játszottak játékosaink és
végig vezetve, nagyarányú gyõzelmet arattak. /18:31/ Ezt a
mérkõzés már olyan volt, amirõl csak elismeréssel lehet
beszélni.
Most következik a tabellaélén álló Makó elleni „rangadó”.
Bízunk a jó folytatásban.
Hátra lévõ hazai mérkõzéseink:
- november 21. Köröstarcsa-Kondoros
- december 4.
Köröstarcsa-Törökszentmiklós.
Mérkõzéseinkre hívjuk és várjuk szurkolóinkat! Biztassák
sportszerûen csapatainkat!
HAJRÁ TARCSA!
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Tabella - Férfi Ifjúsági III. osztály-H. csoport
hely csapat
M GY D V LG
1. Cs ongrádi KSE
5 4
1
0 171
2. Mezõtúri AFC
4 4
0
0 178
3. Szolnoki KCSE
4 3
1
0 151
4. Kiskunmajsai KC 4 3
0
1 133
5. Békéscsabai BDSK 4 3
0
1 139
6. Túrkevei VSE
4 1
0
3 112
7. Törökszentmiklós 4 1
0
3 108
8. Makói KC
5 1
0
4 129
9. Köröstarcsai KSK 5 1
0
4 126
10. Kunszentmárton
3 0
0
3 83
11. Kondorosi KK
2 0
0
2 44

Széplaki Zoltán

SPORTHÍREK

Tabella - NB II férfi-Dél-kelet
hely csapat
M GY
1. Makói KC
5 5
2. Törökszentmiklós 5 5
3. Köröstarcsai KSK 5 3
4. QSM Algyõ
5 3
5. Mezõtúri AFC
5 3
6. Kunszentmárton
5 3
7. Békéscsaba DKSE 5 2
8. Kondorosi KK
4 2
9. Békéscsaba BDSK 5 1
10. Csongrádi KSE
5 1
11. Kiskunmajsai KC 4 0
12. Túrkevei VSE
5 0

2020. október
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Elektromos kerékpár, vagy segédmotoros kerékpár?
Az elektromos meghajtással rendelkezõ kerékpárok egyre
nagyobb számban jelennek meg a közlekedésben. Ez a fajta
közlekedési mód jellemzõen az idõsebb korosztály körében
népszerû. Néhány szabályt azonban nem árt tisztázni a
jármûvekkel kapcsolatban.
A hagyományos kerékpárok mellett az elõírásoknak jelenleg
az olyan elektromos kerékpár felel meg, melynél csak akkor
mûködik az elektromos rásegítés, amikor pedálozik a
vezetõ.
A kerékpár nem rendelkezhet gázkarral, mint a motor,
hanem egy szenzor „figyeli” a fordulatot vagy a nyomatékot,
és ennek megfelelõen segíti a haladást.
A rásegítés max. 25 km/h sebességgel mûködhet, és
pedálozás befejezése után azonnal meg kell szûnnie. Fontos
tudni, hogy kerékpárként olyan,legalább kétkerekû jármû
használható, amelyet emberi erõvel hajtanak, ésezt
legfeljebb 300W teljesítményû motor segíti.
Ennek megfelelõen az az elektromos vagy robbanómotoros
kerékpár, amely motorjának a teljesítménye nagyobb, mint
300W, illetõleg amely eszközt emberi erõvel történõ hajtás
nélkül, kizárólag csak motor hajtja, az a jármû már
segédmotoros kerékpárnak minõsül.
Amennyiben a kerékpárra szerelt motor teljesítménye ugyan
300 W alatt van, de a jármû anélkül, hogy a vezetõ hajtaná,
képes önállóan elindulni, felgyorsulni, tartani a sebességét,
már nem kerékpárnak minõsül. Annak vezetéséhez már
vezetõi engedély, bukósisak és felelõsségbiztosítás
szükséges, illetve a vezetõ utast sem szállíthat!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy vásárlás elõtt
mérlegeljenek, és kérjék ki az eladó segítségét, milyen
kerékpárral szabályos a közúton közlekedni annak a
személynek, aki azzal biztonságosan szeretne kerékpározni.
A KRESZ szabályai szerint a jármûvezetõ felelõssége, ha
nem ajogszabályi elõírásoknak megfelelõ jármûvel vesz
részt a közúti forgalomban!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
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