ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ismét működni fog
a vérvételi pont

3 db tiszta vérű magyartarka és 7 db magyartarka x blonde
keresztezésű bika borjú érkezett az önkormányzati állattartó
farmra.Aborjakat a Vértes farmról vásásrolta az önkormányzat.

Több mint kétezer tő, egynyári virágok kerültek kiültetésre az
önkormányzat közterületeire, illetve az újvároson, Az ABC-nél
és a Kossuth téren három új virágtartó került kihelyezésre.

Előre láthatóan július közepétől újra elindul a Köröstarcsai
Egészségházban a vérvételi szolgáltatás! Szeretnék köszönetet
mondani Turi Judit háziorvosi asszisztensnek és szakápolónak,
hogy jelenlegi munkakörén felül vállalta, hogy minden héten
kedden 7-9 óráig ellátja ezt a feladatot! Az engedélyeztetési
eljárás folyamatban van, addig is kérjük a lakosság türelmét.

Mi történt a közfoglalkoztatási
programban?
Az önkormányzat gyümölcsösében 50 db magastörzsű ribizli és
pöszméte telepítése történt meg.
Két turnusban szállítottuk el az idei bárány szaporulatot. Eddig
összesen 37 db került értékesítésre.
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A Magyar Hősök napján
Mező Ferencre emlékeztünk
Az 1917. évi VIII. törvénycikk elrendelte, hogy minden község,
város méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik
lakói közül a hazáért életüket áldozzák fel. E törvénycikk 1925ös kibővítése óta tiszteljük május utolsó vasárnapját a Hősök
Emlékünnepeként.
A Magyar Hősök Emlékünnepén visszaemlékeztünk az I. és II.
világháborúban hősi halált halt köröstarcsai katonákra. Ez
alkalomból emléktáblát avattunk fel katonai díszőrség
jelenlétében a köröstarcsai születésű Mező Ferenc tartalékos
zászlós hűsége és helytállása emlékére.
Elsőként Szentpéteri Hunor Andrássy Gyula Gimnázium 10.
osztályos diákjának előadásában hallhattuk a Reményik Sándor:
Zászló a szélben c. versét.
Majd Lipcsei Zoltán Köröstarcsa község polgármestere
köszöntötte az egybegyűlt megjelenteket, majd kiemelte annak
fontosságát, hogy emlékezzünk azokra a katonákra és civilekre,
akik az életüket adták a hazáért.
Ezt követően dr. Bódán Zsolt történész, a Békés Megyei Levéltár
békési fiókjának osztályvezetője tartott ünnepi beszédet a
második világháborús köröstarcsai történésekről. Elmondta, a
települési halotti anyakönyvekben mintegy száz, a II.
világháborúval összefüggő halálesetet jegyeztek fel, míg a
második világháborús emlékművön 131 áldozat nevét
örökítették meg. Az elhunytak nagy része szolgálatteljesítés
közben vagy hadifogságban halt meg, de többen a település
közelében folyó harcokban áldozták életüket, vagy lettek
ártatlan áldozatai az eseményeknek.
Az elhunytak túlnyomó része a férfiak közül került ki, de
meghaltak nők és gyerekek is. 1944. október 6-án egy
kéthónapos kisgyermek vesztette életét bombatámadás miatt,
1945 tavaszán pedig 13 és 15 éves fiúk haltak meg
gránátrobbanás következtében. A település népessége ekkor
5400 körül mozgott, ami azt jelenti, hogy Köröstarcsa
elvesztette lakossága mintegy 2,5 százalékát.
Ezután Pörneki Anikó énekművésztől hallhattunk két
csodálatosan előadott dalt, köztük a Szép vagy gyönyörű vagy
Magyarország című dalt.
Majd dr. Ravasz István alezredes úr mondott ünnepi beszédet,
aki a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kiemelt főtisztje, hadtörténésze és muzeológusa.
Beszédét gróf Tiszai István szavaival kezdte: „Azt szokták
mondani, hogy vessünk fátyolt a múltra. (…) Én azt mondom:
emeljük fel a fátyolt (…) mert hisz okos ember nem azért néz
vissza a történelembe, hogy abból gyűlöletet, hanem, hogy
tanulságot merítsen.”
Majd kiemelte Mező Ferenc dicsőséges és hazafias tettét.
„Mező Ferenc 1919. november 1-jén született Köröstarcsán
reformátusként. Tanítónak tanult, de egy, meg nem erősített
forrás szerint mint fényképész dolgozott Budapesten. Tényleges
katonai szolgálatra 1941. október 13-án vonult be a Székelyföld
délkeleti csücskében fekvő Kézdivásárhelyre, a 24. székely
határvadász-zászlóalj géppuskásszázadához mint karpaszományos honvéd. Az alapkiképzés után 1942 januártól
Besztercére vezényelték a 9. székely határvadászdandár
tartalékos tiszti tanfolyamának I. évfolyamára, amely júniusig
tartott. Onnan visszatérve alosztályánál rajparancsnoki
beosztást látott el. Októbertől Gyimesfelsőlokon folytatta
ismereteinek bővítését, s a II. évfolyam sikeres elvégzése után
hadapród őrmesterré léptették elő és szakaszparancsnokhelyettes lett anyaalakulatánál. 1943. október 1-jével tartalékos
zászlóssá nevezték ki. Románia 1944. augusztus 23-i átállását
követően a 24. határvadász-zászlóaljnak az Ojtozi-szoros
térségben lévő más alakulatokkal együtt a szovjet és román
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csapatok betörését kellett megakadályoznia a Háromszékimedencébe. Egy századerejű harccsoportot, amelyet Mező
Ferenc zászlós páncéltörő ágyúkkal, aknavetőkkel géppuskás
szakaszával erősítettek meg, Kézdivásárhelytől északra,
Kászonaltíz-Kászonfeltíz térségébe vezényeltek, hogy lezárja az
Úz völgyének kijáratát délnyugati irányban.
A harcok ebben a térségben 1944. augusztus 27-től kezdődtek
meg a hegyekben előrejutó szovjet lövészekkel és kozákokkal.
Szeptember elején Mező Ferenc négy darab Schwarzlose
géppuskája a Kászonjakabfalvától délkeletre emelkedő
magaslatokon helyezkedett el, a Keleti-Kárpátok déli szakaszán
elterülő Nemere-hegység nyugati előhegyeinél. A fiatal
tartalékos tiszt ügyesen használta ki a tűzgépek lehetőségeit, de a
nyomasztó szovjet fölényt nem lehetett sokáig ellensúlyozni.”
Akorabeli dokumentum így írta le haditettét:
"Az ellenség előtt tanusított kiválóan vitéz és önfeláldozó
magatartása elismeréséül, mert 1944. szeptember 3-án
Kászonjakabfalvánál szakasza védőállására zúdult túlerejű
ellenséges támadást, mint irányzó, személyesen kezelt
géppuskatüzével feltartóztatta, majd az utolsó töltény kilövése
után, súlyos sebesülése ellenére, közelharcban, kézigránáttal öt
oroszt megsemmisített, végül is kilenc lövéstől találva hősi
halált halt. Rámenős, vakmerő bátorságával mintaképe a hazája
védelmében hősiesen helytálló honvédtisztnek." A Nyírponk
1052 magassági ponton fekvő holtteste a szovjetek által birtokba
vett területen maradt, így az éj leszálltával tiszti legénye az
ellenséges tábori őrsök hevenyészett vonala között kúszott be
érte. Szeretett gazdája tetemét szabályszerűen „kilopta" a
szovjetek közül, majd szekérre rakta és szénával letakarva vitte
be Kézdivásárhelyre. Először a városi állami kórházba, majd a
református temetőbe került. A temetés nem mindennapi
körülmények között zajlott. A kutyafuttában lebonyolított
szertartás közben már géppuskatűz zaja hallatszott, szovjet
repülőgépek pedig bombát dobtak a temetőkapu előtti útra. Földi
maradványait az éppen egy hónapja gyűrűs menyasszonya
rokonságához tartozó Bene-család kriptájában helyezték örök
nyugalomra. Kézdivásárhelyi sírhelyén ma emléktábla őrzi a
vitéz honvédtiszt nevét.
A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet a m. kir. Honvédség 17.
tagjaként posztumusz kapta meg, a nemzetvezetői elhatározás
1945. január 25-én kelt. A kitüntetést a Honvédségi Rendeletek
1945. évi 13. számában, március 10-én hirdették ki.

Lipcsei Zoltán polgármester, dr. Ravasz István alezredes
leleplezte az emléktáblát. (fotó: Szalai Lajosné)
Ezután alezredes úr és polgármester úr közvetítésével
lelepleződött a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
homlokzatán elhelyezett Mező Ferenc emléktábla a jelenlévők
tisztelgése előtt. Majd a megemlékezés koszorúit helyezték el:
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
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engedték útjára a hajókat.Az expedíció egy hónap múlva érkezik
vissza kalandos útjáról Békés megyébe.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Kovács László képviselő, dr. Ravasz István alezredes, dr. Kiss
Lilla jegyző, Lipcsei Zoltán polgármester
(fotó: Szalai Lajosné)
Köröstarcsa Község Önkormányzata, Református Egyház
képviselői és végül a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj
díszőrségének tagjai. A szózatot követően méltón záródott az
ünnepség a Magyar Takarodóval. Legvégül tiszteletünket és
kegyeletünket róttuk le az I. és II. világháborús emlékművek
előtt a két háborúban elesett köröstarcsai katonák emléke előtt.

Gyurkó Dániel ismét útra kelt a
Kishajó Kikötőből
Gyurkó Dániel vezetésével ismét útra kelt a Duna-delta a
Körösöktől 2021 elnevezésű túra a Körösökön át a Duna
torkolatán a SzentGyörgy-ágon keresztül a Fekete-tengerig. Az
egy hónapon át tartó útról természetfilmet is forgatnak. Az út
során 1900 km t tesznek meg a Pupuló és a Vándor nevű
hajókkal, melyen a Gyurkó Dániel mellett Major Gyula
operatőr-rendező, ifj. Major Gyula operatőr, Knyihár Mihály, ifj.
Knyihár Mihály, Gebei Béla és Boldog Gusztáv is a csapat
részesei.

Községi Gyermeknap
2021. június 5-én szombaton került megrendezésre a Ligeti
rendezvényközpontban a Községi gyermeknap. A programok 10
órától kezdődtek.
A gyerekeknek ugrálóvárral, trambulinnal, kerékpáros
ügyességi játékkal, akadálypályával, íjászattal, aranytetoválással, kézműves foglalkozással készültünk. 11 órától
Pepe manó a bőröndmeséivel szórakoztatta a gyerekeket, és
meglepetésként két kölyökrókát simogathattak a gyerekek,
Margó és Morgó kisrókák mondhatjuk, hogy a nap
sztárvendégei lettek és hatalmas sikert arattak a gyerekek és
felnőttek között is egyaránt. Az idő kedvező volt a hangulat jó,
minden gyermek ajándékcsomagot kapott, és egy 2 gömbös
fagylaltjegyet, amit a Sparrow Cafeban lehetett aznap beváltani.
Igazi szép nyárias időben, jó hangulatban telt el a nap. Ezúton is
köszönjük a támogatásokat és a közreműködők segítségét.

Mi történt az óvodában,
ebben a nevelési évben?
Major Gyula, Gyurkó Dániel, ifj. Knyihár Mihály, Knyihár
Mihály, Gebei Béla, Boldog Gusztáv
A tervek szerint Lipcsei Zoltán polgármester úr is csatlakozik a
csapathoz. Köröstarcsán Szabados Kata a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény
intézményvezetője búcsúztatta a hajóra szállókat az Erzsébettáboros gyerekekkel vastaps kíséretében Jó utat kívánva

Az intézmény a 2020-21-es nevelési év tanévzáró ünnepségét
május 29-én, rendezte 9 órai kezdettel, ahol elköszöntek az
iskolába beiratkozott nagycsoportosok.
Vendégek voltak: Lipcsei Zoltán polgármester, Balázsné Dankó
Hédit az Arany Gusztáv Általános Iskola igazgatója valamint
Bátori Lászlóné Lelkész Asszony. Az előző tanévhez képest nem
változott az alkalmazotti kör, az állandó munkatársakon túl, 3
közfoglalkoztatott munkaerő segíti a munkát.
Sajnos ezt az évet is beárnyékolta a koronavírus általi bezártság.
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Az óvoda végig ügyeletet tartott, 15- 20 fő járt naponta, ezen
kívül az étkezést 25-30 fő vette igénybe. A gyerekek a zárt face
book csoportokon keresztül kaptak nap-nap után feladatot és
visszajelzést az óvó néniktől. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a home office-ban végzett munkáért, ugyanis az óvodát
bezárta a kormány, és nem volt kötelező a feladatadást
megszervezni, ezt az intézmény külön vállalta. Tudjuk, hogy
nem a legjobb megoldás, de ahhoz sokat jelentett, hogy a
gyerekek ne maradjanak le.
Az intézménybe összesen 90 gyermek járt, számított létszám
103 fő. Az óvodában, a három csoportban, 75 gyermek, van
mindegyike napközis. A bölcsődében, állandósult a létszám,
100%-ban 14 fővel. Az év során idáig 7 alkalommal jöttek át a
bölcsődéből kiscsoportba gyermekek, helyet adva az újonnan
beiratkozóknak. A jövő évre történő beiratkozás után szintén
hasonló létszámmal működnek majd.
Megvalósultak a felzárkóztató foglalkozások is, így a fejlesztő,
gyógypedagógia, logopédia, SZIT torna gyógytestnevelés, a
megfelelő szakemberek vezetésével.
Folyamatában biztosított volt, a gyermekek számára a
református hitre nevelés lehetősége, melyen 13 gyermek vett
rész. Ötödik éve, hogy útjára indult a „Bozsik” ovi-foci program
jelenleg korosztályosan 16-an jártak az edzésekre. Ötödik éve
működik a tehetséggondozó „Zenemanó” csoport, de ebben az
évben bővült a tehetséggondozó tevékenységek sora, a
mozgásos és a kézműves foglalkozásokkal. Sajnos a községi
ünnepségek sorra elmaradtak így most fellépések, köszöntések
csak online formában voltak. Elmaradt az angolnyelvoktatás és a
lovaglás is, de amennyiben a lehetőség engedi, a jövő tanévtől
ismét elindulhat. Az általános iskolával közös megállapodás
szerint működik a Művészeti Iskola ahová 10 gyermek járt az év
során.
Karácsonyra ismét rajzokat készítettek a gyerekek a
Hódmezővásárhelyen állomásozó 5. Bocskay lövészdandár
katonái részére, melyet egy látogatás során, személyesen
köszöntek meg, átadva minden gyermek részére egy kis
ajándékot. Tovább működtették az óvó nénik a „Varázsceruza”
programot mely a vegyes csoportból az iskolába menők,
számára szerveződik, elősegítve az iskolaérettség kialakulását.
Nagyon sok pályázaton vettek részt a csoportok, ezek jó része
rajzpályázat volt de meg kell említeni a gyermek meseíró
pályázatot, és a DM pályázatot is, ahol nyári bunkert építettek.
Szerencsére a gyermeknap nem maradt el, vidám zenés műsor
szórakoztatta a bölcsiseket, óvodásokat egyaránt.
Büszkén jelenthetjük be, hogy ebben a tanévben, az intézmény,
elnyerte a „Boldog Óvoda”, a „Madárbarát Óvoda”, és az
„Okos Óvoda” címet, amit sok tennivaló és képzés előzött meg.
Megújulnak és kicserélődnek az udvaron lévő játékok, és
napvédők, valamint új burkolatot kapnak a hinták, mászókák
alatti területek. Jövő héten folytatódik a munka most már idebent
is, hiszen új széles nyílászáró kerül a tornaszobára. Április 26.tól már a világításhoz, napelemek biztosítják az áramot. Ezeket,
a beruházásokat a fenntartó Községi Önkormányzat Magyar
Falu Program pályázataiból lehet megvalósítani.
A támogatók sorában köszönetet mondtak a Községi
Önkormányzatnak, a Megújult Ovisokért Alapítvány
Kuratóriumának, Szülői Munkaközösségnek, a Szabó Károly
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak. A hagyományok
szerint, a ballagó nagycsoportos SZMK-s szülőknek külön
megköszönték a támogatásukat és az önzetlen segítséget,
jelenleg egy ballagós anyuka van Frontó Mónika így ő vehette át,
az ajándékot.
Nyáron az óvoda és a bölcsőde működik bezárás nélkül. Az előre
megbeszéltek alapján fognak a gyerekek óvodába járni.
A nyárra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést, az iskolába
indulóknak pedig jó tanulást!
Forró Antalné intézményvezető
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2020/2021 tanév ballagó 8. osztálya
Osztályfőnök: Balog Lajos
Baksai Balázs
Lukács Nikolasz
Balog Eszter
Mészáros János
Berecz Viktória
Papp Dániel
Bozsányi János Zsolt
Róbert Roxána
Fülöp László
Schmél Ferenc
Győri Bence
Schmél István
Horváth Márkó
Szabó Levente
Juhász Adrienn
Szilágyi Károly
Kerekes Krisztián
Tóth Imre Zsolt
Kis Gergő
Tóth Nóra

Sikeresen zajlott a Fenntarthatósági
témahét a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskolában
Országos versenyeredményeket értek el tanulóink!
A környezet védelmére és a fenntarthatóságra nevelés a témahét
célkitűzése. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő
energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik
Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és
magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a
legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban
megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes
érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a
Föld védelméért. Ezért tartjuk fontosnak, hogy évről-évre egyre
több tanulócsoport vesz részt a témahét tevékenységeiben.
A másodikosok Fű Benőt készítettek, az alsósok muskátlival
szépítették az udvart. Több tanórán is fenntarthatósági témát
dolgoztak fel.Az elsősök fákat ültettek.
Beporzó barát iskolaként virágzó cserjéket ültettünk,
„rovarhoteleket” és méhecske bölcsőket helyeztünk ki a
kisiskolában és a nagyiskola új iskolakertjében.
A nagyiskola udvarán magaságyásokat alakítottunk ki,
melyekbe a virágpalántákat a negyedikesek ültették el.
Online tanórákon vettek részt a felső tagozatos gyerekek.
Megemlékeztünk a Föld napjáról.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Túzok Tusa országos
természetismereti versenyén már tizenegyedik alkalommal
mérhették össze tudásukat az általános iskolák felső tagozatos
tanulói.
Az idei Túzok Tusa többek között tartalmazott egy „Sterbetz
tesztet” felidézve ezzel dr. Sterbetz István munkásságát, továbbá
a csapatok kipróbálhatták magukat bloggerként, írhattak valódi
és bulvárhíreket, valamint készíthettek lakóhelyük élővilágát
reprezentáló fajgazdagság-térképet. A személyes jelenlétüket a
versenyünkön némiképp pótolta, hogy kedves bemutatkozó
videókat is küldtek a feladat részeként.
IV. helyezett 236 ponttal: Bölcs baglyok
Lakatos Lőrinc Levente, Kiszel Bertold Farkas, Balog Imre
KöröstarcsaiArany Gusztáv Általános Iskola
A ZöldOkos Kupa Palánta egy többfordulós fenntarthatósági
tudáspróba 7-8. évfolyamos hazai és határon túli magyar diákok
számára. A Kupán az eddig megszokott 3 fős csapattal vehettek
részt.
Ezen az országos megmérettetésen megyei döntőbe jutott
iskolánk csapata, melynek tagjai: Kurucsó Erik, Lakatos Lőrinc
Levente, Puskás Petra 7. osztályos tanulók
Külön köszönöm a munkáját a csapatok felkészítő tanárának
Kótai Annamáriának, aki a természettudományi tehetségműhely
vezetője, a Fenntarthatósági témahét koordinátora.
Szívből gratulálok a versenyzőknek az elért sikerhez. Büszke
vagyok Rátok!
A témahéten részt vevő felnőtteknek és gyermekeknek további
tudatos cselekvést kívánok!
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Gyereknap az iskolában
Az Arany Gusztáv Általános Iskola Diákönkormányzata
szervezésében ünnepeltük a Gyermeknapot. A kicsik
aszfaltkréta rajzversenyén szebbnél szebb alkotások születtek a
kisiskola udvarán. Játékkal, versenyekkel töltötték a vidám
délelőttöt a gyerekek.
A felsősök rendhagyó akadályversenyén a diákok állították
össze az ügyességi, gondolkodtató, táncos és mókás feladatokat
társaiknak.
A finomságok sem maradhattak el, a Szülői munkaközösség
jégkrémmel, a Körös Pékség süteménnyel vendégelte meg
gyermekeinket.
Hálásan köszönöm Kollégáim és Diákönkormányzatunk
tagjainak lelkes szervezőmunkáját!

Kiemelkedő országos versenyeredményt
értek el a Köröstarcsai Arany Gusztáv
Általános Iskola diákjai!
Az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny célja: az
általános magyar műveltség, a hazaszeretet és a nemzeti
összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk természetének,
történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve
az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként,
életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas
felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.
Évek óta részt vesznek művészeti iskolánk tanulói a versenyen
és rangos helyezéseket érnek el.
A 2020/2021 tanévben is kiemelkedő eredménnyel vettek részt a
versenyen:
Patai Noémi 4. o. kiemelkedő országos és megyei I. helyezés
JozafAttila 7.o. megyei II. és országos IV. helyezés
Róbert Hanna 4.o. megyei III. és országos V. helyezés
Mező Lili 7.o. megyei IV. és országos V. helyezés
Kopányi Alexandra 7.o. megyei VII. és országos VIII.
helyezés
Gratulálok gyerekek ehhez a szép sikerhez!
Büszke vagyok rátok! Csak így tovább!

2015. február 5

Külön köszönöm a felkészítést kollégámnak, Végh Judit
etnográfus, művésztanárnak a Szokolay Sándor Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezető-helyettesének!
Balázsné Dankó Hédi
intézményvezető

Óvodások az iskolában
Örömmel üdvözöltük leendő elsőseinket és óvónőiket. A vidám,
játékos Boldogságóra foglalkozáson, melynek témája a
testmozgás gyakorlása minden gyermek kipróbálhatta magát az
ügyességi pályán, Bokor-Wagner Éva tanító néni vezetésével.
Bejárták a kisiskola épületének minden zegét-zugát,
ismerkedtek a tanteremmel, az elsős kisdiákjainkkal és a
tanórával is. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást!

Örömtánc kihívás
A világméretű örömtánc kihívásban részt vett a Boldog iskola
programot megvalósító intézményünk, az Arany Gusztáv
Általános Iskola alsó tagozatos gyermekei és kollégáim. Célunk
megmutatni a boldogságot mindenkinek, azt, hogy az élet szép,
még a világjárvány idején is. Az öröm jelen van
hétköznapjainkban és ünnepeinkben is.
Gyermekeink tánca átmelegíti a szívünket és reménnyel tölti el a
szülőket és közösségünk minden tagját!
Hálásan köszönöm minden kedves munkatársamnak! Az
ötletgazdának: Noszáné Tóth Edit munkaközösségvezetőnek, a
felkészítőknek: Balog Emesének és Török-Szegedi Györgyinek,
a videó összeállítójának: Mikó Évának, a közreműködőknek:
Bokor-Wagner Évának, Rontó Szilviának, Szegedi Katalinnak,
Szabóné Uhrmann Zsuzsannának, Miklós Gábornak, Oláh
Zsoltnak, Fehérné Horváth Hajnalkának, Török Lászlónak.
Örülök, hogy részt vehettem a nagyszerű kezdeményezésben!
Hálásan köszönöm tanítványainknak! Példát mutattatok!
Balázsné Dankó Hédi
intézményvezető
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SPORTHÍREK
Kézilabda
Véget ért a 2020/21-es NB II-es férfi kézilabda bajnokság. A
tarcsai csapat számára kissé „kesernyés” a bajnokság
végkimenetele, hiszen szinte az egész bajnokság során dobogós
helyen lévő csapat az utolsó mérkőzésen a negyedik helyre
csúszott.
Ennek okait nem kell nagyon keresni, hiszen köztudott volt,
hogy a szokásos igazolások során csak részben sikerült a
kívánatos létszámú és képességű csapatot kialakítani. Kevés idő
volt az alapozásra, majd a formába hozásra is.
Már a második fordulóban kikapott a csapat attól a Csongrádtól
/24:25/ amely a végén kiesett a mezőnyből.
A járvány közvetlenül nem befolyásolta a csapat tevékenységét,
de nagy volt a káosz a rendezések során. Mérkőzések maradtak
el, amelyeket tavasszal le kellett játszani.
Mindezek ellenére az őszi szezon végén a 3. helyen állt a csapat
annak ellenére, hogy az utolsó mérkőzésen kikapott a majdnem
veretlen bajnok Törökszentmiklóstól. /25:26/
A téli pihenő nem tett jót a csapatnak. Leállás és átigazolás miatt
tovább csökkent a csapat létszáma, aminek a pótlására nem igen
volt lehetőség.
A rendelkezésre álló játékosok hétről-hétre összeszorított
fogakkal küzdöttek a győzelemért. Ennek eredményeként
folyamatosan dobogós helyen tudták tartani a csapatot.
Sajnos a létszám problémák miatt többször „rövid volt a kispad”
A mérkőzés végére elfáradt a csapat és több alkalommal
nyerhető mérkőzések mentek el. /pl: Kiskunmajsa 24:24,
Bcsabai BDSK 17:17, Makó 25:26, vagy Kunszentmárton
24:25. A bajnokság során egy mérkőzés volt, amit nem lehetett
megmagyarázni, a Makó elleni 21:33-at. A számtalan probléma
ellenére voltak jó és jobb mérkőzések, Pl: Kondoros ellen 35:22,
vagy Mezőtúr ellen 31:18. Az utolsó fordulóban az Algyő ellen
Tabella - NB II férfi-Dél-kelet
Hely
csapat
M GY
1. Törökszentmiklósi Székács 22 22
2. Makói KC
22 18
3. QSM Algyő
22 13
4. Köröstarcsai KSK
22 12
5. Mezőtúri AFC-Syngenta 22 12
6. UniTurn Kunszentmárton 22 10
7. Békéscsaba DKSE
22 8
8. Kiskunmajsai KC
22 8
9. Kondorosi KK
22 9
10. Békéscsabai BDSK
22 6
11. Tigrisek Csongrádi KSE 22 5
12. Túrkevei VSE
22 0

D
0
0
2
3
2
2
4
3
0
1
1
0

V
0
4
7
7
8
10
10
11
13
15
16
22

LG
657
698
707
591
644
583
593
637
612
638
522
547

KG
500
559
633
514
603
602
612
645
652
659
637
813

GK P
157 44
139 36
74 28
77 27
41 26
-19 22
-19 20
-8 19
-40 18
-21 13
-115 11
-266 0

Tabella - Férfi Ifjúsági III. osztály-H. Csoport
Hely
csapat
M GY D
1. Szolnoki KCSE
12 10 1
2. Tigrisek Csongrádi KSE 11 10 1
3. Mezőtúri AFC-Syngenta 10 10 0
4. Békéscsabai BDSK
9 6 0
5. Kiskunmajsai KC
8 6 0
6. Törökszentmiklósi Székács 13 4 0
7. Makói KC
10 3 0
8. Túrkevei VSE
11 3 0
9. Köröstarcsai KSK
12 2 0
10. Kunszentmárton KSK
11 1 0
11. Kondorosi KK
5 0 0

V
1
0
0
3
2
9
7
8
10
10
5

LG
423
355
466
281
246
377
300
302
299
312
117

KG
299
231
258
260
228
466
349
392
378
424
193

GK P
124 21
124 21
208 20
21 12
18 12
-89 8
-49 6
-90 6
-79 4
-112 2
-76 0
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elég lett volna egy döntetlen az éremhez. Sajnos a sérült irányító
hiánya megérződött a csapatjátékon és egyéni hibák is a
mérkőzés vesztését okozták.
Így „csak” a negyedik helyet szerezte meg a felnőtt csapat.
A játékosokat csak dicsérhetjük, amiért ilyen körülmények
ellenére is becsülettel és eredményesen végig küzdötték a
bajnoki évet. A megyei csapatok közül a Köröstarcsa lett a
legeredményesebb. Eredményükhöz, sikeres szereplésükhöz
gratulálunk.
Ifjúsági és gyermek csapataink az egész év során létszám
problémákkal küzdöttek. Ez az állapot rányomta bélyegét az
eredményekre. Nem tudták megszorítani a jobb helyzetben lévő
városi csapatokat. Az MKSZ. a járvány miatt, verseny közben
leállította a bajnokságot. Ekkor az ifi csapat a 9. helyen állt. A
félbe maradt gyerek bajnokságokban nem hirdettek eredményt.
Gratulálunk a csapatoknak! Most a játékosok nyári pihenőre
mentek. Kellemese nyaralást, tartalmas pihenést kívánunk.
A szakvezetés a pihenő alatt a létszámhiány megszüntetését
próbálja megoldani.
Széplaki Zoltán szakosztályvezető

50 órás közösségi szolgálat
Középiskolás vagy?.....
Közösségi szolgálatot kell teljesítened?
Hol .....? Mit.....? Mikor......?
Nem tudod eldönteni?
Mi tudunk segíteni!!!
Ha szeretnéd a szolgálatodat egy fiatalos csapatban változatos
programokon letölteni keress minket bátran!
Vedd fel a kapcsolatot a
Szabó Károly Mûvelõdési Ház dolgozóival
telefonon 06-66/480-824,
személyesen vagy akár a Mûvelõdési ház
facebook oldalán privát üzenetben.

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS
Nonprofit Zrt. 2021. június 28. napjától (hétfő)
visszavonásig, a hőségre való tekintettel 04:00 órától
kezdi el a településeken a hulladék begyűjtését.
Kérjük, hogy a hulladékot
a gyűjtési napot
megelőző este helyezzék ki az ingatlan elé.
Megértésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
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Szerkeszti: társadalmi szerkesztőbizottság § Kiadja: Köröstarcsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete § Felelős kiadó: Dr. Kiss Lilla jegyző §
A szerkesztőség nem szükségszerűen azonosul a szerzők cikkeinek
tartalmával, azokért felelősséget nem vállal. § Nyomtatás: Győri Sándor
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