I
H
A
Í
R
S
A
C
D
R
Ó
A
T
“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2012. szeptember

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

12. évfolyam 6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Köröstarcsa Község Önkormányzata
nevében Smiri László polgármester
köszönti a község idõs lakosait
Idõsek Világnapja alkalmából.
Kívánok jó egészséget és
örömteli, szép idõskort.
A képviselõ-testület 2012. július 26-án rendkívüli ülést tartott.
A testület megalkotta a mezei õrszolgálatra vonatkozó
önkormányzati rendeletet és pályázatot írt ki mezõõri
munkakörre vonatkozóan.
Köröstarcsa Község közigazgatási területéhez tartozó
külterületi termõföldekre terjed ki a szolgálat, kivéve az erdõk,
halastavak és a 1412 1707/2 és 2001 2401/11 helyrajzi számú
zártkertekre.
A mezõõri járulék mértéke:
- szántó esetében
600,-Ft/ha/év
- rét/legelõ esetében
200,-Ft/ha/év
Amennyiben az õrzött ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a
mezõõri járulék megfizetésére az kötelezett, aki a földrészletet
használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos
használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott
személy köteles megfizetni a mezõõri járulékot.
Amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja, úgy a
mezõõri járulékot a tulajdonos és a használó nyilatkozatában
megjelölt személy köteles megfizetni.
A járulék fizetésre köteles a járulékot félévenként, két egyenlõ
részletben az adóévhez igazodóan, március 15-ig, illetve az
adóév szeptember 15-ig fizetheti meg pótlékmentesen, az
önkormányzat erre a célra nyitott számlájára.
A 2012. évi járulék idõarányos összegét 2012. november 30-ig
kell megfizetni. Erre vonatkozóan a kötelezettek határozatot

kapnak.
A testület a Petõfi Vadásztársasággal kötendõ együttmûködési
megállapodást jóváhagyta és megbízta a polgármestert a
megállapodás aláírásával. A megállapodás alapján vegyes
minõsítésû mezõõri szolgálat jött létre. A mezõõr és a
vadásztársaság vadõrei együttmûködnek a mezõõri feladatok
végrehajtásában így a termõföldek õrzésében, a termõföldön
illetve, ahhoz tartozó termények és termékek felszerelések,
eszközök, haszonállatok, mezõgazdasági építmények,
földmérési jelek vagyonvédelmében, a vadkár megelõzésében, a
vadvédelem, a vad élõhely, védelme a mezõgazdasági és
vadgazdálkodási feladatok összehangolásában.
A testület támogatta az általános iskola innovatív iskola pályázat
benyújtását és megbízta Török Imre igazgatót, hogy készítesse el
a pályázatot, valamint megbízta a polgármestert, a fenntartó
nevében a pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat
kiállítására.
A képviselõ-testület 2012. augusztus 16-án rendkívüli ülést
tartott.
A testület 2012. szeptember 1. napjától határozatlan idõre
kinevezte mezõõrnek Tóth Andrást. A mezõõr a 20/255-27-95
telefonszámon érhetõ el.
A testület Szentpéteri Bence helyi lakosnak kick-box utánpótlás
világbajnokságon való részvétele támogatása céljából 30.000,Ft támogatást nyújtott.
A képviselõ-testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási
Tanács pályázat keretében megvalósított kistérségi szélessávú
informatikai hálózat mûködtetésére az Antenna Hungária Zrtvel kötött haszonbérleti szerzõdés megszüntetésével
kapcsolatban felmerült költségek fedezetére és a tulajdonrész
meghatározására vonatkozó megállapodást jóváhagyta és
felhatalmazta a polgármester a megállapodás aláírásával.
A testület a közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján
2012. szeptember 1-tõl a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde
óvodai csoportjaiban engedélyezte a maximális létszámtól való
20%-os eltérést.
A képviselõ-testület 2012. szeptember 13-án tartotta soros
ülését.
A testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl szóló beszámolt
jóváhagyta.
A képviselõ-testület elfogadta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Békéscsabai Hivatásos Tûzoltóparancsnokság a
település tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett
intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját.
A testület az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadta.
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A képviselõ-testület megbízta az intézmények vezetõit, hogy
vizsgálják meg az intézményeik költségvetési elõirányzatait,
hogy azok intézményük biztonságos mûködését megfelelõen
biztosítják-e 2012. december 31-ig. Amennyiben a vizsgálat
eredménye forráshiányt állapít meg, abban az esetben
dolgozzanak ki javaslatot a költségvetési egyensúly intézményi
költségvetésbõl történõ megteremtésére és az elkészült jelentést
terjesszék a polgármester elé.
A testület módosította 2012. évi költségvetését a korábbi
testületi döntés miatti elõirányzat-átcsoportosítások, a Magyar
Államkincstártól érkezett pótelõirányzatok, az intézmények
közötti elõirányzat-átcsoportosítások, valamint intézményi saját
hatáskörû módosítások miatt. A módosítást követõen
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
fõösszege 437 304 eFt-ról 485 970 eFt-ra változott.
A képviselõ-testület módosította a helyi építési szabályokról
szóló önkormányzati rendeletét, mely 2012. október 1-én lép
hatályba. A változás az általános mezõgazdasági és a korlátozott
mezõgazdasági övezeteket érinti úgy, hogy ezek esetében
megszûnne az építéshez szükséges terület nagyságának helyi
építési szabályzatban rögzített minimális területnagysága.
A testület a jelzõrendszeres házi segítségnyújtási és a
családsegítés kötelezõ feladatainak a Békési Kistérségi Társulás
keretein belül történõ ellátására vonatkozó a Békési Kistérségi
Társulás keretein belül történõ ellátására vonatkozó társulási
megállapodás módosításait az elõterjesztés szerint, egységes
szerkezetben elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a
társulási megállapodások aláírásával.
A testület a családsegítés kötelezõ feladatainak ellátására
vonatkozó társulási megállapodást 2012. december 31. napi
hatállyal felmondta és megbízta a polgármestert, hogy a
felmondást a társult képviselõ-testületekkel közölje.
A képviselõ-testület az erdei iskoláról szóló tájékoztatót
tudomásul vette, és megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottságot,
hogy a 2013. januári képviselõ-testületi ülésre az ökocentrum
további hasznosítására vonatkozó javaslatot terjesszenek elõ.
A testület tudomásul vette, hogy dr. Bíró Bt. képviseletében dr.
Bíró Ibolya a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozási
formában történõ ellátására vonatkozó szerzõdést 2012.
december 31. nappal felmondta. A testület megbízta a
polgármestert az egészségügyi alapellátás folyamatos
biztosításához szükséges intézkedések megtételével.
A képviselõ-testület az október 23-i községi ünnepség ünnepi
szónokának felkérte Végh Juditot a Humán és Ügyrendi
Bizottság tagját, valamint az általános iskola igazgatóját, hogy
gondoskodjon az ünnepi mûsor megtartásáról.
A testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonporfit Kft-hez 250.000,-Ft üzletrész
vásárlásával. A testület megbízta a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és felhatalmazta a csatlakozással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és a szerzõdés
aláírására. 2013. évtõl a szilárd hulladék kezelésére irányuló
közszolgáltatást a nonprofit kft. fogja végezni.
A képviselõ-testület megújította a 30 MFt-os folyósszámlahitelkeretét, átmeneti likviditási problémák kezelésére.
A testület módosított a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló önkormányzati rendeletét úgy, hogy szociális
kölcsönt az az egyedül élõ személy kaphat - ha az egyéb
feltételeknek megfelel - akinek a havi egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át (71.250,-Ft). A korábbi határ 200% volt.
A képviselõ-testület a Köröstarcsa, Ady u. 11. szám alatti 59
hrsz-ú, és a Köröstarcsa, Szabadkai u. 7. szám alatti 975 hrsz-ú
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását
elfogadta., és megbízta a polgármestert, hogy gondoskodjon a
szerzõdések megkötésérõl.
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A következõ soros képviselõ-testületi ülés 2012. november 29én az alábbi napirendi pontokkal kerül megtartásra.
1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl
Elõadó: Smiri László polgármester
2. Az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelése
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Elõadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6. A képviselõ-testület 2013. I. félévi munkatervének elkészítése
Elõadó: Smiri László polgármester
7. Bejelentések
8. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Elõadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna jegyzõ
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Településünk szebbé tétele érdekében
kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek
olyan kiültethetõ, évelõ virága van, amit fel
tudna ajánlani a közterületek szépítésére
jelezze a 30/537-87-27 telefonszámon Zolnai
Évának, illetve személyesen a Polgármesteri
Hivatalban.
Az önkormányzat dolgozói igény esetén gondoskodnak a
növény felszedésérõl, elszállításáról.
Tisztelettel:
Smiri László polgármester

INTÉZMÉNYI HÍREK

Vidám gyerekek a Vidám Doboznapokon

Három kívánságot egyszerre teljesíteni nehéz, de boldog
feladat.
Az elõzõ tanév végén elmosta a kirándulásunk lehetõségét az
esõ. Elõször is emiatt kárpótolhattam a gyerekeket egy extra
kirándulással.(elõzõt is bepótoljuk!)
Többször kérdeztem õket, hova szeretnének menni, s mindig
állatkertbe vágytak.
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Soka t tanu ltun k fõvá rosu nkró l, Buda pest rõl. Több ször
sóhajtoztak: „De szép lehet! ”
A Vidám Doboznapok rendezvénye szorgalmasan végzett italos
kartongyûjtést kívánt, amit a gyerekek és lelkes segítõkész
lakosok hamar megoldottak. Így tudtunk ingyenesen bejutni a
Fõvárosi Állat és Növénykertbe. Együtt utaztunk vonattal,
tájékozotts águnkat bõvítettük a Mezõgazdasá gi Múzeum
Erdészeti és Vadászati Kiállításának anyagával, így ingyenes
volt az útiköltségünk. Kedvezményes iskolai jeggyel, mérsékelt
áron próbálhattuk ki a budapesti tömegközlekedési eszközöket:
trolit, földalattit, villamost, metrót sõt az elõzõ nap elindított
korszerû szerelvényt is! Láthattuk és megcsodálhattuk a
Parlamentet, a Kossuth teret.
A Duna partjáról teljes panorámájában tárult elénk Buda minden
nevezetessége: a Mátyás-templom, a Budai Vár, a Halászbástya,
a Gellért-hegy, Citadella. Végre testközelbõl láthattuk a
Lánchidat és az Erzsébet hidat, szemünk láttára szedték fel a
horgonyt a Hunyadi sétahajó matrózai. A Dunakorzó gyönyörû
volt, de a mi szemfüles gyerekeink más nyomokat is találtak:
üres pénztárcákat, a zsebesekét. Izgalommal, türelmetlenül, de
nagyon fegyelmezetten utaztunk a városon át; míg kora délután a
várva várt állatkerti nézelõdésre értünk. Mindenki megtalálta a
kedvencét: a pingvineket, az elefántot, a szurikátákat, a fókákat,
a bogarakat. A létesítmény legérdekesebb részeinek az újonnan
nyílt Varázshegyet, az Akváriumot, a Tengerimalac-várost
találtuk.
Fáradtan indultunk a pályaudvarra, mégis élménydús terefere
folyt a látottakról.
Velünk megtörtént, ami ritkán szokott! A vonat hamarabb indult!
Még jó, hogy elõrelátóan hamar mentünk oda. A meglepetések
azonban még ekkor sem értek véget! Szolnoktól
szurkolócsapattal utaztunk. Ennek köszönhetõen hat rendõr
bácsi is vigyázott a vagonunkra, a gyerekek pedig a rendõrkutyát
is megsimogathatták.
A történtekrõl írt dalok bizonytalanul, de lelkesen szálltak az esti
csendben Mezõberény állomásán a szülõk rögtön megtudhatták
milyen nagyszerûen éreztük magunkat.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik kirándulásunkat
italoskartonok gyûjtésével támogatták!
Szegedi Katalin tanító

CIVIL SZERVEZETEK
Békés-megyei Vadásznap
2012. szeptember 01-jén megrendezték a Megyei Vadászok
Seregszemléjét Dévaványán a Túzok Rezervátumban. A
megyében 74 vadásztársaság nevezett. A Köröstarcsa Petõfi
V.T. összesítésben a II. helyet érte el. A V.T. életében ilyen
elõkelõ hely még nem volt. A következõ eredmények
születtek:
Sportvadász Kategória elméleti : Rangasz Dávid döntõs
Hivatásos vadász Kategória elméleti: Nagy Roland döntõs
Vadhúsfõzõ verseny: Szalai Lajos és Pengõ Zsuzsanna II.
hely
Lövészet: csapatban Schupkégel Ádám, ifj Schupkégel
Ádám, Mieczynszky Antal I. helyet ért el; egyéni Senior
Kategóriában Mieczynszky Antal döntõs volt; egyéni
veterán kategóriában Schupkégel Ádám I. helyet ért el

2012. évi Országos Bajnokság
2012. évi Országos Bajnokságokon, melyeket a Magyar
Spo rtl övõ szö vet ség sze rve zet t né gy h ely szí nen , hé t
versenyzõvel vett részt a K.S.K Korongvadász Szakosztálya. A
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2012. év igen sikeres volt, mivel a Klubbrangsorba beszámító
pontokból 71 pontot gyûjtött, ami igen elõkelõ helyezés, így a
K.S.K akár a 3. helyet is elérheti.
Eredmények:
Szombathely: Olimpiai Skeet OB: Senior csapat II. hely (ifj.
Schupkégel Ádám, Nagy Tibor, Izsó Sándor); Senior egyéni VI.
hely (Izsó Sándor); Junior egyéni IV. hely (Pataky Ádám)
Balatonfûzfõ: Vadász Skeet OB: Senior csapat III. hely (ifj.
Schupkégel Ádám, Nagy Tibor, Kürti István); Szenior egyéni
VI. hely (Kürti István); Junior I. hely (Pataky Ádám); Veterán
egyéni I. hely (Izsó Sándor) II. hely (Schupkégel Ádám) III. hely
(Hajdú József); Veterán csapat I. hely új országos csúccsal (Izsó
Sándor, Schupkégel Ádám, Hajdú József)
Sarlóspuszta:Vegyeskorong OB.:Senior csapat III. hely (Nagy

Tibor, ifj. Schupkégel Ádám, Kûrti István); Senior egyéni
VI.hely (ifj. Schupkégel Ádám); Junior egyéni II hely (Pataki
Ádám); Veterán csapat I. hely új országos csúccsal (Izsó Sándor,
Schupkégel Ádám, Hajdú József); Veterán egyéni III. hely (Izsó
Sándor) IV.hely (Schupkégel Ádám) VI. hely (Hajdú József)
Füzesabony: 3 tusa OB: Veterán I. hely (Hajdú József) III: hely
(Izsó Sándor)
Így összesítve 5 arany-, 3 ezüst-, 4 bronzérem született idén.

SPORTHÍREK
Beszámoló a WAKO Kick-Box Cadet és
Junior Világbajnokságról
2012. szeptember 8-15.
Szlovákiában, Pozsony városában került megrendezésre ebben
az évben, szeptember 8-15. között az Utánpótlás Kick-Box
Világbajnokság. A teljesítménye, eredményei alapján magyar
válogatott lett és indulhatott Szentpéteri Bence a köröstarcsai
Arany Gusztáv Általános Iskola hetedik osztályos tanulója, ezen
az igen rangos viadalon.
Szinte a teljes nyári szünet felkészüléssel, kemény munkával telt
el. Mind a magyar válogatott, mind a Békés megyei edzõtábor
lakója volt Bence.
Elérkezett a várva várt indulás, mely feszültséggel teli, izgalmas
volt, hiszen elsõ Világbajnokság ez, ahol részt vesz Bence.
A mérlegelés rutinszerû, súlyprobléma nincs, Bencének soha
nem is volt ilyen jellegû gondja.
Ideges várakozás a sorsolásra: Mennyien lesznek a
súlycsoportban? Hányszor kell küzdeni a döntõbe jutásért és
milyen nemzetiségû versenyzõkkel? megannyi fontos kérdés.
Közben szállásfoglalás, Pozsony belvárosában négy csillagos
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hotelben, szinte a várral szemben.
Szép hely, elegáns környezet, kellemes benyomások mely
némileg enyhíti a feszült várakozás óráit. Kiderül, hogy 21
versenyzõ nevezett Bence korosztályában, mely a Cadet I.
kategória 10-12 év és súlycsoportjában a 42 kg-ban. Ezzel
sikerült a legnépesebb kategória címet már az elején
megnyernünk.
Elkészült a sorsolás, egy olasz fiúval kezdünk a 16 közzé
jutásért, ha legyõzzük, egy ír ellenféllel folytatjuk a 8 közé
jutásért. Mindezt az elsõ versenynapon kell tejesíteni, hibázni
nem lehet, mert az egyenes kiesés, a verseny végét jelenti
számunkra.
Én, mint apa és edzõ is egyben borzasztóan feszült vagyok,
titk olni prób álom , nem nagy sike rrel . Benc e higg adt
kiegyensúlyozott, egészséges versenyláztól eltekintve semmi
különös. Ez engem is megnyugtat, alig várjuk a küzdelmet.
Az olasz rivál ist 10-4- es ponto zássa l legyõ zzük. Elsõ
mérkõzésen túl, kissé nyugodtabban készülök az ír ellenfélre.
Szinte elsöprõ 8-10-es eredmény születik, természetesen
javunkra, a hangulat óriási, a legjobb 8 között vagyunk. A
bemutatkozás nagyon jól sikerült. Sajnos sok csapattársunk nem
ilyen boldog, mert vereséget szenvedtek és kiestek az elsõ
napon.
Bence elszánt, nem rendíti meg semmi, még az sem, hogy
következõ ellenfelünk egy dél-afrikai harcos. A küzdelem már a
négy közzé jutásért megy, vagyis biztos éremért, hiszen
világversenyen osztott harmadikat hirdetnek.
Bence káprázatos 11-1-es vereséget, technikai KO-t, azaz 10
pontos különbségû gyõzelmet arat, mindössze 1 percen belül.
Mire feleszmélt a színes bõrû fiú, addigra már véget is ért az
abszolút egyoldalú küzdelem. Egyébként nagyon szimpatikus,
sportszerû ellenfél volt.
Négy között vagyunk, most már az érem fényesítésén kell
dolgoznunk. Aki ezt megakadályozhatja egy nyakigláb cseh
fiatalember. A tét a döntõbe jutás, a feszültség óriási, legalábbis
bennem. Bence kijelenti „Apa, nem ellenfél, megoldom”
elemzünk, értékelünk és kissé csökken a vérnyomásom.

Szentpéteri Bence és edzõje Debreczeni Dezsõ
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Elérkezik a mérkõzés ideje. A fiam villámló tekintettel vonul a
pástra, elõtte barátkozni próbál a cseh fiú, Bence kulturáltan, de
elutasító.
A mérkõzés olyan, mint amikor a semmibõl lesújt a TÁJFUN,
akinek a neve Szentpéteri Bence volt, most éppen. Esélyt sem
kapott ellenfelünk 10-2-es gyõzelmet arattunk.
Késõbbiekben közös fotóra hív a cseh, együtt mosolygás,
beszélgetés, ellenfelek vagyunk nem ellenségek, megható.
Persze az eredmé ny után, nemcsa k ezért könnye ztem,
világbajnoki döntõbe kerültünk! A lelátó magyar szektorában
ekkorra már igen sokan megjegyezték a Szentpéteri Bence
nevet.
Utolsó mérkõzés de a legfontosabb, világbajnoki döntõ szintén
egy ír fiúval, aki „Villámként” emlegettek. Állítólag ez a
beceneve gyors keze és lába miatt. Olyan állapotban vagyunk,
nem tudom mi fáj, mert minden, émelygés, hányinger, hangom is
alig. Mindez nem számít, mert úgy érzem itt és most nem
veszíthetünk.
Bence nyugodt „Apa elintézem, ne aggódj!” a kijelentés csak
még jobban erõsíti a hitem.
Bence magabiztosan vonul a pástra, arca rezzenéstelen, minden
mozdulata eltökélt, ellentmondást nem tûrõ. Elkezdõdik végre,
ezért jöttünk és dolgoztunk, hoztunk annyi sok áldozatot. Az ír
villámok aprócska, tehetetlen szikrákként vágódnak le, vagy el
sem érve halnak el, a rendíthetetlen magyar pajzson. Zúg a
magyar szektor kürttel, dobbal, megafonnal „Hajrá Bence!”
Nekem már hangom sincs. Elsõ pillanattól az utolsóig uralva a
mérkõzést Szentpéteri Bence 5-1-es pontozással VILÁGBAJNOK lett! Leírhatatlan érzés fogott el, Bence meg csak
mosolyog „Mondtam, hogy elintézem!” megszólalni se
tudtam. Következett az eredményhirdetés. A dobogó legfelsõ
fokára állt hatalmas magyar zászlóval a nyakában, Szentpéteri
Bence Köröstarcsáról és neki adták át a világ legjobbjának járó
díjakat.
Felhangzott az Õ tiszteletére a Magyar Himnusz, én vigyázz
állásban, szívemre tett kézzel álltam és folytak a könnyeim
megállíthatatlanul, de nem bántam. Amit éreztem, nem tudom
szavakba foglalni! Így zajlott le, ez történt Szlovákiában,
Pozsony városában megrendezésre került Kick-Boksz
Világbajnokságon!
Bence felkészítésében részt vett edzõje Debreczeni Dezsõ V.
danos mester, Király István VI. danos mester a magyar
válogatott szövetségi kapitánya és jómagam. Hálás köszönet
mindazoknak akik bíztak bennünk és anyagi illetve erkölcsi
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Szentpéteri Bence
nyugodt körülmények között tudjon felkészülni valamint
eljutni a verseny helyszínére:
- Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ Testülete
- Lehetõséget a TehetségnekAlapítvány
- TarcsaiAgrár Zrt.
- Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
- Gulyás és Fülöp nagyszülõk
- Zsák Péter és családja keresztszülõk

Bronzérem a nemzetközi tornán
Négy napos nemzetközi kézilabda tornán vett részt a
Köröstarcsai KSK. férfi kézilabda csapata a szlovákiai
Kolárovóban, augusztus 9-12 között.
Ez a város /Gúta/ Mezõberény testvérvárosa, ahol immár XIX.
alkalommal rendezték meg ezt a rangos tornát, sok résztvevõvel.
A tornán második alkalommal résztvevõ köröstarcsaiak a
magasabb osztályokban szereplõ csapatok ellen kiválóan
küzdöttek és végül bronzéremmel térhettek haza.
Az ellenfelek közül az elsõ napon a budapesti Pénzügyõr
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10.14 /vasárnap/
10.14 /vasárnap/
10.21 /vasárnap/
10.21 /vasárnap/
10.27 /szombat/
10.28 /vasárnap/
11.03 /szombat/
11.03 /szombat /
11.09 /péntek/
11.10 /szombat

5
15.45
17.30
14.00
16.00
15.00
17.00
12.00
14.00
18.00
19.00

Kondoros I.
Kondoros II.
Köröstarcsa II.
Köröstarcsa I.
Újkígyós
B.csabai DSK
Újkígyós
Gyula
Gyula
Gyomaendrõd

- Köröstarcsa II.
- Köröstarcsa I.
- B.csabai DSK.
- Kondoros I.
- Köröstarcsa II.
- Köröstarcsa I.
- Köröstarcsa I.
- Köröstarcsa II.
- Köröstarcsa I.
- Köröstarcsa II.

Tisztelt Sporttárs !
csapatát jó játékkal, kemény védekezéssel sikerült legyõzni. /2220/ A következõ napon a szlovák Cífer csapatával óriási
összecsapás következett be. Nemcsak a jó képességû
játékosokkal, hanem a szabályokat „furcsán” alkalmazó
játékvezetõkkel és a jégpályához hasonlító mûfüves pálya
minden hibájával is meg kellett küzdeni. De sikerült a bravúr
/23:21/
Sajnos a játékosokból sokat kivett ez a mérkõzés, ezért a másfél
óra múlva kezdõdõ újabb mérkõzésen az Ercsi csapata jobbnak
bizonyult /16:26/, de legalább a cseresor is játéklehetõséget
kapott. Következõ napon a Kolárovó ellen sokáig „partiba”
voltak a köröstarcsai játékosok, csak a legvégén kerekedtek
felül a hazaiak /18:24/
A következõ napon a Martonvásár együttesét sikerült jó játékkal
legyõzni. /24:22/
Az alapszakasz végén az Ercsivel azonos pontszámmal álltak a
köröstarcsaiak, de a jobb gólarány miatt az Ercsi csapata
játszhatta a döntõt, a köröstarcsaiak a harmadik helyért
küzdhettek tovább.
A bronzmérkõzés nem volt olyan „viharos” mint az elõzõ Cífer
elleni összecsapás. Jó játékkal, szinte végig vezetve újból
legyõzték a mûfüves „csúszkálón” a szlovák csapatot. /17:15/
Nagy volt az öröm a csapat „háza táján”, hiszen a felkészülés
legelején járó, kissé tartalékos köröstarcsai csapat egy
mérkõzést leszámítva jól játszott és az értékes bronzéremmel
/kupával/ térhetett haza.
Jó sportolási lehetõséget, jó szórakozást nyújtott ez a nemzetközi
torna a köröstarcsai csapatnak és kísérõiknek.
A kupa végeredménye: 1./ Kolárovó /szlovák/ 2./ Ercsi 3./ 3./
Köröstarcsa 4./ Cífer /szlovák/ 5./ Martonvásár 6./ Bp.i
Pénzügyõr
A köröstarcsai csapat tagjai: Kohut Zoltán, Balázs Tamás,
Bereczki Attila, Borbély Zsolt, Fodor Miklós, Papp Róbert,
Mészáros Ákos, Puskás Sándor, Madarász Balázs, Kónya
László, Ladányi Imre, Wágner Mihály, Bögre Tamás,
Schupkégel Henrik. Csapatvezetõk: Molnár Zoltán, Széplaki
Zoltán, Lipcsei Zoltán, Schupkégel Ádám.
Széplaki Zoltán
Szakosztályvezetõ
A Köröstarcsai KSK. férfi kézilabda csapatainak
2012/2013. évi õszi sorsolása
09.02
09.02
09.08
09.08
09.16
09.23
09.23
09.29

/vasárnap/
/vasárnap/
/szombat/
/szombat/
/vasárnap/
/vasárnap/
/vasárnap/
/szombat/

10.00
11.30
16.30
17.00
15.00
15.00
17.00
11.00

10.07. /vasárnap/ 14.00

Köröstarcsa II.
Köröstarcsa I.
Kétsoprony
Mezõhegyes
Köröstarcsa I.
Köröstarcsa II.
Köröstarcsa I.
Nagyszénás
Köröstarcsa II.
Köröstarcsa II.
Köröstarcsa I.

- Kétsoprony
- Gyomaendrõd
- Köröstarcsa I.
- Köröstarcsa II.
- Köröstarcsa II.
- Nagyszénás
- Mezõhegyes
- Köröstarcsa I.
szünnap
- Kondoros II.
szünnap

Kérjük, hogy Ön is támogassa a köröstarcsai KSK. férfi
kézilabda csapatait. Látogassa mérkõzéseinket és a sikeres
szereplés érdekében buzdítsa sportszerûen játékosainkat.
HAJRÁ TARCSA!
Széplaki Zoltán
szakosztályvezetõ

Rendõrségi hírek
Az „Iskola Rendõre” program fontos célkitûzése a
gyermekbalesetek csökkentése, melyet fokozott rendõri
jelenléttel, a közlekedés biztonságosabbá tételével, valamint az
iskolákban történõ gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó
közlekedési szabályok ismertetésével kívánjuk elérni.
Az iskolák környezetének közlekedésbiztonságát jelentõsen
befolyásolja a megfelelõ forgalomszervezés, illetõleg a
kihelyezett közúti jelzések észlelhetõsége, állapota is. A balesetmegelõzési program következetes teljesítése megköveteli az
iskolákkal érintett közutak és azok tartozékainak felülvizsgálatát, ezért - még a tanévkezdést megelõzõen - egy
úgynevezett forgalomszervezési és forgalomtechnikai bejárás
végrehajtására került sor.
A tanévkezdéshez kapcsolódóan 2012. szeptember hónapban a
napi oktatás kezdetének és befejezésének idõszakában kiemelt
rendõri jelenlétet biztosítottunk az általános iskolák környékén,
ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A
közterületre vezényelt fokozott rendõri jelenléttel kívánjuk
elõsegíteni az iskolába járó gyermekek biztonságos
közlekedését, amely elsõsorban a kijelölt gyalogosátkelõhelyekre és azok környékére koncentrálódik. Ezen
intézkedés során a gépjármûvezetõk és kerékpárosok jogkövetõ
magatartását is kiemelten ellenõrizzük, megelõzve ezzel a
balesetek bekövetkezését.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az elmondottak
végrehajtásában fontos szerepe van a polgárõrség helyi
szerveinek is, akik nagy segítséget nyújtanak a biztonságos
közlekedés megvalósításához.
A tanév során az iskolákkal folyamatosan kapcsolatot fog tartani
„Az iskola rendõre” és az elõzetesen megbeszélt osztályfõnöki
órák keretein belül elsõsorban az alsó tagozatosok részére - a
gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó fontosabb
közlekedési szabályok ismertetésére kerít sort. Ennek célja a
gyermekek megismertetése a KRESZ szabályokkal és azok
gyakorlati alkalmazásával. Továbbá elõadásokat fog tartani a
korosztályt érintõ baleset-megelõzési információkról és a
közlekedés veszélyeirõl.
A 2012/2013 es tanévben is folytatódik a sikeres „Zebra-Zsaru”
program.
A Békés Megyei Baleset-megelõzési Bizottság különbözõ
programjaival évek óta nagy hangsúlyt fektet a gyermekek
szabályos közlekedésre való nevelésére. Fontos ugyanis, hogy a
gyermekek legalább az alapvetõ KRESZ szabályokat
megismerjék, mielõtt kíséret nélkül vesznek részt a közúti- vagy
a gyalogos forgalomban. A„Zebra-Zsaru program” célja tehát
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az, hogy a gyermekek érdekesen felépített, és hasznos
tartalommal megtöltött foglalkozásokon szert tegyenek a saját
biztonságukat szolgáló ismeretekre.
A gyerekek az iskolába érkezés idõszakában, reggelenként 7:15
órától 07:55 óráig egyenruhás közterületi szolgálatot ellátó
rendõr segítségével, Békés városában a Zeneiskola mögött a
Széchenyi tér-Teleky utca keresztezõdésénél lévõ, Mezõberény
városban a Luther tér 1. számnál lévõ, és Köröstarcsa községben
a József Attila utca 16. számnál lévõ gyalogos-átkelõhelyen,
(Zebrán) segítik a gyalogosok - iskola társaik - közlekedését.
Felszerelésük (amit a Békési Rendõrkapitányság biztosít) egy
piros jelzõtárcsa, kék baseball-sapka, és egy kék színû
láthatósági mellény. 2012. szeptemberében, és 2013. májusában
kerül sor erre a tevékenységre. A Békési Baleset-megelõzési
Bizottság kéri a közúton közlekedõket, hogy fokozottan
figyeljenek iskolakezdés miatt megnövekedett gyalogos és
kerékpáros forgalomra. Kiemelten említenénk meg az iskolába
járó gyermekeket.
Szamos Péter r. tzls.
baleset-megelõzési segéd elõadó

Osztálytalálkozó
Nagy Imre, 1979.10.13-án
születtem Gyulán. Szüleim
Nagy Imre és Somogyi
Ilona.
Gyermekkoromat a faluban illetve a megyében
töltöttem, amelyre nagyon
szívesen
emlékszem
vissza. A falu adta szabadság, felhõtlen fiatalság
mind örökre megmaradnak
az emlékezetemben, s
emiatt is szívesen jövök
haza szüleimhez látogatóba. Kis községben, színes
gyermekkorral
rendelkezhettünk, kerülhettünk
közeli
kapcsolatba a természettel illetve a zenével, ami máig kísér
utamon.
Tanulmányaim fontosabb lépései a mezõberényi kéttannyelvû
gimnáziumban kezdõdtek, amely a további karrierépítésben
jelentõs pillérként szolgált. A német ajkú tanárok, tantárgyak
német illetve angol nyelven, külföldi csere utak hamar
megnyitották a kapukat a nemzetközi környezet megismeréséhez s abba való beilleszkedéshez, a látóköröm, saját
határaim s világom kiszélesítéséhez.
Fõiskolaként a Budapesti Általános Vállalkozási Fõiskola,
Vállalkozás- Szervezõ Szakát választottam, amely átfogó
ismeretekhez juttatott a nemzetközi kereskedelmi életbe való
belépéshez. Fontos volt számomra, hogy a lehetõségeket
maximálisan kihasználjam. Ez jellemzõ igazából az életem
minden területére, amely biztosítja az élethosszig tartó tanulást
és a folyamatos önfejlõdést. Már a gimnáziumban is sokat
utaztam, csere utak külföldön, kraetivitásom tesztelése,
nyitottság az új felé, hogy jobban megismerje az ember önmagát
és mihamarabb találkozzon azzal az elfoglaltsággal, amiben a
legtöbb örömét leli. Extra tanfolyamok a nemzetközi HR
területén, valamint a pszichológia mellett a kereskedelem felé
irányultak. Tanulmányi eredményeim miatt lehetõségem nyílt
ösztöndíjjal Németországban dolgozni egy nagy gyártó és
kereskedelmi cégnek, akik ajánlattal is megkerestek. A diploma
megszerzése után 2003-ban mégis inkább elõbb a pénz világa
felé húztam, s a legnagyobb angol bank az HSBC magyarországi
fiókjában dolgoztam kiemelt ügyfelekkel, akiknek speciális
személyi hitel konstrukciókat és pénzügyi megoldásokat
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ajánlottunk fel. Itt azonban hamar "kiéltem" magam, tanultam
sok újat, s rájöttem, hogy komplexebb munkára vágytam, s azt is
mindenképp nemzetközi környezetben.
A változások közepén megkeresett Budapest egyik legnagyobb
fejvadász cége a Neumann International, s ajánlatukkal egy
hónap után kint voltam Ausztriában. Itt egy management trainee
programon keresztül az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc
(ALDI) régió vezetõjeként dolgoztam, használva a német
nyelvtudásomat, ami végül is minden fontosabb lépésemnél
segített a kapukat megnyitni elõttem. Átszervezések miatt tõlük
2006-ban átszerzõdtem a másik legnagyobb lánchoz (LIDL) s
egész Ausztriában nyitottam üzleteket, menedzseltem azok
teljes üzemeltetését közel 80-100 alkalmazottal a hozzám
tartozó régióban, a fõvároshoz Bécshez közel. Az itt szerzett
tapasztalataim életre szólóak, és segítettek teljes elismerést
szerezni a szakmában nyújtott teljesítményemért, míg engem
telje s aláza tra, elhiv atott ságra , lojal itásr a, kitar tásra és
problémamegoldásra tanítottak minden területen. Közel négy év
sikeres együttmûködés után valami mégis hiányzott szakmailag,
amikor a párommal Milánóban vásároltunk, s teljesen oda
voltam a divat miatt, s visszatekintettem a gyermekkori kreatív
világomba... Bevillant, a divat világában akarom folytatni!
Rájöttem, hogy ez az a munka amit megálmodtam, de a profilon
változtatni akartam. Igaz az élelmiszeripar sokat nyújtott, de az
önmegvalósítást a fashion-businessben láttam.
Megkerestem a világ legnagyobb textil kisker lánc (Inditex)
bécsi irodáját, s ajánlatot tettem, az egyik márkájuk osztrák
piacának megnyitásában, amit akkor még kint csak terveztek
behozni.
Az idõzítés jó volt, szerencsémre pont egymásra találtunk mert
akkor akartak pályáztatni, s a szakmai referenciám s az
elhivatottságom a divat iránt pont ide vágott. Életem
leghosszabb kiválasztási procedúrája után, ami kb másfél/két
hónapig zajlott a barcelonai meghívás volt az egyik legnagyobb
dolog benne, amikor a HeadQuarter-ben bemutatták a teljes
céget (Bershka, Inditex Group), designer központot, tervezõket,
s az egész teljesen egyedi logisztikai rendszert, ahonnan most
közel 850 üzletet látunk el. (25 millió karton volt hegyekben,
amíg a szem ellát) Ezt érdekesnek tartom megemlíteni. A
kiválasztás ezen fordulója után egy fél éves trainingen vettem
részt, ami kettõ hónap London Oxford Circus, kettõ hónap
Rotterdam/Amszterdam, kettõ hét Lisbon, kettõ hét Istanbul,
majd egy hét Barcelona-val zárult. Ezt követõen vettem át
Ausztria s Magyarország Bershka üzleteit, nyitottam boltokat
Bécs Donau Zentrumban, Linz Plus Cityben, Budapest
Westendben, Szeged Árkádban, s egy hete Pécs Árkádban.
Jelenleg a két ország, 13 üzletének teljes image és
költségmenedzsmentjét vezetem, promotálok embereket
külföldre s nyitásokat támogatok a professzionális csapatunkkal
a világ minden táján.
Amire igazából ezekkel ki akartam térni, az az, hogy kis
falunkból is el lehet jutni a céljainkhoz, szorgos munkával,
elszántsággal s a célok pontos ismeretével...
Köszönettel szüleimnek s szeretteimnek a folyamatos
támogatásért, a befektetett munkám eredményeként most azt
csinálom, amit igazán szeretek!
Üdvözlettel: Nagy Imre
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