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Tarcali Hírek

A HÓNAP ÜZENETE

„Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.”

(Madách Imre)

Tájékoztató
a 2009. március 25−én megtartott testületi

ülésen történtekről
A Képviselőtestület a március 25−én megtar−
tott ülésén meghallhatta a Tarcali Hegyköz−
ség 2008. évi tevékenységéről szóló beszá−
molót. A meghívott elnök, Marcinkó Ferenc
elmondta, hogy a szervezet pénzügyi mérlege
a Tokaji Hegyközséggel történt egyesülés
után kedvezőtlenül alakult, így utak karban−
tartására ebben az évben kevesebb jut. Tájé−
koztatta a képviselőket, hogy a Tokaj Keres−
kedőháznak a termelőkkel megkötött, és
2008−ben lejárt termeltetői szerződések újra−
kötése előkészítés alatt áll. 
A képviselők meghallgatták az Idősek Klub−
ja, illetve a Könyves Kálmán Művelődési Ház
és Könyvtár vezetőjének 2008. évi tevékeny−
égéről, illetve a 2009. évi tervekről szóló be−
számolóját. 
Ezek után a szociális igazgatásról és a szociá−
lis ellátásokról szóló helyi rendeletét módosí−
totta a Képviselőtestület, törvényi kötelezett−
ségnek eleget téve. 
Az ülésen az Észak−magyarországi Regioná−
lis Munkaügyi Központ Tokaji Kirendeltsége
által már jóváhagyott 2009. évi közfoglalkoz−
tatási tervet is megtárgyalta  a Képviselőtestü−
let.
A testület megbízást adott az Árpád köz, Mik−
száth Kálmán, Móricz Zsigmond és Petőfi
Sándor utcák felújításának, illetve a Polgár−
mesteri Hivatal udvarán kialakítandó gépko−
csi tároló, valamint irattár terveztetésére. 

P. Á.

Április − Szent György hava
Mivel Tarcal nem kifejezetten állattenyésztő település talán
sokan nem is tudják milyen jeles hónap április− pásztorok
ünnepi hónapja.
Persze tudjuk, legtöbbször ebben a hónapban ünneplik a hívő
keresztények a legnagyobb ünnepüket, a Húsvétot.
E hónap közepe táján megpattannak a szőlő rügyei. Végre
megjönnek az oly kedves fecskék, és cikázó röptükkel,
csivitelésükkel betöltik a kék eget. Valamikor ebben a hónap−
ban ünnepeltük a fasizmus alóli felszabadulásunkat − tán nem
is kéne elfeledni.
Ami rögtön megszállássá is változott, egy másfajta ideológia
elnyomó államgépezete által. De kihevertük, leráztuk ezt az
igát is, mély sebeket őrizve ötven évnyi történelemből. 
Húsz éve új igába hajtjuk magunkat. A pénz mindenhatóságá−
nak hatalma alá. 
Közben feledve barátot, barátságot, munkatársat, rokont, szoli−
daritást, toleranciát, és árkokat ásunk egymás ellen.
Másfajta értékrend ver gyökeret az emberekben. Jó ez így? Ész
helyett az erő, tudás helyett a hangerő, becsületesség helyett a
csalás? Ez kell nekünk?!
Jól elkanyarodtam Szent Györgytől!
Lehet, hogy ez is a baj? Elkanyarodtunk a Szenttől, csak a
profán érdekel bennünket?
Nos régen április 24−én Szent György napján kihajtották a
legelőre, pusztára a jószágot. Ilyenkor a pásztorok rovást tettek
botjaikra, miből mennyi van. Majd a nyári szaporulatot is fel−
jegyezve szeptember 29−én Szent Mihály napján beterelték a
megszaporodott, gyarapodott jószágot, elszámolva a gazdá−
nak. Így mind a két hónap pásztorünnepnek számít.
Itt a tavasz!!!
Hirtelen melegével kirobbantotta a virágokat a gyümölcsfák
rügyeiből, színes virágszőnyeget szőtt jácintokból, nárciszok−
ból, tulipánokból. Az orgonák, gyöngyvirágok is nagyon siet−
nek. Hej! mit adunk akkor Anyák napjára kedves szülénknek?
Fiúk, férfitársaim, el ne feledkezzetek e napról!
Szép tavaszt kívánok kedves mindnyájuknak!

Baracskai László
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2009. március hónapban

történt házasságkötés: 
Lendvai Attila és Maródi Tímea 

nyíregyházi lakosok 2009. március 28−án
esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!

Péter Andrásné
anyakönyvvezető

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kálmán
Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út  57. Tel.: 47/580−008 Fő−
szerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező
László  Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Palik Szilvia, Hunkó Emese
Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.
38. Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:  
2009. MÁJUS 20.

Tarcali  Hírek

Halálesetek 2009. 
március hónapban:

Szegedi László (született: 1938.)
volt Tarcal Zrínyi u. 41. sz. alatti lakos

elhunyt március 11−én.

Éles Sándor (született: 1919.) 
volt Tarcal Sport tér 44. sz. alatti lakos

elhunyt március 12−én.

Juhász György (született: 1955.) 
volt Tarcal, Kossuth u. 14. sz. alatti lakos

elhunyt március 21−én. 

Részvétünk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik 
Éles Sándor

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkban 

osztoztak.
A gyászoló család

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Klapka György

Általános Iskola
II. GÁLAESTJÉRE

2009. április 24−én 18 órakor
a Művelődési Házba

Fellépnek:
−  a Klapka György Általános Iskola  színjátszó csoportja

−  tehetséges vers− és prózamondók
−  lelkes énekesek −  fürge lábú táncosok

az iskola Vezetősége, Tantestülete és Diákjai

Kedves Fiatalok!
Szeretnék egy olyan oklevél és versenyeredménylistát készíte−
ni, ahol a tarcali fiatalok ének − zene (egyéni, csoportos), ze−
netörténet (egyéni, csoportos) körzeti, megyei vagy országos
(minősítő −pl: ahol táncolni is kellett) versenyen helyezést ér−
tek el, jelezzék az általános iskolában Kovács tanárnőnek vagy
az általános iskolában a 7.A osztály szervezőinek (énekkaro−
sok).
Az elődök között már 25 évesek is vannak!
Kedves fiatalok segítsétek a zenét kedvelő versenyzők felku−
tatását!

Köszönettel:
Kovács Józsefné tanárnő

*
Március − a zenét kedvelő fiatalok hónapja. Ilyenkor szere−
pelnek a gyerekek a zenetörténeti és ének − zene versenyeken.
A 7. A tanulói csapatban Sátoraljaújhelyen évek óta mindig
elhozzák a 2. helyezést. Az éven is csak 1 ponton múlott a
dobogó legfelső foka.
"Remek gyerekek" mondta a szervező. 
Dicséretben részesültek:
Csatlós Bianka, Lengyel Bianka, Sipos Helga, Hajós Zsolt,
Nógrádi Dorina, Sztankovics Zoltán
Gratulálunk nekik!

Kovács Józsefné tanárnő

“A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölgye a hit.

A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.”

Kalkuttai Teréz anya
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OVI HÍREK
A Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde május hó−
napban beíratást tart.
Beíratás helye: Kikelet Óvoda Irodája
Ideje: 2009. május 4−től 15−ig, naponta 7.30−tól 16.00−ig

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
− Gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata,
− Lakcím Kártya,
− TAJ Kártya.

Azok a gyerekek jelentkezhetnek óvodába, akik 2009.
december 31−ig betöltik a harmadik életévüket.
Azokat a gyermekeket is újból be kell íratni, akik már az
előző évben is óvodába jártak!
Ugyanebben az időszakban végezzük a bölcsődések előjegy−
zését is. Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy ha 2009. szeptem−
bertől bölcsődei elhelyezést kérnek, feltétlenül jelezzék azt a
fent említett helyen és időben!
Az ÓVODAI GYERMEKNAP tervezett időpontja 2009.
május 22. péntek. Részletes program az óvoda hirdető táblá−
ján tekinthető majd meg.
Hagyományos OVI BALLAGÁSUNKAT 2009. május 29.−én
pénteken, délelőtt 10 órától tartjuk.

Kosárkó Jánosné
Ov. Vez.

Sok szeretettel köszöntjük az 
édesanyákat az alábbi szép 

verssel és grafikával!

Ratkó József:

Zsoltár
Az anyák halhatatlanok. 
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, 
mint az idő. 
Újra születnek 
minden gyerekkel; megöletnek 
minden halottal − harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna. 
Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját. 

Anyák napjára fogadják 
Tőlem az alábbi imádságot:

Uram, 
Anyák napja van.

Ma mindannyian Édesanyánkra
És Nagymamáinkra gondolunk,

talán jobban,
mint más napokon.

Áldd meg, Uram, Édesanyánkat,
életében, vagy haló porában.

Áldd meg gyermekeiket
közelükben, vagy a messzeségben.

Légy velük Uram minden pillanatban.
Add, hogy minden Édesanya 
kovásza legyen a családnak.

Adj erőt az élet nehézségeinek leküzdéséhez.
Töröld le könnyeiket, ha megbántottuk őket.

Szeretetedet sugározzák ránk 
Örömtől csillogó szemük.

Uram! Őrizd az Édesanyákat!
Ámen.

Baracskai László
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telefonszáma:
06−30/900−77−49 

2009. március 22−én a Harlequin Táncsport Egyesület
egy újabb versenyen vett részt Szécsényben az Észak−
Kelet−magyarországi területi döntőn. Valamennyi kor−
osztály benevezésre került. A kicsik azért, hogy lássák,
milyen is egy nagy verseny, a nagyobbaknak pedig a
tavalyi sikerek után már illendőségből is részt kellett
venniük. Hihetetlenül kemény munka folyt a felkészü−
lés során. Napi több órás próbákon vettek részt a gye−
rekek, még hétvégeken is. A koreográfiák az utolsó pil−
lanatban is módosultak, nehezedtek, hiszen profi ver−
senytáncosokkal kellett felvenni a versenyt.
Elérkezett a nagy nap!
A hajnali órákban kellett
indulni, hogy időben tör−
ténjen a regisztrálás. A ki−
csik és nagyok is izgatot−
tan szálltak a buszra, nyo−
ma sem volt a korai fárad−
ságnak. 
Megérkezéskor vala−
mennyi gyerek szájtátva
nézte a szebbnél szebb,
csillogóbbnál csillogóbb
ruhákat, frizurákat, smin−
keket. Több ezer verseny−
ző, tanáraik, hozzátartozó−
ik gyűltek össze erre a rendezvényre. 
Nagyon jó érzés volt, és a gyerekeknek hihetetlen erőt
adott a szülők és hozzátartozók támogatása, összefogá−
sa. Több mint 200 km−re voltunk, mégis lépten−nyo−
mon tarcali autókkal, tarcali közönséggel találkoztunk. 
A kicsik délben léptek fel, a nagyoknak még lett volna
több órájuk, hogy kikapcsolódjanak, de nem tették…
Együtt, összefogva buzdították az apróságainkat a szü−
leikkel együtt. Ők pedig ragyogtak a hatalmas színpa−
don!
Aztán következett a nagyok discó koreográfiája. Hihe−
tetlenül nehéz mezőnyben kellett helytállniuk, felven−

niük a versenyt a többi profi táncossal. De sikerült!
A latin tánc kategóriában pedig nem volt kérdés, hogy
ők nyerik. Magasan kitűntek a mezőnyből, hihetetlen
sikert aratva!
A verseny eredménye a következő lett:
Kicsik Santa Maria:    7. helyezett 
Nagyok Discó: 4. helyezett
Latin−mix: 1. helyezett! (képünkön)
A Discó és a Latin−mix koreográfiák bejutottak az or−
szágos döntőbe, mely 2009. június 6−7−én lesz Százha−
lombattán.

Ezek a szép eredmények
nem jöhettek volna létre
Arany István és Tóth Ta−
más áldozatos munkája, a
gyerekek szorgalma, ki−
tartása és a szülők maxi−
mális támogatása, össze−
fogása és odaadása nélkül.
Köszönet jár az Művelő−
dési Háznak és az iskolá−
nak, hogy biztosították a
folyamatos és zavartalan
próbalehetőségeket. Úgy
gondolom, ezzel az ered−
ménnyel és élménnyel

szép ajándékot kapott Tóth Tamás, a csoport vezetője,
aki aznap ünnepelte születésnapját!
Bátran elmondhatom, hogy a versenyen Tarcal volt a
legkisebb, s talán az egyik legtávolabbi település, de a
tarcali gyerekeknek volt a legnagyobb szurkolótáboruk,
ami hihetetlen energiát és erőt adott nekik. 
Most pedig tovább folynak a kemény próbák, készülve
már az országos megmérettetésre. Hajrá gyerekek!
Hajrá Harlequin! Hajrá Tarcal!

Hunkó Emese szülő

Területi verseny Szécsényben

HIRDETÉSEK
TARCALON 4 szobás összkomfortos új családi HÁZ 1 éve
lett készen. Szigetelve, körbe műanyag nyílózva, nagy kert−
tel. Igényeseknek is eladó áron alul 8,5 millió. Cserélt
beszámítok Érd.: Ifjúsági Lakótelep 19/2. vagy 20/53−11−667 

*
Eladó Tarcal, Sport tér 44. sz. alatti családi ház. 400
négyszögöl telekkel, összkomfortos. Területi adottságai
miatt vállalkozásra is alkalmas. Érdeklődni: 47/380−478 −as
telefonon.

A Rendőrség Körzeti  megbízott
(KMB)  
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„MINEK AZ!”
A „6 Puttonyos Borfalu” szóbeszéd tárgya volt attól kezdve,
amikor már szinte a romosodó, Jegyzőlakásként emlegetett
épületet és környékét építőmesterek és munkások lepték el.
Az arra járók tájékoztatására egy nagy táblán feltüntették,
mi lesz a kerítés mögött, ha elkészül, meg azt is kiírták hon−
nan a pénzfedezet. Ettől függetlenül piaci, utcai, kocsmai
szóbeszéd tárgya lett: Minek az? Jobb helyre is tehetnék azt
a pénzt, inkább munkahelyet teremtenének, meg hasonló
ötletek keringtek a köztudatban.
Nézzük a tényeket. A kezdeményezés még Pataky Sándor
Ákos polgármestersége idején született és pályázati úton lett
meg a fedezet. A legutóbbi önkormányzati választás után az
új testület megvalósította a beruházást. „6 Puttonyos
Borfalu” lett a neve és ha már falu, polgármester is kell!
Felkérésre, Kokó Kovács István látja el e tisztséget.
Most, az aggályoskodók megnyugtatására, a létesítmény
eddigi rövid, de dicső múltját próbálom bemutatni. Jöjjenek
a száraz számok, amelyek aztán elkezdenek beszélni.
2008−ban 56 esemény színhelye volt, amelyeknek 10250 fő
látogatója volt! Ugye, kezd egyre érdekesebb lenni 
2009−ben április derekáig 18 esemény színhelye volt, 917
érdeklődő jelenlétével, és még meg se kezdődött a „szezon”!
De kik is töltik meg tartalommal, a rosszindulatúak által
„halva született” létesítményt? 
− Kultúra és művészet: Harlequin csoport, HEKUBA
Egyesület, Hagyományőrzők, „Örökifjak”.
− Képzőművész és kézművesek kiállításai, fotóművészek
kiállítása.
− Irodalmi és művészeti Alkotótábor műsora .
− Szakkörök: Díszítőművészet, Szőlész−borász Szakkör,
Teaház Klub, Sakk barátok klubja és más alkalmi csoportok.
− Borkirálynő fesztivál és kapcsolódó rendezvények.
Nemzeti és társadalmi, népi hagyományok rendezvényei.
Esküvők, nyugdíjas búcsúztatók, vendégsportolók fogadása,
vállalkozók által szervezett borkóstoltatás....stb.
−  A Borfaluhoz kapcsolódik a Helytörténeti Múzeum .
− Tudományos és szakmai tanácskozások színhelye, a
Falugazdász hivatala.
− Turista csoportok élményszerző látogatása.
Ezek az események adják a „6 Puttonyos” színét, aromáját,
bukéját, töménységét, ami szinte már szédítő! Nincs holt−
szezon. Ez az intézmény a 24. órában létesült. Nélküle a
község haldokló beteg lenne. Otthonos és vonzó hely.
Több mint kulturális és művelődési intézmény. Közösségi
színtér. Az emberi méltóság és ízlésformálás színtere. 
A Művelődési Ház Igazgatója, beosztottai, valamint a
„6 Puttonyos Falu” megszállott napszámosa Fiáné
Alaxszovics Valéria biztosítják a zökkenőmentes működést,
a Polgármester Úr szigorú felügyelete mellett.

az „Öreg” Leskó

2009. MÁJUSI 
ÜNNEPNAPTÁR

MÁJUS 01. Munka ünnepe. Európa szerte hoz−
zákapcsolódik a majális és a májusfa−állítás szo−
kása.
MÁJUS 01. Zrínyi Miklós születésnapja (1620.).
Költő, prózaíró, államférfi, hadvezér.
MÁJUS 03. Anyák napja (május első vasárnap−
ja). 
MÁJUS 05. Radnóti Miklós születésnapja
(1909.). 100 éve született a nagy költő és műfor−
dító.
MÁJUS 09. A  II.  világháború   befejeződésének
napja Európában − a győzelem napja.
Az Európai Unió napja.
1945−ben az amerikai és a szovjet csapatok talál−
koztak az Elbánál.
MÁJUS 15. A CSALÁD nemzetközi világnapja.
1994−től  tartjuk e napot, mely felhívja a figyel−
met a legfontosabb "intézményre" a családra.
MÁJUS 17. A madarak és fák napja. Magyaror−
szágon 1906−től tartjuk.
MÁJUS 18. Múzeumi világnap és az internet vi−
lágnapja.
MÁJUS 21. A magyar honvédelem napja.
MÁJUS 27. Kihívás napja − Challenge Day (má−
jus utolsó szerdája). 1991−től rendezik Magyaror−
szágon. Legalább 15 percen keresztüli testmoz−
gás végzése, 0 órától 24 óráig.
MÁJUS 31. Gyermeknap (május utolsó vasár−
napja) 1950−től a nap célja, hogy felhívja a fi−
gyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra.
A Magyar hősök emléknapja. Eredete 1917−re
vezethető vissza, nemzetünk hősi halottainak
kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifeje−
zésre kell juttatni. 
Dohány ellenes világnap. Minden 8 percben
meghal valaki a világon a dohány ártalmai miatt.
WHO kampányokat, felhívásokat tesz a megelő−
zés  jegyében.

Húsvéti játszóház a Műv. Házban
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Szeretettel üdvözlöm

e néhány sor
olvasóját!

Engedjék meg, hogy bemu−
tatkozzam! A nevem Nagy
Zsolt. Sárospataki vagyok,
itt születtem, ma is itt élek és
dolgozom. Nagyon örültem,
amikor egy véletlen során
felmerült annak a lehetősége,

hogy az önök településén is bemutatkozhatom
azokkal az alkotásokkal, amelyeket az elmúlt
néhány évben „követtem el” állandó tettestár−
saimmal, a festékekkel, ecsetekkel, krétákkal,
ceruzákkal. Aki megtisztel azzal, hogy megtekin−
ti a kiállított képeimet, reményeim szerint
számíthat arra, hogy színes, érthető, nyugodt
világba csöppen néhány percre.
Szívből ajánlom tehát ezt a kiállítást mindazok−
nak, akik még szeretik és tisztelik a hegyeket, völ−
gyeket, folyókat, patakokat, fákat és réteket, és
rohanó hétköznapjaikban nem sajnálnak maguk−
tól néhány nyugalmas pillanatot.
Megtisztelő figyelmüket megköszönve, üdvözlet−
tel:

Nagy Zsolt

Könyves Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtár, Tarcal

Tisztelettel meghívja Önt és Ismerőseit

Nagy Zsolt
Festőművész−előadóművész−tanár

képzőművészeti kiállításának megnyitójára.

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” kiállítóterme
Tarcal, Rákóczi út 4.

Időpontja: 2009. április 26. (vasárnap) 16 óra

Kiállítást megnyitja: 
Baracskai László 

Tarcal község polgármestere

Közreműködik: 
„8−kor” Színház Társulata 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Működik a Tarcal TV
Hosszú időszak után újból látható a kábeltévén a Tarcal Tv
műsora. Miután a PR Telecom áttért a korszerűbb optikai
kábelen való műsorszórásra,egy ideig nélkülözni kellett a
tarcali előfizetőknek saját hazai csatorna műsorát. Ennek
egyrészt technikai, másrészt műsorszórás−jogi, har−
madrészt pénzügyi okai voltak. Miután az elmúlt hat
hónapban sikerült ezeket az okokat felszámolni,reméljük
minden régi és új előfizető örömmel veszi,hogy követheti a
tarcali eseményeket. Küldhet ünnepi üzeneteket és hir−
dethet is a képújságban.
Ezúton szeretném megköszönni Fojt István Úrnak a PR
Telecom tulajdonosának kompromisszum készségét, mely
révén újból nézhetik a tarcaliak saját pátriájuk történéseit.

Baracskai László
polgármester

Végre!

Pünkösdi Sakkverseny a
Borfaluban

Immár hagyományosan rendezik meg Tarcalon − május
30−31−én − a Pünkösdi Sakkversenyt. Ebben az évben is
több településről − valószínűleg külföldről is − érkeznek
sportolók községünkbe − tájékoztatta lapunkat Kovács
Attila a verseny egyik szervezője. Részletesen a viadalról
következő számainkban adunk tudósítást.
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Idén is megrendezésre került a tarcali
Klapka György Általános Iskola
szervezésében és lebonyolításában a
"Szomszédolás" elnevezésű kistérségi
vers és prózamondó verseny. 
Az előzetes jelentkezéseket követően
április 8−án a tokaji kistérség 11
települése közül 6 helyiség iskolájából
84 tanuló érkezett a nemes megméret−
tetésre. A szervező település igazgató
asszonya Bártfainé Varga Györgyi
meleg szavakkal köszöntötte a megje−
lenteket a Kovács Józsefné által
vezetett énekkar kis műsorát követően.
A korcsoportonként zajló meghallgatás
zsűrije, a települések pedagógusai,
remekül felkészült nebulókkal
találkozhatott idén is.
Az izgalmas versengést követően
pedagógusaink feszültség oldására
megvendégelték a diákokat és
kísérőiket, ezt követően meglátogatták
a „6 Puttonyos Borfalu” kiállításait. 
A díjátadás is itt, az intézmény konfer−
enciatermében zajlott.
Bártfainé Varga Györgyi a verseny
rövid értékelése után Hunkó Emese
igazgatóhelyettes asszony segítségével
adta át a jól megérdemelt okleveleket,
emléklapokat és könyvjutalmakat. 

A verseny díjazottjai
1−2. osztály vers
I. Jászai Lili Tokaj
II. Lakatos Julianna Bianka
Bodrogkeresztúr
III. Gál Péter Zoltán Tarcal
próza
I. Koroknai Nadin Csobaj
II. Koroknai Norina Csobaj
III. Kis Imola Villő Csobaj
3. osztály vers
I. Babos József Taktabáj

II. Soltész Csenge Tarcal
III. Fegyveres Gergő Tokaj
próza
I. Fekete Tamás Dávid Tarcal
II. Borbély Lili Tokaj
4. osztály vers
I. Kovács Bianka Tokaj
II. Motkó PatrikTarcal
próza
I. Szakos Fanni Tarcal
II. Ádám Beatrix Csobaj
III. Vadászi Gábor Taktabáj
5−6. osztály vers
I. Krajczár Aranka Jennifer
Tarcal
II. Haszara Barbara Tokaj
III. Kis Botond Tokaj
próza
I. Szabó Fanni Tarcal
II. Balogh Mercédesz Taktabáj
III. Ivanics Dániel Csobaj
7−8. osztály vers
I. Kovács Marietta Tarcal
II. Bancsók Renáta Taktabáj
III. Liszkai Kristóf Tokaj
próza
I. Sípos Helga Tarcal
II. Árvai Gabriella Tokaj
III. Kun Fruzsina Tokaj
Versíró pályázatra kilenc írás érkezett
tokaji és tarcali gyerekek tollából.
Versíró díjazottak: Borz Barbara,
Szakos Fanni Tarcal
Köszönetet mondunk Tarcal Község
Önkormányzatának, a Klapka György
Általános Iskola Diák−önkormányzatá−
nak és a Tarcal Jövőjéért
Közalapítványnak, hogy támogatásuk
révén a versengő diákok értékes
jutalomban részesülhettek.
Gratulálunk valamennyi tanulónak és
felkészítőiknek!

Olvassák szeretettel a két tarcali
kisdiák nyertes versét:

Borz Barbara:  A gyerekek
Gyerek vagyok játszhatok,
Iskolába járhatok,
Ott a fiúk fociznak,
Itt a lányok koriznak.

Zongorázni járhatok,
Szép muzsikát játszhatok,
Hogy ha éppen segítek,
A szüleim örülnek.

Ha szorgalmas vagyok,
Kitűnő bizonyítványt kapok,
Ezért kedvem mindig jó,
Gyereknek lenni jó.

Szakos Fanni: A gyerekek

Nincs más dolgunk
mint a játék,
mert a lecke
kész van már rég.

Játszunk, tanulunk,
szórakozunk ma is,
irigyelnek minket
Az idősebbek is.

Kötelesség
a tanulás,
Csábít minket 
a sok tudás

Sok munkánknak
beérik a gyümölcse,
ha gyűlnek az ötösök
a leckekönyvünkbe.

Jó a sorsunk
nem tagadom,
iskolásnak
lenni jó nagyon.

Szomszédoltunk

Képünkön a verseny 
díjjazottjai.

Fotó:
D. Aranka
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Sport
Huszonkettőből huszonkettő!

Az FC Tarcal megyei II. Keleti csoportban szereplő labdarúgó
csapata tovább menetel. Imár 22 mérkőzést nyert meg zsinórban,
így magabiztos előnnyel áll az élen.
Az előző lapszám zárása óta lejátszott mérkőzések rövid krónikáját és
a tabella állását adjuk közre az alábbiakban.
19. forduló:
BOLDOGKŐVÁRALJA − TARCAL 1−2 (1−1)
Boldogkőváralja, 150 néző. V.: Vass. A 75. percben félbeszakadt.
G.: Egyed, Szegedi. Jó: az egész csapat. Ifi: 1−3.
A szövetség később 3−0−al igazolta a 3 pontot Tarcal javára! 
20. forduló:
TARCAL − BODROGKISFALUD 3−2 (2−1)
Tarcal, 200 néző. V.: Márkus.
G.: Papp, Egyed, Takács. Jó: az egész csapat. Ifi: 5−2.
21. forduló:
PRÜGY − TARCAL 3−5 (3−1)
Prügy, 300 néző. V.: Rendek.
G.: Egyed (2), Staviarszki, Szegedi,  Benczik. Jó: az egész csapat.
Ifi: 5−1.
22. forduló:
TARCAL − GÖNC 4−1 (1−1)
Tarcal, 100 néző. V.. Jakkel.
G.: Takács, Szegedi, Szutorcsik, Egyed. Jó: az egész csapat. Ifi: 4−2.

A bajnokság állása:
1. Tarcal  22   22    −     −   117−33  66     
2. Sárospatak  22   18    1     3   76−23   55     
3. Mád  22   16    3     3   60−27   51     
4. Gönc  22   13    5     4   65−32   44     
5. Karcsa  22   13    5     4   84−33   42    (−2 pont)  
6. Erdőhorváti  22   11    3     8   63−34   36     
7.  Bodrogkisfalud  22   11    3     8   55−37   36     
8. Tiszakarád  22   10    2   10   56−69   32     
9. Boldogkőváralja  22   10    1   11   50−56   31     
10.Prügy  22     9    2   11   52−68   29     
11.Pácin  22     6    4   12   37−57   22     
12.Tokaj  22     4    7   11   23−51   19     
13.POSA FC Pálháza  22     3    3   16   31−77   12     
14.Olaszliszka  22     3    2   17   27−86   11     
15.Györgytarló  22     3    2   17   30−90   11     
16.Taktakenéz  22     1    3   18   16−69   6     

Az ifi élmezőnye: 
1. Tokaj  22   20   0   2   151−35   60     
2. Prügy  22   18   2   2   112−35   55    (−1 pont)  
3. Sárospatak  22   17   4   1   103−22   55     
4. Tarcal  22   15   1   6   101−57   46     
5. Boldogkőváralja  22   14   1   7    67− 44   43   

Kamion STOP
Megunva a kamionok károkozásait,
Bodrogkeresztúr − Tokaj − Tarcal
települések összefogásával forgalom−
lassító demonstrációt szervezünk
2009. május 8−án pénteken. 
Külön−külön semmit sem tudunk
elérni! Fogjunk össze! Változtatásra
csakis együtt van esélyünk! 
Ha: megunta a kamionok szágul−
dozását településünkön át,
Ha: szeretné, hogy gyermeke épség−
ben hazaérjen,
Ha: nem akarja hogy házfalai tovább
repedezzenek,
Ha: szeretné nyugodtan végig aludni
éjszakát,
Ha: kerékpárral is szeretne biztonsá−
gosan közlekedni!

*
Kérjük, csatlakozzon és aktívan
vegyen részt 2009. május 8−ra
szervezett forgalomlassító demon−
strációnkhoz!

Részletek szórólapokon, plakátokon!

Elit mezőnyben az 
FC Tarcal

Az NB I−től a megyei II−ig egyetlen
labdarúgó csapat 100%−os az ország−
ban az FC Tarcal! Gratulálunk FIÚK!
Veretlen gárda sincs sok már a
2008/2009−es bajnokságban. Összesen
− a Tarcallal együtt − hat.
Az NB III. Bakony csoportban a
Héviz, a megye I−es csapatok közül a
Budapest I.o.−ban játszó Rákoscsabai
KSK. A megyei II−esek közül pedig a
Tarcalon kivül a Fejér megyei
Csákvár, a Győr−Moson−Sopron
megyei Répcementi SE valamint a
Nógrád megyei Bercel. 
A korábbi 100%−os Nógrád megyei
együttes a Mihálygerge − amelyikkel a
Tarcal megmérkőzött a téli szünetben
− tavaszal már két vereséget is
elszenvedett.

A sport oldalt írta és összállította:

Mező Lászó


