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A HÓNAP ÜZENETE
„Az emberi nemnek hivatása nem a rontás,
pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon,
alkosson, teremtsen”
Széchenyi István

Tájékoztató
a 2009. május 6−án megtartott testületi ülésen
történtekről
A Képviselőtestület a május 6−án megtartott ülésén
tájékoztatót hallgatott meg a szilárd hulladék közszol−
gáltatás problémáiról. A ZHK. Kft képviselője elmond−
ta, hogy a ZHK jelenleg 62 településen szolgáltat, s
tulajdonrésszel bír a Szerencset és még 3 települést
ellátó közszolgáltató szervezetben. Lengyel Attila azt
is tudatta a képviselőkkel, hogy ez utóbbi szolgáltatási
területen lehetőség van 60 l−es kuka igénybevételére is,
de annak egyszeri ürítési díja magasabb, mint a ZHK
területén a 120 l−es edény egyszeri ürítési díja.
A Kft−nél látják a problémát, s személy szerint ő maga
is igazságtalanságnak tartja azt, hogy sok esetben olyan
szolgáltatást kell megfizettetni az ingatlantulajdonos−
sal, amelyet igénybe sem vesz, ezért kezdtek el egy 6
településre kiterjedő kísérletet. Ezeken a településeken
a szállítójárművet mintegy 5 millió forintos költséggel
olyan berendezéssel szerelték fel, amely méri az egyes
családok által kitett hulladék mennyiségét, s ezáltal
igazságosabb díjfizetési rendszer alakítható majd ki.
A kísérlet sikerétől függően dönt majd a ZHK köz−
gyűlése arról, hogy kiterjesztik−e az egész szolgáltatási
területre az elszállított hulladék mérését. Azonban azt
is elmondta, hogy egy ilyen rendszer bevezetése
komoly költségekkel jár, s valakinek ezt meg kell
fizetni.
A
Képviselőtestület
a
Tarcali
Bornapok
főszervezőjétől tájékoztatást hallgatott meg a ren−
dezvény tervezett programjáról, illetve döntött annak
időtartamáról.
Zárt ülés keretében a Klapka György Általános Iskola
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat tár−
gyalták meg a képviselők, és 2009. július 14. napjától 5
év időtartamra a jelenleg megbízott igazgatót,
Bártfainé Varga Györgyit választották igazgatónak.
P. Á.

Május − Pünkösd, vagy Ikrek hava
Amikor e sorokat vetem papírra, már két hónap telt el
anélkül, hogy az áldásos tavaszi eső megöntözte volna
földjeinket. Ma már az is esőért fohászkodik, aki amúgy
nemigen törődött a meteorológiával. Sokunknak okoz
ez bosszúságot, a mezőgazdálkodóknak kifejezetten
kárt.
Mert egyébként gyönyörű hónap ez a Május. Nem
véletlenül mondják „szerelmesek hónapjának”. Ilyenkor
legszebb a természet zöldje, s leggazdagabb a virág−
pompa. Már piroslik a korai cseresznye, a szamóca
finom illata csábít gyümölcsevésre.
Ikrek haváról a 20. századi tragikus sorsú költőnk jut
eszembe. Száz éve született Radnóti Miklós, akinek ver−
seiből a hazaszeretet, a hűség, a remény, és a humánum
árad felénk.
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. A rend−
szerváltás után lett háromnapos ünnepi hétvégévé. De
talán nem ezért fontos a keresztény ember számára.
Jézus kereszthalála és feltámadása után ötven nappal
így kaptak megerősítést az elárvult, és emberi mivoltuk−
ban ingatag tanítványok. Ez a megerősítés felvértezte az
apostolokat küldetésükhöz szükséges hittel, erővel,
tudással, bátorsággal, és így indulhattak el a pogány
világ megtérítésére.
Májusban már láthatók a közmunka programban
résztvevők munkájának nyomai, eredményei.
Kitakarításra kerültek a régi temetőink. Nem kis munka,
hiszen a régi sírokat és környékét már nincs aki gon−
dozza. Egyre több utcában kerülnek kitisztításra az
árkok, átereszek. A női brigád a közterületek karban−
tartásával foglalkozik. Megújul a vasútállomáshoz
vezető járda is, új betonozott járófelülettel. Ezen kívül
az iskolánál, a sportpályán, a Református Parókiánál, az
Arany János utcánál, a Mandulási− pincesornál folynak
különböző munkálatok. Kérem, becsüljék meg az
elvégzett munkákat! Mint ahogy a Programban
résztvevők is megérdemlik a jó szót tevékenységükért,
hiszen többségük a rábízott feladatot tehetségéhez
mérten becsülettel elvégzi.
Sajnos ehhez a közmunka programhoz az állam csak a
munkabért adja, de az eszközre, anyagra már sajá−
tunkból kell költeni.
Így nagyon jól jönnek azok a vállalkozói felajánlások,
amelyek ebben segítenek.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Május − Pünkösd, vagy Ikrek hava
ANYAKÖNYVI

(Folytatás az első oldalról)
Itt szeretném ezúton megköszönni Böszörményi Sándornak a
parkosításhoz és betonozáshoz nyújtott föld és sóderszállít−
mányát. Csatlós Zoltán és Tóth Tibor egy−egy kocsi sóderrel
járult hozzá a Vasút utcai járda építéséhez. Mihalik József
szaktudását és szabadidejét áldozta a Katolikus templom körüli
díszrács és kapu elkészítéséhez. Örömmel látom, hogy sokan
virágosítják a házuk előtti területeket. Remélem, egyszer ez
olyan szintű lesz, hogy benevezhetünk a Virágos Magyarország
versenybe is. Ennek egyik szép színfoltja a Tarcali Fogadó, amit
virágpompába öltöztetett Szadai György. Jó látni, hogy már van−
nak követői több vállalkozás részéről is.
Ja, és „kampány” van!
Ha a plakátokat nézem, nem érzem, hogy miért fontos ez az
Uniós választás. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a politikai
elit továbbra is kiskorúnak néz bennünket, választópolgárokat,
és nem is akar a lényegről kommunikálni velünk.
Eszembe jut a népdal „hát én immár kit válasszak” sora!
Gondban vagyok! Hitem van, de ez nem a politikusoké. Nehéz
lesz a választás, de el kell mennünk, mert 22 magyar
képviselőnek ott a helye Európa Parlamentjében.
Baracskai László

HÍREK

HALÁLESETEK
2009. április
− Simku Józsefné sz: Szadai Éva,
(született: 1946.)
volt Tarcal Szondi u. 17. sz. alatti lakos
elhunyt április 5−én.
− Kiss József (született: 1944.)
volt Tarcal Ifjúsági ltp. 6/1. sz. alatti lakos
elhunyt április 23−án.
− Rácz Sándor (született: 1947.)
volt Tarcal, Zrínyi u. 45. sz. alatti lakos
elhunyt április 28−án.
− Csáti Lajos (született: 1959.)
Volt Tarcal Ifjúsági ltp. 21/2. sz. alatti lakos
elhunyt április 29−én.

Részvétünk!

Házasságkötés
2009. április
Kovács András és Éles Ilona
tarcali lakosok 2009. április 12−én
esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!
Péter Andrásné
anyakönyvvezető

Születések
2009. április
Lakatos Dzsenifer Rózsa
2009.04.02
Szülei: Lakatos Alexandra, Mata Lajos
Bukó Klaudia Alexandra
2009.04.04
Szülei: Bukó Mária, Lakatos Gusztáv
Mészáros Gergő és Mészáros Luca
2009.04.08
Szüleik: Koleszár Krisztina, Mészáros Lajos
Urbán János
2009.04.17
Szülei: Lakatos Viktória, Urbán János
A szorgos kezek nyomán szépül településünk

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők
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ISKOLAI HÍREK
Évzáró
Értesítjük a Tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy a
Klapka György Általános Iskola
8. osztályos tanulóinak Ballagási Ünnepségét
2009. június 13−án 10 órai,
Tanévzáró Ünnepségét
2009. június 19−én 17 órai kezdettel tartjuk.
a Klapka György Általános Iskola Vezetősége

*
Iskolai Színjátszó csoport
A Klapka György Általános Iskola színjátszói az iskola
gálaműsorán sikeresen bemutatták az éven tanult új
jeleneteket. A gyerekek kitartó munkája, lelkesedése, a
szülők támogatása meghozta gyümölcsét, látványos, szín−
vonalas előadást láthattak a nézők.
Az osztatlan sikert megkoronázza, hogy a szomszéd
község is meghívta vendégszereplésre a gyerekeket,
aminek nagyon örülünk.
A diákok munkáját Baracskai László polgármester úr
külön is elismerte, vendégül látta őket a helyi cukrászdába.
Köszönjük figyelmességét, hiszen ezzel nagy örömöt és
meglepetést okozott a gyerekeknek!
Váraljai Angéla
drámatanár
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Nemzeti Zarándoklat
Június 12−én 8 óra 30−kor községünkbe érnek
Bodrogkeresztúr felől a Nemzeti Zarándoklat
keleti ágának résztvevői.
A zarándoklat célja, hogy békés demonstráció−
val megmutassa a vidék erejét, és kimondja,
hogy elég a politikai elit kisdedjátékaiból.
Nem akarhatjuk, hogy a fejünk felett, és a
talpunk alól kiárusítsák, lenyúlják nemzetünk,
településeink értékeit. Egymásnak ugrasztják a
lakosság különböző rétegeit, s közben a
Parlament folyosóin mutyiznak a bőrünkön.
A zarándoklatot támogatják a történelmi egy−
házak. Arra kérünk mindenkit, hogy a
keresztény szellemiség örök értékeinek zsinór−
mértéke szerint vegyen részt a zarándoklaton.
Hacsak településen belül is, de csatlakozzon
hozzá! A rendezvénytől a pártpolitikát távol
kívánjuk tartani!
A Nemzeti Zarándoklatról részletesen mindent
megtudhat a

www.nemzetizarandoklat.hu
internetes oldalról.

Támogatói felhívás
Táncos pályafutásunk folytatásához keresünk
támogatókat adóvisszaigazolási kedvezmén−
nyel.
Elérhetőség: 06−70/770−8502
5 éve tartó táncos pályafutásunk folytatásához
keresünk támogatókat, melyből finanszírozni
tudnánk ruháinkat és az elkövetezendő
edzőtáborokat
(adóvisszaigazolási
ked−
vezményre jogosító számlát tudunk kiállítani a
támogatásról).
Kosárkó Roland

A Rendőrség
Körzeti megbízott
(KMB)

telefonszáma:

06−30/900−77−49

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

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2009. JÚNIUS 19.
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Európai Választás
Az Európa Parlament (EP) az EU egyetlen, közvetlenül a
polgárok által választott testülete. A demokratikus legit−
imitás szempontjából, tehát ez a legerősebb európai
intézmény. Az európai polgárok a júniusi választáson 736
képviselői helyről döntenek. Ezen belül Magyarország 22
képviselőt küld. De ne felejtsük el, hogy mind a felvidé−
ki, mind az erdélyi magyar politikai erők indítanak jelöl−
teket. Persze gyakran elhangzik, hogy az EP nem a
nemzetek szintjén politizál, de mégsem mindegy, hogy
szerencsés esetben annyi magyar képviselő juthat mandá−
tumhoz, mint amannyit például a Balti−államok összesen
adnak.
Az EP három alapvető feladata az európai jogszabályok
elfogadásához, az EU intézmények − különösen a Európai
Bizottság − feletti demokratikus felügyelethez és költ−
ségvetési hatalom gyakorlásához kötődik. A választóktól
kapott erős legitimitásával függ össze, hogy az utóbbi
években növekedett az EP jogalkotási szerepe. A
jogalkotási tevékenységének többségénél. az EP nem
pusztán kifejezi véleményét, hanem az Európa Tanáccsal
(a legfőbb döntéshozó szerv) együtt gyakorolja a
jogalkotási hatáskört (ez az ún. együttdöntési eljárás).
A Parlament Európai Bizottság feletti felügyeleti
szerepéről sajnos nagyon korán sikerült nagyon keserű
tapasztalatokat begyűjtenünk. A magyar biztos−jelölt
szakmai felkészültségét 2006−ban ugyanis épp az EP
találta kevésnek ahhoz, hogy az energia ügyekkel
foglalkozhasson. Így végül Magyarország az európai
szempontból súlytalan vám− és adóügyi tárcát kapta meg
a Bizottságban. Az Európa Biztosság mandátuma
októberben jár le. A most megválasztott képviselők első
komoly „bevetése” a Bizottság elnökének és tagjainak
„alkalmassági vizsgája” lesz.
Az EU költségvetését a Bizottság és a Tanács tervezi, de
teljességében a Parlament fogadja el Az EP a Tanáccsal
közösen felügyeli az uniós költségvetést, és befolyásol−
hatja az EU kiadásait is. 2010−2011−ben például az összes
2007−2013 között futó EU politikát és programot értékel−
nie kell majd a Parlamentnek (többek között − objektív
mércék alapján − azt is, hogy a tagországok mennyire
fértek hozzá a forrásokhoz). Ebből a szempontból a
képviseletünk tétje elég komoly. A válság miatt pillana−
tok alatt elolvadt a „nemzetek fölöttiség” vagy a tagorszá−
gok egyenlőségének eszméje. A régi tagállamok
összezártak, s máris olyan reformok mellett érvelnek,
amelyek nekünk és a többi „új” tagállamnak ked−
vezőtlenek lennének.
Mifelénk nagy dörgedelmek között szokták zengeni,
hogy ez a választás is belpolitikai üggyé vált. Hát ez
szerencsére így van! A tagországok polgárai számára az
EU nem Brüsszelben vagy Strassburgban van, hanem
ahol éppen élnek, mondjuk Magyarországon, Hegyalján,
Tarcalon. Magyarországon jó sokan arról győzködik a
polgárokat, hogy elvont eszmék, magasztos etikai értékek
alapján kellene választani. Persze így a kutya sem fog a

szavazó urnához járulni. Közben az EU intézményei min−
denféle ajánlásokat tesznek a jó „kormányzásról”, pro−
gramokat, sőt reklámokat finanszíroznak annak
érdekében, hogy tudatosítsák: az EU kész és képes a pol−
gárok közvetlen tapasztalatain nyugvó vélemények (lásd
a választók akaratának) befogadására.
Szóval alapvetően nem az „európai demokrácia
működtetése”, a „demokrácia deficit csökkentése” és
egyéb jelszavak miatt érdemes június 7−én a szavazó
urnához járulni. A közvetlen az országos, a térségi és
települési tapasztalataink és érdekeink alapján vehetünk
részt a választáson. Alapvetően ebből következik, hogy
azok a pártok fognak képviselői mandátumokat szerezni,
akikről a választók elhiszik, hogy a településitől az euró−
pai szintig (oda− vissza) képesek megjeleníteni az
akaratukat. Keverednek a dolgok? Dehogyis csak több
szinten zajlanak, pont úgy mint egy rendes országos,
vagy önkormányzati választáson.
Palik Zoltán

Köszöntő pedagógus napra
Füle Lajos:
PEDAGÓGUS
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el−eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz−harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz−harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt−azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s − bár tán nem érzi −
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk−e hát neked, magunkban,
"LÉLEK SZOBRÁSZA":
PEDAGÓGUS?!
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A Szőlészeti Szakkör
helyt áll
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Akik akadályoztatásuk miatt nem vehették át kitüntetéseiket,
lakásukon keresik fel a Szövetség részéről.
A kertbarát mozgalom megbecsülése és elismerése így zajlik
Sportnyelven szólva, a Szőlészeti Szakkör évről−évre. Tájékoztatónk egyben figyelem felkeltés azok felé,
széles mezőnyben vetélkedik a Deák Imre akik Szakkörünk iránt érdeklődnek vagy csatlakozni
nyugdíjas szaktanár vezetése alatt működő, szándékoznak a jövőben.
Leskó Imre
három
megyét
összefogó
Kertbarát
Fotó:
Nyusti
Sándorné
Szövetségben. A szőlészet, borászat,
gyümölcs, kertkultúra rajongóit tömörítő, civil
szervezet, döntő többségben nyugdíjasokat, de
aktív vállalkozókat, családi vállalkozásokat
évről−évre gazdag programmal, pályázatokkal,
borversenyekkel, pogácsasütő és pálinkamust−
rával, egyéb időszerű eseményekkel hoz
mozgásba.
Ebben a környezetben és légkörben állnak
helyt a tarcali szőlészek, borászok, kertbarátok.
A 2008. évre meghirdetett megmérettetések
közül a szőlészet, borászat és a pogácsasütő és
pálinkamustrában voltunk érdekeltek. Ezekről
az eseményekről, az elért eredményekről újsá−
gunk tájékoztatta az olvasókat.
Az egész évi helytállásunk csúcspontja 2009.
május
8−án,
a
Miskolc
Városháza
Dísztermében megtartott, bensőséges ünnep−
Nyusti Sándor átveszi a jól megérdemelt elismertását
ség keretében kiosztott serlegek és oklevelek
átadása volt.
A vasutassztrájk ellenére a meghívottak jelen−
tős hányada személyesen ott volt.
Az ünnepélyesség keretei látványosak voltak. Kilencvenötödik születésnapja alkalmából nagyon sok
Három Bor Lovagrend képviselői is jelen szeretettel köszöntjük Monoki János bácsit. Erőt, egészséget
voltak e rangos eseményen. Köszöntők után és további tevékeny életet kívánva!
ünnepi beszédet mondott Hajdú Imre nyugdíjas
újságíró, a Kertbarát Szövetség krónikása. Ezt
Az Idősek Klubja gondozónői és az intézményvezető
követően az eseményhez illő dalokat adott elő
Szász Béláné.
a Szirmai Asszonykórus.
Az elismeréseket, jutalmakat a B.A.Z. Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezető
munkatársai adták át. Az okleveleket Orosz
István a Szakigazgatási Hivatal Főigazgatója és
Deák Imre a Kertbarát Szövetség Elnöke írta
alá. A kertbarát körök vezetői díszoklevelet és
serleget vehettek át.
Tarcali díjazottak: Kovács Kálmán (Legszebb
Borház), Pataky Sándor Ákos (Legszebb
Borházudvar), Szabó Lajosné (Legszebb
Lakópark).
Kiváló Szőlőültetvény díszoklevelet kaptak:
Bócsi Lajos, Ifj. Dorogi István, Géczy
András, Fábián Ferenc, Nyusti Sándor,
Tapody Németh Sándor.
E sorok írója díszoklevelet és serleget vett át a
40 éves szakköri munkáért.
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Júniusi ünnepek
Szent Iván hava − Nyárelő hava − Napisten hava
június 04. Trianon emléknapja. Az I. világháborút lezáró
ún. Versailles−Washingtoni békerendszer részeként íratták
alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis
Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4−én.
június 05. Környezetvédelmi világnap. "Az embernek
alapvetően joga van a szabadsághoz, egyenlőséghez és a
megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben,
amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget."
június 07. Pedagógus nap. Egy 1951−es minisztertanácsi
határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elis−
meréseként június első vasárnapját pedagógus napnak nyil−
vánította.
június 21. Apák napja. Az Egyesült Államokban
kezdeményezték először az apák megünneplését a század
elején, magyarországi meghonosítására 1994−ben a Borsod
megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.
június 21. Nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete.
Június 21−e a csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a
leghosszabb a Nap égen megtett útja, a Ráktérítő maga−
sságában tűz merőlegesen a földre.
A zene ünnepe. Maurice Fleuret francia zenetudós javasol−
ta, hogy a nyár első napját
a világon mindenütt zenév−
el köszöntsék.
június 22. Weöres Sándor születésnapja (1913.) költő,
műfordító, drámaíró.
június 23. Olimpiai nap. 1894. június 23−án Pierre de
Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a
„Kongresszus az olimpiai játékok felújítására”, amelyen
elhatározták az olimpia eszme újjáélesztését. Ennek
emlékére e nap az olimpiai emléknap.
június 24. Szent Iván napja. Az év legrövidebb éjszakáján
a nyári napfordulót ünnepeljük. A régiek hiedelme szerint
varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörténhet, a
kívánságok teljesülhetnek. A néphagyományokhoz illően −
világszerte − örömtüzeket gyújtanak, melyeknek csodás erőt
tulajdonítanak.
Szent Iván−éji Vigasságok, avagy a szerelmesk éjszakája
c. e naphoz kötődő rendezvényünket június 27−én tarjuk.
június 25. Karinthy Frigyes születésnapja (1887.) író,
költő.
június 26. A közalkalmazottak napja.
június 27. A cukorbetegek világnapja. Először 1991.
június 27−én rendezték meg. A diabetes, elsősorban a 2−es
típusú cukorbaj, olyan idült cardiovasculáris kóros állapot,
melyhez hyperglycaemia csatlakozik.
június 30. A keresztény vértanúk emléknapja. Róma
városának vértanúi a város égését (július 17−23.) követően
haltak meg azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem
ismerjük, valamennyien Szent Péter és Pál tanítványai
voltak.

Szőlőfelvásárlási
szerződések kötése!
A Tokaj Kereskedőház Zrt. újabb 3 éves időtar−
tamra szőlőfelvásárlási szerződéseket köt azokkal
a termelőkkel, akikkel korábban is volt felvásárlási
szerződése és a termelők az abban vállalt
kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek.
A felvásárolandó szőlő mennyisége és a szerződött
terület nagysága nem növekszik.
A szerződés kötésekre az adott hegyközségek
irodáiban kerül sor.
A tarcali időpont: 2009. június 16−án 8 órától 15
óráig.
Mindenki hozza magával: személyes adatait, a
régi szerződését, a felvásárlási jegyeket, az adóa−
zonosítóját és adószámát, őstermelői igazolványát,
hegyközségi tagsági számát, bankszámla számát,
hegyközségi területi igazolást.
Marcinkó Ferenc
Termelési és műszaki igazgató

HIRDETÉSEK
Új kertes 4 szobás 160m2−es összkomfortos
sorház szigetelve, műanyag nyílózva eladó.
Érdeklődni: Ifjúsági Ltp 19/2. vagy 20/53−11−
667 telefonszámon.
*
Eladó!
Kovácsolt vaskerítés, új plazma TV, új
gáztűzhely, új sorszekrény, új francia ágy.
Érdeklődni: Ifjúsági Ltp 19/2. vagy 20/53−11−
667 telefonszámon.
*
Kétszárnyú, szigetelt, fa
GARÁZSAJTÓ
ELADÓ (tokkal, zárral, reteszekkel, kitá−
masztókkal, teljesen kompletten)
méret (szél x mag): 2350 x 2125 mm
Érdeklődni: Munkácsy u. 38. Tel: 30/260−1871
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Munkához jutási lehetőségek bemutatása
A Lehetőséget Mindenkinek Alapítvány országos
tájékoztató rendezvény sorozatának állomásaként
Tokajban
tartott
lakossági
fórumot
a
munkanélkülieknek,
vállalkozóknak,
és
intézményvezetőknek arról, hogy milyen feltételekkel
és milyen módon támogatja az állam a munka világába
visszakerülni akaró embereket.
A rendezvény házigazdájaként Dóka János a Dél−
Zempléni Nektár Leader Vidékfejlesztési közösség
munkaszervezetének vezetője számolt be az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program eddigi tapasz−
talatairól és további lehetőségeiről. Ismertette a
beérkezett 99 pályázat helyzetét. Elmondta, hogy a
pályázatok feldolgozása nagy erőkkel folyik.
Információi szerint országos szinten a helyszíni szem−
lék 90 %−ban már lezajlottak, melynek során elsősor−
ban a felújítási beruházásokat vizsgálták és vizsgálják
az MVH munkatársai.
A lakossági fórum második blokkjában Posta György
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Tokaji
Kirendeltségének vezetője a START Program előnyeit
ismertette előadásban az érdeklődőknek. Elmondta,
hogy kik jogosultak a START, a START EXTRA, és a
START PLUSZ kártyák kiváltására. Hangsúlyozta a
START kártyával rendelkezőkre vonatkozó támogatási

Nosztalgiáztunk
A Tiszavidéki Vasút Debrecen − Nyíregyháza
− Miskolc vasútvonalán 1859. május 24−én
indult meg a menetrend szerinti közlekedés.
A Magyar Államvasutak Zrt. gőzvontatású
nosztalgiavonat közlekedtetésével ünnepelte
meg a 150 éves évfordulót. Többek között
településünkön is időzött a különleges
szerelvény május 23−án, szombaton. A
félórás itt tartózkodás alatt a vasútigaz−
gatóság több illusztris személye is vendégünk
volt. Butta László alpolgármester úr köszön−
tője után dalos pacsirtáink, a Hagyományőrző
Egyesület tagjai, népdalokkal üdvözölte láto−
gatóinkat. Közben a lakosok megtekinthették
a szerelvényt belülről is. Többen tovább is
utaztak a következő megállóig, Szerencsig.
Képünkön a sok nosztalgiázni vágyó igyek−
szik a vagonok felé.
D.A.

lehetőségeket a vállalkozók részére. Elmondta még a
jelenlévőknek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a
Országos Foglalkoztatási Alap, és a Szociális
Minisztérium által minden évben kiírt pályázatok ered−
ményeit, lehetőségeit.
A tájékoztató harmadik előadását Török Zsolt ország−
gyűlési képviselő, az „Út a munkához” program
miniszteri biztosa mutatta be a tisztelt jelenlévőknek.
Előadásában ismertette az „Út a munkához” program
célját, melynek segítségével a kormányzat munkához
kívánja jutatni a munkanélkülieket, szociális segélyben
részesülőket. Elmondta, hogy a program áprilisban
elindult, és az ország minden települése élt a
lehetőséggel, hogy a szociális segélyek helyett
munkához jutassa a hátrányos helyzetben lévőket. Ez a
program, ahogyan a neve is mutatja egy folyamat,
amelynek segítségével a munkaerőpiacról hosszú ideje
kiszorult emberek is újra visszatalálhatnak a munka
világába. A rendezvénysorozat célja is az, hogy minél
több információt gyűjtsön − az egész országban − a
program eddigi tapasztalatairól és a jó gyakorlatokat,
esetleges hibákat feltárja a tökéletesítés érdekében.
Borzné Lovász Borbála
D.Z. Nektár Leader Nonprofit Kft.
munkatársa
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Sport
Csak a veretlenség lett oda
Az FC Tarcal megyei II. Keleti csoportban szereplő
labdarúgó csapata tovább menetel, noha a veretlen−
ség már a múlté, de a magabiztos első hely nem. A
gárda töretlenül halad a tarcali foci legnagyobb
sikere felé!
Az előző lapszám zárása óta lejátszott mérkőzések
rövid krónikája és a tabella állása.
23. forduló
TARCAL – GÖNC 4−1 (1−1)
Tarcal, 100 néző. V.: Jakkel.
G.: Takács, Szegedi, Szutorcsik, Egyed. Jók: az egész
csapat. Ifi.: 4−2.
24. forduló
POSA FC−PÁLHÁZA – TARCAL 0−5 (0−4)
Pálháza, 50 néző. V.: Molnár.
G.: Bencsik (2), Egyed, Takács, Szegedi. Jók: az egész
csapat. Ifi: 2−8.
25. forduló
TARCAL – SÁROSPATAK 3−3 (3−2)
Tarcal, 200 néző. V.: Bárczi.
G.: Papp, Szegedi, Egyed. Kiállítva: Marton (81.). Jók:
az egész csapat. Ifi: 4−5.
26. forduló
ERDŐHORVÁTI – TARCAL 2−1 (1−1)
Erdőhorváti, 200 néző. V.: Nyircsák.
G.: Bencsik. Jók: az egész csapat. Ifi: 1−11.
27. forduló
TARCAL – MÁD 3−1 (1−1)
Tarcal, 200 néző. V.: Kátai.
G.: Bencsik (11−esből), Papp (11−esből), Egyed. Jók:
az egész csapat. Ifi: 5−5.
28. forduló
TISZAKARÁD – TARCAL 3−1 (1−1)
Tiszakarád, 150 néző. V.: Borza.
G.: Egyed. Jók: mindenki. Ifi: 2−0.
A felnőtt bajnokság állása:
1. Tarcal
27 24 1 2 130 −42
2. Sárospatak
27 21 3 3
91−29
3. Gönc
27 17 5 5
83−34
4. Mád
27 17 4 6
67−36
5. Erdőhorváti
27 15 4 8
80−40
6. Bodrogkisfalud
27 15 4 8
69−44
7. Karcsa
27 14 6 7
94−55
8. Boldogkőváralja
27 14 1 12 78−66
9. Tiszakarád
27 13 2 12 68−83
10.Pácin
27 9 4 14
56−77
11.Prügy
27 9 3 15
58−88
12. Tokaj
27 6 8 13
36−63

73
66
56
55
49
49
46 *
43
41
31
30
26

13. Pálháza
27 4 4 19 38−90 16
14. Olaszliszka
27 4 3 20 36−104 15
15. Györgytarló
27 4 2 21 33−104 14
16. Taktakenéz
27 1 4 22 23−85
7
* 2 büntetőpont levonva.
Az Ifi élcsoportja
1.Tokaj
27 24 0 3 179−41 72
2.Sárospatak
27 22 4 1 131−30 70
3.Prügy
27 22 2 3 133−41 67*
4.Tarcal
27 17 2 8 129−72 53
5.Boldogkőváralja
27 17 2 8 84−51 53
* 1 büntetőpont levonva.
A sport oldalt összeállította: Mező László

VII. TARCALI SAKK PÜNKÖSD
TOKAJHEGYALJÁN
Rapid− és Schnell verseny borkóstolással
2009. Május 30−31.
Rendező: Tarcal Község Önkormányzata
Fővédnök: Baracskai László Polgármester úr
A verseny helye: Tarcali 6 Puttonyos Borfalu
Megnyitó: 2009. május 30. 14.45
PROGRAM:
Május 30.
11.00 − 14.45 Nevezés a Rapid versenyre (14.45
órakor a nevezést lezárjuk)
14.45 Megnyitó
15.00 − 18.30 Rapid verseny I.−IV. forduló
18.30 Fakultatív vacsora
20.00 Borkóstolás a Borfaluban
Május 31.
09.00 − 13.30 Rapid verseny V. − IX. forduló
13.30 Fakultatív ebéd 14.30−ig Nevezés a Schnell
versenyre
14.45−17.15 Schnell verseny
19.00 Eredményhirdetés és záró vacsora
Nevezési díj: 5.000,− Ft
1991. január 01. után születetteknek: 4.000,− Ft
Díjazás: mindkét kategóriában az első hat helyezett
magas pénzjutalomban részesül!
A nevezési díj magában foglalja a Rapid verseny és a
Schnell verseny nevezési díját, valamint a borkóstolás
és a záró vacsora költségét is!
Fakultatív program: pincelátogatás, Bányató és
Kőszínház meglátogatása.

Web: http://www.baranyasakk.hu

