Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2009. június, XVI. évfolyam 6. szám

A HÓNAP ÜZENETE
„Sokan azt gondolják: Magyarország − volt,
én azt szeretem hinni: lesz!”
Széchenyi István

Tájékoztató
a Képviselőtestület 2009. május 27−i üléséről
A Képviselőtestület az ülésen tájékoztatót hallgatott meg
a polgárőr egyesület tevékenységéről, valamint a közte−
mető üzemeltetéséről.
Értékelték a képviselők a 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátását, és törvényi kötele−
zettségüknek eleget téve módosították az önkormányzati
intézmények alapító okiratait.
Módosították a személyes gondoskodás körébe tartozó
alapellátások, illetve a gyermekek napközbeni ellátása
keretében biztosított étkezési térítési díjakról szóló rende−
letet, illetve meghatározták a Klapka György Általános
Iskolában a 2009/2010−es tanévben indítandó osztályok,
napközis csoportok, illetve tanulói létszámát.
A Képviselőtestület döntött hazai támogatási forrásokra
történő pályázatok benyújtásáról, a
− köztemetőnél gépjárműparkoló építésére,
− a Polgármesteri Hivatal udvarán gépjárműtároló és irat−
tárépítéshez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag−,
és eszközbeszerzésére,
− az önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre,
− A Móricz Zs. Utcában útfelújítás és csapadékvíz−elve−
zető árok rekonstrukciójára,
− Árpád közben útfelújítás és csapadékvíz−elvezető rend−
szer kiépítésére próbál az Önkormányzat támogatáshoz
jutni.
A pályázatok benyújtása miatt a képviselők módosították
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rende−
letet, majd döntöttek a végzős − 8 éven keresztül kima−
gasló teljesítményt nyújtó − általános iskolai tanulók ju−
talmazására forrás biztosításáról, majd a képviselők tájé−
koztatást hallgattak meg a 2009. évi Tarcali Napok szer−
vezéséről.
Az ülés végén képviselői kérdések, hozzászólások hang−
zottak el többek között az idei díszpolgári cím odaítélésé−
ről, az egészségügyi szűrések szervezéséről és az árkok
tisztításáról.
P. Á.

Tisztelt tarcali emberek!
Pár gondolatot szeretnék közölni a különböző segé−
lyezési formákról − a szociális bizottság elnökeként −
tájékoztatásképpen, illetve félreértések elkerülése
érdekében.
Időnként támadást, kritikát kapunk, kapok, mint szo−
ciális bizottság elnöke,mert a határozatokon a szoc.
bizottság illetve az én aláírásom szerepel. A mozgás
és döntéskörünk nagyon behatárolt,törvények és a
teljes képviselő testület által meghatározott helyi
rendeletek szabályozzák. A lehetőségekhez mérten
igyekszünk segíteni a kérelmezőknek a legjobb tudá−
sunk szerint, de mindig akad egy−két ember, aki
sértve érzi magát a határozatok miatt. Ez soha nem a
személynek, hanem az adott tényeknek szól. Tőlünk
többet már csak a szociális ügyintézők „kapnak”.
"Fönt"meghozzák a különböző logikátlan, nem élet−
szerű törvényeket, mi meg marjuk egymást itt hely−
ben. Több megértést és türelmet kérnék szépen!
Az átmeneti segélyt különböző hirtelen jött kritikus
élethelyzet alkalmával lehet igénybe venni−összege
3000−7000 Ft között lehet. Általában gyógy−
szerkiváltásra veszik igénybe. Nem tudunk
megoldani belőle több tízezer, esetleg százezer forint
összegű végszámla kiegyenlítést a különböző köz−
szolgáltatók felé.
A másik nagyon kritikus és nagy felháborodást keltő
téma a szemétszállítás kedvezménye, ill. egyáltalán a
számlázása..
Személyesen nekem évek óta az a véleményem s
ebben osztozik a bizottság is−hogy igénybe nem vett
szolgáltatást fizetett meg sokszor a ZHK az
emberekkel, a lakossággal. Igazságtalannak tartjuk,
több „kört” futottunk már ez ügyben és mindig falak−
ba ütköztünk. Fölöttünk állnak ismét az EU
törvények és a sok−sok éve megkötött szerződések.
Az EU, illetve a magyar állam álláspontja szerint aki
él, az szemetet termel, mégpedig annyit, amennyit ők
gondolnak−hát így állunk most szemétügyben. A
lehetőségekhez mérten megpróbálja az önkor−
mányzat az időseket, a kis jövedelműeket támogatni−
de itt is akad pár ember aki kiesik mindenfajta segít−
ségből.
Nem is igazán a szolgáltatás árával van gondja
az embereknek hiszen heti bontásban már aránylag
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tisztelt tarcali emberek!
(Folytatás az első oldalról)
reális összegre jön ki, inkább azok gondja, akik nem termelnek
szemetet − vagy legalábbis törtrészét a kiszámlázott
mennyiségnek.
Továbbá szeretném elmondani, minden egyes családra, ház−
tartásra ki van számlázva ez a díj, a hiedelmekkel ellentétben
nincsenek kivételek semmilyen megközelítésből...
Tehát ez ügyben nem tudunk semmi okosat kitalálni−egyenlőre
patthelyzet, talán még a média...
Még egyszer kérem megértésüket, türelmüket, és bizalommal
forduljanak hozzánk, szociális bizottsághoz, az ügyintézőkhöz,
a szociális segítőkhöz (idősek klubja), mert meggyőződésem
hogy mindannyian maximális segítőkészséggel állunk az
emberek problémáihoz.
A szociális bizottság tagjai: Kissné Pataki Lívia, Szász Béláné,
Titkó Istvánné, Vargáné Majoros Angéla.
Tisztelettel:
Kissné Fási Nóra
a szociális bizottság elnöke

Tisztelt Tarcali Polgárok!
Európai parlamenti képviselői választás tarcali eredményei:
I.
FIDESZ − KDMP
626 fő 53.36 %
II.
Jobbik
336 fő 27.94 %
III.
MSZP
158 fő 13.15 %
IV.
MDF
35 fő 2.81 %
V.
LMP+HP
10 fő 0.77%
VI.
SZDSZ
9 fő 0.77%
VII.
Munkás Párt
8 fő 0.68%
VIII. MCF. Roma Ö.
6 fő 0.51%
Szeretném megköszönni minden tarcali szavazónak az aktív
részvételt!
Vargáné Majoros Angéla

A Rendőrség Körzeti
megbízott
(KMB)

telefonszáma:
06−30/900−77−49

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESETEK
2009. május hónapban:
Kiss József (született: 1960.)
volt Tarcal, Haladás u. 17. sz.
alatti lakos elhunyt május 5−én.
Cziba László (született: 1939.)
volt Tarcal, Árpád u. 13. sz. alatti
lakos elhunyt május 27−én

Részvétünk!

Házasságkötés
2009. május hónap:
Kriston Tibor és Mikéta Heléna nyíregyházi
lakosok 2009. május 16−án
esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!
Péter Andrásné
anyakönyvvezető

SZÜLETÉSEK
2009. május hónap
KOSÁRKÓ PATRIK
2009.05.01.
Szülei: Jávorszki Tímea,
Kosárkó László
GYŐRIK ZORA HANGA
2009.05.15.
Szülei: Tóth Edina,
Győrik József Tamás
TAMÁS LÉLA
2009.05.29.
Szülei: Szilvási Szilvia,
Tamás Béla
Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit
Védőnők

HIRDETÉS
ELADÓ Tarcal központjában a régi piac
fölött 3 szobás, szuterénos, gáz és vegyes
tüzelésű családi ház. Irány ár: 8M Ft.
Érdeklődni: 06−20/492−76−64
v. 06−20/460−57−39
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Ha Pünkösd, akkor
sakkverseny Tarcalon

Tarcal Jövőjéért Közalapítvány
− Közhasznúsági jelentés

Immár hetedik alkalommal tartották meg a „Mézédes
Források Földjén” azt a kétnapos agytornát, amely
Tarcali Sakk Pünkösd elnevezéssel épült be a nyu−
godt sportot kedvelők tudatába. A program évről−évre
egyre nagyobb érdeklődést mutat, május utolsó
hétvégéjén közel százan adták le nevezésüket a
szervezőknek.
A „6 Puttonyos Borfalu”−ban lebonyolított tornára az
ország szinte minden régiójából, sőt határokon túlról
is érkeztek versenyzők. Legtöbbjüket elkísérték a
családtagok is, ők fakultatív programokon ismerked−
hettek a Tokaj−hegyaljai pátria értékeivel. A vasárnap
esti eredményhirdetésen részt vett Koncz Ferenc, a
B.−A.−Z. Megyei Közgyűlés alelnöke, aki különdíjat,
egy a Kékedi Melczer Kastélyszállóban eltöltendő,
hosszú hétvégére szóló utalványt adott át Tokaj−
hegyalja
legeredményesebb
versenyzőjének.
Baracskai László tarcali polgármester reményének
adott hangot a záró programon, mely szerint lesz
lehetősége a településnek arra, hogy az
elkövetkezendő években is megtarthassák a már ran−
got kivívó sporteseményt.
Versenyeredmények:
Rapid: 1. Medvegy Zoltán (Budapest), 2. Horváth
Péter (Pécs), 3. Bokros Albert (Tata)
Schnell 1. Czebe Attila (Budapest), 2. Tamássy
Zoltán (Budaörs), 3. Rigó János (Leányfalu)
Tokaj−hegyalja legeredményesebb versenyzője:
Simai Máté (Sárospatak)
Képünkön a verseny egyik izgalmas pillanata
Szöveg: Serfőző László Foto: Mező László

Mérleg
1. Az alapítványnak költségvetési támogatása nem volt.
2. A központi költségvetési szervtől, elkülönített pénza−
lapból, helyi önkormányzattól, a települési önkor−
mányzatok társulásától, mindezek szerveitől támogatást
nem kaptunk.
3. A Tarcal Jövőjéért közalapítvány tisztségviselőinek
nem nyújtott bért és egyéb költségtámogatást.
4. Az alapítvány létrehozásának, működésének
célja:gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás,
közművelődési, művészeti tevékenység támogatása.
Olyan helyi kezdeményezés segítése, amely ön−
szerveződő közösségek kialakulását eredményezi, olyan
egyéni teljesítmény patronálása, amely a fent megjelölt
célok irányába hat. (civil szervezetek)
5. 2007 évi bevételünk: 460e Ft.
2008 évi bevételünk: 560e Ft.
2007 évi közhasznúsági tevékenység
ráfordításai: 2.441e Ft.
2008 évi közhasznúsági tevékenység
ráfordításai: 452e Ft.
2007 évi eredmény: −1.981e Ft.
2008 évi eredmény: 108e Ft.
2007 évi 1% szja támogatás: 331e Ft.
2008 évi 1% szja támogatás: 200e Ft.
Köszönjük a felajánlásokat, támogatásokat, a következő
számban beszámolok a felhasználásról, támogatot−
takról.!
Kissné Fási Nóra
az alapítvány elnöke

„Európai” út
A Tarcal − Bodrog−
kereszúr összekötő
út az utóbbi évek−
ben már inkább
szétválasztotta,
mint összekötötte a
két községet. Aki
tehette elkerülte. A
közelmúltban csön−
des kézfogások kö−
zepette adták át a
forgalomnak. A két
község mostantól
„Európai” úton kö−
zelíthető meg lako−
saik
nem
kis
örömére.
Felső képen: ilyen volt, alul ilyen lett a Keresztúri út!
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Képes hírek − hírek képen
Erdélyi vendégek
Magyar házak vezetői, könyvtárosok,
közművelődési szakemberek kis csoportja
látogatott településünkre május végén.
Betekintést kaptak községünk kulturális
életébe, meglátogatták rendezvényeink főbb
színtereit: a művelődési házat, a 6 Puttonyos
Borfalut és az Amfiteátrumot.

KamionSTOP
Forgalomlassító demonstrációt szerveztek Bodrogkeresztúr −
Tokaj − Tarcal településért aggódó civilek. A három településen
átvonuló menethez sokan csatlakoztak lassújárműveikkel,
kerékpárral, sőt futva is. Közvetlen cél az, hogy lassabb legyen
az átmenő forgalom, a végső cél az elkerülő út építésének
kikényszerítése lenne. A legfiatalabb demonstrálók focival
múlatták az időt a készülődés pillanataiban. Képünkön a győztes
csapat.

Elballagtak ovisaink
Kosárkó Jánosné óvodavezető vezetésével az ovi
épületén végigsétálva vett búcsút a Kikelet
Napköziotthonos Óvodától a már 6. életévüket
betöltött 32 gyermek. Sokszínű kis műsorral
mutatták meg felkészültségüket az iskolára. A
kisebbek búcsúzóul kis ajándékot adtak át. Finom
torta−uzsonna zárta a napot.

Polgármesterek bora
A
hagyományoknak
megfelelően idén is a Tokaji
Borok fesztiválja keretén
belül adták át a Tokaj−
hegyaljai Polgármesterek
borát.
E
ceremónia
kézzelfogható formában is
jelképezi, hogy Tokaj−
hegyalja népe és önkor−
mányzatai
képesek
az
együttműködésre, az össze−
fogásra. Baracskai László
polgármester úr Fia Nikolett
borkirálynőnk kíséretében
vette át településünk borát.
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Képes hírek − hírek képen
Harleqiun
A magyar Látványtánc Sport Szövetség országos bajnokságán
Szécsényben 2009. június 6−7. a Harlequin Tánc S.E. Junior lány
formációs csapata disco koreográfiájával országos 2. helyezést,
latin mix koreográfiájával arany minősítést ért el.

Ha június − akkor pedagógusnap!
Június 8−án településünk óvoda− és iskolapedagógusait
köszöntötte meghitt szavakkal Baracskai László polgármester
úr a 6 Puttonyos Borfalu konferenciatermében. Ajándékul a
szép szavak mellett meglepetés−csomagot is átvehettek
nevelőink. A finom estebédet kellemes nosztalgia zene dalla−
mai mellett fogyaszthatták el a jelenlévők.

Nemzeti Zarándoklat

A Nemzeti Zarándoklat pártoktól független
demonstráció a kormány politikájával szem−
ben, kezdeményezője Komlóska és Pálháza
polgármestere, akik − egyetértésben a pár−
tolókkal − az összefogás útjára szeretnék
téríteni a nemzetet. A Zarándoklat tagjait
településünkön június 12−én délelőtt fogadta a
lakosok kis közössége. A sportpályán kis
műsorral köszöntöttük őket, a szalagkötés és a
tarcali föld átadása után az egyházak áldása
következett. Némi frissítőt vettek magukhoz a
zarándokok s folytatták útjukat. Tarcal határáig
sokan elkísértük a menetet. Baracskainé Sveda
Erzsébet
településünk
követeként
Mezőzomborig gyalogolt a jó ügy szol−
Sakk−szimultán
gálatában.
Verőczi Zsuzsa nemzetközi nagymester, olimpiai ezüstérmes és Képünkön a búcsú pillanatai a Kápolna−domb
világbajnok jelölt a Degenfeld Kastélyszálló parkjában 22 alatt
táblán játszott egyszerre az
önként
jelentkező
sakkozókkal.
Képünkön Pásztor Károlyt,
Sakk Klubunk vezetőjét,
köszönti az első
lépésváltást követően

Margit − nap
Szász Béláné intézmény−
vezető tájékoztatta lapunkat
a júniusban bográcsozással gulyás”, és a finomabbnál finomabb
egybekötött névnapozásról. sütemények elfogyasztása után vidám nótázás−
Ezt az Idősek Klubjában tar− sal fejezték be a napot.
tották. A finom „kolozsvári
A 4−5 oldalt összeállította: K.D.A.

Tarcali Hírek

6

Júliusi ünnepek
SZENT JAKAB HAVA
Július 01. A magyar egészségügy napja. 1818−ban ezen a
napon született Semmelweis Ignác, ezért lett a magyar
egészségügy világnapja Július 1.
Július 02. Sarlós boldogasszony napja. A katolikus egyház
az áldott állapotban lévő Mária Erzsébetnél tett láto−
gatásáról emlékezik meg ezen a napon. Boldogasszony a
várandós asszonyok,a szegények, a betegek, elesettek
védőszentje. Szokás volt ezen a napon búcsút tartani.
Csakúgy mint Péter Pál napja, ez a nap is az aratás kezdő−
napja. A „sarlós” elnevezés is az aratás hajdan volt módjára
utal.
Július 04. Nemzetközi szövetkezeti nap. A Szövetkezetek
Nemzetközi Szövetségének 1922. évi határozata alapján
annak emlékére ünneplik, hogy 1844−ben az angliai
Rochdale nevű kisváros 28 polgára létrehozta a legelső
szövetkezetet, az Érdemes Úttörők Társaságát.
Július 11. Népesedési világnap. Tizenöt éve ezen a napon
született a világon az ötmilliárdodik ember. 1987 óta ez a
nap a népesedés világnapja. Szent Benedek napja.
Július 12. Vasutasnap. 1949 óta a vasutas társadalom
ünnepe.
Július 19. Polgárőrnap. Magyarországon 1995 óta rendezik
meg az országos Polgárőr napot.
Július 20. Illés, Ószövetségi próféta napja. Időjárási megfi−
gyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok.
Mennydörgéskor azt mondják Illés szekere zörög. (A
Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekerén ment föl az
égbe.) A mezőn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy
villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában féltek
ettől a naptól, mert gyakran fordult elő jégverés, vagy a
vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a kazlakat.
Július 22. Mária Magdolna a bűnös életből megtért
asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak tilos
volt a mosás, sütés ezen a napon, és szokás volt a kislányok
hajából egy keveset levágni ekkor, hogy gyorsabban nőjön.
Ha esett az eső, úgy tartották, Mária Magdolna siratja
bűneit.
Július 26. Szent Anna napja, Szűz Mária édesanyjáé. A
katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
Július 31. Balatoni halak napja. Az ünnepség célja, hogy
ezúton is felhívja az emberek figyelmét a Balaton és
környéke változatos élővilágára, természeti értékeire.
Kiadja: a község önkor−
mányzata
Szerkesztőség:
Könyves Kálmán Művelő−
dési 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
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CLUB Kávézó Tarcal
Várjuk kedves vendégeinket szeretettel
minden nap
− friss süteménnyel,
− kávé−különlegességekkel, kávé−koktélokkal,
− főzött fagylalt különlegességekkel, hagy−
ományos ízekben is,
− fagylaltkelyhek széles választékával,
− minőségi alkoholos és alkoholmentes
italokkal.
Különleges és egyedi nyári ajánlatunk:
Bodza vagy erdei gyümölcs szörpök jéggel és cit−
rommal!
Születésnapok, névnapok, baráti
összejövetelek lebonyolítását is vállaljuk.
Bográcsozási és grillezési lehetőség a kávézó
kerthelyiségében hangulatos fenyőkkel övezett
környezetben.
Elérhetőségek:
06−47/380−831, 06−20/317−29−81
A CLUB Kávézó a FC Tarcal támogatója!

Apró hirdetések
KIADÓ
Miskolc központjában garzon hosszabb távra
1 személynek kiadó. Érdeklődni: 30/490−1756
Eladó
2 szoba összkomfortos családi ház Tarcal
Könyves K. u. 16. sz. alatt. Érdeklődni: 47/380−
752 vagy 70/367−0301
Eladó
Új kertes,4 szobás,160 m2−es,összkomfortos
sorház,szigetelve,műanyag nyílászáróval,áron
alul eladó vagy cserélhető. Érdeklődni: 20/283−
0533 vagy 70/216−2166 Ifjúsági ltp. 19/2.
Eladó
Kovácsolt vaskerítés, új plazma TV, új gáztűz−
hely, új szekrénysor, kvad 4 kerekű motor, na−
vigáció (Garmin). Érdeklődni:20/283−0533 vagy
70/216−2166
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A 2008−2009−es tanév sport eredményei
Iskolánk tanulói ebben a tanévben is
kiválóan
szerepeltek
különböző
Diákolimpiai sportágakban, így lab−
darúgásban, kézilabdában, atlétikában.
Különösen a most végző nyol−
cadikosok, kiegészítve 3−4 hetedikes
tanulóval, magas színvonalú teljesít−
ménnyel zárták az általános iskola 8
évét.
Ők nyolc éven át rendszeresen,
kitartóan több sportágban az évek során
elért szép eredményeikkel, körzeti,
megyei, országos eredményekkel öreg−
bítették iskolánk jó hírnevét.
Példamutató edzésmunkával, rendsze−
rességgel, a versenyeken mutatott min−
dent elsöprő győzni akarással, odaadás−
sal végezték munkájukat.
Több sportágban kiválóan szerepeltek
nemcsak ebben a tanévben, hanem az
elmúlt évek során is.
Olyan évfolyam búcsúzik iskolánktól,
amelyre nemcsak a szülők, pedagógu−
sok, hanem az alsó évfolyamok is
büszkén feltekinthetnek.
Eredményeiket túlszárnyalni nem lesz
egyszerű. A siker kovácsai:
Iván Imola, Kádas Kinga, Kóma
Edina, Lovas Levente, Gacsal
Norbert, Golenyák Dávid, Őri Ádám,

Szerdahelyi Martin, Sebesta Sándor,
Macsi Máté, Kocsis Benkő Norbert,
Fábián Márk, Vangor Gergő.
Teremfoci Szerencs Városkörzeti
Bajnokság
IV. korcsoport I. helyezés Tarcal −
Legyesbénye 8−0, Tarcal − Prügy 3−0,
Tarcal − Szerencs 1−0, Tarcal − Tokaj 7−
0
Megyei Elődöntő Sárospatak
Tarcal − Tiszakarád 1−2, Tarcal −
Sárospatak 3−6
Kézilabda IV. korcsoport leány
II. helyezés Tarcal − Megyaszó 9−7,
Tarcal − Szerencs 8−8, Tarcal − Tokaj
3−10
Kézilabda IV. korcsoport fiú
I.
helyezés
Tarcal − Megyaszó 22−1
Megyei Elődöntő Sárospatak
Tarcal − Cigánd 25−6, Tarcal −
Sárospatak 22−14 I. helyezés
Megyei Döntő Ózd
Tarcal − Ózd 10 −14,
Tarcal −
Felsőzsolca 15−9 Tarcal − Miskolc
(Sportiskola) 16−15 III. helyezés
Nagypályás Foci Bajnokság
III. korcsoport fiú Tarcal − Bekecs 3−1,
Tarcal − Szerencs 0−0, Tarcal − Tokaj 4−
3 11−esekkel 1−0 I helyezés

Megyei
Elődöntő
Sárospatak
Tarcal − Sárospatak 1−0, Tarcal −
Tiszakarád 5−2 I helyezés
Megyei Döntő Encs
Tarcal − Tiszaújváros 1−3, Tarcal −
Edelény 1−3, Tarcal − Encs 0 −4
IV. helyezés
Rákóczi teremkupa Tokaj
Tarcal − Prügy 7−0, Tarcal − Rakamaz
3−0, Tarcal − Timár 8−0, Tarcal − Tokaj
3−0 I. helyezés
Atlétika Városkörzeti
Egyéni Bajnokság fiú IV.kcs.
Lovas Levente 1500 m I. hely
Szegedi Márk kislabda I. hely
Szegedi Márk 100 m I. hely
4 x 100 m−es váltó: Lovas Levente,
Szegedi Márk, Gacsal Norbert,
Golenyák Dávid I. hely
Vangor Gergő Távolugrás III. hely
Golenyák Dávid Távolugrás II. hely
Gacsal Norbert Kislabda II. hely
Vangor Gergő 300 m III. hely
Csapatverseny végeredménye:
I. Tarcal, II. Szerencs, III.Tokaj
Megyei Döntő Miskolc
Csapatverseny: III. hely Tarcal 3695 p
Egyéni: Lovas Levente 1500 m III.
hely, Szegedi Márk 100 m III. hely
4 x 100 m−es váltó: VIII. hely

A tarcali gyerekek nemzetközi sporttalálkozón vettek részt Lengyelországban
Iskolánk 4 tanulója, Lovas Levente, Szegedi Márk,
Macsi Máté, Sebesta Sándor és testnevelő tanára Lovas
Ferenc a B.−A.−Z. Megyei Kézilabda Serdülő
Válogatott tagjaként és edzőjeként vett részt ezen a
nemzetközi kézilabda tornán. Ez a 3 napos torna a
Lengyel, Zamosc városában volt megrendezve. Ez a
város Lengyelország keleti részén található.
75
000 lakosú, szép, rendezett történelmi belvárossal ren−
delkező nagyváros, amely Miskolctól 450 km−re talál−
ható. A több sportágból álló nemzetközi sporttalálkozó−
nak a helyszínei egy minden igényt kielégítő sportcen−
trum ill. annak közvetlen környékén található sportpá−
lyákon voltak. Mind a mérkőzéseink helyszíne, ill.
azoknak a színvonala, megrendezése kiváló volt.
Tanulóink annak köszönhetik kerettagságukat, hogy
éveken át kézilabdában is megyei szinten jól teljesítet−
tek a Diákolimpiai versenyeken. Így volt ez ebben a
tanévben is, hiszen a Megyei Döntőn, Ózdon, csak
rosszabb gólkülönbséggel lettünk harmadikok, nem
pedig elsők. Az ott mutatott teljesítményük alapján
kerültek be a 12−es keretbe a tanulók, így a tarcali
gyerekek is. A tornán 6 csapat vett részt, így 5
mérkőzést kellett játszanunk a 3 nap alatt. Technikailag,
de főleg taktikailag a többi csapat fölé sikerült kereked−
nünk, ami nemcsak a fizikai, hanem szellemi

erősségünket is bizonyította. Izgalmas, magas színvonalú
mérkőzéseket játszottunk, ahol a tarcali gyerekek jó játéka nagy−
ban hozzájárult a csapat végső sikeréhez. Húzóemberek voltak.
A tornán elért eredményeink: B.−A.−Z. Megyei Válogatott: −
Hollandia 17−12, − Zamos,c, (lengyel) 20−20 − Bártfa (Szlovákia)
20−19, − Lengyel Területi Válogatott 31−1, − Lvow (Ukrajna)
25−12
A képen a torna győztes csapat tarcali tagjai és Lovas Ferenc
edző láthatóak az első helyért járó kupával.
(lovas)
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Sport
Bajnok lett az FC Tarcal!
Az FC Tarcal megyei II. Keleti csoportban szereplő lab−
darúgó csapata megnyerte a bajnokságot. Ezzel a tarcali
futball legnagyobb sikerét érte el.
Az utolsó három mérkőzés rövid krónikáját és a végered−
ményét az alábbiakban adjuk közre.
TARCAL – KARCSA 10−0 (4−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Mező.
G.: Szegedi (3), Benczik (3), Papp (2), Takács, Lukács. Jók:
az egész csapat. Ifi: 7−3.
TOKAJ – TARCAL 5−8 (3−4)
T okaj, 150 néző. V.: Szuromi.
G.: Egyed (3), Kassai (2), Bencsik (2), Papp. Jók: az egész
csapat. Ifi: 9−3.
TAKTAKENÉZ – TARCAL 0−8 (0−3)
Taktakenéz, 100 néző. V.: Punyi.
G.: Egyed (3), Takács (2), Bencsik, Szegedi, Papp. Jók: az
egész csapat. Ifi: 2−10.
A MEGYEI II. KELETI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. TARCAL
30 27 1 2 156−47
82
2. Sárospatak
30 23 3 4 111−35
72
3. Mád
30 20 4 6 86−39
64
4. Gönc
30 19 5 6 94−39
62
5. Bodrogkisfalud
30 18 4 8 79−49
58
6. Erdőhorváti
30 17 4 9 91−44
55
7. Boldogkőváralja
30 16 2 12 89−72
50
8. Karcsa
30 15 7 8 106−67
50*
9. Tiszakarád
30 14 2 14 76−89
44
10. Pácin
30 10 4 16 61−89
34
11. Prügy
30 9 3 18 60−105 30
12. Tokaj
30 6 8 16 43−80
26
13. POSA FC Pálháza
30 5 4 21 44−102 19
14. Györgytarló
30 5 2 23 40−123 17
15. Olaszliszka
30 4 3 23 40−124 15
16. Taktakenéz
30 2 4 24 26−98
10
* 2 büntetőpont levonva.
AZ U−19 BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. Tokaj
30 27 −
3 202−44 81
2. Sárospatak
30 24 5 1 143−32 77
3. Prügy
30 22 3 5 138−50 68 *
4. TARCAL
30 19 2 9 149−87 59
5. Boldogkőváralja
30 18 3 9 95−60 57
6. Mád
30 17 3 10 86−45 52 **
7. Pácin
30 14 4 12 75−81 44**
8. Tiszakarád
30 13 1 16 56−80 40
9. Bodrogkisfalud
30 12 3 15 78−100 39
10. Gönc
30 11 3 16 86−94
36
11. Karcsa
30 8 6 16 87−108 30
12. Taktakenéz
30 9 2 19 66−120 29
13. POSA FC Pálháza
30 8 3 19 42−114 26*
14. Olaszliszka
30 7 2 21 50−113 22 *
15. Györgytarló
30 6 2 22 53−152 20
16. Erdőhorváti
30 2 4 24 42−168 10
*=1, **= 2 büntetőpont levonva.

A képviselő testületen múlik a
csapat jövője
Ha lehet olyat mondani, hogy egy bajnoki cím rossz
időben született, akkor az FC Tarcal bajnoki címére ez
mindenképpen igaz. Azonnal korrigálva: bajnoki cím
sosem jön rosszkor.
Annak mindig nagy értéke van.
Szülessen az bármilyen sportágban
bármilyen osztályban. Ezért nagy
dicsőség az FC Tarcal focistáinak
is a bajnoki elsőség. Az, hogy lesz−
e augusztusban sporttörténelmi
első tarcali megyei I−es bajnoki
labdarúgó mérkőzés az a lapzárta
után pár nappal megtartott
képviselő testületi ülésen dől majd
el. Erről pár szót mondott
lapunknak Kovács Attila az FC
Kovács Attila elnök
Tarcal elnöke. − A játékosok, a
bízik a képviselő
vezetőség és a szakmai stáb nem
testület kedvező
azért dolgozott keményen egész
döntésében
bajnokság alatt, hogy nem jussunk
magasabb ossztályba. − kezdte mondandóját az elnök úr. − Ezt
azonban csak stabil anyagi háttérrel szabad felelősen vállal−
ni. A szponzoraink az ismert gazdasági válság miatt sajnos
nem tudnak mélyebben a pénztárcájukba nyúlni. Azt is
megköszönjük, amit eddig tettek értünk. Kérdés a képviselő
tetsület meghozza−e a klub magasabb támogatásáról szóló
döntést. Amennyiben igen, akkor gőzerővel folytajuk a megyei
I−re a felkészülést. Ha nem... akkor mident át kell értékel−
nünk...

*

156 góllal „csúcsközelben”
A megyei II−es bajnokságok 58 éves történetében eddig az
Ózdi FC tartja a gólcsúcsot. A 2003/2004−es megyei II−es
küzdelmekben 175 gólt szereztek. Ebben az évben került a
képzeletbeli dobogó második fokára a Mezőkövesdi Honvéd,
amely a maga 150 góljával 1966−tól tartotta − közel 40 évig
− a megyei csúcsot. Nos, ebbe az elit klubba került be a
második helyre (!) az FC Tarcal az idei 156 góljával!
GRATULÁLUNK FIÚK!
Akik az FC Tarcal 156 gólját szerezték: Egyed Attila 38,
Bencsik András 36, Takács László 25,
Szegedi Krisztián 17, Papp Zoltán 14,
Staviarszki Csaba 9, Szutorcsik Dávid
4, Benczik Zsolt 4, Lukács Elek 3,
Kassai Gergő 2, Pataki Gergő 1. A
Boldogkőváralja elleni meccset a
szövetség 3−0−al igazolta a Tarcal
javára ennek a 3 gólnak értelem−
szerűen nincs szerzője.

Az ifi. is helytállt
Az U 19−es bajnokságban 4. helyen
Csehi László
zárt a Tarcal. Kiemelkedik Tóth Dániel
edzőnek döntő
szerepe volt mind a teljesítménye, aki 70 gólt vállalt!
A sport oldalt írta és összeállította:
felnőtt, mind az ifi
Mező László
sikereiben!

