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Tarcali Hírek
A HÓNAP ÜZENETE

„Jönni kell, látni, győzni. Idejében jönni, élesen
látni, teljesen győzni.

Mindig ez volt és marad az ifjúság feladata.”
Lengyel József 

Május − Pünkösd hava
A múlt hónapban arról írtam, hogy a kizöldülő termé−

szetéért április minden szeszélyessége ellenére szeret−

nivaló hónap.

Nos, azt hiszem, májusra ez hatványozottabban is igaz.

Ebben a hónapban nyílik a legtöbb virág. Ilyenkor terí−

ti a legpompásabb színes virágszőnyeget az erdőn, a

mezőn, a kertben. 

Május első vasárnapja az Anyák Napja, az utolsó pedig

a Gyermeknap, és közte a Szerelmesek Hónapja.

A keresztény emberek Pünkösdkor születésnapot is ün−

nepelnek. Akár a „Boldog születésnapot” című dalt is

énekelhetnénk a vallási énekek között. Hiszen 1977

éve a Szentlélek kiáradásával megszületett a keresz−

tény egyház. Van tehát miért örülni, ünnepelni. Nem

véletlen, hogy májusban zajlik a különböző felekeze−

tekben az Első−áldozás, a Bérmálkozás, illetve a Kon−

firmáció. És ez jól is van így. Nagyon fontos, hogy ez

összetartsa az embereke. Erkölcsi zsinórmértékként kí−

sérje életüket, adjon eligazítást, támaszt örömben,

gondban, bajban. Nemcsak szakrálisan, a templom bel−

sejére korlátozva, de a mindennapok emberi helyzetei−

ben is mutatkozzon meg. Azt hiszem, ezen még bőven

van mit javítani! Bízom abban, egyre többen felisme−

rik, hogy egy közösség akkor halad, fejlődik, erősödik,

és jelent támaszt egymásnak, ha tiszta az erkölcsi ítélő−

képessége!

Sokszor örülhettünk, és tapsolhattunk tánccsoportja−

inknak a rendezvényeinken. Ezért örömmel számolok

be a sikerekről. 

Nagyszerű estét láthattunk a tokaji Paulay Ede Szín−

házban, ahol a Harlequin tánccsoportjai adtak műsort.

A taktaharkányi táncosok és a tiszalúci musical éneke−

sek kitűnő produkciói  színesítették a műsort a közön−

ség nagy örömére. A következő héten a miskolci Nem−

zeti Színházban pedig a VIII. Megyei Amatőr           Gá−

lán a Gold Dance  produkciója aratott

nagy   sikert.  Mindezeket tetézi,  hogy   az   Országos 

(Folytatás a 3. oldalon)

Beszámoló
a 2010. március 24−én megtartott képviselőtestületi 

ülésen történtekről.

A Képviselőtestület a 2010. március 24−i ülésén beszá−

molót hallgatott meg az Észak−magyarországi Regioná−

lis Munkaügyi Központ Tokaji Kirendeltsége 2009. évi

munkájáról, 2010. évi tervekről. Posta György tájékoz−

tatta a megjelenteket az aktuális pályázati lehetőségek−

ről, és a közfoglalkoztatás lehetőségeiről.

Ezután a Tarcal Hegyközség elnöke számolt be a 2009−

es év tapasztalatairól, eredményeiről, és a szervezet to−

vábbi terveiről, majd a helyi Idősek Klubja tevékenyégé−

vel ismerkedtek meg a képviselők.

Ezek után az utóbbi intézmény vezetői álláshelyére be−

nyújtott pályázatokat bírálták el, a tisztséget a jelenleg is

megbízott vezetőként dolgozó Szász Béláné nyerte el 5

év időtartamra.

A Képviselőtestület pályázatot írt ki a Kikelet Nap−

köziotthonos Óvoda vezetői álláshelyére a jelenlegi ve−

zetői megbízatás időtartamának  közelgő letelte miatt.

A Képviselőtestület az állami tulajdonban lévő, tarcali

491 hrsz−ú belterületi ingatlan ingyenes önkormányzati

tulajdonba adásának kéréséről határozott, mely ingatlant

kötelező feladatinak ellátására kívánja felhasználni,

majd a Borsod−Abaúj−Zemplén Térségi Ivóvíz−kezelési

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és új

Alapító Okiratát tárgyalta meg, és fogadta el. 

Ezt követően a piac kialakítása és a Klapka György Ál−

talános Iskola komplex akadálymentesítése tárgyában

kiírt közbeszerzési eljárások eredményeiről tájékoztatta

a testületet a megbízott szakértő. A piac kivitelezésére a

képviselők megbízást adtak az ORNAMENT 2000. Kft−

nek, azonban az iskola akadálymentesítésére az eljárást

a testület eredménytelennek nyilvánította, miután csak

egy pályázat érkezett a kivitelezési munkák elvégzésére,

s annak összege messze meghaladta az önkormányzat

rendelkezésre álló források mértékét. Az akadálymente−

sítésre új közbeszerzési eljárás megindítását határozták

el a képviselők. 

Döntés született a 2010. évi szúnyogirtásról, az irtást ki−

vitelező cégről, és arról is, hogy a helyi civil szervezetek

részére a Művelődési Ház helyiségeit rendelkezésre bo−

csátja a Képviselőtestület a nyári időszakra.

A képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv elekt−

ronikus formában megtekinthető a Könyvtárban.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
2010. április: 

DR. KŐSZEGI LÁSZLÓNÉ 

(sz: Halász Ilona, 1939.) volt Tarcal,

Vasút u. 9. sz. alatti lakos, elhunyt április 1−én,

BÁNÓCZKI JÓZSEFNÉ

(sz: Béres Margit, 1930.)

volt Tarcal,  Munkácsy u.  18.  sz. alatti lakos,

elhunyt április 11−én,

SMAJDA MARGIT (sz: 1920.)

volt Tarcal,  Fő u. 92. sz. alatti lakos elhunyt április

13−án, 

KOMÁROMI SÁNDOR (sz: 1938.)

volt Tarcal, Petőfi u. 5. sz. alatti lakos elhunyt

április 15−én, 

SÁROSI LÁSZLÓ (sz: 1932.)

volt Tarcal, Munkácsy u. 19.  sz. alatti lakos 

elhunyt április 20−án.

Részvétünk!

SZÜLETÉS 
2010 áprilisi születések

FARKAS PATRIK 2010.04.10.

Szülei: Farkas Annamária

Bíró Bertalan

KIS KEVIN 2010.04.16.

Szülei: Kiss Annamária

Ónodi István

SZÁSZ JÁZMIN 2010.04.25.

Szülei: Szászné Dr. Meleg Judit

Szász Béla Sándor

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit Védőnők    

Házasságkötés nem volt
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Komáromi Sándor temetésén megjelentek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik  id. Szabó Lajos

temetésén  megjelentek, sírjára virágot

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

özv. Szabó Lajosné és családja

Sajtóközlemény
Tarcal, Piac kialakítása

Több mint 36 millió Forintból valósul meg Tarcal köz−

ségben a beruházás. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén

belül Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehe−

tő támogatásra Tarcal község „…új piacok létrehozása,
meglévők fejlesztése,…” célkitűzés alapján sikeres pá−

lyázatot nyújtott be.  A projekt finanszírozása az Euró−

pai Unió, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal támogatásával valósul meg, összköltsége több

mint 36 millió Ft. A beruházás költségeinek 32%−át Tar−

cal Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a

fennmaradó majd 25 millió Forintot az Európai Mező−

gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyert Európai

Uniós támogatás fedezi.  A fejlesztés távlati célja a tele−

pülés mag rendezése, egy reprezentatív fő tér és a hozzá

kapcsolódó rendezvény tér létrehozása. Ennek első lépé−

se a jelenleg műhely és raktár funkciójú épület bővítése

által egy helyi piac kialakítása. A fedett helyen álló asz−

talokon helyben termelt hűtés nélküli termékeket árusí−

tanának. Az épületegyüttesben az árusító téren kívül ki−

alakításra kerülnek tároló helységek, férfi−női, valamint

akadálymentes wc−mosdó, továbbá a piac−felügyelőség

mellett gombavizsgáló is.

Az épület a Fő utca felől közelíthető meg, a későbbi ren−

dezvénytér is innen nyílik. A vásárlók járművei a későb−

bi rendezvénytéren helyezhetők el. 

A kialakítandó árusító tér hasznos alapterülete több mint

154 m2.

Az építési munkálatok 2010. május 6−án elkezdődtek, a

kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2010.

szeptember 30.

Bővebb információ:

Baracskai László polgármester

Tarcal Község Önkormányzata

3915 Tarcal, Fő út 61.

47/580−444
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(Folytatás az első oldalról)
Táncbajnokságon Budakalászon a Gold Dance táncosai

hihetetlen sikert arattak. A Latin Mix−szel az 1. helyen

végezve, a M. Jackson számmal az „A” (felnőtt) kate−

gória 3. helyezésével  indulhatnak a Látványtánc Euró−

pa Bajnokság és Világkupán, amely az idén Kaposvá−

ron lesz megrendezve június végén.

Szeretettel gratulálunk e nagyszerű eredményhez a gye−

rekeknek, és az elhivatott, lelkes tanáraiknak. Köszönet

jár természetesen mindazoknak, akik a gyermekek mö−

gött állnak, a támogatásukért, türelmükért, fáradozásai−

kért.

Kérem Önöket, támogassák gyerekeinket, hogy Kapos−

várra eljuthassanak, és a legjobbat kihozva önmaguk−

ból, eredményesen szerepeljenek! Bármilyen szívből

jövő adomány a segítségükre lehet! Kérem, keressék

meg vele az Egyesület elnök−asszonyát, Hunkó Emesét.

Azt mondják, „a májusi eső aranyat ér”. De, „a jóból is

megárt a sok”! Na, így vagyunk mi ezzel az arannyal!

Mivel őseink jól választottak lakóhelyet a letelepedés−

kor, így mindaz a keserűség, bosszúság, kár elkerült

bennünket, mely a megyénkben oly sok gondot oko−

zott. Persze Tarcalon is előfordulnak káresemények, a

sok víz hatására ismeretlen, kiboltozatlan, elfeledett

pincék szakadnak be, fenyegetve lakóházakat, támfala−

kat, közműveket.

A lapos, lefolyástalan területeken nagy belvíz halmozó−

dott fel, veteményeseket tönkretéve, házakat fenyeget−

ve. Ráadásul még a szennyvízrendszer sem működik

tökéletesen, ezzel keserítve az ott lakók életét. 

Az Önkormányzat szivattyúzással, a vizek elvezetésé−

vel, árkok, átereszek kitisztításával próbál úrrá lenni e

helyzeten. Sajnálatos módon a veszélyeztetett területek

lakosságától sokszor meg nem értést, ellenkezést váltott

ki ebbéli tevékenységünk. Pedig igyekszünk úgy vé−

gezni a munkát, hogy minél kevesebb kárt okozzunk.

De előfordul, hogy a többség érdekében sérülhet az

egyén valamilyen joga. Ez természetes, de a helyreállí−

tás során ez ki lesz küszöbölve. 

Szeretném mindenkinek a tudomására hozni, és a fi−

gyelmét újból és újból felhívni: a vízelvezető árkok, át−

ereszek tisztán−, és karbantartása a telektulajdonos kö−

telessége. Ezt nemcsak helyi rendelet, de magasabb

rendű jogszabály is előírja, vonatkozva úgy a belterüle−

ti, mint a külterületi ingatlanokra. 

Ezért is állok értetlenül azon jelenség előtt − amit sajnos

tapasztaltunk a kollégáimmal − amelyben az érintett la−

kók azon kívül, hogy a szomszédjaikat kritizálták, a víz

elvezetésében saját maguk sem voltak képesek besegí−

teni az ott lévő dolgozóinknak. Pedig csak egy pár gu−

micsizma és egy kapa kellett volna hozzá…

Az Önkormányzat a ténylegesen és az idén különösen

szűkös anyagi helyzetében is igyekszik megtenni min−

den tőle telhetőt. Köszönettel vesszük a segítséget, amit

gépi erővel, szivattyúval, vagy más módon − a telekre

való bejutás elősegítésével − nyújtanak: mint Vinnai

Károly, Gáspár István, Böszörményi Sándor, Ozsváth

Zoltán Prügyről, Ráczkövi Péter és Erzsike. Ugyanak−

kor szeretném megköszönni a túlmunkát vállaló dolgo−

zóknak a hozzáállását ehhez a feladathoz. Még nem

múlt el teljesen a belvíz, ezért kérek mindenkit, akit

csak valami módon érint, segítsen munkánkban, kérés

nélkül is, saját érdekében!

Remélem a sok eső nem mosta ki a felnőttek

fejéből,hogy itt a Gyereknap! Kérem a szülőtársakat,

nagyszülőket ne fukarkodjanak e napon a szeretetükkel

a gyerekek irányában. Ne felejtsék egy szeretetben el−

töltött nap többet jelent bármilyen drága ajándéknál!

Baracskai László 

polgármester

Május − Pünkösd hava

Beszámoló
a 2010. április 21−én megtartott képviselőtestületi

ülésen történtekről.

A Képviselőtestület a 2010. április 21−i ülésén meg−

tárgyalta és elfogadta a 2009. évi zárszámadást, az

éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefog−

laló jelentést. A Településfejlesztési Bizottság tagjai

ismertették a faluszemlén tapasztaltakat, külön kitér−

ve az elmúlt évben végzett útépítések, útfelújítások

minőségére. A beszámoló végén a közeljövőben el−

végzendő karbantartási feladatokról esett szó. 

A képviselők ezek után megvitatták és elfogadták a

helyi esélyegyenlőségi tervben foglaltakat, valamint

döntöttek egy − Tarcalon kialakítandó − Hulladékud−

varról, melynek megvalósításához az Önkormányzat

egy ingatlant ajánlott fel. 

Ezt követően a Képviselőtestület döntött az önhibá−

jukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési ön−

kormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó

igény benyújtásáról, valamint a 2009. évi pénzma−

radvány felhasználásról. 

A képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv

elektronikus formában megtekinthető a Könyvtár−

ban.
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ISKOLAI HÍREK
A várva várt kirándulás

A Klapka György Általános Iskola két 7. osztálya a 8. b és

a 6. a osztály közösen vágtak neki a külföldi látogatásnak

2010. május 6−án. Már tavaly kezdtük megszervezni a

szlovákiai utat, de még nem kaphattuk meg a személyi iga−

zolványunkat. De szerencsére ezen iratok megszerzése az

éven sikerült, így nem volt akadálya utazásunknak. Kirán−

dulásunk a történelmi emlékek megtekintésére domboro−

dott ki. Osztályfőnökünk előzetesen időpontot kért, a meg−

tekintendő helyszínekre, így a látogatás folyamatos volt,

nem kellett sehol várnunk. 

Látogatásunk helyszínei: Domicai cseppkőbarlang, Betléri

kastély Krasznahorka vára, városlátogatás Kassán (dóm,

főtér, zenélő szökőkút).  Nekem legjobban a Domicai

cseppkőbarlang tetszett. Amikor beléptem ide, csodálatos

kép tárult elém. Az álló, függő és oszlopszerű cseppkövek

mindenféle méretben láthatóak voltak. A barlangi patak−

ban is körbecsónakázhattunk. Ezúton köszönjük iskolave−

zetésünknek, hogy a kirándulás buszköltségét pályázati

pénzből átvállalták tőlünk. Ezzel többünknek lehetővé té−

ve a közös élmény megszerzését.

Szép élménnyel gazdagodva értünk haza, felejthetetlen

számomra ez a kirándulás.

Farkas Genovéva

7. b  osztályos tanuló

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kál−

mán  Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út  57. Tel.:

47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesz−
tő: Mező  László Munkatársak: Porkoláb Ágnes,  Nagyné

Sárkány Mónika,  Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai

Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−
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KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  
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Tarcali  Hírek

Állandó kiállítás nyitva tartása
A  „Tarcal népélete” című állandó kiállításunk,

mely részben helyi gyűjtésű tárgyak felhasználásá−

val valósult meg, új nyitvatartási renddel várja a

látogatókat a 6 Puttonyos Borfaluban. 

2010. április 1− től keddtől péntekig naponta 10

órától 16 óráig, szombaton 12 órától 17 óráig,

vasárnap: ügyelet, látogatási igény bejelentése a

Borinfó épületében (12 órától 17 óráig látogatható

bejelentés esetén)  

Hirdetés
Eladó! Tarcal Árpád köz 6/1. sz. alatt levő jó állapotban

lévő lakás.  Érdeklődni: 06−20−399−22−87

*

Elajándékoznám a kutyáimat 2 éves (farkaskutya kev−

erék) jó gazdit keresünk. Érdeklődni tel.: 380−481

*

Eladó! Tarcal: Feketehegyen 700 c−öl szőlő.

Tarcal: Mikszáth úton régi családi ház. Jó állapotban lé−

vő konyhabútor, 120 l−es lemez kuka. 

Érdeklődni lehet: Spitzmüller Istvánné, Tarcal,  Szondi

út 16 sz alatt vagy telefonon 15:00 után:    06−47−380−105

BORÁSZ − ÉS

NÖVÉNYVÉDŐSZER

BOLT NYÍLT

TARCALON!
Növényvédőszerek és borászati segé−

danyagok kis és nagy kiszerelésekben!

Kedvezményes árakkal várunk minden 

kedves vásárlót 

a Fő út 55. szám alatt

(a hegyközséggel
szemben)

Tisztelt Tarcali Emberek!

A szociális bizottság elnökeként szeretném közölni,

hogy a nyári hónapokban (június, július, augusztus)

a szociális bizottság döntése alapján az átmeneti se−

gély kifizetés szünetel. Ez okból a szociális iroda

nem fogad  kérelmeket.

Azért született ez a döntés, mert az év első hónapja−

iban kifizetésre került a keretösszeg nagy része. A

fűtés, a közüzemi végszámlák, gyógyszerkérelmek

mind azonnali megoldást igényeltek. Úgy gondol−

juk, a nyári időszakban jobban van lehetőség alkal−

mi munkára, napszámra, kérjük próbálják meg meg−

oldani ezátal átmeneti gondjaikat.

Muszáj spórolnunk, mert újra jönnek a téli

hónapok…

Megértésüket kérem és köszönöm!

Tisztelettel: 

Kissné Fási Nóra

bizottság elnöke

OKTATÁS
Középiskolás diák korrepetálást vállal

angol és francia nyelvből.

Érdeklődni: 30/656−9893
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2010. április 17−én Szerencsen megrendezett

II. Táncművészeti Fesztiválon vettünk részt.

Két csoporttal (gyerek és mini) neveztünk a

versenyre. Mindkét csoportunk előkelő helye−

zést ért el. Felső tagozatos iskolás gyerek cso−

portunk Modern tánc kategóriában: I. helye−

zést ért el. Ez a csoport az idén két versenyen

vett részt. Mind két helyről első helyezéssel

tért haza. Mini csoportunk a verseny legfiata−

labb versenyzői voltak, ezért az előkelő I. he−

lyezésen kívül különdíjban is részesültek. Gra−

tulálok a gyerekeknek és további szorgalmas

próbákat, és fellépéseket kívánok nekik.

Tóth Bettina

csoportvezető

Sunflowers tánccsoport sikerei

Közkincs Kerekasztal tanácskozása

Tarcalon
Április végén a 6 Puttonyos Borfaluban került

megrendezésre a tokaji kistérségben tavaly mega−

lakult Közkincs Kerekasztal soron következő

ülése.  A kulturális intézményeket és civil−

szervezeteket tömörítő szakmai fórum témája ezút−

tal az elmúlt évben már elkészült  értéktár aktua−

lizálása volt.   A következőkben a  kistérségi kul−

turális stratégia előzetes egyeztetésére került sor,

melynek témavezetője Bordás István szaktaná−

csadó volt.  Ezt követően a már elkészült

„jógyakor−latok” bemutatására is sor került. A

„jógyakorlat gyűjtés” célja a kistérségben fellel−

hető példaértékű közművelődési programok doku−

mentálása és közzététele. Mindezen fő témák mel−

lett megbeszélésre kerültek napi aktuális fela−

dataink, megoldásra váró szakmai problémáink. 

A jó hangulatú délelőtt a nemrégiben megnyílt tar−

cali Turinform Pont megtekintésével zárult.

K.D.A

Tánc−maraton
A Tánc Világnapja alkalmából településünkön Tánc−

maratont szerveztem szakítva az eddigi hagyományok−

tól. A siker érdekében összefogott az iskola, a civil szer−

vezetek tagjai valamint az Idősek Klubja és a művelődé−

si ház dolgozói. Déli 12 órától éjfélig folyamatos tánc

zajlott az általános iskola tornatermében. Az óvodások−

tól a felnőtt korosztályig mindenki ropta a táncot a leg−

különfélébb stílusban. Éjfél előtt pedig, aki jelen volt,

táncra perdült, hogy teljesítsük kitűzött célunkat: táncol−

junk 12 órán át. 

Megvalósult az álmom: április 29 − én a Tánc Világnap−
ján 12 órán át zajlott a tánc megállás nélkül Tarcalon. 
Köszönöm a segítséget: valamennyi csoport vezetőjének

a szervezésben nyújtott segítségért; Kovács Krisztiánnak

és Kovács Balázsnak a technikusi munka elvégzéséért;

Butta László úrnak az ásványvíz adományáért; a konyha

dolgozóinak a finom pogácsa készítéséért valamint az

önkormányzat dolgozóinak (település őrség, takarítók) a

rend folyamatos fenntartásáért.

Jövőre még többen ugyanitt 24 órán át!               K.D.A

Képeink a sikeres 

csoportokat örökítették meg
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Igazán örömteli május köszöntött ránk.

Először is hálás köszönetet szeretnénk mondani minden

kedves szülőnek, vendégeknek, támogatóinknak, akik

hozzájárultak a május 8−án megrendezett jótékonysági

bálunk sikeréhez. Támogatásukat mindig igyekszünk

munkánkkal meghálálni, hogy büszkék lehessenek

ránk.

2009. októberében kezdődött a VIII. Amatőr Gála ver−

senysorozata, mely 4 évente kerül megrendezésre. Új

tánccsoportként mi is jelentkeztünk a megmérettetésre.

A tarcali nagycsoport tagjai (Árvai Gabriella, Fehér

Csilla, Guth Kinga, Hunyor Dóra, Kádas Kinga, Nagy

Nikolett, Ötvös Ramóna, Sárossi Bettina, Szilágyi Szil−

via) a területi selejtezőből továbbjutottak a szakági dön−

tőbe, melyet megnyertek a showtánc kategóriában. En−

nek köszönhetően meghívást kaptunk a Miskolci Nem−

zeti Színházban megrendezésre kerülő díszelőadásra,

melyre most május 10−én került sor. Köszönjük a tar−

cali Önkormányzatnak, hogy kisbuszukkal segítettek a

táncosok utaztatásában. 

Hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, hogy fellé−

pőként állhattak színpadra ebben az impozáns épület−

ben, s betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, a profi

rendezőgárda munkájába, s birtokba vehették a színé−

szek öltözőit. Köszönjük a bennünket elkísérő ország−

gyűlési képviselőnknek, polgármesterünknek és min−

den kedves tarcalinak, hogy tapsaikkal buzdították tán−

cosainkat. Reméljük, színvonalas, kellemes estében

volt részük.

Ezzel a májusi örömmámorunk nem múlt el. 

Május 2−án és 16−án a Magyar Látványtánc és Sport−

szövetség által meghirdetett Országos Bajnokságon

vettünk részt Budakalászon a tarcali és a rakamazi nagy

csoporttal. Köszönetet mondunk Rakamaz,

Bodrogkisfalud és Szegi Önkormányzatának, hogy in−

gyen felajánlották autóbuszaikat, hogy részt tudjunk

venni az országos versenyen. Amikor megláttuk az erős

mezőnyt, s a szakavatott zsűrit, egy kicsit megijedtünk,

hogy mennyire sikerül majd helyt állnunk, hiszen eb−

ben a felállásban még nem szerepeltünk ilyen nagysza−

bású kvalifikációs versenyen, a rakamazi csoportnak

pedig ez volt az első igazi versenye.

A versenykoreográfiáink letáncolása után úgy éreztük,

hogy talán nincs mit szégyenkeznünk, utolsók biztos,

hogy nem leszünk. Hihetetlen izgalommal vártuk az

eredményhirdetést. A végeredmény minden álmunkat

felülmúlt! A rakamazi lányaink első versenyükön dis−

cótáncukkal országos III. helyezést értek el. És a tarcali

csoport??? Latin táncukkal junior B kategóriában or−

szágos bajnokok lettek!!, showtáncukkal felnőtt A kate−

góriában (ez a legmagasabb) országos III. helyezést ér−

ték el, mindössze fél ponttal lemaradva az ezüst érem−

ről. Ennek a szép eredménynek és a magas pontszá−

moknak köszönhetően mindhárom koreográfia bejutott

a 2010. június végén Kaposvárott megrendezésre kerü−

lő Európa− és Világkupára!!!! Örömünk azonban még

nem határtalan, hiszen egyenlőre nem áll elegendő

pénzeszköz a rendelkezésünkre, hogy részt is tudjunk

venni ezen a nagyszabású nemzetközi bajnokságon.

Úgy gondolom, hogy valamennyien büszkék lehetünk

gyerekeink sikereire, mely jórészt a táncosok kitartá−

sán, szorgalmán és Arany István tánc tanításának kö−

szönhető!

Akik szeretnének megismerkedni gyerekeinkkel, mun−

kánkkal, szeretettel várunk mindenkit 2010. június 19−

én a tokaji Paulay Ede Színházban megtartandó Gála−

estünkre.

Hunkó Emese

Egyesületi elnök

GOLD DANCE SIKEREK

Tarcali Turisztikai Információ Iroda 
6 puttonyos Borfalu

Nyitva tartás Hétfő−Csütörtök: 10.00−14.00

Péntek: 9.00−11.00  Szombat: 10.00−16.00

Vasárnap: 10.00−15.00

ÁPRILIS 1−TŐL: HÉTFŐTŐL − VASÁRNAPIG 

10.00 − 16.00

Irodavezető: Ujfalusi Beáta, Tel.:+3670/635−27−21 

beata.ujfalusi@tokaj−turizmus.hu 

Legfontosabb szolgáltatások: − turisztikai információs anyagok,

prospektusok − a Tokaj−Szerencs TDM garantált programjainak

értékesítése − szolgáltatásközvetítés a TDM területén (szállás,

étkezés, borkóstolás) − az ehhez szükséges fotótár néhány napon

belül minden információs ponton elérhető lesz − WIFI −

Ticketportal jegyértékesítés − EUB utasbiztosítás − képeslapok,

könyvek, kisebb ajándékok
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Június 4.: A trianoni békeszerződés emléknapja. Az I.

világháborút lezáró ún. Versailles−Washingtoni bék−

erendszer részeként íratták alá a magyar delegációval a

békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában

1920. június 4−én. Ezzel a békediktátummal nemcsak

az Osztrák−Magyar Monarchia tűnt el a térképről,

hanem Magyarország elvesztette területe jelentős

részét (területe 282 870 km2−ről 92 607 km2−re

csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 mil−

lió fővel kevesebb lett.

Az erőszak ártatlan gyermek−áldozatainak világnapja

Június 5.: Környezetvédelmi világnap. 1972. június 5−

én nyílt meg Stockholmban "Ember és bioszféra cím−

mel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája,

amely ezt a napot világnappá nyilvánította.

Június 6.: Pedagógus nap. Június első vasárnapja.

Magyarországon 1952−ben ünnepelték először.

Június 8.: Szent Medárd püspök ünnepe. Közismert

időjárásjósló nap: Medárdus, ha tiszta, derült, a nyár

már szinte sikerült. De ha akkor esik eső, negyven

napig kell esernyő.

Június 16.: A megbékélés napja Magyarországon.
Nagy Imre kivégzésének emlékére.

A független Magyarország napja. Az 1956−os for−

radalom és szabadságharc vértanúi kivégzésének,

valamint a szovjet csapatok kivonulásának emlékére

Június 20.: Apák napja. Magyarországon június har−

madik vasárnapján. Az apák napját világszerte számos

különböző időpontban ünneplik. Magyarországon

1994−ben ünnepelték először Miskolcon. A 20. század

elején kezdték el megtartani az Egyesült Államok

kezdeményezésére, az anyák napja párjaként. Az

apaságot és a szülői szerepet ünneplik. Ilyenkor

emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi

elődre.

Június 21.: A zene Ünnepe
Június 24.: Szent Iván napja. A nyári napforduló

ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás és tűzugrás egyik

jeles napja. A tűz körül a fiatalok termékenység és

szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták

és szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek általában

szerencsehozó erőt tulajdonítottak.

Június 26.: A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem
nemzetközi napja. Az Egészségügyi Világszervezet

nemzetközi nappá nyilvánította június 26−át, hogy ezál−

tal is felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószer

élvezete egyre terjed, ezáltal veszélyes következményei

is mind nagyobb méreteket öltenek

Közalkalmazottak napja.
Június 27.: A cukorbetegek világnapja. A diabétesz

világnapot a WHO szervezésében tartják.

Határőrség napja. I. László tiszteletére. A kormány

határozata alapján 1992 óta ünneplik Magyarországon.

Június 29.: Péter − Pál napja. Az aratás kezdő idősza−

ka

Június 30.: A magyar szabadság napja. 1991. június

30−án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása

Magyarországról. Az 1990. március 10−én

Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30−át

rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet

katonavonat 1991. június 16−án, míg az utolsó szovjet

katona, Silov altábornagy június 19−én hagyta el

Magyarországot. Ekkor rendezik meg a BUDAPESTI

BÚCSÚ rendezvényeit.

Júniusi ünnepnaptár

A Tarcal FC megyei I−es labdarúgó

csapata előző lapzártánk óta öt

mérkőzést játszott.  A mérleg: 1

győzelem, 1 döntetlen és 3

vereség.  Eredmények:

26. forduló: április 24.

Tarcal FC − Múcsony 1−2 (0−0)

Tarcal, 100 néző. V.: Nagy F.

G.: Felházi.

27. forduló: május 2.

Sajókaza − Tarcal FC 1−0 (0−0)

Sajókaza, 100 néző. V.: Sipos.

28. forduló: május 8.

Tarcal − Mezőcsát 5−2 (0−0)

Tarcal, 100 néző. V.: Szoboszlay

G.: Papp, Bencsik, Dorogi,

Szutorcsik, Egyed.

29. forduló: május 15. 

Abaújszántó − Tarcal 1−1 (0−0)

Abaújszántó, 100 néző. V.: Molnár 

G.: Dorogi. 

31. forduló: május 22. 

Tomor−Lak − Tarcal 6−1 (3−1)

Lak, 100 néző. V.: Rendek

G.: Szutorcsik.

A 30. forduló meccseit május 26−

án játsszák.

A felnőtt tabellán:

12. Tarcal 30   11   5   14  48−67  38

Az U 19 tabellán:

11. Tarcal 30  10  3  17  62−113 33

HAJRÁ TARCAL!

S P O R T GYERMEKNAP A

MŰVELŐDÉSI

HÁZBAN!
Programok 2010. május 30−án 14−

19 óráig a 6 Puttonyos Borfalu ud−

varán.

„Játszani JÓ” címmel régi és ter−

mészetes anyagokból készült játé−

kokból nyílik kiállítása 2010. május

30−án vasárnap 14 órától a 6 Putto−

nyos Borfalu kiállítótermében. 

Ezt követően játszóházba hívjuk és

várjuk kicsiket és nagyokat: termé−

szetes anyagokból készíthetnek játé−

kot, szőhetnek, nemezelhetnek,

agyagozhatnak, korongozhatnak.

Meglepi programok és finomsá−

gok is várják az érdeklődőket!
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Szólástér
Munkát, Kenyeret!

(Azok kedvéért folytatom eszmefuttatásom, akik 
kíváncsiak a fejleményekre)

Amikor bárkivel, vagy alkalmi csoportba keveredve sors−

kérdésekre terelődik a szó, a tőlem is távlat−vesztettebbek,

reménysugarakat keresnek. Olyankor elszégyellem ma−

gam, mert nekem sincs jövőképem. Semmi köze ehhez an−

nak, hogy 75 éve hallom a harangszót. Az életben maradás

egyik feltétele a célkitűzés. Ez nem egyenlő a szőlőmet−

széssel, a növényápolással, de azzal sem, hogyan osztom

be a borfejadagomat, amiért én magam dolgoztam meg és

ha elfogyasztom, magyarul szólva: megiszom, nincs lelki−

ismeret furdalásom.

A MUNKÁT, KENYERET című írásom az érzékenyebb

lelkületűekben, felderenghetett utópisztikus vonásokat,

(népiesen: mese habbal) de akkor is megmozdulhatott ben−

nük valami, olyan vonatkozásban, tényleg kellene valamit

tenni a település felvirágoztatásáért.  Amit a gyógynövény,

de legyen bármilyen hasznos munka érdekében "Ámor

nyilaként" bele lőttem a szívekbe, rajongássá tornyosulhat

azokban akik hajlandók kiutat keresni.

Kihangsúlyoztam: 75 éves vagyok. 52 éve élek Tarcalon,

itt alapítottam családot, építettem családi házat kétkezi

munkánkkal és verejtékünkkel, mert 1965−ben, amikor a

Kormány az Állami Gazdaságból a TSZ. megsegítésére ki−

rendelt, Kardos János TSZ elnök azt mondta nekem: Imre!

Akkor fogad be Tarcal téged, ha lesz házad, szőlőd. Én el−

fogadtam az Ő tanácsát és engem Tarcal befogadott.  Meg−

gondolandó. Vannak hozzáértő emberek, csak meg kell

őket találni. A Számítógép mindenre alkalmas. Környezet−

tanulmány kell, hozzáértő kreatív szakember, megalapo−

zott pályázat és megcsikordulhatnak a rozsdás fogaskere−

kek! De ez már a mai nemzedék feladata és felelőssége!

Belátható időn belül Tarcal Gyógynövénybázis lehet és

több száz család megélhetését biztosíthatná.

Leskó Imre

VIII. Tarcali Sakk−Pünkösd

Tokaj−hegyalján
Az idei  versenyre az ország 27 különbö−

ző településéről 59 versenyző érkezett. A

legfiatalabb versenyző 8, a legidősebb 83

éves volt. Az agytorna a település torna−

termében került megrendezésre. 

Az eseményre jó néhány versenyzőt elkísért hozzátarto−

zója is. Részükre Tarcali Sétát szerveztünk, melyen 12

fő ismerkedett meg településünk látnivalóival.  A ren−

dezvényt jelenlétével megtisztelte Dr. Kunos Árpád az

Országos Sakkszövetség elnöke és Szabó István a

B.A.Z. Megyei Sakkszövetség elnöke is. A schnell ver−

senyben részt is vettek. 

A díjakat Baracskai László polgármester úrral, a ren−

dezvény fő védnökével, közösen adták át a 6 Puttonyos

Borfalu lovagtermében.

A viadal eredményei a két kategóriában: 
Rapid 2010.

I. Horváth József − Budapest

II. Medvegy Zoltán − Budapest

III. Bokros Albert − Tata

IV. Könnyű János − Sárospatak

V. Gonda László − Oroszlány

VI. Dr. Kahn Evarth − Budapest

Különdíjak:

18 év alatti −  Rákos Ádám − Kazincbarcika

60 év feletti − Hagymási János − Veszprém

1900 élőpont alatti −  Papp István − Sümeg

női −  Medvegyné Balogh Emese − Budapest

Tokaj−hegyaljai − Tóth Levente − Bekecs

Legidősebb − Szegedi Sándor − Tarcal

Legfiatalabb − Szuetta Mi−
hály (8 év) − Erdőhorváti 

Schnell 2010.

I. Horváth József − Buda−

pest

II. Bokros Albert − Tata

III. Medvegy Zoltán − Buda−

pest

IV. Horváth Péter − Pécs 

V. Gonda László 
− Oroszlány

VI. Zámbó Zoltán − Kazincbarcika

Különdjak:

18 év alatti − Rákos Ádám − Kazincbarcika

60 év feletti − Dr. Kunos Péter − Budapest

1900 élőpont alatti − Papp István −Sümeg

női − Medvegy Judit − Budapest

Tokaj−hegyaljai − Könnyű János − Sárospatak

Gratulálunk minden díjazottnak!

Egy év múlva visszavárjuk valamennyi versenyzőt!

Kis képünkön a legfiatalabb versenyző, másik képünkön Horváth József Budapest a verseny győztese

látható, amint átveszi a díjat Baracskai László polgármester úrtól


