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A hónap üzenete
„Nemzetünknek mindig az volt az egyik 

legnagyobb hibája, hogy vagy nem bízott
magában, vagy elbízta magát.” 

(Széchenyi István)

Tájékoztató 
A  Képviselőtestület 2011. január 26−án

megtartott üléséről
A testület a 2011. január 26−án megtartott ülésén

a helyi civil szervezetek 2010. évi beszámolóit,

2011. évi terveit, valamint a Művelődési Ház

2010. évi munkájáról szóló beszámolót hallgatta

meg. A képviselők rendeletet alkottak a házas−

ságkötések hivatali helyiségen kívüli létesítésé−

nek, valamint az anyakönyvvezetők munkaidőn

kívüli közreműködésének díjairól.   Az ülés to−

vábbi részében a Tarcal, Fő u. 97. sz. alatti Kony−

ha és Étkezde felújítására kiírt közbeszerzési el−

járásra beérkezett pályázatokat bírálta el a Képvi−

selőtestület, melynek nyertese a szerencsi szék−

helyű SZIVÁRVÁNYÉP Kft. A kivitelezés kez−

dő időpontja 2011. június 01.,  a befejezés várha−

tó ideje pedig 2011. augusztus 15. 

Ezek után a testület  gyalogátkelőhelyek létesíté−

sére pályázat benyújtásáról döntött. 

A képviselők a rendezvénytér kialakítása érdeké−

ben egy − a Magyar állam tulajdonában lévő −

földrészlet tulajdonjogának ingyenes átruházásá−

ra nyújtott be igényt a Nemzeti Vagyongazdálko−

dási Tanácshoz, majd az önkormányzati címjegy−

zék rendezésére került sor.

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektronikusan

megtekinthetőek a 6 Puttonyos Borfaluban. 

P. Á.

Tarcali Hírek
Február − Farsang Hava

Bizonyára Önök is várják már a Tavaszt. Sajnos, hosszúra és hi−

degre sikeredett ez a tél. Azt sem látjuk, mikor megyünk ki belőle.

Pedig a nappalok örvendetesen hosszabbodnak. A hó lassan eltű−

nik, és a jótékony fehér lepel alól előtűnik a "meztelen igazság".

Ha ez egy hóvirág, még örülünk is neki. De sokszor rondább, em−

ber "alkotta" produktum kerül elő. Bizony, görbe tükröt tartva ci−

vilizáltságunknak. Egyre−másra hallani a médiában, milyen nagy−

szerű rendeleteket alkotnak az önkormányzatok a renitens lakosság

megfegyelmezésére. Azaz a bérpótló juttatást /BPJ/ meg lehet von−

ni, ha a támogatott nem tartja rendben a háza táját. Na és aki nem

kap BPJ−t, azt hogyan lehet kötelezni ugyanerre? Eszembe jut egy

régi vicc /25 évnél idősebbek ismerhetik/: Mi a különbség Japán és

a Szocializmus − /ez helyettesíthető ország névvel is/ − között?  Nos

Japán a mosoly országa, a Szocializmus meg kész röhej. Hát ez a

rendelet alkotás is kész röhej! A 21. század Magyarországán ilyen

szabályozást kelljen hozni a magántulajdonú ingatlanok rendbe

hozása érdekében? Ja, és ez csak a népesség egy részénél alkal−

mazható. Elvégre ők jutnak munka nélkül, támogatáshoz! Ezért

evidens, tőlük megvonható a fenti indokkal a juttatás. A többi ha−

sonló viselkedésű polgártársunkkal mit kezdjünk? Zárójelben

megjegyzem, e hullámverés hatására nálunk is él ilyen rendelet ja−

nuár 15. óta. Tőlünk nyugatra, a Lajtán túl is vannak ilyen típusú

szabályozások. Igaz, ott mindenkire vonatkozik, nemre, rangra,

keresetre, szociális helyzetre való tekintet nélkül. Persze az érem

másik oldala, hogy odaát önmaguktól is rendet tartanak az embe−

rek a portájukon, netán még a körül is. Hogy miért? Ki érti? ! Ke−

ressük−e a választ igazán? Egy iskolai felmérés válaszai közül elő−

bukkantak a szülők részéről, hogy a tánccsoportok közötti rivalizá−

lás rontja az iskolai belső fegyelmet. Ma is az a véleményem, ami

volt két éve: a gyerekek viselkedése a felnőttek viselkedésének le−

képezése, tükörképe. Úgy gondolom, hogy nem szájjal, hanem tet−

tekkel kell megmutatni, ki az ügyesebb, ki a felkészültebb, kinek

jobb a koreográfiája. Ez igazából egy helyen mérhető le: az orszá−

gos minősítő versenyen, ahol független, és szakmai zsűri vélemé−

nyezi a produkciókat. Itt kiderülhet az is, az elmúlt évben melyik

csoport készült, dolgozott, és teljesített jobban. Tessék, Fiúk, Lá−

nyok, itt van a lehetőség Debrecenben, ahol összemérhetitek tudá−

sotokat. A Képviselő Testület el is várja a csoportoktól, hogy a ka−

pott évi támogatás fejében legalább egyszer évente minősíttessék

meg a munkájuk, méghozzá egyazon versenyen! Mert itthon min−

den új lépéskombinációt kitörő örömmel üdvözlünk, elvégre mi, a

Tarcaliak − érthető módon − elfogultak vagyunk irányotokban!

Drukkolunk Mindnyájatoknak! Az Óvodában és Iskolában már el−

búcsúztatták a Telet a Farsangi mulatságaikon a gyerekek. Ezért

Mindnyájunknak derűs Tavaszvárást kívánok.

Baracskai László

polgármester

A Nemzetközi

Nőnap 

alkalmából sok

szeretettel 

köszöntjük

településünk 

hölgyeit!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS

2011. január hónapban: 

Tóth Gusztáv (sz: 1957.)

volt Tarcal Haladás u. 8/1. sz. alatti lakos elhunyt január 3−

án, 

Mráz Istvánné (sz: Gajdics Ilona, 1948.)

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 9/2.  sz. alatti lakos elhunyt

január 6−án, 

Sárközi József (sz: 1928.)

volt Tarcal Nagy B. u. 22/1. sz. alatti lakos elhunyt 

január 7−én, 

Kurucz Etelka Terézia (sz: 1940.) 

volt Tarcal Fő u. 136. sz. alatti lakos elhunyt 

január 15−én, 

Horváth Károly (sz: 1960.)

volt Tarcal Fő u. 125. sz. alatti lakos elhunyt 

január 18−án, 

Makovics Attila (sz: 1971.)

volt Tarcal Kövesd u. 4. sz. alatti lakos, elhunyt 

január 24−én,

Majoros István (sz: 1952.) 

volt Tarcal Fő u. 109. sz. alatti lakos elhunyt 

január 30−án, 

Részvétünk!

SZÜLETÉS
2011. január hónapban született:

Balogh Jázmin 2011.01.14.

Szülei: Borbás Szilvia

Balogh Ferenc

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit 
védőnők                   

Házasságkötés 2011. január hónapban

nem volt.  

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné  anyakönyvvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. Mocsári Mihályné temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sír−

jára virágot, koszorút helyeztek.                                                                                                     

A gyászoló család
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Miknyik János temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,

részvétüket nyilvánították, együtt éreztek velünk gyászunkban.

A gyászoló család

ANYAKÖNYVI  STATISZTIKA  2010. ÉVRE VONATKOZÓAN: 

Házasságkötés:  − településünkön 20 házasságkötés történt, melyből 8 eset−

ben tarcali lakosok voltak a házasulandók, vagy egyikük.

Halálesetek:  − településünk lakosai közül 47 fő halt meg, ebből 24 fő

községünkben, 23 fő kórházban, vagy egyéb intézményben.

Sajtóközlemény
Orvosi rendelő felújítása Tarcalon!

Több mint 62 millió Forintból valósul meg a beruházás!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak−Magyarországi

Operatív Program keretén belül „Egészségügyi szolgálta−

tások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó közpon−

tok fejlesztése, alap−, járó−beteg szakellátás korszerűsíté−

se a komplex programmal kezelendő LHH kistérségek−

ben” tárgyú felhívást tett közzé. Tarcal Község Önkor−

mányzata 2010 februárjában "Orvosi rendelő felújítása"

címmel projekt javaslatot nyújtott be, mely javaslat 2010.

05. 25−én sikeres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozá−

sával valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 62

071 938.− Ft. A beruházás költségeinek 5,5 %−át Tarcal

Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a fenn−

maradó 58 650 650.− Forintot az Észak−Magyarországi

Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fe−

dezi.  A pályázat célja, hogy a jelenleg három különböző,

műszaki, energetikai szempontból elavult helyszínen mű−

ködő két háziorvosi és a fogorvosi ellátást egy korszerű,

gazdaságosan üzemeltethető épületben vonják össze. A

Fő út 64 szám alatt lévő orvosi rendelő felújításával és

bővítésével megfelelő nagyságú és számú helyiségek ke−

rülnek kialakításra, melyben az orvosi munka zavartala−

nul folytatható, a lakosság számára kedvező, központi he−

lyen. Az építési munkálatok 2010. december végén elkez−

dődtek, a munkálatok befejezésének tervezett végső idő−

pontja:  2011. 08. 31.

Bővebb információ:

Baracskai László polgármester

Tarcal Község Önkormányzata

3915 Tarcal, Fő út 61.

Tel: 47/580−444

Tarcal, 2011.02.03.

Pályázati azonosító: ÉMOP−4.1.1/C−09−2010−0008
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Márciusi ünnepek és események

március − böjtmás hava − tavaszelő 

− kikelet hava

MÁRCIUS 8. Nemzetközi nőnap

MÁRCIUS 15. az 1848 − 49 − es Forradalom és

szabadságharc évfordulója a magyar sajtó napja − a

Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe

MÁRCIUS 21. A csillagászati tavasz kezdete

MÁRCIUS 22. A víz világnapja

MÁRCIUS 23. Meteorológiai világnapja

MÁRCIUS 27. Színházi világnap

*

JELESEBB NÉVNAPOK
MÁRCIUS 12. Gergely

MÁRCIUS 18. Sándor

MÁRCIUS 19. József

MÁRCIUS 21. Benedek

Szeretettel köszöntjük  március hónapban 

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
FEBRUÁR 26. 18 óra SZÍVERŐSÍTŐ ORFEUM −

szórakoztató műsoros est  

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” konferenciaterme, 

Tarcal, Rákóczi út 4.    Belépés: Díjtalan

MÁRCIUS 5. 13 óra EGÉSZSÉG NAP − előadások, étel

kóstolás, eü. tanácsadás, biotermékek bemutatója

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” konferenciaterme, 

Tarcal, Rákóczi út 4.   Belépés: Díjtalan

MÁRCIUS 12. 6− 12 óráig Helyi Termékek Vására 

Helye: Tarcal, Piactér

MÁRCIUS 14. 16 óra  Ünnepi műsor az 1948/49−es for−

radalom és szabadságharc  emlékére

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” konferenciaterme, 

Tarcal, Rákóczi út 4.

MÁRCIUS 15. 15 óra Ünnepi műsor az 1948/49−es for−

radalom és szabadságharc emlékére  − öt település közös

rendezvénye   Helye: Bodrogkisfalud Emlékmű

MÁRCIUS 19. 6−12 óráig BOLHAPIAC

Helye: Tarcal, Piactér

Meghívó

Könyves Kálmán Művelődési Ház és

Könyvtár intézményegységeinek 

nyitva tartása
Művelődési ház iroda, szervezés: „6 Puttonyos

Borfalu” Szakmai szervezetek háza,  Tarcal, Rákóczi

út 4. 

Nyitva: 8−16 óráig, rendezvény esetén ettől eltérhet.

Könyvtár és PC Sarok − Tarcal, Árpád út 1.

Általános Iskola Fsz.1.− Bejárat az Árpád utcai

bejáraton

Könyvtár: nyitva: hétfő 14− 17 óráig; szerda: de. 10−

12 óráig du: 14−17 óráig; péntek: 14− 18 óráig

PC Sarok: hétfőtől − szombatig 14− 18 óráig; szün−

nap: csütörtök

Közérdekű információk:

− Kérem a könyvtárlátogatókat, hogy a már lejárt

határidejű könyveket mielőbb juttassák vissza a

könyvtárba. 

− Lakossági fénymásolást csak a Borfalu szakmai

szervezetek házában végzünk munkanapokon 8−16

óráig.

− Hirdetéseiket / újság, kábel tv/ a Borfaluban is és a

PC Sarok− Könyvtárban is feladhatják a nyitva tartási

rendnek megfelelő időben. 

− Információkérés az alábbi telefonszámokon:

06− 47/380−177, 06−47/580−008 (fax is); 06−30/458−

73−01    e−mailen: k083@koznet.hu; drozda.aran−

ka@gmail.com   

− A Borfalu helyiségeinek bérlése igény szerint

megoldható. Min. egy hét előzetes egyeztetés szük−

séges. 

− Helytörténeti kiállítás munkaidőben tekinthető meg.

Ettől eltérő időpontokban telefonos egyeztetés szük−

séges.

A TARCALI POLGÁRŐRSÉG

TELEFONSZÁMAI

Lovász László 06−70−457−95−81

Lovász Lászlóné 06−70−457−95−80
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KÉPES HÍREK  − HÍREK KÉPEN

A Magyar Kultúra Napja −

Tarcalon
A Magyar Kultúra Napja −tarcali ünnep−

ségén az irodalmi műsor keretén belül

óvodásaink is bizonyították milyen gazdag

a gyermek irodalomunk mondóka és gyer−

mekdal kincse. A prózai műsort a sárospata−

ki Művelődés Háza Kamarakórusának

példa−értékűen szép műsora követte. Végül

Díszítőművészeti körünk Tájegységek kézi−

munkái című kiállításában gyönyörködhet−

tek a vendégek.   A három hétig nyitva tartó

kiállítást 404 fő tekintette meg.                    

Piacok és lehetőségek
A hónap második szombatján helyi ter−

mékeket árulók előtt áll nyitva a piac. A

harmadik szombaton ún. Bolhapiac,

használt  termékek piaca zajlott. Az első

alkalmakkor kevesen ugyan, de voltak áru−

sok. Vásárolhattunk finom lekvárt,

savanyúságot, igazi kézzel gyúrt tésztát,

mézet stb..stb. A Bolhapiacon játék,

babakocsi, videomagnó, cipő, húsdaráló,

ruhanemű, szőnyeg kínálta magát

megvételre. Jó néhány gazdára is lelt igazán

tisztes áron. Március 12−én a helyi ter−

mékek,   március 19−én szombaton a

Bolhapiac várja az eladókat, vevőket.  

Januárban kezdeményezésemre új eseménnyel

bővült a tarcali rendezvénytár „Hétfő esti beszél−

getések” címmel. Már három alkalommal találkoz−

tunk a könyvtárban Tarcalért tenni akaró polgárok.

Számtalan jó gondolat, ötlet, kritika, vélemény,

információ hangzott már el. 

Sőt! Eredmények is vannak! Újra elkezdi munkáját

egy három évvel ezelőtt megalakult alapítvány.

Jelenleg a hivatalos tisztújítások zajlanak. Az új

elnökség első feladatának tekintik a „Virágos

Tarcalért!” verseny újra indítását. Pályázati

lehetőségeket kutatnak fel pl. községünk bemutató

kiadvány megjelentetésére. 

Javaslatként hangzott el a Tarcali Újságban új rovat

beindítása: Vállalkozások bemutatkozása. E lapszá−

munkban elsőként a Görbe Vendégházzal ismerked−

hetnek meg az olvasók. 

Szeretnénk, ha lenne Tarcalon bérelhető kerékpár,

legalább 15 db. A kerékpárokat a Borfaluban helyez−

zük el.  Az idelátogatók bérelnék kirándulásaikhoz.

A Görbe Vendégház tulajdonosa, Fehér Erika

asszony egy felnőtt és egy gyermek kerékpárt már fel

is ajánlott erre a célra. Köszönjük! Várjuk az újabb

felajánlásokat. Amennyiben módjuk és lehetőségük

van rá, kérem jelezzék Drozda Aranka művelődési

ház vezetőnek szándékukat. Előre is köszönjük!

Helyi termékek mintakollekcióját szeretnénk elhe−

lyezni a Borfalu információs pontján. Kérem, hogy

egy−egy minta darabot névvel, címmel,

elérhetőséggel, esetleg árlistával juttassanak el

Drozda Aranka művelődési ház vezetőnek. 

Az együttgondolkodás nem áll meg. Kéthetenként

hétfőn mindig nyitva a könyvtár ajtaja, folytatódik a

beszélgetés és most már a munka is. Várjuk Önt is

kedves Olvasó!

Az oldalt írta és összeállította: Drozda Aranka

Nem csak beszélgettünk
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Bemutatkozik: a Görbe Vendégház 

Engedjék meg hogy a

Görbe Vendégház tu−

lajdonosaként néhány

szót mondjak magam−

ról: Fehér Erika va−

gyok, Nyíregyházán

élek 2 gyermekem van

Fruzsina 10,  Istvánka

pedig 3 éves. 7 éve vá−

sároltuk meg a Tarcal,

Könyves Kálmán u.

82. sz alatt található ingatlant a Budapesten élő Ju−

hász Erzsébet Újságírónőtől, akinek eredeti terve az

volt, hogy ezen épület falai között Múzeumot létesít.

Aztán a sors közbeszólt, így ő az ingatlan eladására

kényszerült. Mind a környezet mind pedig maga a

ház elég lepusztult és elhanyagolt állapotban voltak.

De én már akkor időt, erőt nem kímélve boldogan

dolgoztam azon, hogy ezen, a számomra gyönyörű

kilátással büszkélkedő helyből, valami olyat vará−

zsoljak, ahová ha valaki belép érezze úgy, hogy egy

kicsit megpihenhet ebben a rohanó világban.

Először a vizes blokkok kialakításával, elektromos

vezetékek cseréjével az első 2 szoba, konyha, előszo−

ba rendbetétele történt meg. A fűtést még akkor csak

a beépített kandalló jelentette. Barátaink, ismerőse−

ink mindig szívesen jöttek ide. Amikor pedig az

Andrássy Kúria megnyitott és nekem a kisebbik

gyermekem megszületett adódott az ötlet, hogy meg−

nyissuk a Vendégházat. A helyiek szerint a házat

mindig is görbeházként emlegették így lett a neve:

Görbe Vendégház. Azóta kialakítottunk egy francia−

ágyas apartmant és egy faházas apartmant is. Azóta

már visszajáró vendégeink vannak, ami a legjobb el−

ismerés. Vendégeink között köszönthettük már Por−

tisch Lajost, nemzetünk sakkmesterét is.  

Köszönet azoknak az embereknek akik engem itt be−

fogadtak és felismerték bennem azt a törekvést és tö−

retlen hitet, amit Tarcal turizmusáért, méltó helyre

történő emeléséért teszek és érzek. Meggyőződésem,

hogy ha az ide érkező vendég elégedetten távozik,

egyre többen fognak ide jönni. Ezért feladatunk,

hogy egyre több programmal idecsábítsuk a vendé−

geket.

Ehhez nagyon fontos az összefogás, hogy együtt tud−

junk dolgozni egy olyan nemes ügyért, melyet bárki

büszkén adhat át az utókornak. 

Köszönöm a lehetőséget s egyben tisztelettel és

szeretettel hívom meg a Pataky Borporta tulajdo−

nosait, hogy a Tarcali Hírek következő számában

mutatkozzanak be.

Most Ön is segíthet a tokaji 

mentőállomáson!

„Önmagán segít, ha nekünk segít!”
Az Unilever Magyarország Kft. szervezésében akció in−
dult az Országos Mentőszolgálat
megsegítésére. Ennek keretében
szavazni lehet a jelentkezett
mentőállomásokra, a tokaji men−
tőállomás is pályázik a kategóri−
ájában. A kategóriájában nyer−
tes mentőállomás a játék végén
250.000 Ft  támogatást nyer. A megnyert összeget az to−
kaji mentőállomás a mentőautók felszerelésére szeretné
fordítani.
Ehhez Önnek nem kell mást tennie, mint 2011. Február

10−től Március 31−ig   SMS−ben, Interneten és Facebook−

on szavazzon az tokaji mentőállomásra.  Az SMS nem

emelt díjas!  SMS szám: 06−20/552−4557 Kód: OMSZ04 

Internetnetes szavazás: www.segitsokosan.hu

weboldalon, az  Én Mentőállomásom menüpont alatt

Borsod megyét kiválasztva Tokaj mentőállomás

kiválasztásával a  „Szavazok” gomb megnyomásával. 

Facebook: a facebook csoport neve: Segíts okosan.

(egy számítógépről és egy telefonról naponta csak egy
szavazat küldhető)

Segítsen, hogy segíthessünk!

Köszönettel: 

Tokaj mentőállomás!

ELADÓ
Kordonos szőlő a Mogyorós dűlőben, 2 m sortávú,

1400 négyszögöl.  Lakóház, konvektoros, három szoba,

fürdőszoba, gazdasági épületek, szennyvíz bekötéssel, a

telek össz. 1531 m2. Érd.: 47/380−253 vagy 30/ 505−66−

24  telefonon.

SÜRGŐSEN ELADÓ
Mogyorós Dűlőben 700 négyszög öl kordonos szőlő.

Terméskő kb. 10 m3.  Szilikát blokk 40x30x25cm kb.

500 db.  Tel.: 47/380−205

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves

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

47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szer−
kesztő: Mező  László Munkatársak: Porkoláb Ágnes,

Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese  Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel:

46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  
2011. MÁRCIUS 18.

Tarcali  Hírek
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Izgatottan vártam milyen lesz az első

gyakorlati napom a tokaji otthonban.

Mivel megint tanulásra adtam a fejem,

új iskolámban gyakorlatra is kell járni.

Előzetes egyeztetés után, az igazgatónő

kedvesen fogadott. Az intézmény 130

férőhelyes, 100%−os a kihasználtsága.

A kisgyerekektől kezdve az idősebb

korosztályig laknak itt.  Az igazgatónő

bevezetett egy csoportba, ahol a hu−

szonévestől az idősebb korosztályig

voltak. 15−en voltak, három fő kerekes

székes, egy fő járókeretes, két vak és

kilenc gondozott különböző fogyaté−

kossággal él.  Megkérdezték; ki va−

gyok? Mit reggeliztem? Hétvégén mit

főztem? Honnan jöttem? Van−e gyere−

kem és mennyi? Férjem van−e? A kér−

dések áradata jött felém, vagy inkább

rohant. Mindenki mindent szeretett vol−

na tudni. Miután rövid életrajzomat el−

mondtam, megnyugodni látszott a csa−

pat. Van−e színes újságom, naptáram,

vagy rossz órám, ha igen hozzam már

el, mert ők gyűjtik.

Az asztalnál mindenkinek megvan a

helye, és oda ül, ha tud. Gyöngyöt fűz

az a lány, akinek az ujjai alig mozog−

nak, és nehezen hajlik. Nagyon kitartó

munkával fűz fel egyetlen gyöngysze−

met. A kerekes székesek mesteri szin−

ten festenek, a festék és a színes ceruza

kincsnek számít. A járókeretes, szép

lány olyan hosszú karácsonyi verset

mondott el, hogy megirigyeltem.

A mozgásfogyatékosok karácsonyi

énekeket énekeltek nekem. Egy nap

alatt kaptam ötven puszit és száz simo−

gatást. Én szerettem volna adni valamit

ezeknek az embereknek. Vittem cukrot,

csokit, újságot.

De hol van ez, ahhoz a szeretethez ké−

pest, amivel ez a csoport fogadott.

Szomjas lettem, és egy mozgáskorláto−

zott fiú hozott nekem egy fél pohár vi−

zet. Mint később kiderült egy hosszú

folyosón kellett elmennie vízért. Ő

szolgált ki engem, a fogyatékos.

Nem győztek elégszer megsimogatni,

én szerettem volna adni, de csak én

kaptam folyamatosan.

Hamar elszaladt az idő, egyre azt kér−

dezgették meddig maradok? Hány órá−

ig? Megígértették velem, hogy megyek

a jövő héten is. Várnak, nagyon siessek.

Ne felejtsem el, ha kiértem az állomás−

ra a vonatjegyet. 

A kapun kilépve egy másvilág várt, ro−

hantam az állomásra. Megvettem a vo−

natjegyet és vártam, hogy jöjjön a vo−

nat, ami a hétköznapi világba visz.

Abban a világban ahol voltam, a fogya−

tékos segít a súlyosan fogyatékosnak.

Itt nincs irigység,  veszekedés, hatalmi

harc. Itt mindenki egyenlő, ezek az em−

berek annyi szeretetet tudnak adni,

hogy el is felejtettem a fogyatékossága−

ikat. Mindenkit lehet valamiért szeret−

ni. Nekem egyformán szépek, és nem

tudok köztük különbséget tenni.

Megszerettük egymást, és elmondha−

tom, minden egyes alkalommal a cso−

portban hagyom a szívem egy darabká−

ját.

Soltész Lászlóné

Egy napom a fogyatékosok világában

Harlequin Hírek
Egyesületünk 2011. február 12−én Valentin Napi

bált rendezett a bodrogkeresztúri Faluház szín−

háztermében. A Harlequin Színjátszó kör, mint

szervezetünk elődje 10 évvel ezelőtt már tartott

hasonló rendezvényt, melyet most ha−

gyományteremtő céllal hívtunk ismét életre. A

jövőben minden év februárjában szeretnénk a

bált megrendezni Bálint nap közeli időpontban. 

Ebben az évben a közel száz vendéget az

egyesület tarcali tagjai, az ovisok, juniorok és a

lány formációs csoport bemutatója köszöntötte.

Ezt követően felszolgálásra került az ízletes va−

csora és kezdetét vette a tánc, mely közben

Újvári Marika előadóművész közreműködésével

üzenhettek a jelenlévők szeretteiknek a szívkül−

di szívnek szívesen program keretén belül. Éjfél

után kisorsolásra kerül sok igen értékes tombo−

latárgy, majd folytatódott a tánc egészen haj−

nalig. Reméljük mindenki jól érezte magát, és a

jövő évben is velünk ünnepli a Valentin Napot! 

Az egyesület vezetősége és tagjai nevében

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

munkájukkal, adományaikkal, tombolatárgyak

felajánlásával hozzájárultak rendezvényünk si−

keres megvalósításához! Köszönjük a

vendégeknek, hogy eljöttek, velünk együtt

szórakoztak, és ezzel támogatták egyesületün−

ket!

Tóth Tamás

Elnök

A Harlequin Tánc Sport Egyesület
szeretettel hívja és várja kedves vendégeit 

TAVASZKÖSZÖNTŐ RETRO PARTYRA

Tarcalon a „6 Puttonyos Borfaluba”
2011. március 26−án 19 órára.

Zene: DJ Yohansson

80−as, 90−es évek slágerei, mai disco zenék és a mulatós zene

gyöngyszemei, karaoke  BELÉPŐ: 1000.− FT / FŐ

Kérjük, amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne részt

venni rendezvényünkön asztalfoglalás és belépővásárlás 

csak elővételben 2011. március 24−ig!

Harlequin TSE 

Tóth Tamás: 06−20/218−0548 − Nyakó Józsefné: 06−20/380−2575
További információk kérhetők a következő e−mail címen: 

tothtamas4@freemail.hu
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Okosságok

− Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, 
attól óvakodjatok!

− Az alvástól megéhezem. Az evéstől 
elálmosodom. Az élet szép.

− Nem vagyok gyáva csak mindig félek!

− Uram Ön hogyan műveli a földet?
− Irodalmat tanítok neki!

A három őszi hónap óvodai eseményeiről november végén

tudósítottam a tisztelt lakosságot. Lassan vége lesz a télnek,

remélhetőleg minél hamarabb beköszönt a melengető tavasz.

Újra eltelt három hónap, ami az előzőekhez hasonlóan szin−

tén eseménydús volt óvodánk életében.

December 6.−án érkezett az óvodába a Mikulás. Az eddigiek−

hez képest újszerűen szerveztük. A gyerekek kitették a csiz−

májukat az ablakba, majd az aulában gyűlt össze minden cso−

port, ahol előadták a Mikulásnak a tanult dalokat és verseket,

jelenetet. A Mikulás projek−

toros kivetítőn találós kérdé−

seket tett fel, és mesélt is a

gyerekeknek, majd minden−

kinek személyesen adta át a

csomagot, természetesen a

csizmákba is jutott.

Bölcsiseink a szülőkkel

együtt várták a Mikulást.

Szilágyi Péter alpolgármes−

ter úr, és az ERKE civil szer−

vezet szaloncukorral támo−

gatta a rendezvényt, köszön−

jük nekik.

A Karácsonyt december 21.−

én szintén közösen ünnepel−

tük a gyönyörű csillogó vil−

logó karácsonyfa köré gyűlve. A szeretet ünnepén alkalom−

hoz illő versekkel, dalokkal, Betlehemes játékkal kedvesked−

tek a gyermekek és az óvó nénik egymásnak. A meghitt han−

gulatban meggyújtottuk a csillagszórókat, mindenki megke−

reste a csoportjának szánt ajándékokat és a csoportokban

folytatódott tovább az ünneplés, ahol elfogyasztották a ma−

guk sütötte édességeket is a gyermekek. 

Január 18.−án kicsit előre hozott, de rendhagyó szülői érte−

kezletet tartottunk, ahová meghívtuk az Iskolaigazgató asz−

szonyt és tanító néniket, akik tájékoztatták az érdekelt szülő−

ket az iskola kínálta lehetőségekről. Az „Iskolára hangoló”

program folytatódni fog, minden hónapban különböző prog−

ramokra a leendő iskolás gyermekekkel és szüleikkel el fo−

gunk látogatni az iskolába, hogy még jobban betekinthesse−

nek az iskola életébe, és minél zökkenő mentesebben kezd−

hessék meg tanulmányaikat az első osztályban. Az első prog−

ram február 23.−án lesz, ahová meghívót kapnak az érintet−

tek.

Január hónapban minden csoport Nyílt Napot tartott, ahol a

szülők betekintést nyerhettek az óvoda nevelő−oktató munká−

jába, a szokásalakításba, és együtt játszhattak gyermekeikkel.

Örültünk a szülők aktivitásának, ami 85−90 % −os volt.

Január 21.−én a Magyar Kultúra Napja alkalmából adtunk

műsort a Borfaluban. Három nagyobb csoportunkból, a Mé−

hecske, Fecske, és Őzike−csoportból léptek fel gyerekek,

akik a „Tél” évszak témához

kapcsolódó verseket, dalo−

kat, versdramatizálást adtak

elő. Köszönjük a szülőknek,

hogy elhozták gyermekeiket

a rendezvényre.

Február 11.−én, és 18.−án a

zsúfoltság elkerülése érdeké−

ben két alkalommal bevéte−

les Farsangi télűző mulatsá−

got szerveztünk az oviban,

2−2 csoportnak egyszerre a

szülők aktív, segítő közre−

működésével. A bölcsisek

11.−én délelőtt öltöztek

szebbnél szebb jelmezbe,

majd a többi gyermekkel

együtt az udvaron a hagyományoknak megfelelően nagy

csinnadratta közepette, dalolva, verselve elégettük a telet jel−

képező „Kisze babát”. A délutáni jelmezes felvonulást és a

csoportok télbúcsúztató műsorát követően a csoportok saját

termében folytatódott a mulatozás. Az óvónők érdekes

ügyességi játékokat, tombolahúzást, zsákbamacskát szervez−

tek a gyermekeknek, a szülők gondoskodtak a sok−sok finom

süteményről és gyümölcsről. Vidám zeneszótól volt hangos

az óvoda, együtt ropta a táncot a sok jókedvű eleven kis ap−

róság.

Rendezvényeinkről rendszeresen felvétel készül, melyeket a

Kábel tévén megtekinthetnek. Köszönjük Borz Zsoltnak,

hogy mindig rendelkezésünkre áll, ha hívjuk, és megörökíti

az eseményeinket.

Tóth Gyuláné 

Intézményvezető

Óvodai hírek

Az iskolában is elbúcsúztatták a telet. A képen a

jelmezesek egy csoportja látható



8                                            Tarcali Hírek 

SPORT
NAGY JÁTÉKOS „JÖVÉS−MENÉS” 

AZ FC TARCAL HÁZATÁJÁN
Előző számunk zárása óta jelentős mozgás volt az FC

Tarcal megyei I−es labdarúgó csapatának keretében.

Kovács Attila elnököt a változásokról kérdeztük.

− Egyed a Szikszó−Tomor−Lak csapatához, Lapis és Dorogi
Bükkábrányba, Szutorcsik Erdőhorvátiba igazolt. − mondta

az elnök úr. −  További két távozónkról Kalász G.−ről és

Jósvairól még nem tudjuk hol folytatja. Négy új focistát

jelenthetek be a Tisztelt Olvasóknak: Katona Gergő kapus,

Balogh József középpályás  és Bíró Levente csatár a Hajdu

megyie I. osztály listavezetőjétől a Bárándtól igazolt hoz−

zánk, Kovács Máté pedig a DVSC U−19 csapatától került

Tarcalra. 

− Miként készülnek a bajnoki rajtra?
− Edzőmeccseket szerveztünk le. Játszottunk a DEAC

megyei I−es csapátával Debrecenben, míg  a Mád gárdájával

február 27−én meccselünk. Az időjárás függvénye, hogy

Mádon vagy Miskolcon.

A március 5−i rajton idegenben lépünk pályára mégpedig

Sajókazán. Bizakodóan tekintünk a tavaszi idény elé!

AZ FC TARCAL MÁRCIUSI PROGRAMJA:

19. forduló: 2011. március 5. 14.30

Sajókaza − FC Tarcal
20. forduló: 2011. március 12. 14.30

FC Tarcal − Mezőcsát

21. forduló: 2011. március 20. 15.00

Tiszalúc −  FC Tarcal 
22. forduló: 2011. március 26. 15.00

FC Tarcal − Sárospatak 

(M.L.)

B−A−Z megye 2010.

évi futball 

évkönyve
Megjelent a Tarcali Hírek

szerkesztőjének Mező

Lászlónak 39. könyve.

Címe: Borsod−Abaúj−

Zemplén megye 2010. évi

futball évkönyve 

A teljesség igénye nélkül

a tartalomból:

− Mérlegen a megye csa−

patainak 2009/2010. évi szereplése, − Megyei I−es

góllövő lista 1989−2009, − A megyei bajnokság

legjobbjai, − Gólok, pontok, eredmények, − A

DVTK futball arany lapjai, − Miskolci kispályás

végeredmények, − Régi képek, emlékek, − Fut−

ball−láz Edelényben, − Amerikából jött, mestersé−

ge címere: futball edző, − A megye 2010−2011−

ben működő labdarúgó csapatainak bemutatása.

A könyvet 37 színes és 95 fekete−fehér fotó

igyekszik érdekesebbé tenni. A kiadvány −

amelynek ára 1500 Ft. − könyvárusi forgalomban

nem kapható. Akit érdekel a szerzőnél rendelheti

meg a laszlomezo@freemail.hu email címen.

FIGYELEM!

KÖTELEZŐ

TÜDŐSZŰRÉS! 

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY MIN−

DEN 30 ÉV FELETTI TARCALI LAKOS

TÜDŐSZŰRŐN KÖTELES RÉSZT VENNI. 

Időpontja: 2011. március 1−től március 11−ig 

munkanapokon: 9.30 órától 13.30 óráig

Helye: Művelődési Ház előtti parkoló − 

Tarcal, Fő út 57. 

− B.A.Z. Megyei Kórház SZŰRŐBUSZA  

FIGYELEM! KÖTELEZŐ

TÜDŐSZŰRÉS! 

Tisztelt tarcali lakosok!
2011. március 1−21−ig vízmérő olvasást 

végeznek a településen.

A fent említett időszakban kerül sor a vízmérők

ellenőrzésére,  és állapotuk felmérésére.

Kérjük Önöket, hogy a fenti időszakra  a vízóra

aknák tetejét tegyék szabaddá,  a vízzel elárasz−

tott aknákat víztelenítsék!  Amennyiben a fo−

gyasztásmérők olvasásának időpontjában nin−

csenek lakóingatlanuknál,  értesítést kapnak ar−

ról, hogy hogyan és hová juttathatják el vízmé−

rőjük adatait. 

Közreműködésüket előre is köszönjük!

NŐI − FÉRFI − GYERMEK

FODRÁSZAT VÁRJA KEDVES

VENDÉGEIT!

3915 TARCAL, FŐ U. 55.  

(Hegyközséggel szemben)

Nyitva tartás:  Hétfő:  08:00 − 14:00  Kedd:  11:00 − 17:00

Szerda: 11:00 − 17:00  Csütörtök:  11:00 − 17:00

Péntek:  08:00 − 12:00    13:00 − 17:00 Szombat: 08:00 −

13:00   Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!

Februári Akció: Feb 26.−án és feb.28.−án −10% kedvezmény

jár minden frizura árából ! Pl. férfi vágás így 621Ft./Női

rövid haj vágás+szárítás: 1.521Ft., hosszú:

1.701Ft./Szárítás,rakás rövid haj: 900 Ft., hosszú: 990 Ft.

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna  06 20/473 90−52           


