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Januári előretekintő
Hogyan is tekintsünk az előttünk álló 2011−es évre. A médiákból

jobbára csak a negatív hangok erősödő hullámai szűrődnek át.

Érdekes ez a szűrő, a pozitív dolgok fennakadnak rajta. Na de

nekem se kell a rosszat mindig meghallani! 

Az előretekintésen gondolkodva kezembe az evangélikusok Útmu−

tatóját. Tudni kell, hogy már a 281. évfolyamát tarthatom a kezem−

ben. Annó a németországi Herrnhut evangélikus gyülekezete indí−

totta útjára, segítendő a híveknek a Biblia rendszeres olvasását. Az

év 365 napjára egy−egy igeverset ajánlva az Ó és Új

Testamentumból. Persze a jelzett igevers jól érthető önmagában is,

de a teljes szövegkörnyezet elolvasására ösztönöz. Ahhoz pedig elő

kell venni a „KÖNYVET”, a Bibliát, ami így 4−7 év alatt meg is

ismerhető. Izgalmas!

Nos itt olvastam Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből a következő

igeverset: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat

a jóval!” /Róm. 12.21/

Remélem, ez az üzenet átmegy a szűrőkön! 

Egyébként, ha reggelente csak az ajánlott igeverseket olvassuk el,

már jó muníciót kaphatunk egész napra. Tudom, más felekezeteknél

is van hasonló gyűjtemény, hát csak olvassák bátran!

Kell az „Erő” a „való!?” világunk megéléséhez! Igen, úgy érzem,

kell az erő, az akarat, az elszánás. Mert félretéve a filozófiát,

láthatóan nem könnyű hónapok várnak ránk. Van amiről már

tudunk, mint pl. az önkormányzati támogatások jelentős

csökkenése. Ez Tarcalon cca. 23 milliót tesz ki. Tudjuk, hogy az

energiaárak, üzemanyagár sem lejtmenetes lesz. Szűkülnek a

pályázati lehetőségeink. 

De vannak reménykeltő dolgok is. Az adó változások a többségnek

többletet hagy a borítékban. Remélhetőleg a munkahelyek száma is

növekszik, ezáltal egyre több embernek adva lehetőséget. Persze a

folyamatokhoz idő kell. Van amin rövid idő alatt is lehet változtat−

ni, de amit évek alatt rontottak el, ahhoz sokszor több időre van

szükség. Persze lehet, türelmetlenkedni, szidni a rendszert, de csak

ettől még nem lesz változás. Ahhoz idő is kell, kell a józan belátás

és dolgozni is kell a jobbításon. Mint ahogyan a víz is lemegy, ha az

útjából kivesszük a torlasztó akadályokat. Az életünk számtalan

területén eluralkodhatna a „belvíz”, ha csak állunk és nézünk.

Bizony sokszor tapasztalom ezt a fajta hozzá állást itthon Tarcalon

is. Az Önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz a szociális rend−

szer fenntartásáért, az intézmények fenntartásáért. Emiatt, mert ezek

működnek, azt hiszik sokan, itt Kánaán van és ha kell, majd

segítenek.

Bocsánat a Kánaán még nem jött el.

(Folytatás a 2. oldalon)

A hónap üzenete

„Megbuknak a tervek, ha nem

vitatják meg őket, sok tanácsadóval

létrejön a dolog.” 

Biblia,  Példabeszédek 15/22.

Tájékoztató a

Képviselőtestületi 

ülésen történtekről

A Képviselőtestület a 2011. január 12−én

megtartott rendkívüli testületi ülésén vis

maior támogatás igénylése mellett döntött

a belvíz elleni védekezés költségeinek

mérséklésére. 

Az Óvoda bővítése, rekonstrukciója

kivitelezésére elkészített közbeszerzési

eljárás ajánlattételi felhívását − az ajánlat−

tételi felhívás határidejének módosításá−

val − elfogadták a képviselők. 

Ezek után a szociális  törvény legutóbbi

rendelkezése miatt  a Szociális igazgatás−

ról és szociális ellátásról szóló önkor−

mányzati rendelet került módosításra. 

A bérpótló juttatás megállapítását, illetve

annak feltételeit szabályozták oly módon,

hogy a juttatás folyósításának feltétele a

továbbiakban a saját lakókörnyezet rend−

ben tartása. 

Az ülés további részében a képviselők

visszavonták egy  tavalyi évben hozott

határozatukat, melyben egy tarcali

belterületi ingatlan  ingyenes önkor−

mányzati tulajdonba adását kérték a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt−től.

A testületi ülésekről készült

jegyzőkönyvek a 6 Puttonyos Borfaluban

elektronikus formában megtekinthetőek. 

P. Á.

Tarcali Hírek
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HALÁLOZÁS
2010. december hónapban: 

− Piacskó Józsefné 

(sz: Balog Anna, 1945.)

volt Tarcal Móricz Zs. u. 4. sz. alatti lakos

elhunyt december 29−én

Részvétünk!

Tisztelt Lakosság!
A II. számú orvosi rendelő felújítás miatt

átmenetileg a Tanácsadóba ( Árpád út 6) költözött.

A rendelési idő a következőképpen alakul:

Hétfő: 12.00−16.00

Kedd: 8.00−12.00

Szerda: 12.00−16.00

Csütörtök: 8.00−12.00

Péntek: 8.00−12.00

Tisztelettel: 

Dr. Antal Klára Ibolya
*

Tisztelt Lakosság!
A Védőnői Szolgálat tanácsadás ideje átmenetileg

a következőképpen módosul:

I. körzet: Védőnő: Nádasdi Judit

Önálló védőnői tanácsadás: 

szerda: 8.00−11.00

csütörtök: 13.00−14.00 

II. körzet: Védőnő: Csengeri Gabriella

Önálló védőnői tanácsadás: 

hétfő: 8.00−11.00

kedd: 13.00−14.00

A tanácsadás helye továbbra is a tanácsadóban

marad.

Tisztelettel: 

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit, 
védőnők

SZÜLETÉS
2010. december hónapban születtek:

Bodnár Barnabás   2010.12.14

Szülei: Siklós Zsuzsa

Bodnár Zoltán

Ács László Máté 2010.12.19.

Szülei: Ficsor Zsuzsanna

Ács László

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit 
védőnők                           

Januári előretekintő
(Folytatás az első  oldalról)

Aki 7000 Ft−os lakásfenntartási támogatás mellett

több tízezres vagy százezres fizetési hátralékot hal−

moz fel, ne gondolja, hogy ripsz−ropsz csak úgy

kisegíti a Hivatal. A lakásfenntartási támogatás pont

ahhoz járult hozzá, hogy besegítsen a közüzemi

díjak fizetésébe, azt ezért arra is kellene felhasznál−

ni. Tehát ilyen esetben ne várjanak Tőlünk többet,

nincs! Nem vagyunk Bank, pénzzel teli széfekkel.

A példa persze más területen is igaz, sajnos ezzel

számolni kell mindenkinek.

Persze nem tesszük fel a kezünket, nem adjuk meg

magunkat a körülményeknek. Keressük és meg

fogjuk találni a módot és lehetőséget, hogy legyen

fejlődés, legyen fenntartható Tarcal. Erre kötelez

bennünket a választóink bizalma. Ezt vállaltuk, erre

esküdtünk fel. És meg is fogjuk csinálni. Ehhez kell

az Önök türelmes támogató biztatása is, amit

köszönettel veszünk.

Egészségben megélt, haszonnal járó hónapokat

kívánunk Mindnyájuknak 2011−ben.

Baracskai László

polgármester

Házasságkötés 2010. december hónapban nem volt.  

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné  anyakönyvvezetők

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT! 

3915 TARCAL, FŐ U. 55.  

(Hegyközséggel szemben)

Új 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!

Januári Akció: Jan. 28−29−én és dec.31−én −10% kedvezmény

jár minden árából! (Pl. férfi vágás így 621Ft., Női rövid haj
vágás+szárítás: 1521Ft., hosszú: 1701Ft., szárítás,rakás

rövid haj: 900 Ft., hosszú: 990 Ft.)
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: +36/20−473−90−52



Tarcali Hírek                                              3   

Tarcal község  Önkormányzata 

Képviselőtestületének

1/2011.(I.13.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló

11/2007.(V.30.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzat−

okról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el.

1.§.

A rendelet 9. §−ának alcíme az alábbiak szerint módo−

sul.

"Aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, bér−

pótló juttatás"

2. §.

A rendelet a következő 12/A §−al egészül ki. 

„12/A. §. 

(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki

bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt. 33 §−ában

foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételeként köte−

les lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak

szerint: 

a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban

egy−egy db. szeméttároló edény elhelyezése és rendel−

tetésszerű használata

b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, kü−

lönös tekintettel az  esetlegesen ott található  szemét és

lom eltávolítására,

c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű haszná−

lata, művelése,

d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy mé−

ter széles területsávnak), vízelvezető ároknak, a járda

melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a

gondozása, tisztán tartása, szemét− és gyommentesíté−

se,  

e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak sze−

rint:

ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű haszná−

lata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rág−

csálóktól, kártevőktől való mentesítése,

g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt ál−

lapotot a jogosultság megállapítását követően is fenn−

tartani, illetve felhívásra a lakókörnyezet rendben tartá−

sát teljesíteni. 

(3) Az (1) és(2) bekezdés szerinti kötelezettségek telje−

sítését a Képviselőtestület a tokaji székhelyű Családse−

gítő és Gyermekjóléti Szolgálat (3910 Tokaj, Rákóczi

u. 35.) családgondozójának bevonásával ellenőrzi.”

3. §.

Jelen rendelet 2011. január 15−én lép hatályba, s 2011.

január 16−án hatályát veszti.

Tarcal, 2011. január 12

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Baracskai László

polgármester
Dr. Kovács Zoltán

jegyző

Drozda Aranka elismerése
A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Önkormányzat, a

Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai,

Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, és a Borsod−

Abaúj−Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete a

Magyar kultúra napja alkalmából ünnepséget rendezett

2011. január 20−án Miskolcon a  B−A−Z Megyei Önkor−

mányzat Dísztermében.  Köszöntőt mondott Riz Gábor a

B−A−Z Megyei Közgyűlés alelnöke. Ezt követően kitün−

tetéseket adtak át  a megye közművelődésben kifejtett

magas szintű kultúraszervező, kultúraszervezést segítő,

előadó− és alkotóművészeti tevékenységért. Községünk

Művelődési Ház vezetőjét Kovácsné Drozda Arankát is

kitüntették kultúra szervezői tevékenységéért! Aranka

szívből gratulálunk! További munkádhoz sok erőt,

kitartást, türelmet, sikereket és főleg jó egészséget

kívánunk!

Mező László

Képünkön Drozda Aranka és  Budai Erzsébet, a B−A−Z Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és

Közművelődési Intézet igazgatója látható, aki a díszoklevet adta át

Foto: Végh Csaba
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Hírek, események az iskolából
Kedves Olvasók!

2010. októberében kezdődött iskolánk referencia intéz−

ménnyé nyilvánításának folyamata, mely 2011. január

6−án eredményes minősítéssel zárult.

Ismert Önök előtt, hogy a TÁMOP 3.1.4.−es pályázat−

nak köszönhetően szakmai, módszertani megújulás

történt a tantestületben. Felmenő rendszerben bevezet−

tük a kompetencia alapú oktatást több tanulócsoport−

ban. Átdolgoztuk iskolai dokumentumainkat. A kezde−

ti nehézségek után kollégáink megízlelhették az új ta−

nulásszervezési eljárásokban rejlő sikereket is. Gon−

doljunk az elmúlt tanév jól sikerült projektjeire, az

egészség−hétre, vagy akár a Tarcal múltját, jelenét, jö−

vőjét kutató három hetet meghaladó gyermekek, peda−

gógusok által végzett közös munkára.

Úgy gondoltuk, nekünk is van mit megmutatni, tapasz−

talatainkat képesek vagyunk átadni, ezért jeleztük

szándékunkat, hogy referencia intézményként kívá−

nunk működni. Ennek komoly feltételei vannak:

− Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító nevelés−ok−

tatáseljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket al−

kalmaz az intézmény.

− Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia

alapú nevelés−oktatás tartalmainak és módszereinek al−

kalmazása.

− Munkakultúráját nyitott nevelési−oktatási környezet

jellemzi.

− Folyamatos önfejlesztésre kész intézmény.

− Kidolgozott külső−belső szakmai kapcsolati formák−

kal rendelkezik.

− Az IKT /infokommunikációs technológiai/eszközö−

ket és módszereket a pedagógiai programba foglaltak

szerint alkalmazza, valamint használ iskolai adminiszt−

rációs és ügyviteli szoftvert.

− Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jel−

lemző a team munka és a pedagógusok közötti aktív

együttműködés.

Vállaltuk a vizsgálatot, a megmérettetést. A folyamat

első lépése volt, hogy elektronikusan feltöltöttük isko−

lai dokumentumainkat az Educatio honlapjára. Ezeket

alaposan átnézték, minden megfelelt az oktatási tör−

vény előírásainak. Ennek ismeretében vártuk látogatás−

ra a minősítő bizottságot. A helyszíni vizsgálódás so−

rán is elégedettek voltak a tapasztaltakkal, tevékenysé−

günket példaértékűnek ítélték, így örömmel vettük a

hírt, hogy 2011. január 6−tól előminősített referencia

intézményként működik a Klapka György Általános

Iskola.

Mire jogosít fel a cím? Fogadhatunk hospitálásra, ta−

pasztalatcserére bejelentkező intézményeket, akik

megvásárolják szolgáltatásainkat. (Erre már volt is ér−

deklődés.) Átadhatjuk tapasztalatainkat másoknak. Jó

gyakorlataink minden iskola által hozzáférhetők az

interneten, amely szintén megvásárlás után jut az ér−

deklődők birtokába. Innentől kezdve nagy nyilvános−

ság előtt végezzük módszertanilag megalapozott szak−

mai oktató−nevelő munkánkat. 

Reméljük, hogy az elért eredményeket érzékelni fogják

jelenlegi tanulóink, s az újonnan beiratkozók is szüle−

ikkel együtt.

Bártfainé Varga Györgyi

igazgató

*

Köszönet
A tarcali Klapka György Általános Iskola pedagógusai

és tanulói köszönetüket fejezik ki a Degenfeld Szőlő−

birtoknak a fenyőfáért, melyet az iskolánknak adomá−

nyozott a karácsonyi ünnepséghez.

Köszönetünket fejezzük ki továbbá az ERKE Közhasz−

nú Egyesületnek és Szilágyi Péter Alpolgármester úr−

nak a karácsonyi szaloncukor ajándékért, az Önkor−

mányzatnak a gyümölcsökért valamint az osztályok

Szülői Munkaközösségeinek hozzájárulását a karácso−

nyi sütemények megvásárlásához.

Ez tanulóink ünnepét felemelővé és meghitté tette.

Még egyszer köszönjük!

FIGYELEM! FIGYELEM!
Aki még nem értesült róla, annak elmondjuk, hogy

a Tarcal TV egy új helyen fogható. A tv− készülék

beállításakor az S 09−es programhelyen, vagy a 161

Mhz−en (az Echo Tv környékén) fogható.

Figyelem! Február 11−én 19 órától lesz látható a

Tarcal Tv−n  Bekényi József és Balázs András mű−

sora a „Rock legendák”.

A sorozat minden hónap második péntekén kerül

műsorra, ismétlés mindig a következő hét péntekén.

Tehát első „Rock legendák” 2011. február 11−én 19

órakor, ismétlése február 18−án 19 h −tól.

Tarcali hírek, tarcali aktualitások, tarcaliak által ké−

szített műsorok. Ez a TARCAL TV!

Ezúton szeretnék jómagam és a TARCAL TV 

működtetésében résztvevők nevében 

Békés Boldog Új Esztendőt kívánni!

Bekényi József
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Szabadidős tevékenységek fejlesztése

Tarcalon
A Tarcali Diáksport Egyesület egy sikeresen megnyert pro−

jektben  TÁMOP − 3.2.11/10−1−2010−0042 dolgozik együtt

Szerencs, Tiszalúc Megyaszó iskoláival 2010. szept. 1.− től,

amiről már egy korábbi újságcikkben írtam. Az első

félévben a heti és a havi edzések, foglakozások (kézilabda,

kosárlabda, foci, játékos sportfoglalkozás, aerobic, ter−

mészetjárás, sakk, tartásjavító torna) mellett szerveztünk az

első félévben, és szervezünk a 2. félévben is különböző

sport versenyeket. Eddig három verseny került lebony−

olításra, 2010. októberében Tarcalon, novemberben

Meggyaszóra utaztak a versenyző gyerekek, ill. december−

ben Szerencsen a sportcsarnokban tartottuk meg a

versenyünket. A gyerekek izgalommal készültek minden

településről ezekre a versenyekre, igazi sportos hangulat−

ban zajlottak a versenyek.

A versenyeredmények a következők:

Tarcal:  Labdarúgás 7. 8 osztály. 1. Tiszalúc, 2. Megyaszó,

3. Tarcal  Labdarúgás 5.6. osztály 1.Tarcal, 2. Megyaszó, 3.

Szerencs

Megyaszó: Játékos sportverseny 1.−4 osztály:  1. Szerencs,

2. Megyaszó, 3. Tarcal Labdarúgás 7.−8. osztály: 1.

Megyaszó, 2. Tarcal, 3. Tiszalúc

Labdarúgás 5.−6. osztály: 1.Tarcal, 2.Megyaszó, 3.Tíszalúc

Labdarúgás 4. osztály: 1. Megyaszó, 2. Szerencs, 3.

Tiszalúc

Szerencs: Játékos sportvetélkedő: 1. Szerencs, 2. Tarcal,

3.Tiszalúc  Kézilabda 5.−6. osztály: 1. Tarcal, 2. Szerencs,

3. Megyaszó Labdarúgás 5.−6. osztály. 1. Tarcal,

2.Megyaszó, 3.Tíszalúc Labdarúgás 7.−8 osztály: 1.

Megyaszó, 2. Szerencs, 3. Tiszalúc

A sportoló gyerekeknek további szép sikereket kívánok,

kitartást és erőt az edzésekhez.

Lovasné Tóth Judit

projektmenedzser

Februári Ünnepnaptár
(Böjtelő hava)

A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónap−

ja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (ja−

nuár 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kez−

detéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavasz−

várás pogány kori, igen változatos képet mutató ün−

nepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a

tréfacsinálás, bolondozás, eszem−iszom és az advent

lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Ma−

gyarországon a farsangi szokások a középkorban ho−

nosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvénye−

sült bennük. A városi polgárság elsősorban a német

hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az

olasz „carneval” helyett), míg az arisztokrácia köré−

ben az itáliai és francia szokások terjedtek inkább el.

Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon
A Tisza élővilágának emléknapja. A 2000−ben történ

ciánmérgezés emlékére, az Országgyűlés határozatá−

val.

Február 2.: Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe.
Az általánosan ismert jóslás szerint, ha süt a nap és a

medve meglátja az árnyékát, visszamegy a barlang−

jába, a hideg pedig még negyven napig tart.

Február 3.: Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. A
torokbajok orvosaként tisztelik. Ehhez kapcsolódik a

gyerekek maskarás Balázs−járása. Az anyák Szent

Balázshoz fordultak. Balázs−napkor a templomba

vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két ke−

resztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött

gyertyát tartott, miközben a balázsáldás szavait mor−

molta.

Február 4.: Rákellenes világnap.
Február 11.: A betegek világnapja. 1993−tól II. Já−

nos Pál kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy "Is−

ten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegek−

nek, illetve segítse elő a szenvedés megértését."

Február 14.: Bálint nap. A szerelmesek védőszent−

jének ünnepe. A szerelmesek, a jóbarátok és mind−

azok ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarorszá−

gon csupán egy évtizede kezdték el széles körben ün−

nepelni, kisebb ajándékokkal (például virággal, szí−

nes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.

Február 24.: Mátyás napja. Hogyha hideg Péter s

Mátyás, negyven napig fogvacogás. A jeget olvaszt−

ja Mátyás, töri és rajta léket ás, ha nincs, jeget csinál.

Azt tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha

viszont nem talál, akkor csinál. Azaz hirtelen időjá−

rás változást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken

azt tartják a Mátyás−napkor kikelő kiscsirke vereke−

dős lesz.

Február 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja. 
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Nagyon tartalmas és eredményes

2010−es évet tudhatunk magunk mö−

gött. 

Jelenleg több mint 100 gyerek táncol

egyesületünkben 7−17 éves korosztá−

lyig. Tarcali központtal működünk,

de több település is csatlakozott hoz−

zánk, így Bodrogkisfalud, Szerencs,

Rakamaz, Tokaj és ebben a tanévben

Erdőbénye és Tiszanagyfalu.

Az elmúlt másfél évben sikerült

megismerni a gyerekeket, s azt, hogy

kinek melyik tánc az erőssége. En−

nek alapján válogatjuk össze az

egyes koreográfiákhoz a különböző

telephelyekről a gyerekeket. Ezek a

vegyes csoportok amellett, hogy na−

gyon jó közösségformálók, a lehető

legjobbat tudják kihozni a gyerekek−

ből. Jó érzés látni, hogy egy−egy fel−

lépés vagy verseny alkalmával a nem

tarcali gyerekek és szüleik is büsz−

kén viselik a „Gold Dance Club Tar−

cal” feliratú egyenpólót. 

A 2010−es évben 4 tánctáborban

(Bodrogkisfaludon, Szerencsen,

Szlovákiában és Sátoraljaújhelyen)

edzhettek, csiszolhatták tánctudásu−

kat a gyerekek. 

Számunkra mindig fontos és első he−

lyen áll a tarcali rendezvényeken

(Szent Iván éji vigasság, Tarcali Na−

pok, Borkirálynőválasztás, ZTSZ−

nap) való fellépés (ennek érdekében

több fizetős fellépést is lemondtunk).

Mindig szívesen szereplünk hazai

közönség előtt, szívesen képviseljük

Tarcalt.

A rendezvényszervezők elismerik,

értékelik munkánkat, hiszen mindig

főműsorban, a sztárvendégekkel egy

időben szerepelhetünk.

A tarcali és a környékbeli önkor−

mányzatoknak köszönhetően az el−

múlt évben messze földön megje−

gyezték településünk nevét. 

Februárban megnyertük a VIII.

Amatőr Gála szakági döntőjét, s en−

nek eredményeként felléphettünk a

Miskolci Nemzeti Színházban. 

Júniusban önálló gálaestet szervez−

tünk a tokaji Paulay Ede Színházba,

ahol két telt házas előadáson

mutakozhattak be a gyerekek.

Márciusban elindultunk a Magyar

Látványtánc és Sportszövetség által

rendezett kvalifikációs versenyen a

rakamazi és a tarcali nagylányokkal.

A versenyhez segítő kezet nyújtott

„Tarcal Jövőjéért” Közalapítvány,

valamint a tarcali, rakamaz és

erdőbényei önkorményzat a

települések buszénak felajénlásával. 

Discótánc kategóriában országos és

EB III. helyezettjei lettünk, showtán−

cunkkal a legmagasabb kategóriá−

ban, felnőtt A−ban IV. helyezést ér−

tünk el (1 ponttal lemaradva a dobo−

góról. A tarcali nagylányok latintán−

cukkal megnyerték mind az orszá−

gos, mind az Európa−bajnokságot. 

Valamennyien büszkék lehetünk rá,

hogy ilyen tehetséges gyerekeink

vannak, s bizonyítást nyert, hogy

összefogással kistelepülésről is lehet

nagy eredményeket elérni.

A Gold Dance Club TSE 2011. évi

tervei

− Elsődleges célunk, minél több gye−

rekkel és fiatallal megszerettetni a

modern táncot. Ezzel útmutatást kap−

nak szabadidejük hasznos eltöltésé−

hez, s mozgáskultúrájuk fejlődésé−

hez.

− Ebben az évben is első helyen sze−

repelnek a hazai és környékbeli ren−

dezvényeken való színvonalas sze−

replések, lakóhelyünk képviselete.

− Az idén is több tánctábort kívánunk

szervezni, hogy az ott megszerzett

erőnlétre és tudásra majd egész éven

át tudjunk építkezni.

− Kiírásra kerültek az idei kvalifiká−

ciós versenyek, melyekre már febru−

árban be kell fizetni a nevezési díja−

kat. Ebben az évben szeretnénk már

nemcsak a nagyokat, hanem a kisebb

gyerekeket, társas táncos párokat is

megmérettetni. Elkészültek a ver−

senykoreográfiák, melyekhez új ru−

hákat kell varratni. Már csak az

anyagiakon múlik, hogy sikerül−e

terveinket, álmainkat megvalósítani,

s talán még több gyerekkel eljutni az

országos vagy akár az Európa−baj−

nokságra. 

Hunkó Emese

Egyesületi elnök

Gold Dance Club 2010−es év eredményei, 2011−es év tervei

Kiadja: a község önkormányzata

Szerkesztőség: Könyves  Kálmán

Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal,

Fő út  57. Tel.: 47/580−008 Főszer−
kesztő: Kovácsné Drozda Aranka

Szerkesztő: Mező  László Munkatár−
sak: Porkoláb Ágnes,  Nagyné

Sárkány Mónika,  Hunkó Emese

Nyomdai munkák: Budai Nyomda−

ipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.

38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  
2011. FEBRUÁR 18.

Tarcali  Hírek
Van remény! Valami elkezdődött!

Január elején beszélgetésre, együttgondolkodásra invitáltam a tarcali

lakosokat. Hogy miért? Tegyünk végre valamit mi magunk magunkért,

hogy jobb legyen itt élni. Izgalommal vártam, vajon eljön−e valaki? Jöttek!

Sokan! Több mint három órás beszélgetést csak a rendkívül gyorsan haladó

idő miatt szakítottuk félbe, illetve hagytuk abba. Számtalan felvetés, gon−

dolat, ötlet, vélemény − pozitív és negatív egyaránt − hangzott el. Valami

elkezdődött! Valami jó kezdődött el! Meggyőződésem, hogy tudunk tenni

valamit magunkért, mert akarunk tenni magunkért. Hogy mit és hogyan és

miként? Azt mi magunk hétfőn esténként eldöntjük és tesszük, amit elvál−

lalunk. Már nem féltem a gyerekeimet...

Aki úgy érzi, szívesen csatlakozna beszélgetne, netán cselekedne

magunkért, köztünk a helye. Várjuk kéthetenként, hétfőn este ötkor a

könyvtárban. (Következő összejövetel február 7. 17.00) 

D.A
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FELHÍVÁS !

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnökeként

felhívom a lakosság figyelmét, arra a sajná−

latos tényre, hogy az utóbbi időben ismét el−

szaporodtak az úgynevezett trükkös lopások,

amikor a gyanútlan becsületes állampolgár−

ok (főleg idős emberek) hiszékenységét kihasználva

házaló árusok, magukat hivatalos személynek (gázóra,

villanyóra, vízóra leolvasónak) kiadó emberek a laká−

sokba bejutva az ott lévő értékeket eltulajdonítják. 

Kérem, amennyiben gyanús személyeket látnak a

+36−70/457−9581 (Lovász László elnök)

+36−70/457−9580 (Lovász Lászlóné) 

telefonszámon értesítsék a Tarcali Polgárőr Egyesüle−

tet.

Szintén a lakosság segítségét kérjük abban, hogy ne is−

métlődjön meg a 2010. november 26−án történt lakás−

feltöréshez hasonló eset településünkön, amikor is egy

becsületesen dolgozó lakótársunk házát törték fel fé−

nyes nappal. Ezért arra kérem a lakosságot, hogy fi−

gyeljünk  szomszédaink értékeire is, ha látnak valami

gyanús, szokatlan esetet értesítsenek minket a fenti te−

lefonszámon. 

Természetesen a saját otthonuk védelmének

érdekében is megtehetnek annyit, hogy

amennyiben 1−2 napra, éjszakára őrizetlenül

hagyják lakásukat, vagy az Önök által meg−

örökölt ingatlanokat lakatlanul hagyják

(nem adják ki albérlőnek), értesítsék egyesü−

letünket a fenti elérhetőségeken. Erre azért van szük−

ség, mert ebben az esetben a portán való mozgásról

azonnal tudjuk értesíteni a rendőrséget, akik így köny−

nyebben el tudják fogni a bűnelkövetőket.

Várjuk hívásukat éjjel−nappal a megadott telefonszám−

okon, hogy az egyesület tagjai által önként vállalt in−

gyenes (fizetés nélküli) munkánkat ugyanúgy folytat−

hassuk az Önök megelégedésére, ahogyan tettük ezt

1997−től folyamatosan nem munkaidőben, nem fizeté−

sért, hanem a szabadidőnket feláldozva ingyenesen.

Kérem tehát Önöket, hogy közös összefogással, odafi−

gyeléssel javítsuk településünk közbiztonsági helyze−

tét.  Tarcal község valamennyi lakosának Boldogabb Új

Évet Kívánok az egyesület tagjának nevében. 

Lovász László

Tarcali Polgárőr Egyesület Elnöke   

Tokaji Kistérségi felelős

A Tarcali Polgárőr Egyesület hírei

Adventi játszóház
Karácsonyra készülődtek kicsik és nagyok advent utol−

só napjaiban. Közel félszázan döntöttek úgy, hogy

saját készítésű ajándékkal lepik meg szeretteiket, vagy

díszítik az ünnepi asztalt, ajándékot,  ajtót, ablakot. A

művelődési ház által szervezett játszóházban volt erre

lehetőség bárki számára. Öt asztalon készültek a

szebbnél szebb alkotások. Aki pedig elfáradt finom

mézes sütit, kekszet és teát fogyaszthatott és/vagy

karácsonyi mesefilmet nézhetett. A kísérő szülők is

bekapcsolódtak a munkálatokba. Öröm volt nézni

gyermeket és felnőttet, milyen elmélyülten alkotnak.

Szinte mindenki többféle ajándékkal, dekorációval

indult haza. Képünk is erről tanúskodik.

Karácsony
Tavaly, talán a legszebb családi ünnephez közeledve a

művelődési házunk is megrendezte településünk kará−

csonyi ünnepségét. Gyermek és felnőtt, mindazok akik a

műsorban szerepet vállaltak, a legnagyobb odaadással és

lelkesedéssel készültek e szép és meghitt estre. Ekkor

nem csak szeretetről szóló műsorral kedveskedtünk a

lakosoknak, hanem finom falatozni valóval is.

Baracskainé Sveda Erzsébet, kezdeményezésére és

irányításával, a szülők kis csapatának segítségével a

Borfalu konyháján finom mézest sütöttek erre az alka−

lomra. A szívmelengető műsor után e finomsággal, teá−

val és forralt borral kínáltuk vendégeinket. Minden

vendég, minden szereplő mosolyogva, ünneplőbe

öltöztetett lélekkel köszöntötte egymást.

KÉPES HÍREK HÍREK KÉPEN

Kép és szöveg: Drozda Aranka
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SPORT
ELNÖKI SZEMMEL AZ ŐSZI IDÉNY
Az FC Tarcal megyei I−es csapata ijesztően rajtolt a

2010/2011−es bajnoki idényben. Az 5. fordulóban a

18. (utolsó!),  a 7. fordulóban a 16., sőt még a 12. for−

dulóban is csupán a 14. helyen állt a gárda. Kilenc

mérkőzés után is csak 6 pont állt a Tarcal neve mel−

lett a tabellán. Aztán bein−

dult  a „gépezet”: a máso−

dik 9 meccsen 20 pont volt a

termés!

Kovács Attila elnököt (ké−

pünkön) az őszi idény rövid

értékelésére kértük.

− Rosszul rajtoltunk, nehezen

állt össze a legjobb kezdő ti−

zenegy − mondta a sportem−

ber. − Több változás is volt

nyáron  a keretben. A vártnál

több idő kellett az új együttes kialakításához. A 10. for−

duló után indult be igazán a játék: nyolc meccsen át ve−

retlen maradt a csapat.  Összességében elégedettek va−

gyunk, hiszen a hivatalos őszi idény vagyis 17 meccs

után a 7. helyen zártunk!

Az elnök vázolta: nem várható nagy mozgás a téli szü−

netben a játékos keretet illetően maximum  2−3 igazolás

képzelhető el.  Annyi már biztos: visszatért Pataki Ger−
gő és Feller Gábor, míg az ifiből került fel a keretbe

Szegedi Márk. Az edzői poszton viszont már be is kö−

vetkezett a csere: Csehi Lászlót a Tarcal korábbi játéko−

sa Nagy Csaba váltotta a kispadon, míg az ifjúsági

együttest a  felnőtt csapat labdarúgója Buri Attila készí−

ti fel a jövőben. 

− Több teremtornán  is indultunk a téli szünetben a fel−

készülés jegyében − folytatta Kovács Attila − Cigándon

első, Alsózsolcán és Sárospatakon egyaránt 4. helyen

végeztünk. Mindegyik teremtornán az Integrál Kft.

támogatásával vettünk részt. Indulunk a Borosi te−

remtorna sejtezőjében is. Január 29−én szeretettel vár−

juk a csapat szurkolóit Szerencsre a sportcsarnokba! El−

kel a bíztatás a fiúknak. 

Az elnök úr befejezésül arról is beszélt, hogy bíznak ab−

ban: 2011−ben is biztosítottak lesznek a feltételek leg−

alább az előző évek szintjén. Az Önkormányzattal

együtt azon munkálkodnak, hogy a megfelelő támoga−

tói háttér rendelkezésre álljon.  A tavaszi idény előtt 2−

3 edzőmérkőzést is beiktatnak.

*

Az őszi 18 mérkőzés a számok tükrében

A FC Tarcal csapatában az ősszel lejátszott 18

mérkőzésen 19 játékos szerepelt. A következő

sorokban a csapatba kerülés sorrendéjében közöljük

őket, vagyis az első 11 név az első őszi mérkőzés

kezdőcsapatát mutatja. (A név utáni szám a játszott
meccsek számát jelöli zárójelben pedig az elért gólok
száma található)  Jósvai Norbert 10, Mózes András 17

(1), Buri Attila 15, Bencsik András 15 (8), Papp Zoltán

12, Egyed Attila 17 (6), Kalász Gábor 17 (2), Konkoly

Krisztián 15 (1), Dorogi Szabolcs 17 (4), Hlavács

Csaba 12 (1), Lapis Dávid 18 (2), Gável Balázs 13,

Tóth Dániel 8, Bodnár Barnabás 18 (6), Király Attila 2,

Szutorcsik Dávid 14 (4), Dobi Balázs 7 (2), Marton

Imre 16 (1), Rátkai Zsolt 1. 

Edző: Csehi László.

A tabellán:

10. FC TARCAL  18    7    5    6    39−32      26

Hazai pályán:         9    5    3     1    22−13     18

Idegenben:             9    2    2     5    17−19       8

Írta és összeállította:

Mező László   

Rossz rajt után

Ősszel elfogadhatóan szerepelt az FC Tarcal 

Az FC Tarcal 2010. őszi felnőtt kerete. Álló sor bal−

ról: Csehi László edző, Egyed Attila, Marton Imre,

Bencsik András, Mózes András, Konkoly Krisztián,

Buri Attila, Szutorcsik Dávid. Guggolnak balról:

Kovács Attila elnök, Dorogi Szabolcs, Gável Balázs,

Bognár Barnabás, Jósvai Norbert, Lapis Dávid,

Kalász Gábor, Hlavács Csaba, Tóth Dániel, Papp

Zoltán, Ungvári Gyula szakosztályvezető. Nincs a

fotón, de kerettag: Dobi Balázs, Benczik Zsolt

HÍRDETÉS
Nyíregyházi állomásnál,  tarcali tanuló vagy dol−

gozó fiatalnak, albérletbe kiadó társasházi

második emeleti önálló fűtésű kétszobás lakás.

Érdeklődni: +36−20/538−52−87


