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Március− a Forradalom hava
Alig múlt el március idusa. Túl vagyunk az ünnepen, mely
szép, hosszú hétvégévé kerekedett. De voltak olyanok is,
akik ünnepelték történelmünk legfényesebb napjának év for−
dulóját. Be kell vallanom, ez a nap mindig óriási
büszkeséggel, túláradó idetartozás érzésével tölt el. Lehet
úttörő nyakkendő, akár KISZ −jelvény, „Akármi” is , de a
KOKÁRDA felülírt mindent! És az elmaradhatatlan volt.
Akár hivatalos ünnep, akár nem hivatalos, de Ünnep volt. És
annak is kell lenni, míg egy szál magyar él e világon!
Március a tavaszvárás hónapja is. Ideje is, hogy jöjjön a
„Tavasz kisasszony”, és hintse el virágait, mert „Télapóka”
nagyon leragadt itt. Reméljük, a szél hamarosan kifújja
innen. Ja, a szélről eszembe jut a másik, a „Kálmán”. Bizony,
mire a miniszterelnöki székbe jutott, sok mindent végig−
csinált, sokféle lépcsőn végigment − talán azért is volt sikeres
a miniszterelnöki működése. Nem úgy, mint a róla elnevezett
gazdasági program. Azt igen gyorsan összefújták. Meg is lát−
szik rajta. Vajon nyolc év kevés idő volt egy alaposabb kidol−
gozásra? Az emberfia azt hinné, azt várná, hogy a felszíni
politizálás mögött komoly szakmai háttérmunkával ütőképes,
mindenki számára elfogadható, érthető, és valódi jövőt fel−
mutató, tervszerű rendszer alakuljon ki. Aminek folyamatos
megvalósítása mögé be lehet állni, mert napról napra javítja
a közérzetet, a pénztárcát, az életet. S mit kaptunk helyette?
− Jól lakunk−e tőle? No, ennyit a politikáról!
Gratulálok a tánccsoportjainknak a debreceni szerep−
lésükhöz. Reméljük, az országos versenyen is hasonló, szép
eredmények elérését tűzik ki célul. További sikereket
kívánok!
Lassan indul a közmunka program. Legalábbis reméljük,
hogy beindul. Sokan morgolódnak, hogy csak négy órás
munka jut. Valóban, ennek teljesítése csak arra elég, hogy a
szociális segélyhez megszerezze a további jogosultságot.
Tudom, ez nem sok, de az új közmunka rendszere nem si−
keredett jobbra, mint amilyen az előző volt. Az állam
számára pozitív erénye, hogy csak fele pénzt kell beletenni,
mint tavaly. Hogy ez az embereknek nem jó? Ez van!
Minden megtalált forintot az államadósság csökkentésére
kell fordítani − magyarázzák. Egyébként a kötelező 30 napot
vállalkozásoknál is le lehet dolgozni, és ha jól dolgozik vala−
ki, még ott is ragadhat. Elvégre a munka világába ez vezet
igazán vissza.
Jó, hogy jön a Tavasz! A fűtés gondja lekerül a napirendről.
Örülök, hogy Tarcal nem került bele a tévébe, „fagyhalálos”
hírrel.
Jön a Tavasz! − a száraz füvek felégetésének ideje. Amíg
nincs tilalom, ezt meg lehet tenni, de kérem, hogy gondosan,
szélmentes időben, és amíg tűz van, azt ne hagyják ott!
Persze van, aki csak szórakozásból, este hazafelé,
(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb
napja legyen!”
Mark Twain

Tájékoztató
a képviselőtestületi ülésen történtekről
A 2011. február 15. napján megtartott rendkívüli ülés kereté−
ben a Képviselőtestület megtárgyalta a 2011. évi költségve−
tés első olvasatát. A Képviselőtestület módosította a Tarcal
község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatá−
ról szóló rendeletét, melynek keretében építési tilalmak törlé−
séről rendelkeztek. A képviselők határoztak az önkormány−
zati címjegyzék rendezéséről.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a Tarcali Napok,
illetve az Országos Borkirálynő fesztivál előkészületeiről.
A 2011. február 23−ai Képviselőtestületi ülésen az Idősek
Klubja vezetője − Szász Béláné − beszámolt munkájukról, te−
vékenységükről, melyet a képviselők elfogadtak, illetve jóvá−
hagyták az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Szakmai Programját.
Megtárgyalták a Klapka György Általános iskolában lefoly−
tatott vizsgálatról készült jelentést és elfogadták az ezzel kap−
csolatban kidolgozott Cselekvési Tervet, mely a vizsgálat el−
rendelését megalapozó problémák, hiányosságok felszámolá−
sát, megszüntetését célozza. A képviselők elfogadták a 2011.
évi Közbeszerzési tervet. A következő napirend keretében a
Képviselőtestület módosította a 2010. évi költségvetésről
szóló rendeletét, illetve elfogadta a 2011. évi költségvetésről
szóló rendeletet. Ez utóbbi 19.246 ezer Ft működési forráshi−
ánnyal számol az önkormányzat idei gazdálkodásában.
Ezután a képviselők határoztak az alábbi önkormányzati utak
burkolat−felújításának terveztetéséről: Könyves Kálmán utca
Ady Endre és a Fő utcák közötti szakasza, illetve a Temető és
a Dózsa György utcák, valamint a Kinizsi utca, Munkácsy és
Nagy Balázs utcák közötti szakasza.
A továbbiakban a testület önkormányzati tulajdonban lévő
termőföld értékesítéséről döntött.
A 2011. március 17−ei rendkívüli testületi ülésen a képvise−
lők döntöttek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendelet módosításáról, mely döntés következtében
újabb személyek kerülhetnek át az aktív korúak ellátására jo−
gosultak közül a rendszeres szociális segélyezettek körébe.
Ezen kívül a képviselők határoztak egy 140 m2−es önkor−
mányzati ingatlan értékesítéséről, illetve a piac mellett kiala−
kítandó közösségi tér területének egy 480 m2−es földrészlet
megvásárlása útján történő bővítéséről.
Végezetül a képviselők döntöttek a 2011. évi légi szúnyogir−
tás megrendeléséről.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek a Könyvtár−PC
sarokban elektronikus formában megtekinthetőek.
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Március− a Forradalom hava
(Folytatás az első oldalról)
itt−ott begyújtja a száraz füvet, és hazamegy mint aki jól
végezte dolgát. Bizony, sok vesződséget, és kárt okozhat
ezzel.
Jön a Tavasz − a Nagyböjt időszaka. A Nagyböjt a meg−
békélésre való szólításnak, különös visszhangja és ereje
kell, hogy legyen szívünkben, és tudatunkban. Ezért bán−
junk csínján a szavakkal is. Biztos, hogy minden gondo−
latnak kimondottá kell válni? A böjt arra is való, hogy
keveset vegyünk magunkhoz, hogy tisztuljon a
szervezetünk, salaktalanítsunk. Talán még ezt a nem túl
szép világot is pozitívabban tudjuk látni megtisztulva, és
így a zsoltárnak is igaza lesz: „Lám, egy szegény kiáltott,
s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadí−
totta.” /Zsolt. 34.7/ Legyen így Mindnyájunkkal.
Baracskai László
polgármester

Áprilisi ünnepek és események
Szent György hava − tavaszhó − szelek hava
Április 1. „Bolond április” Bolondok napja
Április 7. Egészségügyi világnap − 1948. április 7−én
az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte
működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Április 8. Az emberszeretet világnapja
Április 10. Nemzeti rákellenes világnap
Április 11. A költészet napja Magyarországon József
Attila születésnapja 1905.
Április 22. A Föld napja. 1970. április 22−én Denis
Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el
a Föld védelmében.
Április 23. A könyv napja
Április 24. Szent György napja A rendőrség napja
Április 24. Húsvét vasárnap. Húsvét a keresztény világ
legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltá−
madásának emlékére.
Április 25. Húsvét hétfő
Április 29. A táncművészet világnapja

PC−Sarok
Tarcal, Árpád u. 1. F/1.
Nyitva tartás: Hétfőtől Szombatig: 1400−1800
Igénybe vehető szolgáltatások:
Számítógép használat.
Internet használat, nyomtatás.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLOZÁS
2011. február hónapban:
− MOCSÁRI MIHÁLYNÉ
(sz: Bajusz Terézia 1920.)
volt Tarcal Munkácsy u. 10. sz. alatti lakos
elhunyt február 10−én,
− MIKNYIK JÁNOS (sz: 1925.)
Volt Tarcal Szondi u. 25. sz. alatti lakos
elhunyt február 10−én,
− KOMÁROMI SÁNDOR (sz: 1946.)
Volt Tarcal Jókai u. 10/1. sz. alatti lakos
elhunyt február 14−én,
− OROSZ BÉLA (sz: 1934.)
Volt Tarcal Nagy Balázs u. 23. sz. alatti lakos
elhunyt február 19−én
− SZIKORA JÁNOSNÉ (sz: Kádas Margit, 1932.)
Volt Tarcal Szabadság u. 1/1. sz. alatti lakos
elhunyt február 21−én,
− SENTEI SÁNDORNÉ (sz: Szabó Irén, 1929.)
Volt Tarcal Petőfi u. 9. sz. alatti lakos
elhunyt február 24−én,
− BEREZNYÁK MIHÁLYNÉ (sz: Körömi Mária, 1931.)
Volt Tarcal Babocsay u. 17. sz. alatti lakos
elhunyt február 26−án.

Részvétünk!
KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik fiam Majoros
István gyászmiséjén megjelentek, fájdalmamban osztoztak.
Majoros Jánosné
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, aki idős
Báthori Béla temetésén megjelentek. Sírjára virágot, kos−
zorút helyeztek, részvétüket nyilvánították és osztoztak fáj−
dalmunkban.
A gyászoló család
Házasságkötés 2011. január hónapban nem volt.
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné anyakönyvvezetők

A Rendőrség Körzeti megbízott
(KMB) telefonszáma:

+36−30/900−77−49
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Király László református
lelkipásztorra emlékezünk

„Szolgáltató Udvar”
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület az Európai
Bizottság Fiatalok Lendületben Program támogatásával
szervezi meg a „Szolgáltató Udvar” című rendezvényét,
amelyre szertetettel várunk minden érdeklődőt.
Rendezvényünk célja, hogy bemutassuk azokat a
lehetőségeket, amelyek segíthetnek a térség foglalkozatási
helyzetének javításában. Egyesületünk a fiatalok elvándor−
lásának mérséklése miatt tartja fontosnak a kérdéskört.
Igyekeztünk tehát olyan programot összeállítani, amely
gyakorlatias információkkal segíti a település és a térség vál−
lalkozásainak megerősítését, a hazai és európai uniós támo−
gatási lehetőségek kihasználását, és a szociális gazdaság
szerepének átgondolását.
A „Szolgáltató Udvar” keretében nyílik meg „Helyi érték −
Közkincs” című kiállítás. A tárlat a hasonló című alkotói és
ötletpályázatra érkezett valamennyi munkát bemutatja. S itt
adjuk át az elismeréseket − a térség értékeinek bemutatására,
jobbító szándékú javaslatok megfogalmazására vállalkozó −
pályázóknak is.
A rendezvény ideje alatt ügyvéd, pszichológus, mentál−
higiénés szakember és gyermekorvos végez tanácsadást. A
szolgáltatások díját az Egyesületünk vállalja át, így az érdek−
lődők térítésmentesen fordulhatnak segítségért, tanácsért a
szakemberekhez.
Reméljük, a program felkeltette érdeklődését és elfogadja
meghívásunkat!
A rendezvény ideje: 2010. március 26. szombat délelőtt 10
óra
A rendezvény helyszíne: Tarcal,"6 puttonyos Borfalu"
Rákóczi út 4.
Védnök:
Kissné Fási Nóra elnök
Tarcal Község Önkormányzat Szociális, Oktatási, Kulturális
és Sportbizottság
Baracskai László
Tarcal Község polgármestere

A Zempléni Református Egyházmegye szervezésében,
hálaadó istentisztelet keretein belül emlékezünk Király
László református lelkipásztorra, aki 38 esztendőn át szol−
gált Tarcalon. Lelkészi teendői mellett a falu életében is
aktív szerepet vállalt, évekig az önkormányzat képviselő
testületének tagja volt. Érdemeinek, fáradozásainak elis−
meréseként díszpolgári címet kapott.
Az ünnepi istentiszteletre április 13−án (szerda) 10. órai
kezdettel kerül sor a tarcali református templomban. Az
alkalmon reménység szerint részt vesznek Király László
lelkipásztor családjának tagjai, és az egyházmegye
lelkészei is. Az igehirdetés szolgálatát Czinke Sándor páci−
ni lelkipásztor végzi, a megemlékező gondolatokat Dr.
Benke György ny. lelkész mondja el.
Ezen az istentiszteleten lesz Siderius Jánosnak,
gyülekezetünk egyik 16. sz.−i lelkipásztorának (utcát is
neveztünk el róla), újra kiadott kátéjának könyvbemutató−
ja is. A könyvet Dr. Győri L. János, a Debreceni
Református Kollégium tanára mutatja be.
Emlékezzünk együtt, felekezetre való tekintet nélkül,
községünk áldott emlékű református lelkipásztorára!
Mindenkit szeretettel várunk!
„Az igaznak emlékezete áldott….” (Péld. 10, 7.a.)
Kovács Attila
ref. lelkész

A „Szolgáltató Udvar” programja
09.00 −09.30 „Helyi érték − Közkincs” alkotói és ötletpá−
lyázat eredményhirdetés és kiállítás
10.00 −10.05 Köszöntő
10.05−10.25 Az Új Széchenyi Terv és az Észak−
Magyarország Regionális Operatív Program pályázatai
előadó: Ártim László vezető tervezési menedzser, vezető
KKH menedzser, NORDA Észak−Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség
10.25−10.55 A helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgála−
ta
előadó: Dóka János munkaszervezet vezető, Dél− zempléni
Nektár LEADER Nonprofit Kft.
10.55−11.05 Szünet (a sajtó tájékoztatása)
11.05−11.25 A közfoglalkoztatási rendszer átalakulása és a
foglalkoztatás bővítését segítő szolgáltatások, támogatások
előadó: Gáborné Borbély Beáta kirendeltség vezető,
Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi Központja Tokaji Kirendeltség
11.25−11.55 Integrált esélyteremtő és foglalkoztatási prog−
ram a Tokaji kistérségben előadó: Dr Kiss Imre a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Tokaji csoportjának vezetője
10.00−12.00 Tanácsadó programok:
− ügyvédi tanácsadás: Dr. Benkő Ferenc ügyvéd
− pszichológiai, nevelési tanácsadás: Bódor Andrea
pszichológus
− gyermekorvosi tanácsadás: Dr. Kiss Imre gyermekorvos
− a gyermekek, kis− és nagykamaszok gondjaival kapcsolatos
tanácsadás : Lengyel Katalin mentálhigiénikus
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KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN

1848/49−es forradalom és szabadságharc eseményeire
emlékeztünk itthon és Bodrogkisfaludon

Szeretettel köszöntjük az
április hónapban
névnapjukat ünneplő
kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok
Április 3. Richárd
Április 10. Zsolt
Április 12. Gyula
Április 14. Tibor
Április 20. Tivadar
Április 23. Béla
Április 27. Zita

Elismerés a kiállításmegnyitón
A Szabad Sajtó Napja alkalmából köszöntöttük Serfőző
Lászlót, a Kulcs magazin újságíróját, aki községünkről
hosszú időn keresztül rendszeres, tényszerű, objektív
tájékoztatást nyújtott az írott és elektronikus médiában. A
publicista saját tulajdonát képező fotógyűjteményéből nyílt
kiállítás „Hírességek Anno−s.k.” címmel. Közismert hazai
és nemzetközi politikusok, uralkodók, színészek, tudósok
saját kezűleg dedikált fotói láthatóak a Borfalu kiállító ter−
mében február 3−ig.

Tarcali Hírek
Bemutatkozik:
TARCAL PATAKY BORPORTA
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KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN

A kezdet még a Falusi és Tanyasi Turizmus Szövetség tag− Bolhapiac egyre bővülő kínálattal minden hónap harmadik
jai sorába történő belépéssel kezdődött a 1980−es évek leg− szombatján.
elején. A pincesor a szőlők alatt kialakulóban volt a
Bodrogkeresztúri úton az ott megépült présházban 4
ággyal kezdtük a szállásadást szorosan összekapcsolva a
megépített pincében a borturizmus adta lehetőséggel és a
tájra jellemző gasztronómiával.
A Tokaji Borvidék kiemelkedő turisztikai értékei, annak
kihasználatlansága, a szálláshelyek nyomasztó hiánya és a
helyi adottságok sokszínűsége adta azt az ötletet, hogy a
Szövetség szakmai útmutatásával, a tanulmányutak és
képzések során megismert számtalan jó ötlet és példa fel−
használásával belevágjunk.
A 4 ágyból 10 lett és folyamatos fejlesztéssel egy
csodálatos Klapka utcai parasztház − amely 1898−ban épült
− megvásárlásával, annak korhű felújításával immár két
helyszínen a Pataky Présházban és a Pataky Borportán vár−
juk a falusi− és borturizmus iránt érdeklődő vendégeket.
Az utóbbi helyszín történelmi hangulatú pincéjével, a népi
építészeti− és tárgykultúrát megjelenítő, egyediséget és
hitünk szerint bensőséges, családias vendégszeretetet nyújt−
va vendégeink számára ideális körülményeket biztosít a
pihenéshez a kikapcsolódáshoz és lehetőséget a Tokaji
Borvidék, valamint a Zemplén egyedülálló értékeinek
megismeréséhez.
Színesíti kínálatunkat, a borászati eszközöket és népi
mesterségek eszköztárát és tárgyait bemutató speciális
gyűjtemény, a szabadtűzi és a kemencében főzés, sütés
lehetősége, a kertben a gyógy−és fűszernövények tárháza, a
Tokaji borok és a helyi gasztronómia széles választékának
megismerése.
Célunk, hogy vendégeink igényeit minden igyekezetünkkel
kielégítsük és mind több települési és régiós értéket megis−
mertessünk, megszerettessünk velük úgy, hogy visszatér−
jenek az alaposabb megismerés és újabb felejthetetlen
élmény megszerzésének igényével.

Programok, rendezvények
március − április hónapban

Március 26. 9 óra Szolgáltató Udvar − 6 Puttonyos Borfalu
Március 26. 19 óra Retró Buli (Belépő: 1000 Ft.)
− 6 Puttonyos Borfalu
Április 9. Táncverseny országos döntője − Budapest
6−12 óráig Helyi termelők vására − Tarcali Piactér
Április 14. 10 óra Rendhagyó irodalom óra − 6 Puttonyos
Borfalu
Április 16. Bolhapiac − Tarcali piactér
Április 19. Húsvéti játszóház − Könyvtár
Április 25. Húsvéti batyus locsolóbál − 6 Puttonyos Borfalu
Április 29. TáncMaraton − a Tánc Világnapján − Iskola
tornaterme
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Tarcali Polgárõr Egyesület
3915 Tarcal, Fõ út 158.
Mobiltelefon: 06-70-457-9581
E-mail: tarcalpolgaror@freemail.hu

Köszönet TÁMOGATÓINKNAK!
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnökeként a helyi médián keresztül sze−
retném megköszönni valamennyi támogatónknak, akik munkájukkal,
tombolatárgy felajánlásukkal, illetve a rendezvényen való részvételük−
kel támogatták a 2011. március 5−én megrendezett jótékonysági bálun−
kat. Ezzel ismételten elismerték az egyesületünk tagjai által végzett ön−
kéntes munkát, melyet településünk közbiztonsági helyzetének javítása
érdekében végeznek, már több mint 13 éve. Az idei rendezvényen is na−
gyon jó volt a hangulat, bár a megjelent vendégek száma kevesebb volt,
mint az előző években. A vendégeinket szórakoztatták a T.T.Dance
tánccsoport (volt LTJ tánccsoport) tagjai, a Tarcali Hagyományőrzők
Közhasznú Egyesületének néptáncosai, valamint a Harlequin Tánc
Sport Egyesület táncosai, itt szeretném megköszönni a színvonalas pro−
dukciókat. A Napközi konyha dolgozói ízletes vacsorát készítettek a
vendégek részére. Valamint köszönetet szeretnék még mondani Tarcal
Község Önkormányzatának a jótékonysági bál megrendezésében nyúj−
tott segítségükért és az egész éves támogatásukért. Végezetül, de nem
utolsó sorban köszönetemet szeretném kifejezni Tarcal község 5 képvi−
selőjének, akik a jótékonysági bálunk megrendezéséhez támogatást
nyújtottak.
Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
tokaji kistérségi felelős

Orfeum már negyedszer
A HEKUBA Kör február 26−án negyedik alka−
lommal rendezte meg a Szíverősítő Orfeumot. A
szeretet, szerelem, barátság jegyében telt az este.
A közel 2 órás eseményre kb. 80 fő érkezett. A
vendégek a műsor keretén belül verseket, szo−
netteket, jeleneteket és közismert dalokat láthat−
tak és hallhattak. Egy csokorra való valót nyúj−
tottunk át a férfi és a nő egymásnak szánt intel−
meiből. A kör tagjai saját maguk és családtagja−
ik által készített süteményekkel és bóléval ked−
veskedtek a közönségnek. A műsor után sok po−
zitív visszajelzést kaptunk, és a kritikákat is szí−
vesen fogadtuk. A színkör a felkészülések alatt
új tagokkal bővült, akik első fellépésük alkalmá−
val bizonyították rátermettségüket. (Sajnálattal
vettük észre, hogy pedagógusok, óvónők és kép−
viselők nem voltak jelen ezen az estén, pedig jó
néhány általános iskolás is fellépett és megmu−
tatta mit tud a színpadon − nem (csak) tánccal − A
HEKUBA Kör tagjainak száma már 17 fő.) Ez−
úton szeretnénk FELHÍVNI a kedves olvasók fi−
gyelmét, hogy továbbra is várjuk a szerepelni és
segíteni vágyó kicsiket és nagyokat, nemre és
életkorra való tekintet nélkül!
Továbbá szeretnénk megköszönni a szülők és
hozzátartozók áldozatos munkáját és türelmét,
Drozda Arankának, hogy szakmai tapasztalatai−
val és hozzáértésével segítette tevékenységün−
ket, Halászné Kovács Máriának az alapanyagok
felajánlását. A jövőben is szeretnénk kivenni a
részünket a falu kulturális életéből, és így szíve−
sen fogadjuk támogatásukat.
Berecz Ágnes és Varga Gréta
csoportvezetők

A Szíverősítő Orfeum emlékezetes pillanatai
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Márciusi Arany−eső
2011. március 6−án három tarcali tánccsoport (T. T. Dance,
Harlequin, Gold Dance Club) mérettette meg magát Debrecenben
a Magyar Látványtánc és Sportszövetség által rendezett kvali−
fikációs verseny területi selejtezőjén.
Egy jó hangulatú versenyen vehettünk részt.
Valamennyi tarcali csoport színvonalas koreográfiával állt szín−
padra, melyet a közönség hatalmas tapssal, a zsűri elismerő
szavakkal jutalmazott.
Az elért pontszámok és eredmények magukért beszélnek.
Szép volt fiúk, szép volt lányok! Így tovább!
Hunkó Emese
GDC elnöke

Harlequin Hírek
Egyesületünk csoportjai 2011. március 6−án Debrecenben a Ma−
gyar Látványtánc Sportszövetség Területi Bajnokságán − több
tarcali csoporttal együtt − kimagasló teljesítményt nyújtottak és
ennek köszönhetően az alábbi eredményeket érték el:
− Pop tánc kategória − gyermek formáció I. hely
− Latin tánc kategória − felnőtt lány formáció Arany minősítés
A következő hétvégén 2011. március 13−án újabb megméretteté−
sen vettünk rész Nyíregyházán a VIII. Szabolcs Társastánc Fesz−
tiválon. Első alkalommal neveztünk erre a rangos versenyre, aho−
vá az ország minden pontjáról érkeztek kiváló táncosok. Óriási
meglepetés volt számunkra az eredményhirdetés, amikor kide−
rült, hogy junior csoportunk az alábbiak szerint szerepelt a szám−
talan versenyző csoport közül:
− II. korcsoport párnélküli egyéb szórakoztató táncok kategória
I. hely
Gratulálok, és köszönetemet fejezem ki táncosainknak és művé−
szeti vezetőnknek Kovács Annamáriának, Cininek az elért ered−
ményekért! Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek és barátaink−
nak hogy elkísértek minket a versenyekre és szurkoltak nekünk!
Március hónapban lezárult egy 2009 őszén beadott pályázatunk
elbírálása. Nagyon régen várjuk már az eredményt, ami most
megszületett és nagyon sokat segíthet egyesületünk fejlesztésé−
ben. A Dél Zemplén Nektár Leader Nonprofit Kft által kiírt

LEADER pályázat − Helyi civil közösségek erősítése cél−
területre benyújtott támogatási kérelmünkkel 926. 250.−
Ft támogatást nyertünk! A pályázat az EMVA támogatás
keretein belül valósul meg a Magyar Köztársaság és az
Európai Unió társfinanszírozásában. Köszönetemet feje−
zem ki Borzné Borikának, aki megírta a pályázatot és a
megvalósításban és az elszámolásban is segítségünkre
lesz.
Tóth Tamás
Harlequin TSE elnöke

Tarcali Hírek
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SPORT

HIRDETESEK

*

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 !
Márciusi Akció: március 31−én −10% ked−
vezmény jár minden árából! Pl. férfi vágás így
621Ft. Női rövid hajvágás +szárítás: 1.521Ft,
hosszú: 1.701Ft./ Szárítás, rakás rövid haj:
900Ft, hosszú 990, stb.
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna:
+36−20−473−9052

Paplanszerviz, tolltisztítás
Elhasznált ágyneműjéből a tollat, pelyhet korszerű
Volt válogatott Tarcalon!
német technológiával kitisztítva és új pehelybiztos
A B−A−Z megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idényében − anginba töltve gyönyörű paplant, párnát varázsol−
márciusi lapzártánkig − három mérkőzést játszott az FC Tarcal csapata. unk Önnek igen kedvező áron. Allergia? Már
gyermekének sem probléma!
Ezek rövid jegyzőkönyvei:
Tel.: 47/380−122, 06−20/940−67−52
19. forduló: 2011. március 5.
SAJÓKAZA − TARCAL 5−0 (1−0)
Sajókaza, 250 néző. V.: Nagy A. FC Tarcal: Balogh − Marton, Mózes, Eladó RK−02 rotációs kapa pótkocsival. Ára: 42 e
Madar, Tóth (Feller), Szegedi (Hlavács), Dobi, Kovács, Bodnár, Ft., 2 db 4x4 m−es padlószőnyeg, használt 2000
Ft/db. Tel.: 06−20/370−29−23
Katona, Konkoly. Jó: Kovács. Ifi: 7−2.
20. forduló: 2011. március 12.
ELADÓ
TARCAL − MEZŐCSÁT 3−1 (2−0)
Kordonos szőlő a mogyorós dűlőben, 2 m sortávú,
Tarcal, 150 néző. V.: Zám FC Tarcal: Katona − Mózes, Kovács, 1400 négyszögöl. Lakóház, konvektoros, három
Marton, Konkoly, Szegedi (Hlavács), Dobi, Balogh, Madar, Papp szoba, fürdőszoba, gazdasági épületek, szennyvíz
(Tóth), Bodnár (Feller). G.: Szegedi, Bodnár, Madar. Jó: az egész bekötéssel, a telek össz. 1531 m2. Érd.: 47/380−
csapat. Ifi: 2−4.
253 vagy 30/505−6624 telefonon.
21. forduló: 2011. március 20.
TISZALÚC – TARCAL 3−0 (1−0)
Tiszalúc, 100 néző. V.: Mező. FC Tarcal: Gável − Konkoly, Marton
NŐI − FÉRFI − GYERMEK
(Tóth), Mózes, Buri, Szegedi (Hlavács), Kovács, Balogh, Papp, Madar,
FODRÁSZAT VÁRJA KEDVES
Bodnár. Edző: Nagy Csaba. Jó: senki. Ifi: 0−2.

VENDÉGEIT!

MADAR CSABA SEGÍTENI JÖTT
A tavaszi első hazai meccsen a tarcali focibarátok ismerős arcot
fedezhettek fel a pályán: Madar Csabát a DVSC volt válogatott lab−
darúgóját. Vajon miként került Tarcalra? Erről Kovács Attila elnöktől
kértünk tájékoztatást. − Madar Csaba edzőnk Nagy Csaba ismeretsége
révén igazolt hozzánk − mondta az elnök úr. − Az idősebb tarcali
drukkerek egy válogatottat már láthattak a településen a Tarcal
színeiben mégpedig Czeczeli Károlyt, aki az 1984/85−ös bajnokságban
szerepel Hegyalján. Most Madar Csaba segíti a fiatalokat, akire fel−
néznek játékostársai és példát vesznek róla.

*
KÉSZÜL AZ FC TARCAL HONLAPJA
Folyamatban van az FC Tarcal internetes honlapjának készítése. A klub
vezetői kérik mindazokat, akik rendelkeznek régi fotókkal igazolá−
sokkal, jegyzőkönyvekkel vagy bármilyen relikviákkal feldolgozásra
adják át Kovács Attila elnöknek vagy Ungvári Gyula szakosz−
tályvezetőnek. A feldolgozás után − ami többnyire szkennelést jelent
majd − mindenki visszakapja féltve őrzött fotóját vagy más relikviáját!

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség:
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező
László Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Tálas
Ágnes, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel:
46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2011. ÁPRILIS 20.

