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A HÓNAP ÜZENETE:

„Nincs szebb tartalma életünknek, mint

megszépíteni azok életét, akiket szeretünk.”

Kung Fu−ce

TÁJÉKOZTATÓ

A  Képviselőtestület 2011. május 25−i és a

június 1−i üléseken történtekről

A testület a 2011. május 25−i ülésén beszámolót

hallgatott meg a közrend és közbiztonság

helyzetéről, majd a Polgárőrség elnöke számolt be

az Egyesület  2010. évi tevékenységéről.

A képviselők módosították a személyes gondos−

kodás körébe tartozó alapellátások, a gyermekek

napközbeni ellátása keretében biztosított étkezési

díjakról szóló rendeletet, majd a 2010. évi gyer−

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó

értékelésére került sor. 

Ezután a Képviselőtestület meghatározta a Klapka

György Általános Iskolában 2011/2012−es

tanévben indítandó osztályok, napközis csoportok

számát, tanulói létszámot, és a csökkenő gyermek−

létszámra tekintettel pedagógus létszámcsökken−

tésről döntött az oktatási−nevelési intézmények−

ben. 

A továbbiakban a gazdálkodás folyamatosságának

biztosítása érdekében éven belüli folyószámla

hitel felvételéről, és a település közvilágításának

korszerűsítéséről döntöttek. 

A Testület a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű

csapadék  elleni védekezésként övárok

kialakítására pályázat benyújtás előkészítéséről

határozott, és a Helyi Építési Szabályzat

módosítására irányuló eljárás megszüntetéséről

döntött. 

A 2011. június 1−én megtartott rendkívüli ülésén a

játszótér és közösségi fórum kialakítása című pro−

jekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásra

beérkezett ajánlatokat értékelte, és Hrabovszki

Gábor egyéni vállalkozót hirdette ki nyertesként. 

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektronikusan

megtekinthetőek a könyvtárban. 

P.Á.

Tarcali Hírek
Június − Aratás hava

Azt hiszem, nem kell ahhoz tanult meteorológusnak lenni,

hogy megállapítsuk, itt a nyár!

A mezőn dolgozók nem győzik szomjukat oltani, az épület−

ben dolgozók hol a ventillátorra, hol a huzatra bízzák a fel−

frissülést. A nyaralók pedig vidáman csobbanhatnak a hűs

vizekbe. Az első aratás már meg is volt. A jól végzett tanulás

eredményeként iskolásaink begyűjtötték a "termést", ott

sorakozik a bizonyítványukban.

Az év le zártával ezúton gratulálok valamennyi tarcali

iskolásnak. Külön elismerésem az elmúlt tanévben a nagy−

szerűen versenyzőknek a helyezésekért, az érmekért. 

Számtalan középiskolás jó eredménye igazolja, megfelelő

volt a tarcali alapozás.

Köszöntöm az érettségizőket, és külön gratulálok azoknak,

akik kitűnőre érettségiztek. Remélem, mire az újság megje−

lenik, a főiskolások és egyetemisták is elégedetten csukják

be, és teszik el az indexüket a következő szemeszterre.

Kedves diákok! Ne felejtsétek el a saját vállatok veregetése

mellett megköszönni szüleitek támogatását, tanáraitok

munkáját sem! Hiszen nélkülük nem lennétek ott, ahol most

vagytok.

Legalább egy "köszönöm", egy kézfogás, egy mosoly jár

érte! Jó tanácsként, talán életvezetési mottó is lehet: „Ne

feledd, Te! mindig ott tartasz az életben, ahol tartani akarsz!”

Tőled függ, milyen tartalmat adsz neki!

Úgy látom a számadatokból, iskolánk diák létszáma a 200 fős

idegesítő küszöbhöz ért. 

Ezzel párhuzamosan be kellett következnie a pedagóguslét−

szám csökkentésnek is. Sajnos ez várható volt, de igazán

most szembesültek vele az érintettek. Lesz, aki elmegy, lesz,

aki részmunkaidőben tud csak majd tanítani. Ez az érem

egyik oldala! A másik, a gyerekek át íratása más iskolákba.

Nem tudom, valóban a gyerekek érdekeit nézik−e a szüleik?

Elsőben már miért nem megfelelő az a társaság, ami az

óvodában még jó volt, együtt volt? Arról nem is beszélek,

hogy az utazás, a "gyűrődés" mennyire segíti a jó teljesít−

ményt? És az egyéb iskolai foglalkozásokból hogyan részesül

a gyerek? Ingázik délután is? Vagy nem részesül? Akkor mi

öröme lesz abban az iskolában? Hol lesz a gyökere? Itthonról

kiszakítják, amott miért eresszen gyökeret?

Apukák, Anyukák, biztos ez a jó megoldás? Saját gyer−

mekkorukra ne hivatkozzanak, mert onnan úgyis csak a szép

emlékek maradtak meg! Persze a pedagógusoknak is változ−

tatni kell. Szakmailag ők tudják, melyik gyerek mennyire, és

hogyan terhelhető. Normális esetben ezt a szülőkkel is el kell 

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS 

2011. május hónapban születtettek: 

Novák Zsolt   2011.05.31

Szülei: Kecskés Magdolna

Novák Zsolt

Gratulálunk!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit

védőnők

Házasságkötés 
2011. május 

− Karasz Mihály és Dr. Hadas Krisztina 

nyíregyházai lakosok május 7−én, 

−  Petki Miklós Géza és Tóth Marianna 

budakeszi lakosok  május  18−án,

− Farkas Béla és Papp Rita tarcali lakosok 

május 28−án kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Június − Aratás hava
(Folytatás az első oldalról)

tudni fogadtatni. Ezért viszont kommunikálni kell ve−

lük! Aki erre nem képes, az nem való erre a pályára.

Tudom, hogy frusztrált világban élünk − bár meggyő−

ződésem, magunknak csináljuk,  −  de az iskolában csak

egy érdek érvényesülhet, ez pedig a Gyermek Érdeke!

Neki ebben az iskolában kell .megkapni mindent, ami

szükséges az alapok elsajátításához. Azért, hogy jó

szakember, társadalmunk fontos építőköve legyen bár−

milyen szinten, és hogy boldog ember váljon belőle!

Ehhez meleg, otthonos,  magához ölelő,  baráti légkö−

rű,  fegyelmezett iskolára van szükség!

Ehhez kellenek az otthonról a tanulás irányába orientált

gyerekek.

Kellenek a józan ítélőképességű, reálisan mérlegelő,

szerető szülők.

Kellenek a szakmailag mindig topon lévő, elhivatott,

emberségre, emberségesen tanító, gyermekszerető pe−

dagógusok, akiknek védőszárnyai alá menekülhet a

gyerek, bármilyen bajával. Ha ez így összeáll, akkor ta−

lán nem viszik el a gyerekeket. Esetleg még ide is hoz−

hatnak máshonnan?

Ezért mindnyájunknak keményen kell dolgozni! Az

Önkormányzat nem kívánja más településekről, szer−

vezett ideszállítással feltölteni az osztálylétszámokat.

Eszünkbe sem jut, még ha efféle rémhíreket is terjesz−

tenek egyesek.

Mi azt szeretnénk, ha minden iskoláskorú tarcali kis

polgár itt tanulna. Ide gyökerezne, mert csak így lesz

belőlük tarcali felnőtt polgár is. Ez lenne az igazi öröm−

teli aratás!

Sokan kifogásolják újra és újra: miért csak a Fő utcát

kaszálják az önkormányzat emberei? Először is, nem

csak az Fő utcát, hanem egyéb önkormányzati területe−

ket is kezelünk. Másodszor, a Fő utca, a Keresztúri út

a „kirakat”. Itt mozog a legtöbb idegen. Amit itt lát, azt

a benyomást viszi tovább. Ennek fenntartása is igen

komoly erőfeszítést és terhet jelent az Önkormányzat−

nak. Kritizálni lehet, de helyette akár a saját porta előt−

ti rendtartás hasznosabb volna! Vajon azt az utcaképet

elfogadnák−e a kedves kritizálók, mint amit láthatnak a

Tisza túlsó partján lévő "város" fő utcáján? 

Jön a nyár. Akinek lehetősége van rá, ne hagyja ki a

családi együttléteket, rövidebb, vagy hosszabb szabad−

ságok alatt. Pihenjenek lehetőségeikhez mérten, s köz−

ben figyeljenek egy kicsit egymásra!

Július utolsó hétvégéjére pedig hívják ismerőseiket, ro−

konaikat, barátaikat Tarcalra. Lesznek Borkirálynők,

Boszorkányok, és sok más mulatság. Várjuk Önöket

szeretettel!

Baracskai László 

polgármester

PC−Sarok Tarcal, Árpád u. 1. F/1.

NYITVA TARTÁS  június 27. − szeptember 3.

Hétfőtől − szombatig 14:00−18:00

Igénybe vehető szolgáltatások:

Számítógép használat.

Internet használat, nyomtatás.

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Köny−

ves  Kálmán  Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út

57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda

Aranka  Szerkesztő: Mező  László Munkatársak:
Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Eme−

se  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2011.  JÚLIUS 20.

Tarcali  Hírek
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A holnap technikája a Klapka György Általános Iskola tantermeiben!

Oktatást támogató informatikai

eszközök beszerzése a tarcali Klapka

György Általános Iskolában!

Több mint 11 millió Forintból való−

sul meg a beruházás!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Észak−Magyarországi Operatív

Program keretén belül „A pedagógiai,

módszertani reformot támogató infor−

matikai infrastruktúra fejlesztése” tár−

gyú felhívást tett közzé. Tarcal Község

Önkormányzata "Egyenlő hozzáférést

biztosító IKT infrastruktúra

megteremtése a tarcali Klapka György

Általános iskolában" címmel projekt

javaslatot nyújtott be, mely javaslat si−

keres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai

Regionális Fejlesztési Alap, valamint a

Magyar Köztársaság Társadalmi

Infrastuktúra Operatív Program támo−

gatásával valósul meg, összköltsége

11 036 700 Ft. A beruházás 100 %−os

támogatási intenzitású.

A program keretén belül beszerzésre

kerül 20 darab személyi számítógép, 8

darab interaktív tábla, fali konzol és

projektor, valamint azok oktatásban

való hatékony használatához szükséges

kiegészítő eszközök. Az így beszerzett

információs és kommunikációs tech−

nikai eszközökkel biztosítható a diákok

számára az egyenlő hozzáférés a

Klapka György Általános Iskolában,

tovább csökkenthetők a térségi

elmaradások.

Bővebb információ:

Baracskai László polgármester

Tarcal Község Önkormányzata

3915 Tarcal, Fő út 61.

Tel: 47/580−444

Fontos eseménynek adott helyszínt június 6 − án a Klapka

György Általános Iskola számítástechnika terme. Ekkor

került megrendezésre ugyanis a Társadalmi Infrastruktúra

Operatív Program keretén belül beszerzett oktatást segítő

informatikai eszközök hivatalos átadása, illetve ezen

eszközök beszerzésére kiírt pályázat hivatalos záróünnep−

sége. Az eseményre a meghívást pedagógusokon kívül elfo−

gadta a község polgármestere, a berendezéseket szállító

Szinva Net Kft. képviselője, valamint a sajtó munkatársai is.

A rendezvényt Baracskai László polgármester nyitotta meg,

aki a beruházást egy hosszú ideje folyó korszerűsítés for−

dulópontjának nevezte, hangsúlyozta, továbbra is az a céljuk,

hogy az iskolában színvonalas oktatás feltételeit megteremt−

sék, hogy a településen élők gyermekei számára a tarcali

Klapka György Általános Iskola az egyetlen lehetséges alter−

natíva legyen. Reméli, hogy további eszközök kiegészítésére

is lesz lehetősége az Önkormányzatnak.

Bártfainé Varga Györgyi igazgatónő a beszerzett eszközök

szerepét emelte ki, mint elmondta, az idén bevezetett kompe−

tencia alapú oktatás tematikáját hatékonyan támogatják az

interaktív táblák.

A most lezárult pályázat keretén belül 20 darab személyi

számítógép, 8 darab interaktív tábla a hozzá tartozó

kivetítőkkel és laptopokkal, valamint az üzemeltetéshez

szükséges alkalmazásokkal került beszerzésre. Mint az

Igazgatónő rámutatott, az interaktív tábla olyan, a pedagógiai

folyamatban is jól hasznosítható IKT (Információs és

Kommunikációs Technológia) eszköz, amely egy szoftver

segítségével kapcsolja össze a táblát úgy egy számítógéppel

(és projektorral azaz kivetítővel), hogy annak vezérlése a

tábláról lehetséges lesz. A táblára került tartalmak bármilyen

adathordozóra menthetővé válnak. Lehetőség van munkák

egyes fázisainak rögzítésére, ezáltal biztosított a folyamat

bemutathatósága, sőt akár dokumentálása is. Ez a tábla egyik

nagy előnye. Az órán, a táblán végzett tevékenység

rögzítésével, a leadott tananyag a diákok számára a későb−

biekben is elérhetővé válik. Így például az esetleg a hiányzó

diákoknak is segítséget ad a tananyag pótlásához. 

Áts Károlyné mint alsó és Kovács Zsolt mint felső

évfolyamokat oktató tanároknak már volt szerencséjük "éles−

ben" is kipróbálni a frissen beszerzett eszközöket.

Beszámolójukban rámutattak, a tanár számára is hatalmas

segítség az, hogy lehetőség van például előző nap felkészül−

ni az órákra, így hatékonyabban adható át a tudás, ugyanis a

háttér információ már készen érkezik a tanterembe. Az inter−

aktív táblán a lehetőségek száma végtelen, beállítható, hogy

csíkos, sima, vagy bármilyen tetszőleges felületre akarunk

írni, súlyponti részek egy kattintással kiemelhetők, így a

hátsó sorokban ülők is jól látják a táblára felírtakat. Külön

előny, hogy jelentős mennyiségű tananyagot lehet be−

szerezni, így például egy történelem órán azonnal megjelenít−

hető egy korhű térkép, vagy levetítve biztonságosan szemlél−

tethető egy veszélyes kémiai kísérlet.

Lehetőség van az eszközök bővítésére, újabb kiegészítők

csatlakoztatására,  oktatócsomagok beszerzésére is, ami által

az oktatás színvonala növekszik és csökkennek a térségi

lemaradások.

Krajnyák Gyula

Sajtóközlemény

A TARCALI POLGÁRŐRSÉG

TELEFONSZÁMAI
Lovász László 06−70−457−95−81

Lovász Lászlóné 06−70−457−95−80
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TÁMOP−3.2.11./10−1−2010−0042. számú projekt

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Tarcal 

Június 4.−én a TÁMOP 3.2.11/10−1−2010−0042 sportpá−

lyázatban résztvevő iskolák sportcsoportjai, Szerencs,

Tiszalúc, Megyaszó. és Tarcal iskolásai  6. alkalommal

mérhették  össze  tudásukat a különböző sportágakban.

Labdarúgás, kézilabda és játékos sportvetélkedő szerepelt a

programban, természetesen korcsoportokra lebontva

Sokkal keményebb, erősebb meccseket láthattunk, mind fut−

ballban mind kézilabdában. A 7−8. oszt. lányok 1 gól

előnnyel szerezték meg az első helyet  Tiszalúc csapatával

szemben,18:17 lett a végeredmény, mind két csapat erősen és

keményen játszott, érdemes lesz jövőre elindulniuk a

diákolimpiai versenyeken.

A focipályán szintén erős meccseket játszottak a gyerekek,

minimális gólkülönbségekkel nyert mindig a győztes.  Az 5−

6. oszt. kézilabdát magas gólkülönbséggel nyerte Tarcal,

hiszen ezek a fiúk eljutottak a diákolimpiai verseny megyei

elődöntőjébe.  A játékos sportvetélkedőben mint eddig

mindig Szerencs csapata bizonyult a legjobbnak. 

A versenyek iskolánk tornatermében és iskolánk betonos

pályáján zajlottak.

Gratulálunk a győztes csapatoknak! 

Ezek a versenyek rávilágítottak bennünket testnevelőket

arra, hogy a sportszerűséget is tanítanunk kell, azt is hogy

hogyan kell szurkolni, és azt is, hogy hogyan viselkedjünk az

ellenféllel szemben a pályán, hogyan viseljük el a győzelmet

és a vereséget egyaránt. 

A versenyeredmények a következők.

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

3.Tarcal 2. csapat, 4. Megyaszó

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

Kézilabda 5−6. osztály 1.Tarcal, 2.Szerencs

Kézilabda 7−8.osztály: 1. Tarcal, 2.Tiszalúc

Labdarúgás 3−4. osztály: 1. Tarcal, 2. Megyaszó, 3. Tiszalúc

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

A verseny résztvevői

Sport tábor Tiszavasváriban
Július elején 5.−10 sporttáborba várjuk Tiszavasváriba

iskolánk legjobb sportolóit, és mindenkit aki kedvet  érez  a

mozgáshoz. Lesz itt foci, kézi, aerobic, tánc , asztalitenisz,

úszás, kosárlabda na és persze atlétika,  reggeli futás a tó

körül. A programot úgy állítottuk össze, hogy mindenki

ízelítőt kaphat az adott sportágakból. A táborozást a TÁMOP

3.2.11/ 10−1−2010−0042 sz pályázat  támogatja. Jelentkezni

még lehet a testnevelőknél. / Lovas Ferenc, Lovasné Tóth

Judit/

Sportverseny Tarcalon

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

július  hónapban 

névnapjukat ünneplő 

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK

július 5.: Emese, Sarolta
július 6.: Csaba
július 17.: Endre
július 22.: Magdolna
július 23.: Lenke
július 26.: Anna

Gyermeknap Borfaluban
Számtalan vidám szórakoztató program és elfoglaltság várta

településünk gyermekeit május utolsó vasárnapján. Nagy

sikere volt az arcfestésnek. Pillangók és katicák, virágok és

pókemberek adtak egymásnak randevút. Csodás aszfaltrajzok

készültek "Nyaralunk" témában.  A legszebben, legötlete−

sebben rajzolók ajándékokkal térhettek haza. Rengeteget

mozogtak −pörgött a hulahopp, röpült a labda−, de a mese−

filmek megtekintése közben meg is pihentek az apróságok.

Fogyott az üdítő, a gyümölcs és az édesség, pótlódott az ener−

gia. Pirospozsgás, mosolygós gyermekhad búcsúzott kora−

este a művelődési ház dolgozóitól.

Képünkön:  Három a pill... azaz a kislány!
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Elballagtak a „véndiákok” a Klapka György Általános Iskolából

2011. június 11−én tartott szép és megható

műsorral búcsúztak a ballagó nyolcadiko−

sok, majd a 2010/2011−es tanévet június 16−

án ünnepélyes tanévnyitó keretében bezár−

tuk. Alkalom ez a visszatekintésre, a gyer−

mekekkel, szülőkkel közösen végzett mun−

ka értékelésére is. 

A tanévben 230 tanuló sajátította el a maga−

sabb évfolyamba lépéshez szükséges isme−

reteket, 10 tanuló augusztusban a javító−

vizsgán bizonyíthatja, hogy hiányosságait

sikeresen pótolta. (Ehhez minden segítséget

meg is kapnak majd az elmúlt évekhez ha−

sonlóan.)

A tanévet megújult Pedagógiai Programmal

kezdtük. Szeptembertől felmenő rendszer−

ben folytattuk a kompetencia alapú oktatást,

az alsó tagozaton az első három évfolyam,

míg a felsőben az 5.−6. osztályosok tanulták

a matematikát és a szövegértés−szövegalko−

tás tantárgyat az új módszerekkel. Decem−

berben zártuk a TÁMOP 3.1.4−es pályáza−

tot, amely lehetőséget teremtett a pedagó−

gusok képzésére, az új tanítási technikák

megismerésére és bevezetésére. E hónap 6−

án tartottuk a TIOP 1.1.1.−es pályázat záró

rendezvényét, amely segítségével 10 millió

forint értékben szerelhettük fel az iskolát a

legmodernebb számítástechnikai eszközök−

kel: teljes mértékben megújult az informati−

ka oktatásához használt számítógépes te−

rem, 8 darab interaktív táblát kaptunk a

hozzá tartozó projektorral, laptoppal. Már

korábban is igyekeztünk beszerezni interak−

tív tananyagokat, az idei tankönyvrendelés−

nél pedig kifejezetten figyeltünk arra, hogy

eszköztárunk gazdagabb, bővebb legyen.

Ezt a tanévet végigkísérte a TÁMOP 3.3.2−

es esélyegyenlőségi pályázat, mely nagyon

segítette munkánkat, hiszen a hozott hátrá−

nyok leküzdése mellett a kulturális progra−

mok támogatása is folyamatosan történt.

Így a Miskolci Nemzeti Színház Laborfalvi

bérletével felejthetetlen előadásokat tekint−

hettek meg iskolánk tanulói, de eljutottak

vadasparkba, múzeumokba, kiállításokra is,

meghívhattunk előadóművészeket, sőt a

gyermeknapi programok keretében egy bű−

vész műsora nyújtott kellemes szórakozást.

Ennek a pályázatnak hozadéka az is, hogy

már a második tanévben a tanulmányi ki−

rándulás útiköltsége ingyenes volt tanuló−

ink számára, ezzel könnyíteni tudtuk a szü−

lőkre nehezedő terheket. 

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöl−

téséhez a délutáni spotfoglalkozásokkal és

bővülő szakköri kínálattal járultunk hozzá.

Az eddigi meglévőkhöz (matematika alsó,

matematika felső, színjátszó, tehetséggon−

dozás 1. és 4. osztály, énekkar) újakat is kí−

nálhattunk: informatika szakkört, sakk

szakkört, amelyet a DSE által nyert pályá−

zat finanszírozott, logikai táblajátékok a

napközis foglalkozás keretein belül, egé−

szen a tanév vége felé pedig zenetanulási le−

hetőséget ajánlottunk, ehhez a furulyákat

szintén pályázaton nyert pénzből vásárol−

tuk. Szeretném kiemelni, hogy az intéz−

ményben működtetett szakkörök és egyéb

foglalkozások a tanulók számára teljesen

ingyenesek! (Amiért esetleg fizetniük kell,

nem iskolánkhoz tartoznak, nem a helyi ön−

kormányzat fenntartásában működnek. A

különböző művészeti iskolákkal együttmű−

ködünk, jó kapcsolataink vannak, de a fi−

nanszírozás kérdése nem tartozik sem az is−

kolára, sem az önkormányzatra − ez szülői

választás, vállalás.)   A következő tanévben

is igyekszünk az ingyenes tankönyveket

minél több tanuló számára biztosítani, a

költségeket leszorítani. Órarend készítésé−

nél figyelembe vesszük, hogy minden tanu−

ló részt vehessen hitoktatásban.

A Klapka György Általános Iskola nevelő−

testülete egyetértve (1 fő tartózkodással)

úgy határozott 2010 őszén, hogy az intéz−

ményben végzett szakmai munkát nyilvá−

nosság elé tárja, dokumentumait átvizsgál−

tatja, és referenciaintézményként kívánja

tevékenységét folytatni. Beadott pályázati

anyagaink kifogástalanok voltak, így egy

szakértői bizottság vizsgálata után 2011. ja−

nuár 6−tól előminősített referenciaintéz−

ményként működhetünk. Ezzel a címmel

várjuk a TÁMOP 3.1.7−es pályázat kiírását,

amelyben meghatározott kompetenciák

megszerzése után megkaphatjuk végleges

minősítésünket. 

Alapító tagjai vagyunk a Tokaj és Térsége

Tehetségsegítő Tanácsnak, valamint a Bor−

sod− Abaúj−Zemplén Megyei Tehetségsegí−

tő Tanácsban iskolánk képviselheti a Toka−

ji Kistérséget. Közösen a Tokaji Ferenc

Gimnáziummal anyagi támogatásért pá−

lyázhattunk egy 30 órás tehetségsegítő mű−

hely működtetésére, ahová a 6.−7. évfo−

lyamról tehetség kiválasztással válogattuk

be a résztvevő tanulókat. Jutalomként 4 ta−

nuló mehet egy tehetségtáborba a nyár fo−

lyamán, valamint 3 kollégánk Balogh pro−

fesszor úr (Debreceni Egyetem) 30 órás

akkreditált képzésére kapott meghívást. Mi−

vel szeretnénk a tehetségfejlesztéssel haté−

konyabban foglalkozni, kértük Tehetség−

pont regisztrációnkat. Az első kör sikeresen

lezajlott, végleges döntés 2−3 héten belül

várható. 

(A tanévben elért versenyeredményekről

helyhiány miatt egy következő számban tá−

jékoztatjuk Önöket.)

Kedves Olvasó!

Bár az iskola körül felfokozott hangulat ta−

pasztalható, igyekeztem tényeket közölni.

Az Önökhöz eljutó információk valóságtar−

talma bizonyos esetekben erősen megkér−

dőjelezhető. Kérem, értékeljék a megtett

erőfeszítéseket. A fentebb felsorolt eredmé−

nyek komoly szakmai munkán alapulnak.

Tanítványaink sikerrel folytatják tanulmá−

nyaikat középiskolákban, szeretettel várják

és fogadják őket, hiszen tudják, hogy jól

felkészült, jól felkészített gyerekeket kap−

nak. A jövőben is célunk, feladatunk, hogy

minden tarcali gyereknek biztosíthassuk

mindezt.

Minden gyereknek, pedagógusnak, minden

szülőnek élményekben gazdag jó pihenést

kívánok a nyári szünetre!

Bártfainé Varga Györgyi 

igazgató

Vakáció előtt
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"...szívembe és lelkembe vájta magát Hegyalja és vidéke!" vallja Hornyák Pál művésztanár − festő, akinek olajfest−

ményeiből nyílt kiállítás a tarcali 6 Puttonyos Borfalu kiállító termében. A július 3−ig látogatható tárlaton elsősorban a ter−

mészet ihlette képek tekinthetők meg. Tokaj−hegyalja szépséges tájait, különlegesen szép fákat, virágcsendéleteket, vizein−

ket láthatjuk viszont a vászonról. Néhány portré, sőt képvers is köszönti a látogatót. Valós, mégis sajátos, egyéni kompozí−

ciókat csodálhatunk meg. Képünkön: Hornyák Pál alkotói körben (jobbról a második)

Júliusi ünnepnaptár
Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy napja.

Semmelweis Ignácra emlékezve.

A Köztisztviselők Napja Magyarországon. 1997−ben tar−

tották meg először.

Július 2.: A sportújságírók napja.  1995−ben ünnepelték

először.

Július 4.: Nemzetközi szövetkezeti nap. 
Július 10.: Vasutas nap. 1951−től augusztus, majd 1961−

től július 2. vasárnapján ünnepeljük a kormány határoza−

ta alapján.

Július 11.: Népesedési világnap. Az ENSZ célja, hogy

felhívja a világ − főként a harmadik világbeli országok −

figyelmét a Föld túlnépesedésének veszélyére.

Július 17.: Polgárőr nap Magyarországon. Július 3.

vasárnapja.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2011. június − július hónapban

Június 10 − Július 3. Hornyák Pál művésztanár −festő

kiállítása Helye: Borfalu kiállító terme

Nyitva: hétköznapokon  8 órától 16 óráig, hétvégén: 14

órától 17 óráig

Július 7. Véradás Borfalu 09.00−16.00

Július 9. Termelői piac

Július 10. „Boszorkányok márpedig ....VANNAK!”

pályázat beadási határideje

Pályázatok leadása: Borfalu; Könyvtár 

Július 16. Bolhapiac

Július 29−30. ORSZÁGOS BORKIRÁLYNŐ

VÁLASZTÁS

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

Július 31. TARCALI NAP avagy "Boszorkányok már−

pedig ...VANNAK!" 

Helye: 6 Puttonyos Borfalu− kiállítás; 

Sportpálya− szórakoztató rendezvények

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és
www.tarcal.hu oldalakon.
További információ kérhető: Kné Drozda Aranka 06−

30/458−73−01; 47/380−177; 47/580−008

Legyen Tarcal boszorkányosan szép 

és misztikus település
Eddigi hagyományainktól némiképpen szakít a július 31−én

megrendezésre kerülő Tarcali Nap. Történelmi múltunk

Könyves Kálmán királyhoz kötődő eseményeire fókuszálunk.

Ismeretes, hogy 1100 körül keletkezett törvénykönyve

keletkezési körülményei Tarcalhoz kötik. A 84 törvénycikkből

álló törvényt itt nálunk alkotta meg a királyi tanács. E

törvényekből az 57. cikkely ismeretes leginkább: " A

boszorkányokról, pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle

vizsgálatot ne tartsanak." Ezen esemény adta az idei program−

sorozat apropóját: Tarcali Nap, avagy boszorkányok márpedig

...VANNAK. 

Előzetes pályázattal igyekszünk láttatni mindazon történeteket,

legendákat, meséket, hiedelmeket, mely a boszorkány alakjához

kötődik. A pályamunkák (rajz,báb, festmény, makett, írásos

munkák, fotó stb.) kiállításra kerülnek és értékes díjakat is

kiosztunk a megnyitó alkalmával. A rendezvény ideje alatt is

versenghetnek a vállalkozó kedvűek: Boszorkányos finomsá−

gokat kotyvaszthatnak; megmérettethetik szépségüket a

Boszorkány Szépségversenyen is, boszorkányos ügyességgel

rendelkezők Óriás Boszit is készíthetnek mindenféle hozott

anyagból. Értékes tárgyjutalom illeti a legügyesebbeket. A

versenyekre várjuk az előzetes jelentkezőket a Borfaluban.

Mindezek mellett színes és változatos színpadi produkciókat is

láthatnak: boszorkányos táncokat, részt vehetnek egy

boszorkányperben, sőt el is égetjük az elítéltet (jelképesen), sőt

akinek kedve van virradatig boszorkány bálban múlathatja az

időt. 

A helyi csoportjaink már nagyon készülődnek, számtalan

meglepetés van  a tarsolyukban.

Persze azért profi mulattatókra is szükség van. Sztár−

vendégeink: szombaton a Bon−Bon együttes, vasárnap pedig a

fiatalok kedvence: SP és a Csillag Születik felfedezettje: Szabó

Ádám virtuóz harmonikás. Számtalan kiegészítő program szí−

nesíti még a napot: lufi−hajtogató bohóc, jósnő,

boszorkányfőzetek, gyógyfüvek, boszorkányos játszóház, boszi−

vásár, arcfestés, honfoglalás−korabeli jurta stb. stb.

Lesznek nyitott pincék, kemencés ételek, kirakodó vásár,

vidámpark.

Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére való

szórakozást. 

S hogy mindez igazán jól és látványosan sikerüljön változzon

egy hétvégére Tarcal boszorkányosan szép és misztikus

településsé, hogy kedve legyen mindenkinek idelátogatni.

Hogyan? Legyen minden kirakatban Boszi, vagy seprő, vagy

akár egy boszi−kalap. Öltözzünk a lehető legtöbben erre a napra

jóságos, varázsos, bűbájos boszorkánnyá. Ha mindezt közös

erővel és akarattal megvalósítjuk a világ szeme ránk figyel

majd.                                                                              D. A.

Festő−művész−tanár
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Több alkalommal és több helyszínen hangzott el a mondat a

közönség soraiból a közelmúltban. A teli torokból jövő bíz−

tatás eredményes volt. Több kategóriában és több korcso−

portban is EURÓPA BAJNOK a GOLD DANCE! 

2011. március 5−én Debrecenben a területi selejtezőn öt

aranyérmet és egy különdíjat kaptak.

Az országos megmérettetésen Budakalászon négy aranyér−

met és 3 különdíjat szereztek. 

2011. június 3−5−e között megrendezett II. Látványtánc Euró−

pa Bajnokságon, Kaposváron hat országból 78 tánciskola

több mint 1500 táncos részvételével álltak színpadra táncosa−

ink. Az öt induló koreográfia öt aranyérmet hozott, minősít−

ve ezzel kiváló koreográfus−tánctanárukat, Arany Istvánt,

Hunkó Emesét, az egyesület elnökét, és nem utolsó sorban

szüleiket, akik nem kis részt vállaltak a háttértevékenység−

ben. 

A verseny sikeréhez hozzá tartozik többek között az utazás és

szállás szervezése, a frizura és a smink elkészítése. Igazi te−

am munka ez, ahol mindenkinek komoly szerepe van, így a

sikert és az azzal járó elismeréseket közösen ünnepelhetjük. 

Az eredményhirdetés után Kaposváron a Korzóban minden

kategóriából egy koreográfia mutatkozhatott be a közönség−

nek. Erre a Latin varázs kapott meghívást. Itt már a verseny

súlya alól felszabadulva táncolhattak a lányok tűzpiros ruhá−

jukban.  

A versenyt a Kapos Tv élőben közvetítette, így az itthon ma−

radó szülők és érdeklődő szurkolók is láthatták a produkció−

kat és az eredményhirdetés feszült pillanatait. A Somogy−

megyei napilap címlapjára is felkerültek lányaink! 

Gratulálunk a versenyzőknek!

Tóthné Theisz Éva szülő  

Hálás köszönetünket fejezzük ki valamennyi segítőnknek, tá−

mogatóinknak, a jótékonysági bálon részt vevőknek, akik le−

hetővé tették, hogy gyermekeink eljussanak ilyen nagyszabá−

sú versenyre!

Életre szóló élmény és emlék ez mindannyiunk számára!

Hunkó Emese egyesületi elnök

„Hajrá Gold Dance!”

T.T Dance hírek
A kedves olvasó bizonyára meglepődik, és azt gondolja "

megint egy új tánccsoport! " Tájékoztatom Önöket, hogy a

tánccsoport a  régi, / LTJ / csak új névvel vágtunk neki a

2011 tanévnek.. Számos versenyen vettünk részt, voltak

kisebb és egészen nagy létszámú versenyek. Februárban

részt vettünk Debrecenben,  a Magyar Látványtánc és

Sport Szövetség által rendezett kvalifikációs versenyen,

ahol modern táncból 2. helyezést értünk el, és így tovább−

mehettünk Budapestre, az országos bajnokságra. Itt már

nagyon nagy volt a mezőny, de nincs okunk panaszra,

hiszen a kicsik, akik 2.3. és 4. osztályosok a gyerek

kategóriában 8. helyezést értek el. Már maga az élmény

megérte, hogy annyi gyerek között mi is ott lehettünk. Én

büszkén állítom, ha lesz kitartásuk a tánchoz, ezekből a

gyerekekből lesz 3−4 év múlva Tarcal menő tánccsapata. 

Megmérettettük magunkat latin táncversenyen is. Voltunk

Sárospatakon, a Tánciskola által rendezett  latin tánc−

versenyen, ahol ezek a kicsik 2 koreográfiával indultak.

Mindkét koreográfia arany minősítést kapott. Modern tánc

versenyen is voltunk, szintén Sárospatakon ahol a középső

csoport bronz  minősítést szerzett. Most májusban

Szerencsen is képviseltettük magunkat.  2. és 3. helyezést

értek el a   kicsik,  szintén latin tánc kategóriában. Gyűjtjük

a serlegeket,/ van ahol csak oklevél van/, hiszen ez,

ezeknek a kicsiknek nagy élmény. Hazaviszik és őrzik egy

hétig a serleget.

Köszönöm a szülőknek, hogy támogatták ezeket a fel−

lépéseket, és kitartó módon, aki tudott mindenhová elkísért

bennünket. Köszönet a  Klapka György Ált . Iskola

vezetőségének , hogy pályázatból támogatták a tánccso−

portokat ,/ az összeset/ az Önkormányzatnak , hogy idead−

ta a kis buszt üzemanyagáron, és  így el tudtunk utazni

Budapestre.  A bizonyítványosztás után következik a jól

megérdemelt pihenés ,  július elején  a tánctábor.  Remélem

frissen, szellemileg és lelkiekben megújulva, pihenten

kezdhetjük a munkát szeptemberben.

Lovasné Tóth Judit csoportvezető Tokaj−hegyalja borkirálynője verseny résztvevői

Tokaj−hegyalja borkirálynője címért idén négy lány szállt

versenybe május 21.−én, a sárospataki Újbástya

Rendezvénycentrumban. A borkirálynő választást a XVI.

Tokaji Borvidéki Borverseny kísérőrendezvényeként rendezték

meg. A lányoknak a verseny során nem csak szépségükkel,

hanem kreativitásukkal, és kiváló borismeretükkel is le kellett,

hogy nyűgözzék a szakmai zsűrit. Elsőként egy harminc kérdés−

ből álló tesztsort kellett kitölteniük, mely során a lányok meg−

mutathatták, hogy mennyire ismerik Tokaj−hegyalja szőlő és

borkultúráját, természeti értékeit, történelmét és hagyományait.

Az írásbeli rész után, három gyakorlati feladatra került sor,

melynek során bort kóstoltak és mutattak be a lányok, hivatalos

boros címkét, és királynő ruhát terveztek. Mind a négy lány

igazán kiválóan vette az akadályokat. A versenyt viszont csak

egy nyerhette meg, aki nem más volt, mint a 19 éves sárospata−

ki Simkó Kitti. Az I. Udvarhölgy Ujj Ágnes (Sátoraljaújhely), a

II. Udvarhölgy Ignácz Ildikó (Sátoraljaújhely) lett. A negyedik

induló Szabolcs Janka (Tokaj) is igazán szépen teljesített.

Mindegyik lánynak szívből gratulálunk! A Tokaj−hegyaljai

borkirálynővel pedig legközelebb júliusban találkozhatunk

majd, az Országos Borkirálynő Választáson.

Megválasztották 

Tokaj−Hegyalja Borkirálynőjét
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S P O R T

ELADÓ CSALÁDI HÁZ 
Eladó! Családi ház a vasútállomáshoz közel, 3

szobás, étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás,

pincével, 2 garázzsal. Irányár: 10,3 M.

Érdeklődni: 06/47−380−196; 06/30−568−2860

Tarcal, Jókai u. 15.

MASSZÁZS KEZELÉS
− Frissítő masszázs − Relaxáló kezelés

− Hátmasszázs − Teljes testmasszázs

30 perces kezelések szombaton 

8:30−15:00−ig

Tamás Viktor gyógymasszőr
Bejelentkezés: 30/326−5394−es számon, a hét

minden napján. Tarcal, Szondi lakótelep 2/1.

A „Civil élet” morzsái
Településünk Civil szervezetei a szűkös anyagi helyzet ellenére

bizonyítani akarnak. Ez vonatkozik a Pro−Urbe díjas "Mallár Imre"

Szőlész−borász és Környezetvédő Szakkörre is. Létszámban kissé meg−

fogyatkozva, de annál nagyobb lelkesedéssel ragadunk meg minden

alkalmat a szakmai szinten tartásra, a változó körülmények ellenére.

Szakkörünknek mindig voltak és vannak pártfogói, mert becsülik az

igyekezetet. Tagjaink köréből érkező észrevételek, javaslatok jelentős

tényezők a szinten tartás és megújulás vonatkozásában. A 41. évünket

tapossuk. Ez alatt az idő alatt számos nagy tudású, közismert szakte−

kintély állt mellénk. Lengyel Béla, Brezovcsik László, id. Leskó István,

ifj. Leskó István, Éles Sándor, Szalmás Miklós, Papp Miklós, Dr.

Bencsik János, Gervald László, mindenkori Művelődési Ház vezetők,

Könyvtárosok, Tanácsi és Önkormányzati vezetők. A vendég

előadókról is listát állíthatnék! Napjainkban is van pártfogónk! A tar−

cali Borászati és Növényvédő szerek forgalmazásával foglalkozó szak−

üzlet vezetője Kóródi László Növényvédő szakmérnök és leánya

foglalkozásainkon szívesen adnak felvilágosítást. Az üzletben pedig

mindenki teljes körű információkhoz jut. Június 2.−án is szakköri

foglalkozásunkon, közérthető előadáson kaptunk eligazítást: mit miért,

mikor és milyen módon kell (ajánlott) hatásosan elvégezni. Ezzel

„betelt a pohár”, mert szakkörünk felajánlotta számukra a tiszteletbeli

tagságot. Erre, Ők rendes tag ként is vállalják a szakkör segítését. Csak

„hangosan súgom” mindenkinek, aki szőlészkedik, kertészkedik, még a

konyhakert is belefér! Szívesen várunk szakkörünkbe mindenkit, aki

szakszerűbben, hatékonyabban akarja kielégíteni a családi igényeket.

Leskó Imre

Pro−Urbe díjas szakkörvezető

A Tarcal FC előző lapzárta óta lejátszott mérkőzéseinek eredményei:

32. forduló: Szikszó−Tomor−Lak − Tarcal 3−2
33. forduló: Tarcal − BTE Edelény 2−0

34. forduló: Bükkábrány − Tarcal 4−4
A megyei I−es tabellán (végeredmény):
12.  FC Tarcal    34     11     8     15     66−71     41 pont 

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!

3915 TARCAL, FŐ U. 55.

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

nyári új nyitva tartás május 1−től!

Hétfő: 09:00 − 15:00 Kedd − Szerda −

Csütörtök: 12:00−18:00  Péntek: 09:00 −

12:00 és 14:00 − 18:00 Szombat:  09:00

−13:00

Kedvező árak: pl.: Férfi sima vágás:

690 Ft./ Női rövid vágás+szárítás: 1.690

Ft./Női hosszú vágás+szárítás: 1890 Ft.

/Gyermek vágás kisfiú: 690 Ft/ kislány: 790 Ft.

/stb. Akció: −10% kedvezmény június 30.−án min−
den árából! Nyári szünet: július 4.,5.,6.−án az

üzlet zárva tart! Bejelentkezés: Szalánczi
Zsuzsanna: 06−20/473− 90−52  Bejelentkezés

esetén más időpontok is lehetségesek! 

Az egész évben nyitva tartó 6 Puttonyos Borfalu Információs        pont−

ján 2010 márciusától várjuk a térségünkbe érkező turistákat. Az infor−

mációszolgáltatás mellett, a betérő vendégek szállást is foglalhatnak. A

térség teljes szálláskínálatát felölelő kedvezményes csomagajánlataink−

ban az ötcsillagos wellness szálloda, négycsillagos kastélyszálló, panzi−

ók, vendégházak, falusi szálláshelyek közül választhatja ki az ide érke−

ző, a számára legideálisabbat. A szállásfoglalás mellett programfogla−

lásra (borkóstolók, hajókirándulások, városnéző séták, falumustrák,

múzeumlátogatások, kiállítás látogatások) is van lehetőség. A Borin−

fóban kisebb ajándéktárgyak, helyi kézművesek termékei, könyvek, ké−

peslapok is vásárolhatóak. Mindezek mellett fénymásolást, nyomtatást,

internethasználatot is biztosítunk a vendégeinknek. Június 15−től új a

nyitva tartás: kedd−szombat 10:00 − 16:00 óráig. 

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

Bővebb információ és foglalás: Lakatos Dóra Irodavezető
Cím: 3915, Tarcal Rákóczi u. 4.

E−mail: borfalu@tokaj−turizmus.hu Telefon: +36/70−316−8931

Tokaj−Hegyalja,  Taktaköz,  Hernád−völgye, Idegenforgalmi és 

Kulturális Egyesület

Tarcali Turisztikai Információs Iroda


