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Tarcali Hírek
A hónap igéje: Az emberfia nem azért  jött, hogy neki szolgáljunk, hanem, hogy Ő
szolgáljon, és az Ő életét adja váltságul sokakért. /Mk. 10,45/

Március − a szabadság hava
Persze írhatnám azt is Böjtmás vagy Kikelet hava, netán Tavaszelő. Elnevezését a

római naptár első hónapjaként Mars istenről kapta /Martius/.

Szécsi Margit költőnőnk e kedves szavakkal írja le:

„Március van, március van.
Ember s állat érzi már,

dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.”

Igen március a természet ébredésének a hónapja. a nyitott szemű és fülű ember nap−

ról napra megtapasztalja ezt a kezdődő "tavaszi zsongást". 

Miért mégis a szabadságot helyezem előtérbe?

Talán március 15−e? Talán a körülöttünk zajló vélt vagy tényleges fenyegetettségre

adott reakciók? Talán a télből való szabadulás hozta fel ezt a címkét.

Az 1848−as márciusi röplapokon ez a fő kívánság szerepelt: Legyen Béke, Szabad−

ság, Egyetértés!

Nos, örülhetünk, hogy több min másfél évszázad elmúltával egy háborútól mentes,

békés és 23 éve SZABAD országban élhetünk. Igaz a politika és főszereplői még

adósak az egyetértés "minimum" programjával.

Igen, kimondhatjuk a szabadság részese életünknek. Bár ha az ember a média, de kü−

lönösen az internet világába tekint bele, azért van min elszörnyülködni. Ebben a di−

menzióban a szabadság a korlátlan butaságok tömegét termeli. Még akkor is ha a kö−

zösségi oldalakon névhez és személyhez kapcsolható a blődli. Érdekes a nagy arcú−

ak hangos kinyilatkoztatásaira a jó érzésűek nem is válaszolnak.

Kérdem néhány ismerősöm, miért? Ha  már egy körben vagy vele, legalább írd meg

neki, nem is igaz amit írt. Hiszen tudod, hogy nem igaz. Mi erre a válasz? Csak nem

gondolod, hogy égetem magam az ilyen agyamentekkel. Hogy azután ország−világ

előtt pocskondiázzon!

Aki normálisan gondolkodik, tudja, ennyi van 150 cm felett. Kár leállni vele, úgysem

győzhető meg. Ha neki a sárga az piros, az életben nem győzheted meg. Akkor sem

ha egy szekér sárgát viszel neki. Az szerinte úgyis piros. Hátha pirosnak látja, hát

szagolja! Egyébként is, szerintem van egy jó adag exhibicionizmus ebben a nyílt,

mindent meg akarok magamból mutatni című fejezetben.

Nos, akkor ez is szabadság? Vagy csak szabadosság! Amiből hiányzik az értelmes ér−

telem?

A 2011. évi CXXC. törvény 2012 szeptember elején életbe lép. Igaz, a leánykori ne−

vén ismerősebb. Úgy hívják: Köznevelési törvény. Sok minden változik, de nem

minden azonnal. Az egyik legfontosabb, hogy 2012. január 1−től az alap− és közép−

fokú oktatást az állam biztosítja. Ennek formáját a még ezután megszülető ágazati

rendeletek fogják részletesen szabályozni. Közeledik az elsősök beíratása! Jó lenne,

ha a szülők szabad akaratukkal élve a gyerek érdekét tartanák szem előtt ennél az ak−

tusnál. 

A fent említett törvény kimondja, hogy a 6. évet betöltött, de nem iskolaérett gyer−

mekek az óvodában részesülnek további ellátásban.

Az iskolaérettségi vizsgálatot az óvoda végzi el, ha kell szakértő bevonásával. A szü−

lő joga ezek ismeretében dönteni a gyereke iskoláztatásáról. Kedves Szülők! Az óvo−

dai plusz egy év semmi hátrányt nem jelent a gyereknek

De ha nem bírja a gyerek az iskolát és újra kell ismételni az első évet az bukásnak

számít!

(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Miért látod meg a szálkát

embertársad szemében, amikor a
magadéban a gerendát sem

veszed észre?”
Biblia, Máté evangéliuma 7/3

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2012.  március

7−i ülésén történtekről

A Képviselőtestület a 2012. március

7−i ülésén 17.861 e Ft költségvetési

hiánnyal elfogadta az önkormányzat

2012. évi, valamint módosította a

2011. évi költségvetését.

Megtárgyalásra, majd elfogadásra

került az idei közbeszerzési terv,

valamint a jelenlévő képviselők beszá−

molót hallgattak meg a Kikelet

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,

Konyha és Étkezde tevékenységéről. 

A továbbiakban indítványok, javasla−

tok hangzottak el, megtárgyalásra

került egy lehetséges közös pályázat a

Tokaji Többcélú Kistérségi

Társulással, valamint a képviselők a

szennyvíz rácsatlakozási díj meg−

fizetésére a lakosság részére részlet−

fizetési kedvezmény nyújtása mellett

döntöttek. Taktabáj község Önkor−

mányzata kérésére a képviselők

megtárgyalták egy lehetséges közös

Önkormányzati Hivatal kialakítását a

településsel, ebben az ügyben a dön−

tést 2012. decemberére halasztották. 

A testület a Helyi Építési Szabályzat

módosításának előkészítéséről hozott

határozatot, mely a Könyves Kálmán,

Klapka és Kossuth utcák által határolt

Lke 1.4 övezeten belül a legkisebb

teleknagyság 1200 m2−ről 900 m2−re

történő csökkentésének átvezetését

teszi lehetővé, majd a költségvetésben

szereplő méltányosságból adható

ápolási díj keret emelését támogatták. 

Az ülésekről készült jegyzőkönyvek 
elektronikus formában a Községi
Könyvtárban  megtekinthetőek. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés 

Majoros Péter és Rónahegyi Rita
miskolci lakosok 2012. február 11−én kötöttek

házasságot községünkben.

Gratulálunk!

Születés
2012. február hónapban született: 

Oláh Vanessza Nelli 2012.02.1

Szülei: Horváth Mária és  Oláh Imre

Csengeri Gabriella és

Nádasdi Judit védőnők

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

TÓTH SÁNDOR 

temetésén megjelentek, sírjára virágot

helyeztek,  részvétüket nyílvánították,

gyászunkban  osztoztak.

A Gyászoló család

Egyházi hírek

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT

A TARCALI TEMPLOMBAN
2012. március 29.  (csütörtök)

A lelkigyakorlatot vezeti:

Főtisztelendő KOLTAVÁRI ATTILA  plébános atya.

A lelkigyakorlat programja:

17.00 Gyónási lehetőség   17.30  Szentmise

A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz.

Mindenkit szeretettel vár és áldott nagyböjti készületet

kíván a tarcali Római Katolikus Egyházközség.

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK 

A TARCALI TEMPLOMBAN
április 1. Virágvasárnap: 11.30

április 5. Nagycsütörtök: 18.00

április 6. Nagypéntek: 18.00

április 7. Nagyszombat: 18.00

április 8. Húsvétvasárnap

− 7.00: A húsvéti ételmegáldás  − 1130: Szentmise

április 9. Húsvéthétfő: 11.30

Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván az

Tarcali Római Katolikus Egyházközség!

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata  Szerkesztő−
ség: 6 Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  

Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő:
Mező  László   Nyomdai munkák: Budai Nyomda−

ipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−

226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2012.  április 20.

Tarcali Hírek

Március − a szabadság hava
(Folytatás az első oldalról)

Akkor is ha bármilyen finoman van az  megfogalmazva! Me−

lyik nagyobb trauma a gyereknek? 

Más! Sokan nem értik a talajterhelési díj miért emelkedett

ilyen drasztikusan!

Nos, ebben nem az Önkormányzat a ludas! Bár néhány jól ér−

tesült még azt is tudja, hogy a  Testület 4/2 arányban szavazta

meg. Szándékos csúsztatás ez, ne is keressék a testületi jegy−

zőkönyvekben, mert erről nem kellett szavazni. A talajterhelé−

si díj változását Magyarország Országgyűlése 2011. december

30−án sok−sok más törvénnyel együtt szavazta meg s emelte

tízszeresére a díjat. Kész, passz! S közben lehet megint szidni

az Önkormányzatot.

Nemsokára itt a Húsvét!

Kívánom Kedves Mindnyájuknak Húsvét Ünnepének minden

áldását − a feltámadt Jézus örömét, békéjét és szeretetének

megnyugtató jelenlétét.

Baracskai László

polgármester

Haláleset

− Ficsor Attila (sz: 1968.)

volt Tarcal Sport tér 26.  sz. alatti

lakos elhunyt február 21−én. 

Részvétünk!

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné

TARCAL MINDEN

LAKOSÁNAK

KELLEMES HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK!
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Egész évben színen a Színkör
Tavaly ilyen tájt írtuk meg cikkünket az akkori

Szíverősítő Orfeumról. Így most itt az ideje, hogy a

tavalyi és idei tevékenységeinkről is beszámoljunk.

Mint eddig mindig, mi is részt vettünk kisebb−nagyobb

mértékben Tarcal község kultúrális életében. A tavalyi

orfeum után a csapat fellelkesedve úgy döntött, hogy

megajándékozza az anyukákat egy kis ünnepséggel

Anyák napján. Az irántuk érzett érzelmeinket

közvetítették az általunk előadott kis jelenetek, versek,

monológok, s mondhatom, nem maradt szem szárazon.

Külön örültünk neki, hogy nem csak családtagjaink

voltak jelen kis ünnepségünkön. Így idén is

szervezkedünk a helyi anyukák, nagymamák számára. 

A csapat ráérő tagjai megjelentek a Szentiván napjára

rendezett egész napos rendezvényen, újdonsággal azon−

ban nem volt idő készülni, így az orfeum egy−két

jelenetét vettük elő. 

Második nagy megjelenésünk a Tarcali Nap volt, mi−

korra is Berecz Ági egy általa írt jelenettel állt ki a kis

csapattal, na meg ugye, Leskó Imre bácsival a közönség

elé, s felelevenítették a Könyves Kálmán idejében le−

zajló boszorkányüldözést. Ehhez kapcsolódtak az

aznapi boszorkányos versenyek, pályázatok is.

Idén januártól pedig elkezdtünk készülődni a február

25−ére tett 5. Szíverősítő orfeumunkra. Időközben tag−

jaink egy része kicserélődött, új taggal bővültünk Szabó

Fanni személyében, aki énekelt nekünk. Úgy gondol−

tuk, hogy felelevenítjük az általunk legjobbaknak tartott

jeleneteket az eddigi műsorokból, s Karinthy Frigyes

elképesztő humorát is belecsempésztük a jubileumi

előadásba, kissé maira átalakítva. A siker nem maradt

el, a tavalyihoz hasonlóan telt házunk volt. Dicséretből,

biztatásból, tapsból és jóízű kacagásokból is kijutott

bőven. Mi pedig a közönséget általunk sütött

süteményekkel és saját készítésű bólékkal − alkoholos−

sal, alkoholmentessel− vártuk. A végét persze, mint

mindig, karaokéval zártuk, s tizenegyig nem ernyedtek

a hangszálaink. Külön köszönet illeti még Simon

György tanár úrat, aki az élőzenét biztosította az este

folyamán.

Nagyon örültünk neki, hogy mi tarthattuk a műsort

Nőnapon, így az ott jelenlevők is megtekinthették az

orfeumunk néhány jelenetét, előadását; a tanárnők,

óvónők megláthatták, miként is mutatkoznak a szín−

padon egykori és mostani diákjaik, óvodásaik.

Szóval mindent egybevetve eseménydúsnak mond−

hatjuk a mögöttünk álló időszakot, és büszkék vagyunk

tagjainkra, akiknek a mi tapasztalatunkat, tudásunkat

átadhatjuk Arankával, Palik Szilvivel és Palik Zolival

együtt. Amit ők nekünk az elmúlt évek során adtak, ma

abból táplálkozunk, s igyekszünk megmutatni a

középiskolásainknak, általános iskolásainknak a versek

szépségét, hogy nem kell félni a mikrofon előtt, és hogy

természetesen a kultúra életük mindennapjaivá válhat,

így a zene vagy akár a tánc mellett, a színjátszás is.

Köszönet a szülőknek a segítségükért, a türelmükért;

Piroska néninek a bólékészítésért, Drozda Arankának a

rengeteg támogatásért, Palik Szilviéknek és a vál−

lalkozóknak az adományokért. Reméljük a jövőben dol−

gozhatunk Tarcal kultúrájáért.  

5. Jubileumi SZÍVERŐSÍTŐ ORFEUM

TÁMOGATÓI

Baracskai László polgármester Tarcal, ERKE − Esély és

Részvétel KH. Egyesület Tarcal, Ifj. Halász Endre

Tarcal, Halászné Kovács Mária vállalkozó Tarcal,

Ilosvainé Nógrádi Piroska Tarcal, Kikelet Pince −

Berecz Stephaie és Berecz Zsolt Tarcal, Kovács Attila

vállalkozó Tarcal, Mező László újságíró Miskolc, Netti

Zöldségbolt Tarcal,  Pataky Orsolya és Keresztes Ákos

Tarcal, Poczkodi Andrásné Tarcal, Szabóné Pataky

Judit Tarcal, Szilágyi Péter alpolgármester Tarcal,

Tarcal Község Önkormányzata.

Berecz Ágnes és Varga Gréta 
csoportvezetők                           

MEGNYÍLT
Ruha  Wellness  Üzlet

Márkás új és használt női, férfi és gyerek

ruhák 2990.− Ft/kg egységáron.

Nyitva: H−P de. 8−12 óráig du. 14−18 óráig

Szombaton: 8−12 óráig

TARCAL Fő út 55. sz. alatt (A zöldség

bolt mellett.)

*

ELADÓ
Tarcalon tégla építésű gázkonvektoros

kertes ház eladó!  2 szoba, konyha, előszo−

ba, spajz. Telefon: 06−30/547−48−17  

Ár: 2.1 millió Ft

Képünkön: Szíverősítő Orfeum 2012      

EGY OKOS GONDOLAT

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
Szent−Györgyi Albert



4                                                    Tarcali Hírek                                                        

HÍREK KÉPEN − KÉPES HÍREK
Szíverősítő Orfeum

Fő a diszkréció c. jelenetben Szopkó Kincső (balra ül)

nagy−monológján kuncoghattunk. További szereplők

balról jobbra: Berecz Ágnes (áll), Szilvási Fruzsina és

Szilvási Katalin (jobbra ülnek)

Szíverősítő Orfeum
Karinthy: Marha férj c. jelenete Kovács Balázs János

(balra), Berecz Ágnes és Karászi Bence

(jobbra)

Nőnap
Tarcal község Önkormányzatának férfi tagjai a település

intézményeiben dolgozó hölgyeket köszöntötték nőnap

alkalmából. Vidám szórakoztató műsort követően −

melyet a helyi Színkörösök adtak elő − virággal és

ajándékkal kedveskedtek minden nő dolgozónak. Majd

finom vacsorát készítettek és szolgáltak fel. Köszönjük!

Képünkön: Serénykednek a férfiak a konyhában

Keresztút a Hazáért!
Március 15−én, nemzeti ünnepünkön Magyarország−

ért imádkoztak Tarcalon katolikusok és reformátusok.

Az imádsághoz csatlakoztak a debreceni Egyetem lel−

készségének tagjai Csordás Gábor atya vezetésével.

Eljöttek a mádi és a mezőzombori hívek is.

Közel 100 fő résztvevő a katolikus templomból indult

és Tarcal vezér sírja felé vette az irányt. Útközben

énekelve és imádkozva tettek tanúságot Krisztusba

vetett hitükről és a Magyar nemzet feltámadásáért.

Isten áldja meg Magyarországot!

„Szép magyar nyelvünket ne a Te gyalázatodra, vagy
ártatlan lelkek megfertőzésére, hanem bocsánatkérés−
re és a Te dicsőítésedre használjuk.”
„Virágos kert lesz megint híres Pannónia, mely kertet
csak öntözze, kegyelmével öntözze a Magyarok Nagy−
asszonya.” 

Szűcs Zoltán plébános−atya

MEGHÍVÓ
A Klapka György Általános Iskola

diákjai és pedagógusai 

szeretettel meghívnak minden érdeklődőt

a 2012. április 20−án (péntek) 17 órától tartandó

GÁLA műsorra,

mely Tarcalon a „6 Puttonyos Borfaluban”
kerül megrendezésre.

Ünnepeljük együtt tehetséges tanulóinkat!
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Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati

Kutatóintézet

Borászati Laboratórium

Cím: 3915 Tarcal, Fő utca (a református templommal

szemben) Tel.: 47 380 393

Laboráns: Pere Zsuzsanna

Laboratóriumi vizsgálatok árai

Érvényes 2012. március 1−től

Alkohol tartalom 700 Ft+ Áfa

Cukor tartalom 700 Ft+ Áfa

Titrálható savtartalom 400 Ft+ Áfa

Szabad és összes kénessav tartalom 900 Ft+ Áfa  

pH 00 Ft+ Áfa

Illósav tartalom 700 Ft+ Áfa

Összes szárazanyag tartalom 700 Ft+ Áfa

Teljes analízis 3500 Ft+ Áfa 

Vas tartalom 700 Ft+ Áfa

Ünnepi megemlékezések sora

községünkben 
Március 14. 

1848/49−es forradalom és szabadságharc eseményeire

emlékeztek a tarcali óvodások. A település központ−

jában 1948− ban állított emlékműnél verseket mondtak,

'48−as dalokat énekeltek. Ezután énekszóval körbejár−

va az emlékoszlopot zászlókat, kokárdákat tűztek a

virágok közé. 

A tarcali Klapka György Általános Iskola

diákközössége az 1848−as események felidézésével

emlékeztek történelmünk legdicsőbb eseményére.

Molnár Magdolna tanárnő készítette fel a diákokat. 

Március 15.

Délután öt település− Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,

Szegi, Szegilong, Tarcal községek közös rendezvénye

a hagyományokhoz híven,  a bodrogkisfaludi 1848/49−

es Obeliszk emlékműnél került megrendezésre.

Demeter Ervin kormánybiztos, a B.A.Z. Megyei

Kormányhivatal vezetője mondott ünnepi beszédet. A

műsort tarcali és bodrogkeresztúri fiatalok adták. 

Este a tarcali Borfaluban ünnepi műsorral emlékeztünk

1848 eseményeire a  tarcali Színkörösök és az általános

iskola énekkara közreműködésével. Baracskai László

polgármester úr beszédében a 12 pont értelmezését,

máig ható üzenetét fogalmazta meg. 

Mindkét ünnepi megemlékezést koszorúzás zárta.

Képeinken (fentről): ovisaink a tarcali emlékműnél a

Nemzeti dalt szavalják, általános iskolásaink műsora,

Demeter Ervin hat település polgármestereinek és

jegyzőinek gyűrűjében, koszorúzásra készülődve

Tarcalon.    

4−5. oldal kép és szöveg:  K.D.A.

Aszkorbinsav tartalom 1000 Ft+ Áfa

Kálium−szorbát tartalom 700 Ft+ Áfa

Állóképességi próba (hideg−meleg) 2000 Ft+ Áfa

A délelőtt 10−ig beérkező mintákat délutánra anal−

izáljuk, és E−mailben elküldjük az eredményeket. 10

minta feletti rendelés esetén ingyenesen a helyszínre

megyünk a mintákért.
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Egyesületünk életében a 2012−es év első hónapjai

nagyon mozgalmasak voltak és sok sikert, elismerést

hoztak.  Rengeteget próbáltunk, elkészültek az új kore−

ográfiáink és hozzá az új ruhák. A versenyszezon is

beindult februárban és előzetes terveinkhez tartva

magunkat az alábbi versenyeken, fesztiválokon vettünk

részt, és a következő helyezéseket értük el:

2012. február 18. II. Nemzetközi Néptánc és

Világtánc Fesztivál − Nyírbátor

Colours − Junior Lány Formációs Csoport − Body Talk

című hip−hop koreográfia 2. helyezés

Kócbabák − Ifjúsági Lány

Formációs Csoport −

Zombi Dance című hip−

hop koreográfia 3.

helyezés

2012. március 16. IX.

Szabolcs Társastánc

Fesztivál

Colours − Junior Lány

Formációs Csoport −

Adele című latin kore−

ográfia 1. helyezés

Colours − Junior Lány

Formációs Csoport − Body Talk című hip−hop kore−

ográfia 3. helyezés

Kócbabák − Ifjúsági Lány Formációs Csoport − Latin

Fever című latin koreográfia 1. helyezés

Kócbabák − Ifjúsági Lány Formációs Csoport − Zombi

Dance című hip−hop koreográfia 2. helyezés

2012. március 17. I. Párnélküli Formációs Táncok

Országos Bajnoksága

Colours − Junior Lány Formációs Csoport − Adele

című latin koreográfia 2. helyezés

Colours − Junior Lány Formációs Csoport − Body Talk

című hip−hop koreográfia 2. helyezés

Colours − Junior Lány Formációs Csoport − Brutal

Dance című moderntánc koreográfia 3. helyezés

Kócbabák − Ifjúsági Lány Formációs Csoport − Latin

Fever című latin koreográfia 2. helyezés 

Kócbabák − Ifjúsági Lány Formációs Csoport − Zombi

Dance című hip−hop koreográfia Ezüst minősítés

2012. március 17. I. Szabolcs Nemzetközi Mix −

Egyveleg − Világtánc Fesztivál

Colours − Junior Lány Formációs Csoport − Adele

című latin koreográfia 2. helyezés

Kócbabák − Ifjúsági Lány Formációs Csoport − Latin

Fever című latin kore−

ográfia 1. helyezés

A sok áttáncolt órának,

Mihály Viktória és

Ködöböcz Sándor
oktatóink, koreográfu−

saink lelkiismeretes

munkájának meglett az

eredménye. Köszönjük!

Az egyesület valamennyi

tagja nevében külön

köszönöm a Klapka

György Általános Iskola

dolgozóinak Julika néninek és Vera néninek a próbák

alatti felügyelet biztosítását. Köszönjük Keller Kinga
anyukájának és nagyijának Ádám Erzsike néninek a

latin ruháink köves díszítésének elkészítését. A

következő hónapokban még számos verseny és meg−

mérettetés vár ránk. Bízunk benne, hogy mindenhol

hasonlóan kimagasló teljesítmény tudunk majd nyúj−

tani.           

Tóth Tamás 

Harlequin TSE elnöke

A Harlequin Tánc Sport Egyesület hírei

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
A  hitel kamata változó:  7 %* + 7 % kamatfelár

Kezelési költség:    évi    3 %

THM*:   23,35− 33,93    % 

2012. március 08−tól  2012. május 31−ig

További felvilágosításért keresse fel a Szerencs és

Környéke Takarékszövetkezet kirendeltségeit, ahol

munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

* A THM értéke csak tájékoztató adat

* A mindenkori jegybanki alapkamat miatt a hitel ka−

mata változó. 

A jelenlegi jegybanki alapkamat 7,00 %.

Tarcal, Fő út 66., Tiszalúc, Széchenyi út 9.,

Tállya, Rákóczi út 36., Mezőzombor, Rákóczi út. 14.

Taktaszada, Petőfi út. 35. Rátka, Kossuth út 58.,

Szerencs,  Rákóczi út 80., Megyaszó, Monoki út 2.,

Mád, Rákóczi út 46.,  Szerencs, Rákóczi út 105.,

Prügy, Szabadság út 3., Monok, Kossuth út 9/a.,

Taktaharkány, Magtár út 7.

Nem akciós hitel esetében a 

THM: 35,98 % − 38,25 %
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Jeles napokhoz kötődő érdekességek

ÁPRILISI ÜNNEPEK, JELES NAPOK
Április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja. Munkára nem alkalmas,

mert a néphit szerint nem lesz eredményes.

Április 4. Juhász Gyula születésnapja 1883

Kőrösi Csoma Sándor születésnapja 1784.

Április 5. Örkény István születésnapja 1912.

Április 7.: Egészségügyi világnap. 
Április 8.: Húsvét vasárnap. A kereszténység legnagyobb ünnepét,

Jézus feltámadását ünnepli. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok

helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdoní−

tottak. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés

szokása.  A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszen−

teltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. Vasárnap hajnalán

szokásban volt a Jézus−keresés.  Ilyenkor sorban felkeresték a

falubéli kereszteket. A Zöldág−járás szép szokása tipikus tavaszi, a

természet megújhodását ünneplő énekes játék. A lányok kettes sor−

ban állva, felemelt kezükből sátrat  formálva, énekelve haladtak

végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...).

Április 9.: Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A

víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokás−

nak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) meg−

maradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a

locsolkodás hagyományának. Eszerint a Krisztus sírját őrző katonák

a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek

lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel,

vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban

megfürösztötték őket.

Április 11.: A költészet napja 1964 óta 

József Attila születésnapja 1905

Április 12.: A Muhi csata napja 1241. 

Április 14.: Tóth Árpád születésnapja 1886.

Április 18.: Műemlékvédelmi nap
Április 22.: A Föld napja. Környezetvédelmi akciónap. 

Holocaust világnap. Szerte a világon a kegyetlen fájdalom napja.

Április 23.: A könyv napja Magyarországon. A nap célja, hogy

felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek

forgatására.

Április 24.: A Magyar Rendőrség napja.
Szent György vértanú napja. A tavasz kezdetét a néphagyomány e

naptól számítja. 

Április 29.: A táncművészet világnapja.

Bővebb információ a KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN olvasható!

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a április hónapban névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:

Április 10.: Zsolt
Április 12.: Gyula
Április 14.: Tibor
Április 18.: Andrea
Április 24.: György
Április 27.: Mariann
Április 29.: Péter

RENDEZVÉNYEK −  PROGRAMOK

− SZOLGÁLTATÁSOK
Március 23 − április 23−ig 

GOÓR IMRE FESTŐMŰVÉSZ

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA 

látogatható

Nyitva: munkanapokon 10− 16 óráig

Ettől eltérő időpontban egyeztetés szükséges:

06−30/458−73−01

Március 28. 9 óra  FILMVETÍTÉS − PIÓ Atya −

A csodák embere II. rész

„A XX. század egyik legnépszerűbb szentjének élet−
története!” Szinkronizált olasz film 

Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.

Belépés: Díjtalan

Április 4. (szerda) 14−16 óráig 

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

Helye: Tarcal, „6 puttonyos Borfalu” Rákóczi u. 4.

Egyszerű ajándékok, asztali díszek, kártyák,  ablak

és ajtó díszek készítése, tojás festés és díszítés. 

Segítünk, hogy szebb legyen a húsvétod! Minden

érdeklődőt várunk! 

(A tojásfestéshez, díszítéshez kérjük hozz kifújt v.

főtt tojást.) 

14−16 óráig  FILMVETÍTÉS − rajzfilmek és mese−

filmek

Április 13. (péntek) SZOMSZÉDOLÁS−

Kistérségi vers és prózamondó verseny

Klapka Gy. Ált. Iskola Tarcal

Zártkörű rendezvény

Április 21. 17 óra  ISKOLA−GÁLA

Helye: Tarcal, „6 puttonyos Borfalu” Rákóczi u. 4.  

*
Lakossági fénymásolás − „6 Puttonyos Borfalu”

Tarcal, Rákóczi út 4.,

Nyitva: munkanapokon 8− 16 óráig.

PC−sarok −  internetszolgáltatás,

e−magyarország pont:

Tarcal, Árpád út 1. Ált

iskola épülete Fsz. 1. 

Nyitva: hétfőtől szombatig naponta 14−18 óráig

Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Ált iskola

épülete Fsz. 1. 

Nyitva: hétfő: 14−17 óráig, szerda: de.  9−12 óráig

du:14−17 óráig, péntek: 14−18 óráig. 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Tisztelettel kérem a könyvtárlátogatókat, hogy a kölcsönzött

könyveket mielőbb hozzák vissza a könyvtár leltározása miatt.

Sajnos a személyre szóló kérések ellenére többen már két éve

is adósak a kölcsönzött könyvekkel. Mivel nagy részük gyer−

mek, kérem a kedves szülőket segítsenek megtalálni a számta−

lan könyv között a nem sajátot és juttassák vissza. 

Segítségüket és megértésüket köszönöm!
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S p o r t
Felemás bajnoki rajt

Megkezdte megyei II−es bajnoki menetelését a

Tarcal FC. Az első két mérkőzés felemásra sikere−

dett: egy bravúros győzelem idegenben és egy

sajnálatos vereség hazai pályán. 

Bűdi Zsolt elnökkel a csapat rajtjáról beszélgettünk.

− Előző beszámolómat a csapat életéről ott hagytam

abba hogy az edzőmeccseket elkezdtük − kezdte mon−

dandóját a klub első embere. −  Sajnos az utolsó

edzőmeccsek során többen kisebb sérüléseket

szenvedtek el, amiből még nem mindenkinek sikerült

felépülnie. Tovább nehezítette amúgy sem könnyű

helyzetünket a szűkös játékos keretünk miatt, hogy

Kádas János úgy döntött befejezi a labdarúgást!

Takács Lászlót sikeresen megműtötték,

előreláthatólag 5−6 hét lábadozás vár rá.

− Hogy ítéli meg a bajnoki rajtot?
− Felemásnak. Az első mérkőzésünk jól sikerült.

Nyertünk Erdőbényén, de sajnos ezért súlyos árat kel−

lett fizetnünk:  újabb vezéregyéniség Csikai György
esett ki a csapatból sérülés miatt.

A második bajnokin − hazai pályán − Tokaj ellen az

alapemberek hiánya rányomta bélyegét  játékunkra.

Úgy gondolom hogy ezért −  és a meccs közbeni kiál−

lítás miatt −  veszítettünk egy jól szervezett és össze−

szokott csapat ellen.  Pedig most is úgy érzem, hogy

ez a meccs is hozható lett volna, legalább egy dön−

tetlenre,  ha mi is fel tudtunk volna állni teljes csapat−

tal.

− Van lehetőség a társasági adóból támogatásra.
Ezzel élni akarnak?
− Igen. A 2012−2013. évi társasági Adó Pályázat bea−

dásra került, elbírálása elkezdődött illetve folyamat−

ban van. Elnyerése esetén a jövő évi utánpótlás finan−

szírozás meg lenne oldva. 

Végül megköszönjök a felajánlást és a főzést Sápi
Zoltán, Dobler János és Pécsi  János sportbarátok−

nak!

Hajrá  TARCAL FC !
Mező László

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 55.

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

Nyitva tartás:

Hétfő: 09:00 − 15:00 Kedd, Szerda, Csütörtök:

11:00 − 17:00 Péntek: 09:00 − 12:00 14:00 −  17:00

Szombat: 09:00 − 13:00 Bejelentkezés esetén más

időpontok is lehetségesek! Áraim: pl.: Férfi sima vágás: 800

Ft. /Női vágás+szárítás rövid: 1800 Ft., Közepes: 1900 Ft.,

Hosszú: 2000 Ft./Gyerek vágás: 800 Ft /Melírozás rövid

haj+szárítás: 2100 Ft., Közepes: 2.600 Ft., Hosszú: 3.100

Ft./Szárítás röv.: 1000/STB.

Modern szolgáltatások: 

− HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK

EURÓPAI JÓ MIN. HAJJAL! 

− BRAZIL KERATINOS VÉGLEGES HAJ−

KIEGYENESÍTÉS ÉS HAJSZERKEZET ÚJRAÉPÍTŐ

KEZELÉS HAMAROSAN !!!!

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 

06 20 473  9052

Megyei döntőben iskolánk 

kézilabdacsapatai
Március 6 − án Szerencsen a körzeti versenyen a 7−8.

osztályos kézilabdás lányok győztek Szerencs és Tiszalúc

ellen, a fiúk Mád és Bodrogkeresztúr ellen arattak győzel−

met. Így mindkét csapat továbbjutott Sárospatakra,  a

megyei elődöntőbe. Itt Sárospatak és Encs körzet győztes

csapataival kellett megmérkőzni tanulóinknak. Március

10−én szintén győzelmet arattak a lányok Abaújszántó és

Karcsa, a fiúk Cigánd és Abaújszántó csapatai ellen.

Ezekkel a győzelmekkel bekerültek a megyei döntőbe,

amelyet március 20−án Ózdon rendeztek. A megyei dön−

tőbe Miskolc, Ózd és Mezőnagymihály kézilabdacsa−

pataival játszottak a fiúk is és a lányok is. Miskolc és

Mezőnagymihály kézilabdacsapata az összevonások miatt

2 iskolából tevődött össze, szemben a mi kis létszámú

iskolánkkal.  Mindkét csapat megyei 3. dobogós helyezést

ért el. Gratulálunk és büszkék vagyunk rátok, hogy helyt

álltatok a versenysorozaton, hiszen a tarcali iskola neve

évek óta a megye élvonalában szerepel valamelyik

sportágban. A versenyekre való utazást az önkormányzat

és Vinnai Károly képviselő úr kisbuszával, valamint a

saját kocsinkkal oldottuk meg. Köszönet érte.
Versenyeredmények: 

Körzeti verseny lány Tarcal − Szerencs  10−2    Tarcal −

Tiszalúc 6−4 fiúk  Tarcal − Mád  8−7  Tarcal  − Bodrogkeresztúr

10−0

Megyei elődöntő Lány   Tarcal  − Abaújszántó  10−5    Tarcal

− Karcsa 6−4   fiú  Tarcal  − Abaújszántó  10−2   Tarcal− Cigánd

10−6

Megyei döntő lány Tarcal − Ózd 6−12  Tarcal−  Mezőnagy−

mihály  8−15   fiú  Tarcal − Ózd   12−16  Tarcal − Miskolc 9−12

Lovas Ferenc testnevelő

Képünkön a két sikercsapat! Gratulálunk!


