Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. április, XIX. évfolyam 4. szám
A HÓNAP IGÉJE:
Jézus Krisztus mondja:
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek.” /Mk,16,15/

Április − az április
Manapság sok panasz hangot hallok, mert sokak életét keserítik meg az
elhúzódó válság hatásai.
A gazdasági válságot ráadásul kis hazánkban megfejeli permanens poli−
tikai csatározás is.
A "válság "szó − bármilyen meglepő is, pozitív jelentést is hordoz. A vál−
ságos állapotban /betegeknél sokszor használják/ a szervezet
válaszúthoz ért, vagy meggyógyul, vagy … Tehát a válság egyszersmind
válaszút is, hiszen valamelyiken el kell indulnunk. De jó irányba! Nem
gabalyodhatunk bele, mint légy a pókhálójába.
A szakértők a kivezető utakat felvázolták, csak lépni kellene minden
szinten. Nos, hogyan?
Az alábbi történet példát adhat erre:
Szörnyű vihar tombol a tenger felett. Hatalmas hullámok mint acéleke
szántják fel a tenger fenekét összekaszabolva és partra vetve a tenger
kisebb−nagyobb lakóit. Azután ahogy jött, olyan gyorsan el is vonult a
vihar. A tenger megnyugodott, és visszahúzódott. A partot sár borította,
melyben ezernyi tengeri csillag vívta haláltusáját. Annyian voltak, hogy
az egész tengerpart rózsaszínűvé változott. Sok−sok ember futott a par−
tra, hogy megnézze az eseményt. Jöttek a forgatócsoportok, és filmezték
a tengeri csillagok haldoklását. Az emberek között volt egy kisfiú is, aki
apja kezét fogva szomorúan nézte a kis tengeri csillagokat. Mindenki ott
állt és nézett, és senki nem tett semmit.
A kisfiú hirtelen elengedte apja kezét, zokniját, cipőjét levéve a vízpart−
ra futott. Lehajolt, felkapott három csillagot, majd rohanvást a vízbe
dobta őket. Ezt többször is megismételte.
Az egyik stégen álló férfi odakiáltott a kisfiúnak: Mit csinálsz te gyerek?
− visszadobom a tengerbe a csillagokat. Ha nem tenném, itt pusztulnának
el a parton, s közben nem hagyta abba az ide−oda futást. De több ezer
csillagot úgysem tudsz megmenteni, túl sok az neked! − kiáltotta a férfi.
Ez a part rettentő hosszú, nem tudod megváltoztatni a dolgokat!
De a gyerek mosolyogva így szólt, amikor egy újabb csillagot dobott a
tengerbe: − De ennek az egynek a sorsát itt biztosan megváltoztattam!
A férfi elgondolkodott egy pillanatra, aztán levette a zokniját és a
cipőjét, és lement a partra, ő is elkezdte visszadobálni a csillagokat a
tengerbe. Utána jött két lány is, már négyen dobálták a csillagokat a
vízbe. Néhány perccel később már ötvenen voltak, aztán százan, két−
százan, ezren, akik mind a csillagokat dobálták vissza a vízbe. Így min−
degyik megmenekült!
Ahhoz, hogy megváltoztassuk a világot, elég, hogyha valaki, akár a
legkisebb is, vegye a bátorságát és elkezdje.
Jó szívvel osztom meg Önökkel ezt a történetet.
Baracskai László
polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Szűk a kapu és keskeny az út, amely
az életre vezet − kevesen vannak, akik
megtalálják.”
Biblia, Máté evangéliuma 7/14.

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület 2012. március
28−i ülésén történtekről
A Képviselőtestület a 2012. március
28−i ülésén tájékoztatót hallgatott meg
a Hegyközség, valamint a B.−A.−Z.
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Tokaji Kirendeltségének
2011. évi tevékenységéről. A
képviselők módosították a közterület
használatáról és tisztántartásáról szóló
helyi szabályozást, valamint elfogadták
az
önkormányzati
rendeletek
szabálysértési tényállásai hatályon
kívül helyezéséről szóló rendeletet.
Ezek után került sor a Klapka György
Általános Iskola pedagógiai programja
kiegészítésének megtárgyalására és
elfogadására, majd a Testület
jóváhagyta a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátására kötött tár−
sulási megállapodás módosítását.
Az ülés további részében a bölcsődei
gondozás díját tárgyalták meg a jelen−
lévők, amely díjat a Testület "0" Ft−ban
állapította meg, miután szolgáltatási
önköltség és az állami normatív hoz−
zájárulás különbözete nem eredményez
pozitív számot. Az ülés végén
képviselői indítványok, javaslatok
hangzottak el. Többek között döntés
született térfigyelő kamerarendszer
kiépítésére pályázat benyújtásáról,
valamint a Vasút utca forgalmi rend−
jének megváltoztatásáról.
Az ülésekről készült jegyzőkönyvek
elektronikus formában a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.
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Összefoglaló és tájékoztató a leggyakoribb
közlekedési szabálysértéseket büntető tarifákról,
melyek 2012. április 15−től hatályosak.
A közlekedési szabálysértések és szabályszegések elkö−
vetőit a rendőrség mindig is üldözte. Próbálta a bünteté−
sekkel figyelmeztetni illetve elejét venni e cselekmé−
nyeknek. Akik az úton közlekednünk és zömében igyek−
szünk betartani a KRESZ előírásait, bizony azt tapasztal−
juk a közlekedés morálja bizony igen gyenge. Ennek erő−
sítését szolgálja a szigorúbb és kemény büntetési tétele−
ket tartalmazó új tarifa rendszer. Ebből szeretnénk egy
rövid, kivonatos változatot közölni mindenki okulására
és figyelemfelhívásként.
Alapvetően kétféle bírság létezik:
− A helyszíni bírság az egyik, aminek van fix összegű ta−
rifája, és van a szabad összegű, amelynél a szabálysze−
gést az intézkedő rendőr mérlegeli és bünteti. Hozzáte−
szem, ha valaki vitatja a helyszíni bírságot és a szabály−
sértési eljárásban bebizonyosodik a vétsége, az rendsze−
rint megduplázza a büntetési tételt!
− A másik a Közigazgatási Bírság, amelynél nincs mérle−
gelés (rendszerint fotó vagy videó dokumentáció készül
róla). Itt kétféle lehet a tarifa, vagy az objektív felelősség
alapján, magyarul a rendszám alapján kerül kivetésre,
vagy az un. elkövetői felelősség alapján, amikor az elkö−
vető személye ismert. Ahol eltérés van a kettő között, azt
az adott pontoknál jelezzük.
A pénzbírságokhoz még büntető pont terhelés is járhat!
Persze nem a súlyos büntetések miatt kell betartanunk a
szabályokat. Aki úton van, az szeretne is hazaérni, való−
színűleg várják is. Kérem, vigyázzunk az utakon is egy−
másra.
1./ Megállási szabályok megszegése (15. § /1/ és /7/, 40.
§ /5/ és /8/, 41. § /2/) 30.000,− Ft közigazgatási bírság.
Kivétel a várakozni tilos tábla, ott helyszíni bírság sza−
bad összegű kivetéssel.
2./ Elsőbbség meg nem adása (24, 28, 29, 31, 42, 43. §)
helyszíni bírság 15−20.000,− Ft.
3./ Előzési szabályok megsértése helyszíni bírságot von
maga után. Ezek egy része szabad összegű, azonban gya−
logátkelőn (zebra), vasúti átjárón, útkereszteződésben és
közvetlen előtte, a be nem látható kanyarban mérlegelés
nélküli fix 15.000,− Ft összegű a bírság.
4./ Engedély nélküli vezetés 20−25.000,− Ft fix összegű
helyszíni bírság.
5./ Lejárt műszaki érvényesség esetén 15−20−25.000,− Ft
(6 hó alatt, 1 év alatt, több mint 1 év) E két pontnál (4.,
5. §) a helyszíni bírság a következő esetekben szabad
összegű, ha érvénytelen a hatósági engedély, vagy az or−
vosi vizsga lejárt, vagy olvashatatlan a hatósági jelzés,
vagy nem megfelelő a műszaki állapot.
6./ A KRESZ 9.§ alapján sárga jelzés figyelmen kívül ha−
gyása esetén közigazgatási bírság, objektív felelősség
alapján 25.000,− Ft, elkövetői felelősség alapján
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Házasságkötés
2012. március hónap
Héri Tibor és Vark Mariann nyíregyházi lakosok
2012. március 29−én kötöttek házasságot
községünkben.

Gratulálunk!

Haláleset
− Mudri Imre (sz: 1937.)
volt Tarcal Zrínyi u. 16. sz. alatti lakos elhunyt
március 2−án,
− Mudri Józsefné (sz: Czepper Anna, 1949.)
volt Tarcal Keresztúri u. 3. sz. alatti lakos elhunyt
március 18−án,
− Juhász Mihályné (sz: Hegymegi Mária, 1927.)
volt Tarcal Hubay u. 18. sz. alatti lakos elhunyt
március 19−én.

Részvétünk!
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné
100.000,− Ft, plusz 8 büntető pont.
7./ A 13. § szerinti haladási irányok, a 14. § szerint ka−
nyarodási szabályok megsértése, illetve behajtás gya−
log, vagy kerékpárútra, zónába 30.000,− Ft közigazga−
tási bírsággal sújtott.
8./ A 14.§ szerinti sebességkorlátozás szabályainak
megsértése 30−300.000,− Ft közigazgatási bírsággal,
plusz 4−8 büntető ponttal jutalmazható.
9./ Ugyancsak a 14. § hatálya alá tartozó előzési, mé−
ret és tömegbeli korlátozási, behajtási, továbbá a 18.,
25., 29., 31., 33. §−ok szabályainak megszegése (záró−
vonal, kanyarodás, irányjelzés, megfordulás, jobbra
tartás kötelezettségek megszegése) egyaránt 15.000,−
Ft−os fix összegű helyszíni bírságot eredményez.
10./ Biztonsági öv használatának mellőzése esetén − at−
tól függően, hogy hol történik − 15−30−40.000,− Ft köz−
igazgatási bírságra számíthatunk a 48. § értelmében.
Az ugyanitt található gyermek biztonsági és bukósisak
viselési szabályok megsértése 30 illetve 15.000,− Ft−os
fix összegű helyszíni bírságot von maga után.
11./ A KRESZ egyéb, nyilvántartási, jogosultsági, be−
jelentési kötelezettségek mulasztásáról rendelkező 33.,
69., 70., 93.§−ok szabályainak megszegőit 15.000,− Ft−
os fix összegű helyszíni bírsággal sújthatják.
Közreadja:
Szerkesztőség
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„Szomszédolás”
Hagyományokhoz híven idén is megrenedezésre került telepü−
lésünkön a „Szomszédolás” − vers és prózamondó verseny. A
Költészet Napja alkalmából, több mint tíz évvel ezelőtt, indult
útjára e nemes megmérettetés. Iskolánk a szomszédos
települásek általános iskoláiba eljuttatott felhívásra idén hét
telpülés − Bodrogkeresztúr, Csobaj, Mád, Taktabáj, Tarcal,
Tiszaladány és Tokaj − iskolái fogadták el a meghívást. Négy
korcsoportban 62 tanuló versengett vers és próza kategóriában.
A zsűri tagjai helyi és a vendég iskolákból érkezett pedagógu−
sok voltak. A diákok egy−egy saját maguk által választott mű−
vet adtak elő.A zsűrizés feszült percei alatt a versenyzők és kí−
sérőik Goór Imre kecskeméti festőművész kiállítását tekintették
meg a 6 Puttonyos Borfalu kiállítótermében. A díjkiosztáson
korcsoportonként és kategóriánként 3−3 díj került átadásra. Az
elsőhelyezettek a jól megérdemelt emléklap és oklevél mellé ér−
tékes könyjutalomban is részesültek. Szabó Fanni és Szilágyi
Szilvia tarcali diákok a nyolc éven át való versenyzésért külön−
díjat is kaptak.
Gratulálunk valamennyi versenyzőnek és felkészítő
tanáraiknak!
Az I−III. helyezettek:
1−2. osztály − vers: I. Petróczi Fruzsina Tokaj; II. Orosz Krisz−
tián Csobaj; III. Iván Xénia Gabriella Csobaj; Péter Eszter
Tarcal
1−2. osztály − próza: I. Makkai Regina Mád; II. Braun Dorina
Tokaj; III. Técsi Boglára Tokaj
3−4. osztály− vers: I. Póczos Patrik Csobaj; II. Gál Péter Zoltán
Tarcal; III. Palombi Petra Mád
3−4. osztály− próza: I. Román −Váradi Zsanett Csobaj; II. Pohlot
Szebasztián Csobaj; III. Rudolf Lili Tarcal
5−6. osztály− vers: I. Kis Gyöngy Harmat Tokaj; II. Seres Esz−
ter Mád, Toldi Sára Mád; III. Fia Dominika Tarcal;
Különdíj: Kis Imola Villő Tokaj
7−8. osztály−vers: Szabó Fanni Tarcal, Szilágyi Szilvia Tarcal;
II. Kis Botond Tokaj; III. Kovács Bianka Dorottya Tokaj,
Bacsúr Boglárka Mád
7−8. osztály−próza: I. Szabó Fanni Tarcal; II. Csikai Andrea To−
kaj; III. Szakos Fanni Tokaj, Csoma Zoltán Bodrogkeresztúr
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A RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZ HÍREI
BÚCSÚ
− A Római Katolikus Templom búcsú ünnepe
május 20−án lesz. Az ünnepi szentmise de. 10
órakor kezdődik. A szentmisét Tarcal Község
élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. A szent−
mise után körmenetet tartunk a templom körül.
Mindenkit szeretettel hív és vár a községért
végzett közös imádságra a Tarcali Római
Katolikus Egyházközség.
ELSŐ ÁLDOZÁS
− A gyermekek elsőáldozása 2012. május 27−én
−Pünkösd vasárnap − de. 10 órától lesz a Római
Katolikus templomban. Az ünnepi szentmise
keretében 12 gyermek részesül először a szent−
áldozás szentségében.
Szűcs Zoltán
plébános

XV. Sajóbábonyi Borverseny
A tarcali Szőlész szakkör több tagja benevezett
a sajóbábonyi borversenyre.
Név szerint: Bócsi Lajos, Fábián Ferenc és
egyetemista unokája, Nyusti Sándor,
Komáromi István, Posta Lajos, Varga Sándor,
valamint Leskó Imre szakkörvezető. A
versenyre benevezett borminták száma megha−
ladta a százat. Tarcalról tizenegy bormintát vit−
tünk. Négy bizottság látta el a bírálatot. Egy
bizottság vezetője Fábián Ferenc lett. Bírálói
feladatot ketten láttunk el.
Hat Nagy−arany oklevelet, öt arany oklevelet
és egy ezüst oklevelet, valamint számos tárgy
jutalmat hoztunk magunkkal. Az értékelők a
legnagyobb elismeréssel szóltak a tarcaliak
szerepléséről.
Leskó Imre szakkörvezető
Gratulálunk az eredményekhez!

Felhívás!

A 7−8. osztály vers kategória helyezettjei

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy ahol a közterületen az
Önkormányzat közmunkásai levágják a füvet, szívesked−
jenek a nyesedéket összegyűjteni.
Ezt azért kérem, a kapcsolódó ingatlanok tulajdonosaitól,
mivel sajnos a tavalyi évvel ellentétben elenyésző a felve−
hető, alkalmazható létszám.
Kérem Önöket, hogy segítsenek megőrizni a községben
kialakult közterületek gondozottságát!
Köszönöm megértő segítségüket!
Baracskai László
polgármester
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HÍREK KÉPEN − KÉPES HÍREK
Művésztanárok kiállítása

Húsvéti játszóház

A Zempléni Rajztanárok Alkotóköre fen−
nállásnak 35 éves évfordulója alkalmából
létrejött csoportos kiállítás anyaga került
kiállításra Tarcalon a Borfalu kiállító ter−
mében. Hornyák Pál művésztanár, az
alkotókör tagja, nyitotta meg a tárlatot.
Igazán szép és témájában sokrétű alkotá−
sokat láthat az érdeklődő közönség 2012.
április 20−tól május 14−ig.

Húsvétot megelőző szerdán
közel ötven gyermek és felnőtt
vett részt húsvéti játszóhá−
zunkban. Az érdeklődők
Macsiné Angéla segítségével
kakast készíthettek, Ilosvainé
Piroska koordinálásával ablak
és ajtódíszt készítettek termé−
szetes anyagokból; Sárkány
Mónika irányításával üdvözlő
lapot alkottak különféle tech−
nikákkal és természetesen to−
jást festhettek − a kicsitől az
óriásig − Drozda Aranka irá−
nyításával. Aki elfáradt rajzfil−
met nézhetett pihenőül. Han−
gulatos és termékeny délután
volt, hisz teli kézzel, táskával
indultak haza vendégeink.

Zarándokút Tarcalon át

Iskola Gála

A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép−Európát átívelő zarán−
dok és turistaút −hálózat. Kelet−nyugati tengelye az ausztriai
Máriazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet. Mintegy 1400 km−es
távon, gyalogosan 60 nap alatt bejárható. E zarándokút egy sza−
kasza átmegy Tarcalon is. Ahhoz, hogy biztonságosan járható
legyen jelzéseket kellett festeni a nemzetközileg meghatározott
útvonalon. A tokaji központú TDM szervezet Nagy Júlia
vezetésével szervezte meg a Monok−Rátka−Mád−Tarcal−Tokaj
távolságban a zarándok/túraút felfestését. E munkálatokhoz
településünkön önkénteseket kerestünk és találtunk. A kicsiny
csapat nagy−nagy lelkesedéssel és odaadással végezték a munkát.
A szombati zivatar ugyan megszakította a festést, de vasárnap
újult erővel és új segítővel folytattuk a Degenfeld birtok határától
Tokaj széléig. Szerencsi és tokaji önkéntesek mellett a tarcali
segítők: Szabó Fanni, Szilvási Katalin, Maczó András, Sípos
Gábor és jómagam Drozda Aranka. Köszönöm a fiataloknak,
hogy szabadidejüket áldozták e nemes tevékenységre.

Idén is megrendezésre került Iskola Gála el−
nevezéssel a tarcali általános iskola bemu−
tatkozó estje. Az év folyamán a legsikeresebb
diákok, a legsikerültebb előadások és bemu−
tatók kerültek a színpadra. Az elsősök számára
bemutatkozó, a nyolcadikosoknak úgymond
búcsúzó produkcióját láthatta többek között a
közönség. Mindemellett a gyermekek
képzőművészeti alkotásai is láthatóak voltak.
Számos szülő és az iskola nyugdíjas pedagó−
gusai gyönyörködtek és tapsoltak a remek pro−
dukciók láttán.
A programokról készült többi fotó a facebook oldalamon tekinthető meg. K.D.A.
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MECZNER BOGLÁRKA
A BOLDOGSÁG CSÍRÁJA: A SZERETET
Szeretet oly könnyen,
Gyorsan hagyja el a szánkat.
Ez a szó,
Amely valójában mindent jelent.
Vannak, akik azt hiszik
Életükben nem fellelhető ez a csoda.
Azok nagyon tévednek!
Hisz, mindannyian részesei vagyunk.
Akár hol találkozhatsz vele:
Az úton egy mosolyban,
Vagy egy nem várt kedves gesztusban,
Ha csak egy pillanatra is.
Eme varázslat, igenis ott lakik
Minden egyes szívben.
Csak valaki folyton folyvást
Hadakozik ellene.
Ó, hány veszedelmes ellensége,
Mennyi hazugság fenyegeti őt.
Hát ültessük el szívünkbe a szeretet csíráját,
S teremtsünk együtt egy szebb világot!
A Tarcali Színkör „Szíverősítő” versíró pályázatára
érkezett vers, mely I. korcsoportjában 1. helyezett
lett

Figyelem!
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2012−2013−as
tanévre a gyermekek Óvodai és Bölcsődei beíratását
2012. május 2− 3−4−én (szerda, csütörtök, péntek) dél−
előtt 730−tól, délután 16 óráig tartjuk az óvodában. Kér−
jük, hozzák magukkal a gyermekek születési anyaköny−
vi kivonatát, valamint lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.
Az óvodába azokat a gyerekeket kell beíratni, akik
2012. december 31−ig töltik a 3. életévüket. Azokat a
gyerekeket is újra be kell íratni, akik már járnak óvodá−
ba. A bölcsődébe másfél éves kortól vesszük fel a gyer−
mekeket. Kérjük, hogy a jelzett időpontot tartsák be!
Tóth Gyuláné
intézményvezető
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Óvodai hírek
Április 22. A Föld Világnapja
„A természet nem a vagyontárgyunk, úgy kell átadnunk gyer−
mekeinknek, ahogy kaptuk.”
Oscar Wilde
Nem lehet elég korán kezdeni, hogy gyermekeinket a Föld, a termé−
szet szeretetére, óvására, értékeinek megőrzésére neveljük. Óvo−
dánkban kiemelt pedagógiai feladat a gyermekek környezetvéde−
lemre nevelése, környezettudatos magatartásának alakítása. E cél
elérése érekében, már március 22−én megünnepeltük a VÍZ világ−
napját. A Méhecske, a Nyuszi és az Őzike csoportos gyermekekkel
a Bányatóhoz kirándultunk, ahol szemetet gyűjtöttünk, dugóból ké−
szített tutajt, a gyerekek által hajtogatott papírhajókat úsztattunk a
vízen. A gyerekek apró köveket gyűjtöttek és hajítottak a vízbe,
versenyeztek, hogy ki dobja messzebbre. Az idő nagyon jó volt,
kellemesen elfáradtunk. Az óvodában maradó kicsik, a Fecske cso−
portosok a víz élővilágával kapcsolatos színező lapokat színezhet−
tek.
A Föld világnapját április 20−án pénteken ünnepeltük. Ebből az al−
kalomból kiállítást rendeztünk az óvodában a gyermekek egész
éves egyéni és kollektív munkáiból. A kreatív kis alkotások az év−
szakok, a természet változásait jelenítik meg, változatos technikai
megoldásokkal. /rajz, festés, hajtogatás, nyírás, ragasztás, karcolás)
A kiállítás megnyitón meghallgattuk a Föld dalát, beszélgettünk a
föld védelméről, mind a négy csoport plakátot is készített.
Minden csoport gyűjtött hulladékot, melyet szét vallogattunk a la−
kótelepi szelektív hulladék gyűjtőben. (papír, üveg, műanyag pa−
lack) Ezt követően a játszótérre és a futballpályára mentünk, ahol az
egészséges életmód jegyében mozgásos játékokat játszottunk, majd
ebédre visszatértünk az óvodába.
A Víz és a Föld napját is gondos előkészítő munka előzte meg a
csoportokban. Változatos, tevékenykedtető módszerekkel, játékos
feladatokkal tudatosítják az óvónők a gyermekekben a környezetvé−
delem fontosságát, felhívják a figyelmet a környezet károsítás kö−
vetkezményeire.
De munkánk csak akkor lesz eredményes, ha a család, a felnőtt kör−
nyezet is ezt erősíti, példamutatással, környezettudatos szemlélettel.
„Ha a Földünk beteg, és szennyezett, az emberek sem lehetnek
egészségesek. Ahhoz hogy magunkat meggyógyítsuk, előbb boly−
gónkat kell meggyógyítanunk.”
Bobby Mcleod
Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Képeink a „Föld Világnapján” tartott rendezvényen készültek
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Tarcali Hírek
A Harlequin Tánc Sport Egyesület
Sikerrel zárt a számviteli képzés
újabb sikerei!
2010. szeptemberben indult első alkalommal a Klapka

Egyesületünk 2012. április 15−én vasárnap
Debrecenben
a
Magyar
Látványtánc
Sportszövetség
−
Kvalifikációs
Területi
Bajnokságán vett részt. Ezen a versenyen nem
csupán a dobogós helyezés volt a cél, hanem a
koreográfiáknak elérni a lehető legmagasabb
pontszámot, ami ahhoz szükséges, hogy a 10.
Jubileumi Országos Bajnokságon 2012. május 13−
án, Budapesten indulhassunk.
A debreceni versenyen elért eredményeink:
Colours (junior) csoport
Adele − latin mix koreográfia − ARANY minősítés!
Boby Talk − hip−hop koreográfia − ARANY
minősítés!
Kócbabák (ifjúsági) csoport
Street Dance − hip−hop koreográfia − 2. hely
Latin Fever − latin mix koreográfia − 3. hely
A szép eredmények mellett a szükséges pontok is
meglettek, így a következő állomás májusban
Budapest Országos Bajnokság!
Köszönjük a tanárainknak Vikinek, Csének és
Sanyinak, valamint minden kedves segítőnknek!
Tóth Tamás elnök

György Általános Iskolában a Báthori István Szakközépis−
kola jóvoltából, a Pénzügyi és számviteli ügyintéző akkre−
ditált középfokú OKJ−s képzés. Előfeltétele a sikeresen le−
tett érettségi vizsga volt.
A közel másfél éves tanfolyam alatt a diákok elsajátították a
vállalkozások működésével összefüggő számviteli−pénz−
ügyi feladatok elvégzését, megtanulták a részfeladatok el−
végzését mind a számviteli, mind a pénzügyi munkaterüle−
ten.
A képzés során kapott sok új információ, a látottak és hal−
lottak bizonyára hozzájárultak szakmai ismereteik gyarapo−
dásához, melyet remélem a való életben is hasznosítani fog−
nak. A tanfolyam államilag elismert középfokú szakmai
képzettséget tanúsító bizonyítványt adott a hallgatóknak.
Bízom benne, hogy az idei tanfolyam mindenki számára tu−
dással teli és érdekes volt.
Külön köszönet a Klapka György Általános Iskola vezető−
ségének, akik megszervezték, hogy kicsiny falunkban is le−
hetőséget kapjanak a fiatalok, és tanulni vágyók.
Gratulálok minden végzett diáknak, és felkészítő tanárok−
nak. Remélem ez év szeptemberében is lesz elég jelentkező,
hogy a képzést indítani tudják.
Ujfalusi Beáta

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 %

Tarcali Hírek
Májusi ünnepek és események
Ígéret hava − tavaszutó
Május 01. A munka ünnepe. A munka ünnepe a
nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt,
minden év május 1−én tartandó ünnepség, hivata−
los állami szabadnap, mely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokat hivatott meg−
ünnepelni.
Május 01. Zrínyi Miklós születésnapja (1620.).
Költő, prózaíró, államférfi, hadvezér.
Május 05. Az Esélyegyenlőség napja
Május 05. Radnóti Miklós születésnapja (1909.)
költő és műfordító.
Május 06. ANYÁK NAPJA. Világszerte megün−
nepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk
meg. A különböző országokban más és más napo−
kon ünneplik, Magyarországon május első vasár−
napján.
Május 08. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. A Madarak és a Fák Napja
Május 12−14. Fagyosszentek: Szervác, Pongrác,
Bonifác
Május 15. A CSALÁD nemzetközi világnapja.
1994−től tartjuk e napot, mely felhívja a figyelmet
a legfontosabb "intézményre" a családra.
Május 18. Internet világnap
Május 24. A Világbéke Napja (Fény a Békéért)
Május 27−28. Pünkösd: Krisztus mennybemene−
tele után, az ötvenedik napon az apostolok össze−
gyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s
a szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a ta−
nítványokra.
Május 27. GYERMEKNAP. Magyarországon
1931−től ünneplik, május utolsó vasárnapján tart−
ják. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek
jogaira, sajátos világukra.
Május 31. Dohányzásmentes Világnap (WHO)
Bővebb információ a KÖZSÉGI
KÖNYVTÁRBAN olvasható!

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesz−
tőség: 6 Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−
008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.
38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2012. május 18.
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a május hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:

Május 7.
Május 9.
Május 11.
Május 24.
Május 29.

Gizella
Gergely
Ferenc
Eszter
Magdolna

RENDEZVÉNYEK − PROGRAMOK −
SZOLGÁLTATÁSOK
2012 MÁJUS

Április 28−29−30. −május 1 TAVASZI ZSONGÁS
Amatőr művészeti csoportjain bemutatói.
Helye: Tarcal Agóra −szabadtéri színpada /ABC mögötti
tér/
Műsorkezdés naponta 18 órakor.
Május 6. vasárnap 16 óra
KÖSZÖNTJÜK AZ ANYUKÁKAT
Műsort ad: a Tarcali Színjátszókör és tehetséges fiatalok
Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
MINDEN ANYUKÁT, NAGYMAMÁT SZERETETTEL
VÁRUNK!
Május 28. 10 óra GYERMEKNAP a Borfaluban
Játszóház; Tiéd a színpad; Ügyességi játékok; Aszfaltrajz
ver−seny, mesefilm vetítés,stb, stb, stb... és egy kis finom−
ság is várja a kicsiket és nagyokat.
Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
EZ A NAP A GYERMEKEKÉ, VÁRUNK!
A RENDEZVÉNYEKRŐL RÉSZLETES PROGRAM
PLAKÁTOKON ÉS A SZÓRÓLAPOKON
OLVASHATÓ.
*
Lakossági fénymásolás − „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal,
Rákóczi út 4.,
Nyitva: munkanapokon 8− 16 óráig.
Hírdetésfelvétel: munkanapokon 8−12−ig a Borfaluban
14−18−ig a Községi Könyvtrérban.
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.
PC−sarok − internetszolgáltatás,
e−magyarország pont: Tarcal, Árpád út 1. Ált iskola
épülete Fsz. 1.
Nyitva: hétfőtől szombatig naponta 14−18 óráig
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Tarcali Hírek

SPORT
HARC A BENTMARADÁSÉRT
A Tarcal FC csapata előző lapzártánk óta 5 bajnoki illetve
két Magyar Kupa mérkőzést játszott. A krónika időrend−
ben:
2012. 03.25. Bajnoki: Tiszakarád − Tarcal 2−0 (0−0) Ifi:
6−0
2012. 04.01. Bajnoki: Tarcal − Bodrogkisfalud 0−2
(0−2) Ifi: 1−6
2012. 04.04 Magyar Kupa: Mád ÖFI − Tarcal 2−3
(0−3)
2012. 04.08. Bajnoki: Tarcal szabadnapos (3 pont
3−0−al Mikóháza visszalépése miatt.)
2012. 04.15. Bajnoki: Tarcal − Boldogkőváralja 1−3
(0−1) Ifi: 4−1
2012. 04.18. Magyar Kupa: Tarcal − Tiszalúc 4−5
(4−
2)
2012. 04.22. Szerencs − Tarcal 3−0 (0−0) Ifi: 3−3

*

Villáminterjú a Tarcal FC elnökével
A legutóbbi bajnoki mérkőzéseken nem sok sikerben
volt része a Tarcal FC −nek. Pedig a bentmaradásért
folytatott harcban minden pont aranyat ér (−ne)!
Bűdi Zsolt elnököt a csapat helyzetéről kérdeztük.
− Tudtam, hogy kemény fába vágom a fejszémet, de azért
erre nem számítottam! − kezdte a sportember. − Sajnos az
eredmények nem úgy alakulnak, ahogy azt szeretnénk.
Újabb meghatározó emberünk esett ki a csapatból,
Ruszkai Attila személyében, aki comb−izomszalag sza−
kadást szenvedett. Tavasszal így már nem számíthatunk
rá!
− Viszont úgy tudjuk Kádas visszatért!
− Igen. Ezúton is szeretném megköszönni Kádas
Jánosnak, hogy ebben a nehéz helyzetben visszatért a
csapathoz! Egy biztos: a hátralévő mérkőzéseken a csa−pat
minden tagjának a maximumot kell nyújtania ahhoz, hogy
pontokat szerezzünk! Ez szükséges a bentmaradáshoz!
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm az önzetlen segít−
ségét Szadai György, Lengyel István és Bodnár László
vállalkozóknak és mindazoknak az embereknek, akik
ebben a nehéz helyzetben is valamilyen módon segítették
a futballclub zavartalan működését.
Hajrá TARCAL FC !
Mező László

HIRDETÉS − ELADÓ
− BREVI tolótálcás etetőszék világos kék: 6000 Ft
− Autóba való GYERMEKÜLÉS 9−18 kg: 8000 Ft
− BABAKOCSI bolygó kerekű, 3 fokozatban dönthető
háttámla 8000 Ft. Mindegyik kifogástalan állapotban.
Érd: 06−70/424−75−79

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT
3915 TARCAL, FŐ U. 55.
(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)
Nyitva tartás : Bejelentkezés alapján alakul!
Hétfő:
09:00 − 16:00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 11:00 − 18:00
Péntek:
09:00 − 18:00
Szombat:
09:00 − 13:00
Szolgáltatások:
−
HŐILLESZTÉSES
HAJHOSSZABÍTÁST
VÁLLALOK EURÓPAI JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL
VAGY AKÁR HOZOTT HAJJAL IS!
HAJAK VÁLTOZÓ ÁRON RENDELÉSRE!
FELKERATINOZÁS:
5000
FT.,
FELRAKÁS+ÖSSZEVÁGÁS:
10.000 FT.
LESZEDÉS+OLDÓSZER:
6000−8000 FT.−IG
HAJAT
FELVÁSÁROLOK(30CM−TŐL),
AKI
LESZERETNÉ VÁGATNI VAGY AKÁR
A
SZEKRÉNYBEN PIHEN A RÉGI HAJA ÉS PÉNZÉ
TENNÉ, AZ JELENTKEZEN! MEGEGYEZÜNK!
Bejelentkezés:
Szalánczi Zsuzsanna:
06 20 473 9052

Cooper & Taylor Kft Tavaszi
AKCIÓK!!!
Tavaszi Ablakcsere, Ajtócsere rendkívül kedvezményes
áron! Hőszigetelt és Félig Hőszigetelt kivitelben egy−
aránt!
Kontra−Profilos Beltéri Ajtók szabadon választott Tok
típussal Borovi fenyőből, akár egyedi méretre is!
Jön a nyár, jönnek a legyek, szúnyogok és más vérszívók.
Védekezzen ellenük időben! Szúnyogháló Ajtóra, felület
kezelve, fogantyúval, csappantyúval. Szúnyogháló Ab−
lakra, felület kezelve. Rendkívül időt álló Tölgy Virág−
ládák kedvenc növényeinek olcsón! Konyhabútor, Iro−
dabútor egyedi méretre gyártva, tökéletes helykihaszná−
lással. Zsalugáterek, Árnyékolás, Lépcső, Korlát be−
építve komplett kivitelezéssel! Referenciák a Honlapon és
Facebook oldalon.
Keressen bizalommal, további szép napot!
Bodnár Zoltán
06 20/ 931 18 58
www.faablakgyartas.hu
www.facebook.com/cooper.taylorkft
e−mail:info@faablakgyartas.hu

