Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2014. április, XIX. évfolyam 4. szám
A hónap igéje: "Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre
fordul."
(Jn16,20b)

Április − húsvét hava
Április Kisasszony szeszélyeiből az idén is részesültünk, de
igazából nem volt feltűnő, annyira ellensúlyozták a jó dolgok.
Sokszor volt meleg és napsütés− igazi fűtési rezsicsökkentés! Igaz a
böjti szelek jócskán borzolták frizuránkat. Nagyon kevés esőt kap−
tunk, a természet mégis virult és színes virágpompával simogatta
lelkünket. De annyira elvirágzott minden, hogy anyák napjára nem
lesz könnyű szép, tavaszi csokrot összeállítani. Mehetünk a virág−
boltba üvegházi válogatásért. Nem baj, csak ne felejtsük el az
anyákat, nagyikat, dédiket köszönteni május első vasárnapján.
Megérdemlik!
Virágos jókedvvel kissé előre szaladtam, hiszen itt van még a nagy
ünnep, az egyik legszentebb.
Ez a Húsvét, mely a keresztény lelkekben a böjti megtisztulás után
a megváltás misztériumában a feloldozást hozza. Nem csak a
megváltást, hanem Jézusban az örök életet is. Így húsvét nem csak
a megváltás, hanem az élet is. Mint ahogy János apostol leírja Jézus
szavait: "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha
meghal is él." (Jn11,25)
Így akik hívőként éljük életünket − ha folyvást megbotlunk is
engedve a világ csábításának − van kihez bizalommal fohászkod−
nunk. Megbocsátást kapunk. Te is részesülhetsz e kegyelemben, ha
keresed az utat. Semmi más nem kell hozzá: nyisd ki a szíved ajta−
ját és engedd be a föltámadott Krisztust, ki kopogtat, reménykedve
Benned is. Ha így teszel, boldog leszel, bármily nehéz is az utad a
földön.
Ez is a húsvét üzenete.
Az ünnep másik oldalán ott vannak a népi hagyományok, melyek
természetesen a húsvéthoz, a tavaszhoz, az újjászületéshez kap−
csolódnak. Hozzátartozik a szokásos eszem−iszom is, amelyben jó
ha mértéket is tudunk tartani.
Áprilisban is találunk bőven megemlékezni valót történelmünkben,
ahogy az év bármelyik hónapjában. Ezekre emlékezhetünk
érzésünk szerint büszkeséggel vagy fájdalommal. De a meg ítélés−
beli különbözőségünk nem fajulhat odáig, hogy kardot rántsunk a
másikra. Tudom, sokat kell még csiszolódnunk ahhoz, hogy to−
leránsabbak legyünk egymással és körülményeinkkel.
Ehhez szükséges lenne egy helyes értékrenden nyugvó családi
nevelés! Egy támogató, ösztönző és embert formáló iskolai oktatás
és nevelés. Ilyen ellátmánnyal az élet bármely területén hasznos és
értékes tagja lehet az egyén a nemzetének. A tehetős nem nézné le
a szerényebbet és fordított irányban, sem működne az irigység. S a
megelégedett emberek által választott vezetők a nemzet − vagyis az
egész népesség életminőségének javítása érdekében tevékenyked−
nének.
Utópia? A mai politikai viszonyokat ismerve talán. De bízom a
költő jóslatában, mely szerint: "Még jőni fog egy jobb kor. Mert
jőni kell…" Ezért reménykedem és igyekszem ezen az úton járni.
Jöjjenek velem Önök is!
Reménységgel: Baracskai László polgármester

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2014. március 26−án rendes ülést tartott, melynek első
napirendje során a képviselők a Tokaji Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltség 2013. évi munkájáról, a 2014.
évi tervekről szóló tájékoztatót tárgyalták meg. A
Képviselőtestület elismerve a munkanélküliek
foglalkoztatása érdekében a Munkaügyi Kirendeltség
által tett erőfeszítéseket, köszönetét fejezte ki a
Kirendeltség vezetésének, dolgozóinak.
A Képviselőtestület a második napirend keretében a
hegyközség tájékoztatóját fogadta el. A képviselők
elmondták, hogy üdvözlik a Hegyközség azon törekvé−
seit, amelyek Tokaj−hegyalja ikonikus hegye, a Tokaji
hegy megújítását célozzák. A Képviselőtestület felaján−
lotta segítségét a hegyközségi célok megvalósításához.
A Képviselőtestület következő napirendje a Tarcal
Árpád−köz útfelújítás, csapadékvíz elvezetés
kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás ered−
ményének kihirdetése volt. Szabadka Sándor közbe−
szerzési referens elmondta, hogy az ajánlatkérésre
vonatkozó anyagot a 3 felkért ajánlattevő kikérte tőle,
de hármuk közül mindössze az FK Raszter adott
határidőre ajánlatot. Az ajánlat a formai és tartalmi
követelményeknek megfelelt, ezért a Képviselőtestület
döntése alapján az FK Raszter Zrt−t hirdették ki a
közbeszerzési eljárás nyertesének.
A negyedik napirend során a képviselők határoztak a
Tarcal Árpád−köz útfelújítás, csapadékvíz elvezetés
kivitelezése műszaki ellenőrzésére szerződés kötéséről.
Az Önkormányzat a műszaki ellenőrzésre két vál−
lalkozástól, egy budapesti székhelyű Kft−től és egy
nyékládházai műszaki ellenőrtől kért ajánlatot. Az aján−
latok megvitatása után a Képviselőtestület úgy döntött,
hogy Murányi Nándor műszaki ellenőrrel kötnek
szerződést a Tarcal Árpád−köz útfelújítás, csapadékvíz
elvezetés
kivitelezési
munkáinak
műszaki
ellenőrzésére.
Az ülés következő napirendi pontja a ravatalozó
felújítására, átépítésére kötendő tervezési szerződés
megtárgyalása volt. A polgármester elmondta, hogy az
AXIS Építész Iroda Kft−t, Salamin Miklóst javasolja a
feladattal megbízni. Salamin Miklós tervezte az orvosi
rendelő, az óvoda átépítését, mindkettőt teljes
megelégedésükre, bíznak benne, hogy egy szép rava−
talozót tervez. A képviselők a szerződéstervezetet
megismerték, és úgy döntöttek, hogy az AXIS Kft−t
megbízzák a ravatalozó terveinek elkészítésével.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)
Az ülés hatodik napirendi pontja során a Képviselőtestület a
térfigyelő rendszer beszerzésére, kiépítésére kiírandó pályáza−
tot tárgyalta meg. A képviselők úgy döntöttek, hogy a
településen kiépítendő térfigyelő kamerarendszer be−
szerzésére,
kivitelezésére
a
megismert
műszaki
követelmények ismeretében négy vállalkozástól kérnek ára−
jánlatot.
A Képviselőtestület következő napirendje a mezőgazdasági
közmunkaprogram végrehajtásához szántó művelési ágú
ingatlan tulajdonjoga megszerzésének megtárgyalása volt. A
jegyző elmondta, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogram
végrehajtása során abba a problémába ütköztek, mely szerint a
szántóföldi növénytermesztéshez rendelkezésre álló önkor−
mányzati szántó, nem elegendő a betervezett feladatok
megoldásához. Megkeresték az önkormányzati tulajdonú
szántóval közvetlenül szomszédos terület tulajdonosát, s vételi
ajánlatot tettek az ingatlanra. A Képviselőtestület, megismerve
az adás−vételi szerződés tervezetét, határozott a 2655 m2
nagyságú szántó megvásárlásáról.
A polgármester az indítványok, javaslatok között tájékoztatta
a Képviselőtestület tagjait arról, hogy a fekvőbeteg gyógyin−
tézeti ellátás jelenlegi ellátási körzetének megváltoztatása
érdekében, ismételten kérte a megyei közgyűlés elnökének
segítségét. A közgyűlési elnök összehívta az ügy megtár−
gyalására a tokaji járás településeinek polgármestereit, s abban
állapodtak meg, hogy a kérdést valamennyi önkormányzat 10
napon belül megtárgyalja, s a döntéseket Tarcal polgármestere
útján felterjesztik az illetékes hatósághoz.
A Képviselőtestület határozott egy önkormányzati ingatlan
tulajdonviszonyainak rendezéséről, ezzel téve pontot egy vitás
földhasználat ügyében.
A napirend során a Képviselőtestület döntött a Szerencs
Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkeresésének
támogatásáról, melyben a málenkij robotra elhurcolt, s
Szerencsen bevagonírozottaknak méltó emléket állító emlék−
mű felállításához kérték az érintett környező önkormányzatok
támogatását.
Az utolsó napirend keretében a képviselők megvitatták a
2014. május 31−re tervezett Családi Nap programját, a prog−
rammal kapcsolatban kiegészítéseket javasoltak és megál−
lapodtak abban, hogy a Képviselőtestület legközelebbi ülésén
az átdolgozott programtervet újratárgyalják.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok
hangoztak el.Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában
− a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Köszöntjük az Édesanyákat!
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:
2014. márciusban nem volt!

Születés
2014. március
Németh Hanna 2014.03.04
Szülei: Csepely Etelka
Németh Attila

Gratulálunk!

Haláleset
2014. március
− Varhola Józsefné
(sz: Ötvös Piroska, 1951.)
volt Tarcal, Zrínyi u. 14. sz. alatti lakos,
elhunyt március 17−én.
Részvétünk a gyászoló családnak!

Tájékoztatás
projektötletek gyűjtéséről
Tisztelt gazdasági társaságok, civil szervezetek!
A B−A−Z. Megyei Közgyűlés szervezésében és koordinálá−
sában folyamatban van a megyei gazdaságfejlesztési és kis−
térségi tematikus programcsomagok kialakítása.
Annak érdekében, hogy a szervezők teljeskörű információ−
val rendelkezzenek, lehetőséget nyújtanak 2014. április 22−
2014. május 16. között új projektötletek rögzítésére, benyúj−
tására.
A projektgyűjtés módja, folyamata: a projektgazdák általi
feltöltéssel. Feltöltési igényüket a
teruletfejlesztes@hivatal.baz.hu
e− mail címre küldjék meg, a feltöltéshez szükséges informá−
ciót és a jelszót a válasz e−mailben kapják meg. E jelszóval
belépve a rendszerbe a projektek feltölthetőek. A jelszó az
első belépéstől 48 órán át él.
A már korábban beregisztrált projekteket nem kell újra fel−
tölteni, csak az új, eddig nem jelzett fejlesztési terveket!
Gazdasági társaságok és a civil szervezetek részére lehető−
ség nyílik projekt−ötleteiket Miskolcon is berögzíttetni, az
alábbi helyszíneken és időpontokban:
Gazdasági társaságok részére: 2014. 04. 22. − 05. 16. kö−
zött, munkanapokon 9.00−15.00 óra között, a Borsod−Abaúj−
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában (Miskolc,
Szentpáli u. 1.);
Civil szervezetek részére: 2014. 04. 22. − 05. 16. között,
munkanapokon 9.00−15.00 óra között, a Civil Információs
Centrumban (Miskolc, Kossuth u. 15.)
Közvetlen információ a projektgyűjtésről (az első körben
már berögzített projektek nyomon követése, online felület
kezelése, egyéb információk): Terület− és Vidékfejlesztési
Osztály, Bánkuti Eszter 46/517−75
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"Megérdemli! A keze alatt tanultam
meg metszeni!"
E mondat hangzott el a tarcali záróvizsga tanúsítvány átadá−
sa közben. Szívmelengető és megható hallani egy meglett öt−
venes éveit taposó ember szájából.
Egy kis előzmény...
2013. november 1−jétől 2014. április 30−ig 200 000 fő egy−
idejű közfoglalkoztatását rendelte el a kormány. A közfog−
lalkoztatottak között sokan vannak olyanok, akik végzettség
hiányában sem szakmunkára, sem betanított munkára nem
alkalmazhatók, ezért a kormány úgy döntött, hogy december
1−jétől közülük százezren üljenek be az iskolapadba.
A képzések március 31−vel zárultak, vagyis tavasszal száz−
ezerrel több embernek lesz/lett rá esélye, hogy tudásával,
képzettségével elhelyezkedjen a nyílt munkaerőpiacon. A
cél az volt, hogy senki se legyen kénytelen tartósan segély−
ből tengetni az életét, hanem mindenki esélyt kapjon a mun−
kára, aki dolgozni szeretne. A közmunka ráadásul jóval kifi−
zetődőbb is, mint a rendszeres szociális segély.
A képzéseket a Türr István Képző− és Kutatóintézet szervez−
te. Tarcalon is megszervezésre került a közfoglalkoztatottak
képzése. Alapkompetencia fejlesztésen− országosan 48%−a a
beiskolázottaknak − településünkön 25 fő vett részt. A helyi
iskola adott otthont az alapkompetencia fejlesztésnek. A he−
lyi pedagógusok − Bártfainé Varga Györgyi, Hunkó Emese
Takács Béláné és Jánosi Emese − oktattak, munkájukat a ku−
tatóintézet szakmai irányításával végezték.
A betanított munkára képzésben országosan 28 %−uk része−
sült. Községünkben 20 fő végezte el a település karbantartó
tanfolyamot. Valamennyien teljesítették is a vizsgával záru−
ló képzést. A képzésfelelős Szegedi Tünde volt. Az elméleti
és gyakorlati oktatást Erdélyi István kertészmérnök végezte.
Nagy szakmai hozzáértéssel és empátiával tevékenykedett.
Feszültségmentes jó hangulat jellemezte az órákat, a gyakor−
lati foglalkozásokat.
A záró vizsgára izgatottan érkeztek a jórészt nagymama/pa−
pa korú emberek. Egy kis előkészület, rendezkedés, eligazí−
tást követően a feladatlap kérdéseit kisebb−nagyobb segít−
séggel, rávezetéssel mindannyian sikeresen megoldották.
Még a munkaügyi központ ellenőrei is befutottak mindeköz−
ben.
Az oktató születésnapja apropóján apró, szinte jelképes aján−
dékkal kedveskedtek s forró kézfogás, köszönet közepette át
is adták a meglepett tanár úrnak. Az egyik "diák" nagyon
meleg ölelése mindenkinek feltűnt. Meg is mosolyogták pi−
cit. Erre ő, kicsit neheztelően: "− No, mi van?! − Megérdem−
li! − A keze alatt tanultam meg metszeni!"
D.A.

Hírek az Idősek Klubjából
Mallár Imréné nyugdíjas pedagógus felajánlotta, hogy igény esetén
előadást tart a klubban Tarcalt érintő eseményekről, írókról, költők−
ről. Nagy örömmel vettük a felajánlást és március 27.−én a népván−
dorlás és honfoglalás témakörből tartott előadást Rózsika néni. Áp−
rilis 8.−án Tarcal történetéről, majd az elmúlt 60−70 év tarcali vonat−
kozásairól esett szó. Megemlékeztünk a régi iskolákról, pedagógu−
sokról és a sok munkahelyről, amely tisztes megélhetést biztosított
az itt élőknek. Ezúton is köszönjük a tartalmas és nagyon érdekes
előadásokat Rózsika néninek. Áprilistól csatlakoztunk a Tokaji
Egészségfejlesztési Iroda programjához az idősek közösségben tartá−
sa, szellemi és fizikai aktivitásának megőrzése, fejlesztése céljából.
Április 10.−én részt vettünk a Borfaluban megrendezett ingyenes
szűrővizsgálaton, majd az emlőrák−szűrés jelentőségéről, fontossá−
gáról hallgattunk előadást és a hallottakat, látottakat beszéltük át, ki−
emelve, hogy életmódunk nagyban hozzájárul az egészségünkhöz.
11−én egy érsebész doktor előadását hallgattuk szintén a Borfaluban,
és sok feltett kérdésre kaptak választ a klubtagjaink és a jelenlévők.
Április 15.−én pedig Húsvéti készülődés volt a Klubban. Különböző
díszítési technikákat alkalmazva gyönyörű hímes tojásokat készítet−
tek klubtagjaink, közben felelevenítve a régi szokásokat. Végül házi
Tojásfát állítottunk és helyeztük el rajta a szebbnél szebb és dísze−
sebb hímes tojásokat.
Köszönet és dicséret minden résztvevőnek.
Szász Béláné
intézményvezető

Hat−hét−tizenkettő
Hat borász, hét borászat, tizenkét bora mutatkozott be Tarcalon. A
Tokaj−hegyaljai polgármesterek a bor apropóján rendszeresen
meglátogatják egymást. No, nem a mindennapi borozgatás címén. A
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal vezetője, Demeter Ervin kormány−
biztos kezdeményezésére megalakult a Tokaj−hegyalja
Polgármestereinek Borklubja. Időszakonként ellátogatnak egy −egy
tokaj−hegyaljai településre s megkóstolják a település határában ter−
mett szőlőkből készült borokat. Jártak már Tolcsván, Mádon,
Erdőbényén, Bodrogkeresztúron.
Tarcalon immáron ötödik alkalommal találkoztak. Baracskai László
polgármester a Borfaluba invitálta kollégáit. Az éppen aktuális kiál−
lítás − Hornyák Pál és Nagy István művésztanárok közös tárlata −
megtekintése közben érkezett meg a 27 polgármesterből 16 fő.
Teendőik mellett időt tudtak szakítani a tarcali borok megízlelésére
is. A konferencia teremben hat helyi borász − Berecz Stephanie,
Dorogi István, Majoros László, Stumpf Miklós, Juhász Szabolcs és
Kanczler András − várta a vendégeket. Hét borászat 12 nedűjét kós−
tolták meg az illusztris vendégek. A borászok bemutatták az általuk
képviselt vállalkozást, borászatot, termőhelyeiket, törekvéseiket,
céljaikat s a kínált nedűt.
Kormánybiztos úr zárszavát, értékelését követően a jó hangulatú
délután végén Baracskai László polgármester úr vacsorával látta
vendégül kollégáit.
D.A.
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Óvodai hírek
Március 22. a Víz világnapja. Óvodánk pedagógiai pro−
gramjába kiemelt szerepet kap a környezetvédelemre való
nevelés. Ezen a napon az óvoda három nagyobb csoportja a
Bánya−tóhoz kirándult, ahol megfigyeléseket végeztek a ter−
mészetben. Papírhajót úsztattak és apró kavicsokat dobáltak
a vízbe, összegyűjtötték a szétdobált szemeteket.
Tevékenyen, sokoldalúan ismerkedtek a környezetvédelem−
mel. Jó hangulatban, kellemesen telt a délelőtt. A
hegymászásban el is fáradtak, jól esett a finom ebéd és a
délutáni alvás.
Március 31−én a tokaji Gimnáziumban tehetségnapot
szerveztek a környező iskolák és két óvoda részvételével. A
szervezők meghívására a rendezvényen óvodánk Nyuszi cso−
portja vett részt, ahol nagy sikerrel, bátran adták elő Petrolay
Margit: A világszép kecskebéka című meséjét.
Szintén nagy tapssal jutalmazta a közönség az óvodánkat
képviselő Hajdú Larisszát, aki népdalokat énekelt gyönyörű
csengő hangon, valamint Skara Milánt, aki szólót és páros
táncot adott elő Larával, és megmutathatta tehetségét. A
gyermekeket felkészítő óvodapedagógusok voltak Balázs
Rita, Bűdi Zsoltné, Kosárkó Jánosné.
Köszönetet mondunk Vinnai Károly képviselő Úrnak és
Tarcal Község Önkormányzatának, hogy rendelkezésünkre
bocsájtották a két kis buszt, melyekkel megoldhattuk a gyer−
mekek szállítását. Köszönjük a szülőknek, hogy elkísértek
bennünket.
Április 9−én zenés oktató, de egyben szórakoztató előadást
szerveztünk a gyermekeknek, "Egészségsziget" címmel,
pályázati forrásból. A műsorban az egészséges táplálkozás−
sal a gyümölcsök, zöldségek fontosságával, az orvos gyó−
gyító munkájával ismerkedhettek a gyermekek, kreatív,
szemléletes módon, sok−sok eszközzel, hiszen a játékos
feladatok megoldásával ők is aktívan részt vehettek a közel
egy órás programban.
Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Április elején két csoport is meglátogatta
a Községi Könyvtárat. A Kikelet Óvoda
Nyuszi csoportja
Kosárkóné Ági
óvónéni vezetésével érkezett. A kicsik a
könyvtárral ismerkedtek meg, megtudták
hogy a beiratkozáskor mit illek tudni
magunkról. Gyakoroltuk, hogyan kell
viselkedni a könyvtárban. Belelapoztak
néhány szép mesekönyvbe. Sőt, be is
iratkozott a csoport, s kivitték Szepes

Figyelem! Fontos! Felhívás!
A Tarcal Község Önkormányzat fenntartásában működő, Kikelet
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
(Cím: 3915 Tarcal, Árpád út 8.) intézmény, a tarcali óvodáskorú
gyermekek óvodai és a tarcali és a környező településeken lakó gyer−
mekek bölcsődei elhelyezésére, a 2014−2015 nevelési évre felvételt
hirdet.
A beiratkozás helye:
Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
Tarcal, árpád út 8. (nevelői szoba)
A beiratkozás időpontja: 2014. május 5.−6.−7. (hétfő, kedd, szerda)
Reggel 7 órától, délután fél 5 óráig.
Kérjük a szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
− a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
− érvényes lakcím kártyát,
− a gyermek Taj kártyáját.
− Gyermekvédelmi jogosultságot igazoló érvényes határozatot.
A Bölcsődébe 1,5 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A gyermek ötödik életévének betöltése után az óvodába járás, az
iskolai életre való felkészítés miatt kötelező, ezért minden ötödik
életévét betöltött gyermeket be kell íratni, és biztosítani kell rend−
szeres óvodába járását. A kötelezettség elmulasztása esetén az
intézményvezető feljelentését követően a Kormányhivatal
pénzbírságot szab ki.
Az Óvodába azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik a nevelési
év kezdetét követő 6 hónapon belül betöltik a harmadik életévüket,
feltéve, ha a gyermek, ágy és szobatiszta.
Az Alapító okirat szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztését is el tudjuk látni.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokat a gyerekeket is újra be kell
íratni, akik már jártak óvodába.
A felvételi döntésről a szülők, a beiratkozást követő huszonegy
napon belül írásban kapnak tájékoztatást. A szülő a döntés ellen
jogorvoslattal élhet Tarcal Község Jegyzőjénél.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Tóth Gyuláné
intézményvezető 06/30/458 7936

Mária könyveit. Ajándékba mindenki
kapott egy−egy könyvjelzőt, melyen

Könyvtári órák
emlékeztetőül a nyitvatartási idők
olvashatóak.
A tarcali Klapka György Általános Iskola
2. osztályos tanulói már megszokott
vendégei a könyvtárnak. Takács Béláné
Ági nénivel már többször meglátogatták

a könyvtárat. Az előző látogatásokat
követően többen már be is iratkoztak. Az
eddigi ismeretek ismétlését követően a
könyvek felépítésével ismerkedtek.
Gyakorolták a könyvtári keresést és
megtudták mit is tartalmaz egy
könyvkártya. Nagyon ügyesek, figyelme−
sek és érdeklődőek voltak. A legügye−
sebbeket ajándékkal jutalmaztam.
D.A.
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Szomszédolás

Ünnepváró a húsvét jegyében

Immáron 19. alkalommal került megrendezésre Tarcalon a
Klapka György Általános Iskolában a Szomszédolás elnevezésű
vers és prózamondó verseny. A tokaji és a szerencsi kistérség
iskoláiból érkeztek a gyerekek pedagógusok kíséretével.
Bártfainé Varga Györgyi iskolaigazgató köszöntőjében elmond−
ta, akik ide érkeztek már nyertesek, hisz valamennyien saját
iskolájukban lezajlott verseny után jöhettek el Tarcalra. Nyolc
településről 62 diák a legjobb versmondó, mesélő. Az internet
világában ez nagyon kiemelkedő és dicsérendő. A bevezető
gondolatok után a helyi iskola énekkara kis dalcsokorral ked−
veskedett a vendégeknek. Ezt követően kezdődhetett a korcso−
portonként zajló verseny. A folyosón feszült csend. A termek−
ből időnként kiszűrődő taps töri csak meg a szokatlan némasá−
got. Benézve a termekbe izgatottan csillogó szemek fogadtak.
Megnyugtató pedagógusi mondatok igyekeztek oldani a ta−
pintható feszültséget.
A versenyt követően a gyülekező termekben kis tízórai várta a
diákokat, melyet a tarcali Önkormányzat jóvoltából kínálhattak
a helyi vendéglátók.
A zsűrizés feszült és egyáltalán nem könnyű percei alatt a
versenyzők és kísérőik megtekintették az éppen aktuális kiál−
lítást a Borfaluban. Hornyák Pál és Nagy István művésztanárok
festményeiből nyílt tárlaton a gyerekek felfedezték saját
településük tájait, épületeit, kedvenc állataikat, rácsodálkoztak a
Kárpát−medence vadjaira. A pihenőparkban rábukkantak Turzul
vezér festett alakjára, valamint a Kövesdi kisasszony kép−
mására. A település történetének két fontos alakja bőrébe
bújhattak, így készült néhány emlékezetes kép.
Kis kikapcsolódást követően kihirdetésre kerültek a verseny
legjobbjai. Gratulálok!
1−2. o. vers 1. Stomp Bence Tokaj; 2. Balogh Mária Tarcal; 3.
Dálnoki−Kovács Anna Tokaj
1−2. próza 1. Váradi Kiara Katinka Csobaj; 2. Fodor Kincső
Tarcal; 3. Varga Petra Tarcal
3−4. o. vers 1. Técsi Boglárka Tokaj; 2. Braun Dorina Tokaj;
3. Soltész Fruzsina Tarcal
3−4. o. próza 1. Petróczi Fruzsina Tokaj; 2. Juhász Sára Tokaj;
3. Kovács Judit Csobaj
5−6. o. vers 1. Hornyák Renáta Tokaj; 2. Perge Zsanett Tarcal;
3. Román−Váradi Zsanett Csobaj; Különdíj: Halász Franciska
Taktabáj
5−6. o. próza 1. Kedves Lilla Tokaj; 2. Póczos Patrik Csobaj;
3. Bodnár László Mád
7−8. o. vers 1. Hideg Balázs Mád; 2. Macsi Eszter Tarcal; 3.
Kis Imola Villő Tokaj
7−8. o. próza 1. Seres Eszter Mád; 2. Jaskó Gergő
Bodrogkeresztúr
D.A.

Hagyományainkhoz híven a közelgő húsvéti ünnepek apropóján
Ünnepváró programot szerveztem a tarcali Borfaluban. A szoká−
sos tojás festés sokféle technikája, dekoráció készítés, üd−
vözlőlap tervezés, készítés mellett új programokkal bővítettem
az eseményt. Szépen terített ünnepi asztalokat nézhettek meg
kicsik és nagyok.
Finom falatokkal kínáltuk a vendégeket, melyben a húsvétkor
megszokott alapanyagokat használtuk fel.
Mindezt megfejeltük húsvéti kalács készítésével. A finom fosz−
lós kalácsot a gyerekek szeme láttára sütötte meg Szilvási
Katalin. A konyhában a finom falatok készítésében Szopkó
Kincső segédkezett. Az étkekhez szükséges alapanyagot a
Vöröskereszttől, a tokaji Egészségfejlesztő Irodától, belépő
gyanánt a résztvevőktől kaptuk, a hiányzó dolgokat az Önkor−
mányzat jóvoltából egészítettem ki. KÖSZÖNJÜK!!
A játszóházi foglalkozásban Ilosvainé Piroska és Titkóné
Takács Mónika kreatív ötleteikkel, munkájukkal segédkeztek. A
szépen terített asztalok elkészítéséhez számtalan eszközt kap−
tunk kölcsön, melyet nagyon köszönöm!
Hálás köszönet minden segítőnek, adományozónak,
közreműködőnek! Szép, emlékezetes, finomságos, kreatív
délután volt! Tele pocakkal, sok szép ajándékkal, díszekkel,
élménnyel tértek haza látogatóink.
D.A.

Tarcali tojásfa
Hagyományainkhoz híven 2014−ben is elkészítettük Tarcal
tojásfáját. Sokan megajándékozták idén is a települést szép
hímes tojásokkal. A tavalyiak ezekkel bővültek. A nagy szél
ellenére kedden a fa törzsét díszítettük. Szerdán felraktuk a fára
az összes sokféle technikával és anyagból készült hímeseket.
Támogatóink 2014−ben: Angi Anna, Matyisák Balázs, Vitányi
Zsolt, Lenkovics Patrik, Titkó Eszter, Szilvási Katalin, Szilvási
Krisztián, Hajduné Volf Krisztina, Hajdu Lara, Hajdu Szonja,
Mudri József, Szedmák Sándorné, Ilosvainé Nógrádi Piroska,
Titkóné Takács Mónika, Andrássi Antónia valamint Szilágyi
Péter és családja.
Szilágyi Péter alpolgármester úr a dekorálás vége felé érkezett
családjával. Ásóval. Nem tudtuk mire vélni. Bekukkanthattam a
csomagtartóba. Már értettem az ásó okát. Arra kért találjam meg
a helyét a nyuszi−párnak, mire elkészül a díszítés. Nem volt
nehéz! Így egy kedves nyuszi lány és nyuszi fiú csücsült a szép−
ségesen feldíszített tojásfa alatt. Köszönjük az ötletet és a meg−
valósítást.
Sokan megálltak, fotózták az ünnepek alatt Tarcal Agorán e
kedves látványosságot.
Köszönjük az adományokat, köszönjük a segítséget!
D.A.
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Kovács Attila István − református lelkipásztor
− Tisztelt Lelkipásztor Úr! A tarcali református templom 1797−ben
nyerte el végleges formáját, azonban a lelkészek névsora − amely
szerint településünknek Ön a negyvenedik református lelkipászto−
ra − 1582−ig vezethető vissza. E közel fél évezredes örökséget
hogyan lehet napjainkban megőrizni, gondozni és továbbadni
majd az utókornak?
− Már a gyermekeknek szeretnénk rámutatni Tarcal, s benne a refor−
mátusság gazdag múltjára. Éppen ezért a konfirmandusok tananyagá−
ba bele van építve a gyülekezettörténet. Ennek része, hogy évente egy
alkalommal kimegyünk a régi temetőbe, ahol megállunk korábbi
lelkészek, tanítók sírjainál, s ott idézzük fel a szemé−
lyükhöz tartozó eseményeket.
A Reformáció napján délelőtt tartott istentiszteletünk
után a felnőtt gyülekezeti tagokkal a régi temetőn virá−
got szoktunk elhelyezni az előttünk járt lelkészek,
tanítók sírjain, valamint megkoszorúzzuk az utcákon
található emléktábláikat. Gyülekezeti újságunkban az
egyházközség történetéről írt tanulmánnyal folyam−
atosan ismerkedhetnek meg az olvasók. Néhány éve dr.
Bencsik János vezetésével a község történetével
foglalkozó kör alakult, melyhez felekezeti hovatar−
tozástól függetlenül bárki csatlakozhatott, s havonta
egy alkalommal a gyülekezeti házunkban neves
előadóktól színvonalas előadásokat hallgathattunk meg.
Sajnos, ez a közösség megszűnt. 2008−tól 2012−ig, két
évente, bizonyos jubileumokhoz kötődő emléküléseket, konferenciákat
tartottunk. Így emlékeztünk meg egyházközségünk nevezetesebb
lelkészeiről: Siderius János (2008), Tolnai Dali János (2010). Továbbá
a Tiszáninneni Református Egyházkerület szervezésében közel 700
presbiter jelenlétében a Tarcal−Tordai Hitvallásról. Ezen
eseményeknek kézzel fogható nyomai is maradtak, ugyanis Siderius
János és Tolnai Dali János nevét azóta emléktáblák őrzik. A Tarcal
Zsinatok emléktáblája 1964−től a templomban van. Sideriusról lett eln−
evezve a református templomhoz vezető utca, míg gyülekezeti házunk
Tolnairól. Jelentőségüket jelzi, hogy a Tiszántúli Ref. Egyházkerület
2010−ben Siderius Kátéját, a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület a Tarcali
Hitvallást 2012−ben újra kinyomtatta. E könyvek máig megvásárol−
hatóak.
− Az elődök közül Király László, Éles István és Gecsei Péter első−
papok gyakorolták leghosszabb ideig hivatásukat a Tarcali
Református Egyházközség élén, összesen 113 évig. Melyek azok a
meghatározó momentumok, illetve eredmények, amiket az ő
munkásságukban leginkább kiemelkedőnek tart?
Nehéz néhány mondatban egy lelkipásztor több évtizedes munkáját
összefoglalni.
Nagytiszteletű Gecsei Péter lelkipásztor szolgált a legtöbb időn át
Tarcalon. Nem volt családja, csak a gyülekezetnek élt. Erőteljes szo−
ciális érzékenységgel bírt, s erre nevelte az egyházközséget is. A legn−
evezetesebb dolog talán, ami a nevéhez fűződik, az orgona beállítása a
templomba.
Éles István tarcali származású lelkipásztor volt, ennek előnyeivel,
hátrányaival. Nehéz
időszakban szolgált, de a nagy szegénység
ellenére is elmondható, hogy a gyülekezet erősödött anyagi, lelki
értelemben egyaránt. Igaz, ebbe a fejlődésbe bizonyos törést hozott a
II. Világháború, bár az anyagi károk nem voltak súlyosak.
Folyamatosan zajlott a parókia, s a templom újítása. A korábban refor−
mátus többségű Tarcal az ő idejében vált katolikus többségűvé.
Nagytiszteletű Király László lelkipásztor úrra mindenki emlékszik
még, s a tarcaliak számára megtestesíti az igazi lelkipásztort.
Szeretetteljes, szelíd személye mindenkinek hiányzik, nagy veszteség
volt a falu egész közössége számára a nyugdíjba vonulása, majd korai
halála. Feladatait pontosan, nagy odaadással végezte. Szolgálati idejét,
a gyarapodás jellemezte, főként anyagi területen. Több felújítás
fűződött nevéhez. Ügyesen élt a rendszerváltás adta visszaigénylési

lehetőségekkel. Egyházmegyei, egyházkerületi tisztségeket töltött be.
− Tolnai Dali János (1606−1660) fordulatokban gazdag életrajzát
olvasva felfedezhetjük, hogy a külföldön folytatott teológiai és
filozófiai tanulmányainak köszönhetően nagyon sok új dolgot
valósíthatott meg Magyarországon. Napjainkban van−e még szük−
ség külföldi tanulmányutakra, vagy az eltelt évszázadok alatt
homogenizálódtak a vallási ismeretek a különböző országokban?
− A korábbi évszázadokban külföldön tanult lelkipásztorokat az jelle−
mezte, hogy a távoli országokban összeszedett tudást, tapasztalatokat
mindig igyekeztek a helyi, magyarországi viszonyokra alkalmazni,
nem egy az egyben vették át. Úgy gondolom, ma is hasznos lehet egy
külföldi tanulmányút, de ugyanezzel a hozzáállással. Vannak, amik
működhetnek nálunk, míg mások nem.
− A vidéki lakosság lélekszámának csökkenése
milyen hatással van az Önök hivatására, és Tarcal e
vonatkozásban milyen helyet foglal el a Tiszáninneni
Református Egyházkerületben?
− A falvak lélekszámának csökkenésével egyenes arány−
ban csökken a gyülekezetek lélekszáma is. Emiatt a
vidéki egyházközségek egyre nehezebben tudnak egy
lelkészt eltartani, egyre több helyen látható, hogy több
községnek van egy lelkésze. A református gyülekezetek
önfenntartók, lényegében az adományokból, egyház−
fenntartói járulékokból kell fedezni minden kiadást. A
fennmaradáshoz nagyobb áldozatvállalásra van szük−
ség. Főként a kistelepüléseken nehéz a lelkészek élete,
előfordul, hogy hónapokig fizetést sem tudnak felvenni.
Tiszteletet érdemelnek azok a lelkipásztorok, akik családjukkal együtt
ilyen körülmények közt nem mennek el, hanem kitartanak.
A nagyobb városok vonzáskörzetében az új beköltözők miatt
gyülekezetek születnek, templomok épülnek. Vannak városi egy−
házközségek, ahol több lelkészt is el tudnak tartani, s a lelki igény miatt
szükség is van rájuk.
A csökkenés Tarcalon is megfigyelhető. A népszámlálás szerint tíz év
alatt a falu lakossága 3300−ról 2900−ra csökkent. A magukat reformá−
tusnak vallóké ugyanezen idő alatt 1135−ről 814−re. Az egyházközség
fenntartásában részt vállalók száma 2007−ben még 520 volt, 2014−ben
már 332. Az istentiszteletek, s különféle alkalmak látogatóinak száma
is egyre kevesebb. A csökkenés hatásai Tarcalon is érezhetőek, bár
talán nem olyan súlyos mértékben, mint eldugott, kis falvakban. A ten−
dencia azonban szomorú irányba mutat.
− A napokban jelent meg a revideált új fordítású Biblia. Mi tette
indokolttá ezt a több éves revíziós munkát, és ez egyben azt is jelen−
ti, hogy a meglévő régi Bibliákat le kell cserélni?
− Természetesen a régi Bibliákat nem kell lecserélni, sőt ha valaki
ugyanazt a fordítást olvassa évtizedek óta, az szerintem ne változtas−
son. Azt viszont mindannyian látjuk, hogy a magyar nyelv folya−
matosan változik szókincsében is. Ha kezünkbe veszünk egy 50 évvel
ezelőtti fordítást, sok szót a mai ember talán meg sem ért belőle.
Református Egyházunk ezért fontosnak tartja 20
évente átvizsgálni a korábbi fordításokat. Fontos, hogy az ember azt
érezze bibliaolvasás közben, hogy az nem csak az elődeihez szólt,
hanem hozzá is. A Biblia nem egy ósdi könyv, letűnt irodalmi mű,
hanem Isten szava, melyen keresztül az örökkévaló Isten a ma emberét
is keresi.
− Az egyházközségük életét minden évben változatos kül−, és belföl−
di programokkal teszik színesebbé. Az idén milyen alkalmakat,
rendezvényeket, kirándulásokat szerveznek, és kik vehetnek részt
ezeken?
− Ebben az esztendőben is szeretnénk folytatni hagyományos alkal−
mainkat (kirándulás, gyermektábor, bográcsozás, szilveszterezés, stb.),
melyekre korosztályok szerint, mindenkit nagy szeretettel várunk.
Különleges alkalom egyenlőre még nincs kilátásban. Aki kevésbé
ismeri gyülekezetünk életét, bepillantást nyerhet abba honlapunkon is:
www.tarcal.tirek.hu
Erdélyi István

Tarcali Hírek
MÁJUSI ÜNNEPEK, JELES NAPOK
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
Ígéret hava
az május hónapban
Május 1. A munka ünnepe. A munka ünnepe a nemzetközi
munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május 1−én tar−
tandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások
által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünne−
pelni.
Május első vasárnapja − Anyák napja. Az anyák napja világ−
szerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A
különböző országokban más és más napokon ünneplik,
Magyarországon május első vasárnapján.
Május 5. Az Esélyegyenlőség napja
Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. A Madarak és a Fák Napja
Május 12−14. Fagyosszentek: Szervác, Pongrác, Bonifác
Május 18. Internet világnap
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja
A Világbéke Napja (Fény a Békéért)
Május 29. Gyereknap. Magyarországon 1931−től ünneplik,
1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján
tartják.
Május 31. Dohányzásmentes Világnap (WHO)

Még az 1 %−ról
Mire ez a cikk megjelenik, már lezajlik a 2014. évi eboltás.
Azok akik felelősséget éreznek kedvenc háziállatuk iránt, már
beoltották őket, még akkor is, ha az idén megint emelkedtek az
oltási árak. Csak megköszönni lehet azoknak, akik felelősséget
éreznek kutyájuk iránt, hiszen ezek az állatok annyi szeretetet
várnak, illetve adni is tudnak.
Viszont FELHÁBORÍTÓ! Tarcalon szokássá vált, hogy egyes
emberek a kutyák kicsinyeit embertelen módon az utcára,
MÁV állomásra, lakott területen kívülre kirakják.
Kéréssel fordulok Tarcal lakosaihoz:
KÉREM! CSAK AZOK AZ EMBEREK TARTSANAK
KUTYÁT, MACSKÁT, AKIK FELELŐSSÉGGEL
TUDNAK RÓLUK GONDOSKODNI!
Van nekünk egy állatorvosunk, Dr. Liszkai Ferenc. Hozzá kell
fordulni, ő mindenben segít. Tanácsot ad, abban is segít, hogy
ne legyenek „FELESLEGES” kiskutyák, kismacskák. Azok a
lelketlen emberek, akik kirakták ezen kis állatokat,
megérdemelnék, hogy egy lakatlan, fagyos
szigeten, élelem nélkül éljenek meg, ha tudnak.
Kérem, segítsenek rendszeresen!
Aktív dolgozók adójuk 1 %−ának felajánlásával
− Mandulás−hegyi Kutyaotthon Sárospatak
Adószám: 18427974−1−05 Nyugdíjasok pár száz forinttal
− Zemplén Help alapítvány
Számlaszám: 11994105−05401657−00000000
Erdeyné Tóth Mária Tel: 30/2214333

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község
Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai Nyom−
daipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
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névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Május 3. Tímea
Május 4. Mónika
Május 9. Gergely
Május 18. Alexandra
Május 23. Dezső
Május 28. Emil
Május 29. Magdolna

Rendszám leolvasó a Polgárőrségnek
A Tarcali Polgárőr Egyesület rendszeresen ad be pályáza−
tokat, hogy működésükhöz, munkájuk megkönnyítéséhez,
hatékonyságuk növeléséhez elegendő pénz álljon ren−
delkezésükre.
Így volt ez a közelmúltban is. Az Emberi Erőforrás
Minisztériumához benyújtott pályázatuk is támogatásban
részesült, melynek célja egy rendszámleolvasó kamera
beszerzése volt.
Április elején ünnepélyes keretek között vehette át a
készüléket Lovász László parancsnok úr. A bensőséges
találkozón jelen volt Cseh László a B.A.Z. Megyei
Polgárőr Szövetség alelnöke, aki kiemelte, hogy a
megyében mindössze négy darab készülék dolgozik. Végre
Tokaj−hegyaljára is került egy készülék. Máshol is rend−
kívül hatékonynak bizonyult.
Ezt követően Víg Attila a Sigmoid Kft .ügyvezető igaz−
gatója, a készülék gyártója, ismertette a kamera működését.
Sigmoid ZsaruCAR Camera az előtte elhaladó járművek
rendszámát leolvassa és értékeli, a körözött járművek
esetén azonnal riaszt. Minden elhaladó jármű nyilvántartás
szerinti színét és típusát közli, így ellenőrizhetőek az
esetleges rendszámcserék is. Naponta 8−10 ezer gépjár−
művet is lehet ellenőrizni vele. A központi Gépjármű−nyil−
vántartóval /KEKKH/ közvetlen kapcsolatban van, így a
pár perccel korábban bejelentett lopott autót is meg lehet
találni bárhol.
A jelenlevő Keresztes János rendőralezredes úr megje−
gyezte, hogy még a rendőrség sem rendelkezik ilyen
hatékony készülékkel. Igyekeznek ezt rendszeresen,
közösen használni a járőrözések során. Öröm, hogy végre
itt is ilyen hatékony készülék áll majd szolgálatba.
Baracskai László polgármester úr hatékony munkát kívánt
a polgárőrség és a rendőrség együttműködése során.
Ezután a gyakorlatban is kipróbálásra került a Sigmoid
ZsaruCAR Camera.
D.A.
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Tarcali Hírek
Tarcal Borkirálynője választás
Idén is megrendezésre kerül a Tarcal
borkirálynője választás, mely 2014.
júniusában kerül megrendezésre.
Ki lehet Tarcal Borkirálynője:
− 18−35 év közötti legyen
− borismereti tudása jó
− ismeri Magyarország borvidékeit
− ért a szőlőműveléshez és a borkészítéshez
− legalább egy idegen nyelven beszél
− a borhoz kapcsolódó alapvető gasztronómiai ismeretekkel is ren−
delkezik
− alapvető öltözködési ismeretekkel is rendelkezik
− öt évnél régebben már már volt borkirálynő
− vállalja, hogy a következő évi választásokig képviseli Tarcal
települést és borászatait itthon, meghívásra részt vesz borászati és
borturisztikai programokon.
A Borkirálynő választás menete:
A választás két fordulós:
Elméleti kérdések megoldása teszt írással valamint gyakorlati
feladatok megoldása szakmai zsűri előtt.
Témakörök: − borismeret − szőlészeti és borászati ismerete, −
gasztronómiai ismeretek (borkorcsolya készítés, étel−bor párosítás,
stb.) − a megjelenés, kommunikációs képesség, nyelvtudás
Ki lesz Tarcal Borkirálynője?
A szakmai zsűri által legtöbb pontot szerző tarcali hölgy lesz Tarcal
Borkirálynője egy éven keresztül.
A szakmai zsűri összetétele:
A szakmai zsűriben Tokaji − borvidék és Tarcal település
kiemelkedő személyiségei foglalnak helyet a különböző szak−
területekből.
Díjazás:
Az első három helyezett komoly pénzjutalomban és tárgyjutalomban
részesül.
A nyertes 1 éven át képviseli településünket rendezvényeken, részt
vesz az Országos Borkirálynő választáson.
Aki kedvet érez e nemes és szép feladat ellátására, várjuk érdek−
lődését − jelentkezését a Borfaluban! A felkészülésben segítünk, hisz
a cél nem kisebb mint településünket egy jól tájékozott, kommu−
nikatív csinos hölgy is képviselje, Tarcal reklám arca legyen.
Jelentkezéseket: 2014. május 25−ig várjuk
a Borfaluban vagy Tarcal Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Bővebb információ és jelentkezés:
"6 Puttonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.;
e−mail: drozda.aranka@gmail.com

Programok − rendezvények − események
Tarcal

ELMARAD A LOMTALANÍTÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi lomta−
lanítás idén elmarad, a közszolgáltató ősszel tervezi
Tarcali Közös
elvégezni.
Önkormányzati Hivatal

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK MÁJUS HÓNAPBAN
május 1. csütörtök 15 óra TAVASZI ZSONGÁS
Tánc és zene minden mennyiségben!
Helye: Tarcal − AGORA
május 7.; 14.; 21.; 28. 17 óra EFI program − Kondicionáló Torna
Edzést vezeti: Tóth Ildikó személyi edző
Helye: Borfalu, Rákóczi út 4.
május 9. 15 óra Kreatív Műhely − Játék sk.
Játék készítés saját kezűleg
Helye: Községi Könyvtár
május 31. 10 óra CSALÁDI NAP
Vidám, színes, szórakoztató programok az egész családnak.
Vetélkedő, öröm−foci, rendőrségi bemutatók, finom falatok,
EFI programok− eü. tanácsadás, Játékország, sztárvendégek!
Helye: Sportpálya − Tarcal− AGORA

