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Júniusi merengések

A HÓNAP ÜZENETE

VÍZ − június eleje nem túl biztatóan indult, hiszen még néhány bősé−
gesen csapadékos napot kaptunk májustól ráadásként. No, ez már sok
helyen kiverte a biztosítékot, illetve a gátakat. A májusi sikeres árví−
zi védelmet követően soha nem látott vizek jöttek a településekre, ott,
ahol nem is várták. Ezzel minden idők legnagyobb kártételét okozva
a megyénkben. Turzul vezér népe jól választotta meg lakóhelyét, de
azért nálunk is jó néhány család életét megkeserítette a sok víz. Per−
sze a védekezés többlet kiadásokra kényszeríttette az önkormányzatot
is. Túl vagyunk rajta. Jó néhány vízelvezetési megoldáson azért dol−
gozni kell a nyáron.
ITT A NYÁR − mondják az iskolások, hiszen elérkezett a várva várt
vakáció. Nyolcadikosaink szép tanulmányi eredményeikkel a tarisz−
nyájukban ősztől már nem hazai pályán "játszanak". Remélem, az itt−
hon szerzett jó alapokon eredményesen fogják építeni jövőjüket. Sok
sikert kívánok ehhez mindnyájatoknak! De a vakáció ideje alatt, fia−
talok, vigyázzatok magatokra, egymásra! A szabadság nagy csábítás,
de lehet tartalmas, erősítő, és pihentető a nyár, ha jól alakítjátok.
Rosszra is fordulhat azonban, ha korlátaitokat nem ismerve minden−
be beleugrotok! Főleg ne az ismeretlen vizekbe! Ez a nyár legna−
gyobb vámszedője! Én középiskolás koromban a szülőfalumból két−
szer is eltekertem a Balatonhoz a '60−as évek végén. A mai közleke−
dési viszonyok között nem biztos, hogy ugyanúgy megtehetném. Vi−
gyázzatok a közlekedéssel is, ez a másik fő veszélyforrás! Bizonyára
van köztetek, akinek segíteni kell szüleinek a háztájiban. Ne sajnáljá−
tok az erre fordított időt. Betakarításkor így biztosan részeltek ti is az
eredményből. Mindenesetre az „akkumulátorokat” fel kell tölteni,
mert bő két hónap, és újra becsengetnek! Jó pihenést kívánok minden
tarcali diáknak! Megérdemlitek, hisz szép verseny eredményeket, ta−
nulmányi eredményeket, és szereplést tudhattok magatok mögött.
Csak így tovább!
ÉPÍTKEZÜNK − bizonyára észrevették, hogyan nő ki a földből a le−
endő piac. Végre meglesz!
Mint ahogy az orvosi rendelők is, egy fedél alatt, a jövő tavaszra. A
Takarék szomszédságában, a község központjában. Amint látják,
több járdaszakaszt felújítunk, különböző utcákban. Kérem a lakosság
megértését ezeknél a felújításoknál, mivel a bővítésre nincs pénz,
csak a régi nyomvonalon, és méretben tudjuk a felújítást elvégezni.
SEGÍTSÉG − az idén is sikerült a rászorulókat élelmiszercsomaggal
támogatni, sajnos kevesebbel, mint tavaly. Köszönöm mindazok segí−
tő kéznyújtását, akik az árvízkárosultak javára kinyitották a szívüket,
és adakoztak. Akár tartós élelmiszercsomag összeállításával, akár ta−
karókkal, bútorokkal, akár pénzadománnyal segítettek. Tudom, sokan
voltak. Köszönöm azon cégvezetőknek, akik segítettek, a FIDESZ
helyi csoportjának, és akik egyéb módon is megtették, ha csendben is
(Folytatás a 2. oldalon)

„Ne civakodjunk afölött, hogy mik
voltunk: egyesüljünk arra, aminek
lennünk kell!”
Kossuth Lajos

Beszámoló
a 2010. május 26−án megtartott
képviselőtestületi ülésen
történtekről.
A Képviselőtestület a 2010. május 26−i
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Tokaji
Rendőrőrs tájékoztatóját a közrend és a
közbiztonság helyzetéről, valamint a
Polgárőrség beszámolóját a 2009. évi
tevékenységéről. Ezek után a képviselők
meghallgatták a 2009. évi gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatokat átfogó
értékelését.
A testület meghatározta a Klapka György
Általános Iskolában a 2010/2011−es
tanévben indítandó osztályok, napközis
csoportok, illetve tanulói létszámokat, és
döntött a Kikelet Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde, Konyha és Étkezde vezetői
megbízatásáról. Az álláshelyre kiírt
pályázatot Tóth Gyuláné óvónő nyerte el
2010. augusztus 16−tól − 5 év időtartamra
− , melyhez ezúton is gratulálunk.
Ezek után a Képviselőtestület önkor−
mányzati tulajdonban lévő termőföldekre
érkezett vételi ajánlatokat vitatott meg,
majd belterületi ingatlanok ( Terézia kert )
címadatainak földhivatali nyilvántartás−
ban történő átvezetéséről határozott.
Végezetül lakossági bejelentést vitattak
meg a képviselők, majd a tarcali Gold
Dance Club Egyesület Európa bajnoksá−
gon történő részvételének támogatásáról
döntöttek az önkormányzat tulajdonában
lévő FORD kisbusz térítésmentes ren−
delkezésre bocsátásával.
A képviselőtestületi ülésről készült
jegyzőkönyv elektronikus formában
megtekinthető a Könyvtárban.
P.Á.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

(Folytatás az első odalról)
Lesz még erre annak is lehetősége, aki az első körben
erről lemaradt!
Például 24−én pénteken eljöhet a segélykoncertre a
focipályára! A segítség mellett még egy jót szórakozhat
is. Köszönet a szervezőknek, Tóth Tamásnak és csapatá−
nak!
NYARALÁS − sajnos egyre kevesebben vannak, akik
megengedhetik maguknak ezt a klasszikus pihenési for−
mát. Legalább a gyermekeinknek teremtsünk egy kis
élményt, ha lehet! Akinek csak annyira jut, az hétvé−
genként engedje lazára a gyeplőt, pihenjen, és kapcsoljon
ki a mindennapok rohanásából.
Kívánok ehhez Mindenkinek derűs, szépen megélt nyári
napokat!
Baracskai László
polgármester

Az áprilisi anyakönyvi hírekből
kimaradt haláleset:
Szabó Lajos (sz: 1916.) volt Tarcal
Nagy B. u. 32. sz. alatti lakos elhunyt
2010. április 2−án.
*
Május hónapban történt halálesetek:
Oláh Józsefné (sz: Tasnádi Mária, 1923.)
volt Tarcal Sport tér 24. sz. alatti lakos elhunyt
2010. május 8−án.
Cseke Ilona (sz: 1938.)
volt Tarcal Terézia kert 6. sz. alatti lakos elhunyt
2010. május 25−én.

Tisztelt Tarcali Lakosok!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Tarcal 1. sz.
háziorvosi körzet rendelési ideje 2010. június 07.
napjától az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 08.00−12.00
Kedd: 13.00−17.00
Szerda: 08.00−12.00
Csütörtök: 08.00−11.00 és 15.30−16.30
Péntek: 08.00−12.00
Dr. Szőke Péter
háziorvos

*
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk
a
T.
Lakosságot,
hogy
Dr. Hengsperger Anna a fogorvosi rendelést 2010.
július 31−ig a tokaji rendelőben (Tokaj, Mosolygó u.
3/B. Tel.: 552−170) tartja.

*
Felhívás!
Tájékoztatunk minden kedves tarcali hölgyet, hogy jú−
lius 21−én szerdán a tanácsadóba nőgyógyászati szűrést
szervezünk! A tavalyi évhez hasonlóan Dr. Kovács
Róbert nyíregyházi szülész−nőgyógyász szakorvos fog
eljönni hozzánk. A szűrővizsgálatot reggel 9 és délután
12.30 óra között lehet majd igénybe venni. Az Önkor−
mányzat Képviselő Testülete fejenként 1000 Ft támo−
gatással járul hozzá a szűréshez, így a hölgyeknek 1500
Ft−ot szükséges majd a vizsgálat előtt a helyszínen be−
fizetni! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

HALÁLOZÁS

Részvétünk!
2010. május hónapban:
Perge Gergő tarcali lakos és
Angyal Mária Karolina rakamazi
lakos május 1−jén,
Szabó György és Tóth Györgyi
tarcali lakosok május 15−én,
Fülöp Imre és Dr. Gyebróvszky Csilla
nyíregyházi lakosok május 21−én,
Kiss Arnold és Lévai Kármen
tarcali lakosok május 22−én,
Bécsi Géza László és Tóth Éva
tarcali lakosok május 29−én,
Mihalicza József és Dr. Balogh Alexandra
budaörsi lakosok május 29−én
esküdtek egymásnak örök hűséget

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

SZÜLETÉS
2010. május hónapban született:
Lakatos Kiara Ibolya 2010.05.14.
Szülei: Lakatos Alexandra
Mata Lajos
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők
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Köszönet az árvízkárusoltak nevében
Örömömre szolgál beszámolni, hogy sikeres volt a gyűjtés.
Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok mindenki jószívűen el−
hozta az adományát. Voltak, akik talán az utolsót adták ide,
de mindenképpen szerettek volna segíteni valamilyen mó−
don. Több, mint száz család gondolt az árvízkárosultakra.
Tartós élelmiszer, tisztítószer, bútorok, hűtők, műszaki cik−
kek, szőnyegek, játékok és nagyon sok ruhanemű gyűlt ösz−
sze az 5 nap során. Úticélnak mindenképpen, olyan telepü−
léseket igyekeztünk választani, ahol talán kevesebb az álla−
mi támogatás. Ezért Onga−Ócsanálos, Kiskinizs és Hernád−
szentandrás lett a célállomás. Vasárnap reggel még az indu−
lás pillanatában is kaptunk adományokat. Egy kislány ho−
zott be egy nagy csomag játékot, mondván más gyereknek
nagyobb szüksége van rá.
Az elszállításban Baracskai László polgármester úr támoga−
tott minket és biztosította az önkormányzat egyik autóját,
valamint Tóth Tibor helyi vállalkozó, aki egy 2 tonnás te−
herautóval könnyítette meg az elszállítást. Végül, 4 teljesen
megrakott autóval indultunk el.
A település polgármesterei meghatódva vették át a tarcali
lakosok adományait. Elbeszéléseik alapján minden össze−
gyűjtött dologra égetően szükség van. A rászorultak és segí−
tők között pillanatokon belül barátság alakult ki. Mindez
akár egy hosszú távú kapcsolat kezdete is lehet.
Ezúton szeretném megköszönni:
Drozda Aranka és fiai Krisztián és Balázs munkáját, vala−
mint Varga Rudolf akik segítettek a szervezésben és rako−
dásban.
Ungvári Gyulának és feleségének, akik a környező telepü−
léseket bejárva gyűjtöttek adományokat. Minden tarcali la−
kosnak, aki segített nekünk, vállalkozóknak, képviselőknek
és nem utolsó sorban a FIDESZ−KDNP csapat tagjainak és
aktivistáinak: Szívós Nándorné, Molnár Istvánné és fia, Kiss
Dániel, Szél Józsefné, Rambács Ottóné, Ádámné Kovács
Erzsébet, Ádám Laura akik biztosították az ügyeletet a fel−
ajánlások begyűjtésére.
Segítőkézségből ötösre vizsgáztak Tarcal település lakói!
Vargáné Majoros Angéla FIDESZ−KDNP képviselő
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Tisztelt Tarcaliak!

Az utóbbi hónapokban heves vitákat váltott ki a
köztemető üzemeltetése kapcsán a sírhely
újraváltási díjak megfizetésére szóló felhívások
megjelenése, majd az újraváltási díjak beszedése.
A Képviselőtestület természetesen nem hagyhat−
ta figyelmen kívül a történéseket, annál is inkább,
mivel a témában aláírásgyűjtésre, illetve a
lakosság által a testület közvetlen megkeresésére
is sor került.
A Képviselőtestület ezért megvizsgálta a
Köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló
21/2007.(XI.29.) Ör. számú rendeletében foglal−
takat, valamint a tárgyban a Tarcali Hírekben
korábban megjelent tájékoztatásokat.
Ezen vizsgálat eredményeként megállapításra
került, hogy a sírhely újraváltási díjak
beszedésére vonatkozó helyi rendelkezések
ellentmondásosak.
Ezért fordulhatott elő az, hogy a helyi rendelet
alapján megkezdődött az újraváltási díjak
beszedése, a Tarcali Hírek 2008. évi 3. számában
pedig a rendelet éppen ezzel ellentétes
értelmezéséről és alkalmazásáról tájékoztattuk a
lakosságot. A Képviselőtestület mindezek
ismeretében − figyelemmel a korábban megjelent
tájékoztatásra − a Köztemető rendjéről és a
temetkezésről szóló rendeletét 2010. június 9−i
hatállyal módosította, s egyértelművé tette, hogy
„Sírnyitás nélküli sírhely újraváltási díjat legko−
rábban − amennyiben a sírhelyre történt utolsó
temetés óta 25 év eltelt − 2033. március 1−től kell
fizetni.”
Ezzel egyidejűleg a Képviselőtestület ren−
delkezett arról is, hogy a 2010. június 9. előtt
sírnyitás nélkül beszedett újraváltási díjak az azt
befizetők részére visszajár, illetve a díjakkal az
üzemeltető a befizetők rendelkezése szerint köte−
les eljárni. Az önkormányzat vezetése sajnálatát
fejezi ki a félrevezető szabályozásért és közlésért,
remélve, hogy ezzel a rendelet−módosítással
sikerült megnyugtatóan rendezni a témát.
A Képviselőtestület bízik abban, hogy a
köztemető rendje, fejlesztése, gondozottsága
valamennyi tarcali lakos, temető−látogató
megelégedettségére szolgál.

dr. Kovács Zoltán
jegyző
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Tarcal öröksége − Tarcal Jövője
A „Tarcal Öröksége−Tarcal Jövője”
című 3 éves programot 2009−ben in−
dította útjára az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület (ERKE). Cé−
lunk, hogy növeljük a település
megtartó erejét, illetve mérsékeljük
társadalmi hátrányait. E célok eléré−
sében segít a település történeti, kul−
turális, természeti, szellemi öröksé−
gének feltárása és hasznosítása. Az
örökségünk gondozása egyrészt a
településhez fűződő kötődéseket
erősítheti. De talán ennél is fonto−
sabb, hogy alkalmas teret kínál a
tarcaliak innovációs készségének,
kreativitásának, véleményének fo−
gadására. A település gondjainak
kezeléséhez szerintünk ugyanis
nagy szükség lenne arra, hogy egyé−
nileg, és mint közösség is „fantáziát
lássunk” Tarcalban.
A fent leírt szándékok mentén hir−
dettük meg idén januárban a Köny−
ves Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtárral közösen a „Tarcal jö−
vője” című alkotói pályázatot is.
Amint korábban jeleztük a pályázat
és a pályamunkákból szervezett tár−
lat csak egy állomása a sorozatnak.
A tárlatot − az Európai Bizottság Fi−
atalok Lendületben Programjának
és a Borsod−Abaúj−Zemplén megyei
Önkormányzat Mecénás Alapjának
támogatásával − június 26−án továb−
bi események követik. A Szent Iván
napi vigasságokra időzítve jelenik
meg a „Tarcal öröksége− Tarcal jö−
vője” című kiadványunk. A pálya−
munkákból és a településhez köthe−
tő hagyományokból, mesékből és
irodalmi művekből ugyanis egy na−
gyon kedves hangulatú, színes
könyvecske állt össze.

Ez a kiadvány is szerepet kap majd
abban a kincskereső játékban, amit
a Szent Iván napi Vigasságok dél−
előttjén szervezünk. A játék Tarcal
meséit, legendáit és a valós történel−
mi eseményeit idézi meg. Így töb−
bek között túlszárnyaljuk majd Tar−
cal vezér íjász tudományát. Gyor−
sabban szabadíthatunk boszorkányt,
mint Könyves Kálmán. Megtaláljuk
a Kopasz−hegy, sőt még a Kövesdi
kisasszony kincsét is. Mindeközben
pedig bejárjuk (pontosabban „be−
játsszuk”) majd a település emlék−
helyeit.
A kincskereső játék június 26−án,
szombaton 10 órától kezdődik. A
résztvevő gyermekeket, felnőtte−
ket és családokat azonban már 9
órától várjuk. A játékot ugyanis
megelőzi egy rövid íjászoktatás.
Ennek során mindenki kiválaszt−
hatja a számára legkedvezőbb
méretű és erejű történeti íjat, s
megtanulhatja a játék során szük−
séges alapfogásokat. De a korábbi
érkezésre szükség van azért is,
hogy a résztvevők átvegyék a já−
ték eredményeinek rögzítéshez
szükséges „útlevelet”, illetve a já−
tékosok számára biztosított aján−
dékot.
A kiadvány és a játék mellett az
Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület szervezi meg a Keserű
zenekar világzenei koncertjét. S,
hogy még gazdagabb legyen a ren−
dezvény a tavalyi a magyar történe−
ti zászlókat bemutató tárlat után
idén egy legalább annyira érdekes
címer kiállítást hívtunk meg. A kiál−
lítást ráadásul maguk az alkotók
nyitják meg, s így nem csak meg−

csodálni lehet a munkákat, de egy
kicsit betekintést kaphatunk a heral−
dika (címertan) különleges szabá−
lyainak, fortélyainak világába is.
Diákönkormányzati képzés
A Klapka György Általános Iskola
Diákönkormányzata és az Esély és
Részvétel Közhasznú Egyesület két
alakomból álló képzést szervezett
2010 májusában. A tréning jellegű
képzés négy nagyobb tartalmi ele−
met foglalt magában: a csapatépí−
tést; a diákok részvételét (a gyerme−
ki jogoktól a közösségi és közéleti
részvételig); a diákönkormányzat
szerepét (célok és küldetés), vala−
mint az értékelést.
Az első képzési alkalmat a „6 Putto−
nyos Borfaluban” tartottuk. Ezen já−
tékos formában a gyermeki jogok−
kal, a jogok érvényesülésének fele−
lősségével foglalkoztunk. Az isko−
lában tartott második képzési alka−
lom feladatai viszont már olyan ér−
zékenyebb témákat érintettek, mint
az agresszió és a konfliktusok keze−
lésének kérdése. A képzés trénerei
és mentorai Andrási Hajnalka,
Drozda Aranka, Palik Szilvia Ko−
vács Balázs voltak. A feladatokat
összeállította és a képzőket felkészí−
tette Palik Zoltán.
A képzésre az iskola diákönkor−
mányzat az Oktatásért Közalapít−
ványtól nyert támogatást. Ezt egé−
szítette ki az ERKE az Európai Bi−
zottság Fiatalok Lendületben Prog−
ram támogatásával. A két támogatás
nem csak a folyamat elindítását tet−
te lehetővé, de azt is, hogy a közös
munkát a következő tanévben is
folytathassuk.
Palik Zoltán
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GYERMEKNAP A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
6 Puttonyos Borfalu udvarán május utolsó vasárnapján
több mint száz gyerek és felnőtt töltött el egy vidám
délutánt.
„Játszani JÓ” címmel − ifj. Halász Endre gyűjteményé−
ből régi játékok, természetes anyagokból készült játé−
kok − Kovács László fafaragó,− Kovácsné Géczi Júlia
játszóház vezető,− Gécziné Bankus Zsuzsanna népi
iparművész − fazekas − és a Sárospataki Kézműves Kör
munkái voltak láthatóak és kipróbálhatóak,valamint
számtalan játék maci került kiállításra Szilvási
Józsefné gyűjteményéből. A kiállítást Tóth Gyuláné
Editke óvónéni nyitotta meg.
Ezt követően játszóházban kézműveskedhettek kicsik

és nagyok: természetes anyagokból készíthettek játékot
pl. krumpli−puskát, dudát; szőhettek tarisznyát, agya−
gozhattak, korongozhattak.
Alkalmi színpadon verselhettek, táncolhattak, énekel−
hettek a vállalkozó kedvűek. Az aszfaltrajz−versenyen
vidám, színes képek készültek. A zsűri szerint a leg−
szebb rajzot Szilvási Fruzsina készítette, a második
Szabó Gabriella és Csernyei Barbara, a harmadik Han−
ti Dalma lett.
Mindeközben festhettek, rajzolhattak, társasjátékoztak,
tollas labdázhattak a gyerekek. A rágcsálni és kortyol−
ni valóban sem volt hiány. Remek nap volt!
Fotó és szöveg: K.D.A

Pedagógusainkat köszöntöttük

Képeink hűen visszaadják a Gyermeknap
hangulatát

Németh László hitvallása adta a pedagógus napi műsor mottóját:
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép
vigyázattal csiszoljam kristályba.”
A köszöntő programban csiszolatlan gyémántjaink csillogtatták meg
tudásukat. Soltész Csenge énekelt, Gyenge Ádám zongorán játszott
valamint Mile Zita és Kerekes Attila táncoltak. Produkcióikat
Drozda Aranka a pedagógusi munkáról gyűjtött idézeteivel kötötte
össze. A köszöntő és méltató beszédet Baracskai László polgármester
úr mondta. A kellemes késődélután finom estebéddel zárult.
Végül álljon itt Gyergyai Albert mélyenszántó gondolata:
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s
mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nem−
csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár,
művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti−
bár ez sem kevés− hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt
és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken
keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a min−
D.A
dennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
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Nyolc év elismerése
Harmincnégy diák búcsúzott el június
második hétvégéjén a tarcali általános
iskolától. Andrási Hajnalka és
Szentendrei Balázs osztályfőnökök
vezetésével pontban 10 órakor járták
végig utoljára a tantermeket a búcsúzó
diákok. A 7. osztályosok irodalmi
műsora és a nyolcadikosok búcsúéneke,
szalagok felkötése után Bártfainé Varga
Györgyi igazgatóasszony Kalkuttai
Teréz anya: Az életről szóló versével
engedte útjára − többek között− a fia−

talokat: „Az élet élet, éljed!”
Ezt követően kiemelkedő tanul−
mányokért, sport teljesítményekért
vehettek át könyvjutalmakat és ser−
legeket a legjobbak.
8 évnyi kiemelkedő tanulmányi teljesít−
ményért Lengyel Bianka vette át a „Kiss
Attila Alapítvány” díját, „Az iskola leg−
eredményesebb tanulója!” címet. A ran−
gos elismerést Zemlényi Zoltán igaz−
gató úr, a kuratórium elnöke adta át.
Fotó és szöveg: K.D.A
E pár sorral kívánunk a
ballagóknak további életútjukon
sikereket és
jó egészséget!
„Régi harcok, régi kopott könyvek,
Derű, mosoly, néha fájó könnyek.
Elsuhannak, elmúlnak az évek,
Búcsút intünk múló diákévek.”
(Ernest Hemingway)

Tarcali Turisztikai
Információs Iroda

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kálmán Mű−
velődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszer−
kesztő: Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László Munkatár−
sak: Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány Mónika, Hunkó Emese
Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.
38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2010. JÚLIUS 20.

6 puttonyos Borfalu
Nyitva tartás Hétfő−Csütörtök:
10.00−14.00
Péntek: 9.00−11.00 Szombat:
10.00−16.00
Vasárnap: 10.00−15.00
ÁPRILIS 1−TŐL: HÉTFŐTŐL −
VASÁRNAPIG
10.00 − 16.00
Irodavezető: Ujfalusi Beáta,
Tel.:+3670/635−27−21
beata.ujfalusi@tokaj−
turizmus.hu
Legfontosabb szolgáltatások: − tu−
risztikai információs anyagok,
prospektusok − a Tokaj−Szerencs
TDM garantált programjainak
értékesítése − szolgáltatásközvetítés
a TDM területén (szállás, étkezés,
borkóstolás) − az ehhez szükséges
fotótár néhány napon belül minden
információs ponton elérhető lesz −
WIFI − Ticketportal jegyértékesítés
− EUB utasbiztosítás − képeslapok,
könyvek, kisebb ajándékok

Tarcali Hírek

Júliusi ünnepnaptár
Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy napja. Sem−
melweis Ignácra emlékezve.
Építészeti Világnap. Július első napját az Építészek Világszövet−
sége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a fi−
gyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építé−
szetre. Magyarországon 1988−ban ünnepelték meg először
A Köztisztviselők Napja Magyarországon A Magyar Köztisztvi−
selők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996−ban kezdemé−
nyezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1−jei életbelé−
pésének emlékére Magyarországon július 1−je legyen a köztisztvi−
selők napja. 1997−ben tartották meg először.
Július 2.: A sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró
Szövetség (AIPS) 1994 szeptemberében Párizsban tartott ülésén −
magyar javaslatra − döntött a nap megünnepléséről, annak emléké−
re, hogy az AIPS 1924. július 2−án alakult meg. 1995−ben ünnepel−
ték először.
Július 4.: Nemzetközi szövetkezeti nap. A Szövetkezetek Nem−
zetközi Szövetségének 1922. évi határozata alapján annak emléké−
re ünneplik, hogy 1844−ben az angliai Rochdale nevű kisváros 28
polgára létrehozta a legelső szövetkezetet, az Érdemes Úttörők Tár−
saságát.
Július 11.: Népesedési világnap. Az ENSZ célja, hogy felhívja a
világ −főként a harmadik világbeli országok− figyelmét a Föld túl−
népesedésének veszélyére.
Vasutas nap. 1951−től augusztus, majd 1961−től július második
vasárnapján ünnepeljük a kormány határozata alapján.
Július 18.: Polgárőr nap Magyarországon. Július 3. vasárnapja.

A Tokaj−hegyaljai Polgármesterek Bora
A Tokaji Borok Fesztiválja keretén belül borátadási ünnepség
és borkóstoló került megrendezésre május utolsó hétvégéjén
Tokaj főterén . A borvidék 27 településének polgármesterei
vették át a 2008. évben összeadott szőlőből készült kiváló mi−
nőségű bort. Baracskai László polgármester úr, többek között,
Kiss Istvántól a Tokaj Kereskedőház igazgatójától, Nyikos
István úrtól a Magyar Borok Háza vezetőjétől, Májer János
Tokaj polgármesterétől valamint Hörcsik Richárd országgyűlé−
si képviselőtől, Sárospatak polgármesterétől vehette át a finom
nedűt. Ezt követően "ÚJRA EGYÜTT" címmel a borvidék te−
lepüléseinek műsorai következtek a fesztiválszínpadon. Közsé−
günket a Tarcali Hagyományőrző Egyesület képviselte. Népdal
és néptáncprodukcióik, a tőlük megszokott módon, nagy sikert
aratott. Szombaton este a Beatles Emlékzenekar nosztalgiakon−
certjét követően a Gold Dance TáncSport Klub adott fergeteges
műsort. Köszönjük a csoportoknak színvonalas produkcióikat.
Tarcal, mint a Tokaji Kistérség második legnagyobb települé−
se, igazán kitett magáért az idén is.
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Hirdetések
Eladó! Családi ház a vasútállomáshoz közel. 3 szobás,
étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás, pincével,
kettő garázzsal, parkosított udvarral.
Irányár: 10,8 m. Ft Érdeklődni: 06/47−380−196; 06/30−
568−2860 Tarcal, Jókai u. 15.
Gyógymasszőr tanuló masszázst
vállal kedvező áron.
− Nyak válltájék masszázs − Hátmasszázs −
Lábmasszázs − Karmasszázs Érdeklődni:
+36−30/644−8029
Eladó lakás Tokajban
Tokajban eladó a Tokaji Ferenc Lakótelepen 72 m2−es
3. emeleti lakás. (2 szoba, amerikai konyha, wc, fürdő,
spájz, erkély, központi fűtés) Esetleg kisebb lakásra
cserélném! Irányár: 12.000.000 Ft
Érdeklődni: 06 20/473−90−52
NŐI−FÉRFI−GYERMEK FODRÁSZAT VÁRJA
KEDVES VENDÉGEIT!
3915 TARCAL, FŐ U. 55.
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00 − 13:00 Kedd: 12:00 − 18:00
Szerda: 12:00 − 18:00 Csütörtök: 12:00 − 18:00
Péntek: 08:00 − 12:00 és 14:00 − 18:00
Szombat: 08:00 − 13:00
Nyitási akció: − 10 % kedvezmény minden árából!
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna:
+36−20/473−90−52

Tarcali Hírek
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SPORT
A Tarcal FC megyei I−es labdarúgó
csapata előző lapzártánk óta négy
mérkőzést játszott és befejezte − első
− szereplését a megyei elitben.
Nincs oka a gárdának szégyenkezni,
hiszen a felnőtt együttes a 11. az U−
19 pedig a 9. helyen zárt. Részletes
elemzést és értékelést júliusi szá−
munkban olvashatnak majd.
Az utolsó négy meccs eredménye:
30. forduló: 2010. május 26.
FC Tarcal − Encs 0−1 (0−0)
Tarcal, 100 néző. V:: Nagy F.
Ifi: 0−4.
32. forduló: 2010. május 29.
FC Tarcal − Aszaló 1−0 (0−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Petus.
G.: Buri. Ifi: 1−0.
33. forduló: 2010. június 13.
Tiszalúc − FC Tarcal 6−1 (0−0)
Tiszalúc, 150 néző. V.: Bárczi.
G.: Bencsik. Ifi:
34. forduló: 2010. június 20.
FC Tarcal − Szalonna 4−1 (1−1)
Tarcal, 100 néző. V.: Rendek.
G:. Bencsik (2), Papp (2). Ifi: 7−1.
A felnőtt tabellán:
11. FC Tarcal 34
Az ifi tabellán:
9. FC Tarcal 34

Csehi László (felső
képünkön) a szakmai
tevékenységével,
Kovács
Attila
klubelnök
pedig
a feltételek meg−
teremtésével
és
kiváló
szervező
munkájával
járult
hozzá az FC tarcal
sikeres megyei I−es
debütálásához.

13 5 16 54−75

44

13 3 18 72−119 42

HAJRÁ TARCAL!
(Mező László)

Tarcal Körzeti Megbízott rendőre:
Márton Lajos r. törzszászlós
Kertész Ferenc r. főtörzsőrmester
Elérhetőség: 47/ 380−354; 30/900−7749
Fogadó óra: KMB iroda épületében
Tarcal, Fő út 91. minden páratlan hét szerdáján
10:00−12:00 óráig
Az „iskola rendőre”
Éberhardt Angelika r. törzsőrmester
Elérhetőség: 47/552−189
A Szerencsi Rendőrkapitányság címe:
Szerencs, Bekecsi út 10.
Elérhetősége: 47/563−340
Segélykérő vezetékes telefonról: 107
Segélykérő mobiltelefonról: 107, vagy 112
A kapitányságon a panaszfelvétel folyamatos!
Kapitányságvezető fogadó órája: minden hónap
első hetének hétfőjén 09.00−12.00 óra között.
Áldozatvédelmi referens fogadó órája: minden
hónap első hetének hétfőjén 09.00−12.00 óra
között.

Tarcali úszó−palánták
Május végén a Szerencsi Tanuszodában került
megrendezésre a nem igazolt szakosztályos
versenyzők
úszóverseny.
Szerencs
és
vonzáskörzetéből érkezők között három tarcali
gyermek is a rajtkőre állt.
A 2001−ben születettek között Varga Petra I.
helyezést ért el. A 2003−ban születettek között
Soltész Fruzsina a II. helyezést harcolta ki.
Fábián Árszen a 2003−as születésű fiúkkal
versengett− hátúszásban − III. helyezett lett.
Még egy éve sincs, hogy elkezdték az úszást.
Rábainé Végh Anett és Ficsor Katalin edzők egy−
behangzó véleménye szerint: ez kiemelkedő tel−
jesítmény mindhárom csemete részéről. Első ran−
gos megmérettetésen rögtön a dobogó legfelső
fokaira „úszott” Petra, Fruzsi és Árszen!
Gratulálunk!

