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Szeptember végén

A HÓNAP ÜZENETE:

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…” írta kedvenc költőm
szerelmes hevületében.
Nálunk meg most úgy bújtak elő a tetszelgő „közéleti virágok”,
mint a sivatagi rózsa, amikor esőt kap.
Kis falunkban négy évente van ez a nagy ébredés! A köztes időben
hogy mi van, azt nem tudni.
Hiszen nem látni Őket az ünnepségeken, a kulturális és egyéb
közösségi alkalmakon! Egyébként a nyílt Képviselőtestületi
üléseken sem tolonganak ellesni a „műhelytitkokat”.
Bezzeg bennfentes berkekben bőségesen áramoltatják a jól értesült,
friss, pontos és IGAZ információkat, a „tutit”!
Most igazán aktuális az „István a király” c. rockoperából a kérdés:
„Ó, mondd! Te, kit választanál?”
Nos „gazdag” és „bőséges” a kínálat ehhez.
Tisztaszívű, felnőtt, felelős döntést kívánok október harmadikán
Önöknek, Kedves Tarcaliak!

„Ha igazán őszintén és elfogulatlanul,
gondosan megvizsgálunk minden
helyzetet, akkor rájövünk,
nagymértékben mi is felelősek
vagyunk az események alakulásáért.”

Baracskai László
polgármester

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Figyelem! Tisztelt Tarcali Polgárok!
A Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár

„VÁLASZTÁSI FÓRUM 2010”
keretén belül bemutatkozási lehetőséget biztosít
minden polgármester−jelölt, valamint képviselő−jelölt számára.
A FÓRUM IDŐPONTJA:
2010. szeptember 24. (péntek) 18:00 óra
A Fórum helye:
6 Puttonyos Borfalu (Tarcal, Rákóczi u. 4.)
Minden érdeklődőt hívunk és várunk!

Díjmentes képzés
A Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár díjmentes kép−
zést szervez „Digitális Kompetenciák Fejlesztése” elnevezéssel le−
hetőleg hátrányos helyzetűek részére. A 20 órás digitális alapképzé−
se során az alábbiakkal ismerkedhetnek meg a jelentkezők: − infor−
matikai ismeretek, elektronikus levelezés, internet használat, inter−
netes telefonhasználat, bevezetés az e−ügyintézésbe, e−közszolgál−
tatások, az ügyfélkapu használata. A képzés kezdő időpontja: 2010.
november közepe. Jelentkezési határidő: 2010. október 15. −
max. 20 fő Jelentkezés módja: Személyesen: Könyves Kálmán
Művelődési Ház és Könyvtár 3915 Tarcal, Rákóczi út 4.
Telefonon: Kné. Drozda Aranka 06−47/580−008, 30/458−73−01
Hunkó Emese 06−30/403−18−27
e−mail: k0830@koznet.hu, drozda.aranka@gmail.com

A dalai láma

Beszámoló
a 2010. szeptember 1−én megtartott
képviselőtestületi ülésen történtekről
A Képviselőtestület 2010. szeptember 1−én
megtartott ülésen tájékoztatót hallgatott
meg az Önkormányzat I. félévi gazdálkodá−
sáról, és módosította a 2010. évi költségve−
tését. Beszámoló hangzott el az oktatási−ne−
velési intézmények 2009/2010−es oktatási
évéről, illetve a 2010/2011−es tanévre törté−
nő felkészülésről, majd elfogadták a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde böl−
csődei szakmai programját. A jogszabályi
változások miatt módosításra került a Klap−
ka György Általános Iskola pedagógiai
programja is.
Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, melynek célja a szo−
ciálisan rászoruló, ezen tanévben érettségi−
ző, illetve felsőoktatási intézményben tanu−
ló diákok támogatása. A diákok a pályáza−
ti kiírást a Tarcali Újság lapjain, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin talál−
hatják meg.
A Tarcal, Temető u. 11. sz. alatti ingatlan
előtt az utca beszakadt, ennek helyreállítá−
sára az Önkormányzat vis maior támogatás
igénylése mellett döntött.
Ezek után sort került a közmeghallgatás
időpontjának és helyének meghatározására,
majd a képviselők részéről közérdekű hoz−
zászólások hangzottak el.
A képviselőtestületi ülésről készült jegyző−
könyv elektronikus formában megtekinthe−
tő a Könyvtárban.
P. Á.
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KÖZMEGHALLGATÁS 2010.
Szeptember 21−én 18 órakor a Képviselőtestület
Rendkívüli Testületi Ülést tartott a 6 Puttonyos
Borfaluban. Napirenden az elmúlt választási ciklusról
szóló beszámoló volt. Mivel a Tarcali Hírek ter−
jedelme kötött, itt csak egy szerkesztett beszámolót
tudunk közreadni. A közmeghallgatás teljes anyaga a
hozzászólásokra adott válaszokkal együtt az újság on−
line változatában olvasható.
Az elmúlt választási ciklus négy esztendejét Baracskai
László polgármester így jellemezte: az anyagi gyara−
podást jelentő fejlesztésekben
forintban,
négyzetméterben, méterekben sokat ért el a község, az
eredmények jól láthatók mindenki számára.
A közösségi összefogás, együttgondolkodás a civil
szféra erősítése, erősödése még várat magára. Van mit
tenni mindkét oldalon.
A szociális gondoskodás jól működik, igaz mindig
akad egy−egy új lyuk a hálón, amelyet be kell tömni.
Az Önkormányzat jelentős számú munkaerőt von be
a közmunka programba, ugyanakkor a térségre,
megyére jellemző munkanélküliségi mutatószámok
lehangolóak nálunk is.
Vannak elmaradások, melyek megvalósítása a
következő időszak feladatai lesznek, ilyen a belterületi
vízrendezés, belvíz elhárítása, utak, járdák felújításá−
nak folytatása, közösségi terek kialakítása, játszótér,
közösségi ház megvalósítása.
Néhány számadat az elmúlt időszakról. Demográfiai
adatok:
2006. dec. 31−én a lakosság
3247 fő
2010. szeptember l.−én a lakosság 3032 fő volt.
Ma a 18 év alatti ifjú és gyermek száma 612 fő,
(20,2 %) négy éve 738 fő (23 %).
19−60 év munkaképes lakosság száma 1791 fő,
(59 %.) négy éve l897 fő (58 %.)
60 év feletti időskorúak száma
629 fő,
(20,8 %.) négy éve 621 fő (19 %).
A négy éves ciklusban született 112 gyermek,
ugyanakkor 172−en haltak meg.
Az Önkormányzat gazdálkodását negatív irányú
folyamatok terhelték erősen. A változatlan feladatel−
látás mellett a normatív támogatások 30−50 %−kal
csökkentek!
A 2006−2007. évek pénzügyi egyensúlyát csak oly
módon sikerült megőrizni, hogy a tartalékból pénzeket
kellett átcsoportosítani a működésbe.
A 2008−2009−es éveket már csak az un. ÖNHIKI−s
támogatások segítségével sikerült egyensúlyba hozni.
A négy év alatt az Önkormányzat vagyonát sikerült
19 %−kal, azaz
405 millió Forinttal növelni. Az
Önkormányzat takarékos gazdálkodására álljon itt két

adatsor:
2002−2006 között a működési kiadások 35,5 %−kal
nőttek, amikor a fogyasztói árindex csak 20 % volt.
2006−2010−es ciklusban a működési kiadásaink csak 3
%−kal nőttek, akkor, amikor a fogyasztói árindex 23
%−kal.
Úgy gondolom, a két ciklus működését összehasonlít−
va mindenki levonhatja a megfelelő következtetéseket
a gazdálkodás minőségére vonatkozóan.
Emellett fejlesztéseket is valósítottunk meg, hiszen a
megtakarításokkal biztosítani tudtuk az önerőt hozzá.
2007−2010 között 486 millió Forint támogatást
nyertünk el a különböző pályázati forrásokból.
54 millió Forint saját erőt kellett hozzátenni, hogy
megvalósuljanak a projektek, melyek átlagban 89 %−
os támogatottsággal bírtak.
Jelentős támogatást jelentett a tavaly és idén az „Út a
munkához” programban kapott állami támogatás,
mely a munkabér fedezete volt. A közmunka pro−
gramban járdákat, árkokat újítottunk fel.
Térburkolatokat készítettünk a temetőben, óvodában,
iskolában és a sportpályán. A két egyházi temetőben
kétszer végeztünk bozót−, és aljnövényzet irtást.
Közterületeinken gyepesítést, virágosítást, parképítést
láthat a lakosság. Egyre nagyobb közterületen vágtuk
a füvet − ez az idén különösen gyakori volt az esős
időjárás miatt. Több mint tízezer méternyi árok lett
kitakarítva az átereszekkel együtt. A Hegyközség
irányításával a dűlőutakat szabadítottuk meg a benőtt
cserjéktől.
A helyi vállalkozók többször jöttek segítségünkre, ha
megkerestük őket. A legnagyobb ilyen akció volt a
Veréb−árok iszap mentesítése. De számíthattunk rájuk,
ha egy kis sóder kellett, vagy a rendezvényeket kellett
támogatni. (szállás, pincelátogatás, bor, stb.)
Ismételten fogadják mindnyájunk köszönetét felaján−
lásaikért.
Sajnos voltak sikertelen pályázataink. Ilyen volt a
vízrendezési pályázatunk, turisztikai pályázatunk a
Bánya−tóval kapcsolatban. Ugyanakkor visszaadtuk az
iskola akadály mentesítési pályázatát, mert olyan
önerő hozzáadásával készülhetett volna el, amit már
nem tudtunk biztosítani. Bezárhattuk a költséges
fenntartású Művelődési Házat, mert az ottani
funkciókat el tudtuk helyezni az iskolában és a 6
Puttonyos Borfaluban.
Úgy gondolom, nem múlik el nyomtalanul a 12 fős
testület munkája. Bízom abban, hogy ezt az itt élők is
így gondolják. Köszönjük a község lakóinak a
megtisztelő bizalmát.
Baracskai László polgármester
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KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN
Egykoron élt lelkészünkre emlékeztünk
A Tarcali Református Egyházközség Emlékülést és táblaavatást
szervezett Tolnai Dáli János egykoron Tarcalon is szolgált
lelkész emlékére. Kovács Attila lelkész (Tarcal) köszöntése
után Pótor László (Tokaj) hirdetett igét. Ezt követően Dr.
Dienes Dénes teológia professzor, a Sárospataki Református
Kollégium Tudományos Gyűjteményének igazgatója Tolnai
Dáli János élete és kora címmel tartott rendkívül élvezetes és
tanulságos előadást. XVII. századi dallamok előadásával a
Sárospataki Református Teológiai Akadémia Énekkara idézte
fel a kor hangulatát. Dr. Bencsik János ny. múzeumigazgató
avató gondolatait követően leleplezte a Tarcalon egykoron szol−
gált lelkész emlékére készíttetett emléktáblát. Fotó: Bencsik
János leleplezi az emléktáblát Még több fotó: www.tarcal.hu

Tanévnyitó 2010.
A megszokottól egy héttel később, szeptember 6−án hétfőn 247
tanulót, pedagógusokat és sok érdeklődő szülőt köszöntött
Bártfainé Varga Györgyi igazgatóasszony az új tanév kezdetén.
Jó néhány jogszabályváltozásról is említést tett beszédében. A
23 első osztályos tanulót Antóni Zoltánné Jutka néni neveli és
oktatja. Nagy izgalommal várták a tanévnyitó ünnepséget.
Valamennyien szépen, bátran szerepeltek. A tanteremben is
figyelmesen hallgatták tanító néni szavait, miközben átadta az
iskola ajándékát. Élmény és információkban gazdag tanéveket
kívánunk a legkisebbeknek. Fotó: Első pillanatok a tanterem−
ben. Még több fotó: www.tarcal.hu (a PC Sarokban bárki
számára megtekinthető és letölthető ingyenesen)

HAT−MAIT alkotótábor már
hatodszor
2010−ben hatodszor találkozott az ország külön−
böző területeiről egy kis csapat, 22 fő, akik a
Hegyaljai Alkotók Társulásának, valamint a
Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagjai.
Az irodalom, képzőművészet, grafika, üveg−
festészet, valamint más, művészeti értékeket
alkotó emberek.
A tárgyalkotók kiállításon mutatták be alkotá−
saikat. A megnyitó ünnepség 2010. szeptember
14−én 18 órától volt a 6 Puttonyos Borfalu kiál−
lítótermében. A tárlat megnyitóján az alkotótá−
bor tagjainak irodalmi alkotásai hangzottak el,
melyet amatőr énekművészek által előadott népi
és műdalok színesítettek. Ezután valamennyi
kiállító néhány gondolatban bemutatta saját
munkáit.
A kiállítás anyaga rendkívül színes, változatos.
A látogató rácsodálkozhat a Lupsáné Marika
különleges mandaláira, Szabó Sándor és
felesége Klára asszony festményeire és fotóira,
Adáminé Ilike akvarelljeire, a Mohácsi család
olajfestményeire, Ötvösné Marika csodálatos
minta−gazdagságú festett üvegeire, T. Bognár
Mária igényes kézimunkáira, Nyári Margó
könyvillusztrációira és Leskó Imre táborvezető
dokumentum−fotóira.
A tárlat október 3−ig tekinthető meg hétfőtől
vasárnapig 10 órától 16 óráig. Ettől eltérő
időpontban telefonos egyeztetés szükséges: 06−
30/458−73−01 − Kné Drozda Aranka várja a
hívásukat.
A tábor irodalmi esttel zárult, melyen bemu−
tatásra került a Tarcali Antológia című irodalmi
és képzőművészeti alkotásokat tartalmazó kötet.
Erre a témára a következő lapszámban vissza−
térünk!
K.D.A
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Andrási Józsefné vagyok, Tarcal község
szülöttje. Több mint 35 évet dolgoztam a
közigazgatásban. A polgármesteri hivatal−
ból mentem nyugdíjba. Munkám a
település pénzügyi, gazdálkodási fela−
datainak ellátása volt, a tervezéstől a
zárszámadásig. Képesítésem mérlegképes
könyvelő. Független polgármesterként
szeretném Tarcalt képviselni, célkitűzéseim:
− nehéz és válságos helyzetben levő községünk talpra állítása,
pénzügyi stabilitásának megteremtése; − Tarcal arculatának,
összképének javítása; − az intézmények zavartalan működése;
− közművelődés, a kulturális élet színesítése, a „Tarcali
Napok” rendezvénysorozat újraindítása; − „Ifjúsági Klub”
szervezése; − sportélet tovább fejlesztése; − tehetséges fiat−
alok támogatása; − közbiztonság javítása a polgárőrség
bevonásával; − szociális biztonság megteremtése, az idősek
ápolása; − közmunkaprogram kiszélesítése; − borturizmus ide−
genforgalom népszerűsítése, a helyi bortermelők össze−
fogása; − pályázatok felkutatása, helyi vállalkozók, őster−
melők segítése; − hagyományőrzés, civil szervezetek támo−
gatása.
A célkitűzések megvalósítása kizárólag az Önök segítségé−
vel oldható meg! Munkámat a tarcaliak érdekeinek messze−
menő figyelembe−vételével végzem majd és hiszem, hogy a
múlt tapasztalatával egy megfontolt jövőt építeni Önökért,
csak Önökkel együtt lehetséges!
Tisztelettel és üdvözlettel: Andrási Józsefné
TARCAL
Független Polgármester és Képviselő jelöltje
BUTTA LÁSZLÓ
Először is engedjék meg, hogy tisztelettel
megköszönjem azt a nagyszámú ajánlószel−
vényt, amellyel lehetővé tették számomra,
hogy elinduljak az Önkormányzati választá−
son.
Magamról:
47 éves tősgyökeres tarcali születésű vagyok. Három szak−
mám és középfokú végzettségem van. 1985−ben megnősül−
tem, feleségem a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet
központjában dolgozik. Két lányunk van, Kata Budapesten
dolgozik, Dóra a Bocskai István Gimnázium 3. évfolyamos
tanulója. 1994−től dolgozom a Hajdú Gabona Zrt. tarcali te−
lephelyén.
Fontos területnek tartom az önkormányzati intézmények biz−
tonságos üzemeltetését; az egyházközségekkel a szorosabb
együttműködést rendezvényeinken; a Polgárőrség, valamint
civil csoportjaink támogatását; Önkéntes Tűzoltó Egyesület
létrehozását; a közmunkaprogram lehetőségeinek maximális
kihasználását.
Szeretném, ha olyan tevékenységeket támogatnánk, amelyek
az egyéni érdekeken túl segítik a fiatalok Tarcalon maradását.
Becsüljük meg és támogassuk községünk idős lakóit!
Megválasztásom esetén olyan polgármester szeretnék lenni,
akinek az ajtaja mindig nyitva áll Önök előtt, aki mindenre
odafigyel, szolgálja a közösséget, amely kitüntette bizalmá−
val.
Tisztelettel: Butta László

Tisztelt Választók! Tarcali lakótársaim!
Nem könnyű a hivatalban lévő pol−
gármesternek egy rövid választási bemu−
tatkozót megírni. Ami elmúlt, azon változ−
tatni nem lehet. De ami létrejött, az viszont
jól látható. Ez most kevés, vagy sok? −
nézőpont kérdése. Ha örökké elégedetlenek
vagyunk, az Isten pénze sem lesz elég
igényeink kielégítéséhez. Ha viszont tudunk örülni minden új
eredménynek− bármekkora is legyen az− akkor még boldogok
is lehetünk! Nos, én a boldogok csoportjába szeretek tartozni.
Remélem, Önök is! Nem vagyok egy "csókos" ember. Az is
lehet, hogy a modorom egy kicsit érdes. De aki olvassa a
Tarcali Hírek első oldalát, az le tudja mérni, miről hogyan
gondolkodom, milyen a világlátásom. Igyekszem e szerint
élni, egyenes gerinccel, becsületesen, hogy amit teszek, az ne
engem, hanem a közösséget gyarapítsa. Büszkén vállalom az
eddig elért eredményeket. Szeretnék tovább menni a
megkezdett úton. Szeretném befejezni a megnyert pályáza−
tokat. Szeretném egy dinamikus fiatalos testülettel Tarcalt
tovább gazdagítani. Alkalmasnak tartanak erre? Ezt döntsék
el Önök október harmadikán! Szavazataikkal, melyek a fülke
magányában szívük igazságát fogják tükrözni. Én bízom
Önökben! És Önök bennem? Októberben kiderül!
Tisztelettel:
Baracskai László
polgármester

Tisztelt Tarcali
Választópolgárok!
Köszönöm a polgármester−jelölésemhez
szükséges támogatásukat, amelyet ajánló−
szelvényeik nevemre történő kitöltésével
juttattak kifejezésre, és még inkább meg−
erősítettek elhatározásomban.
Részletes választási programomat az előző tájékoztató anya−
gommal megegyező módon fogom eljuttatni az Önök részére
2010. szeptember 26−ig.
Kérem Önöket, hogy október 3−án jöjjenek el szavazni, és
megtisztelő bizalmukkal, szavazatukkal adjanak lehetőséget
arra, hogy Tarcal fejlődéséért dolgozva az itt élők érdekeit
képviselhessem.
Tisztelettel és köszönettel:
ERDÉLYI ISTVÁN
független polgármester−jelölt

„Ha rám szavaz, az
élhető jövőre szavaz!”
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Most csak Tarcal számít!

TISZTELT TARCALI EMBEREK!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni az
ajánlószelvényeket mindazoknak, akik eljuttat−
ták hozzám. Jól esik a bizalom. Azt gondolom,
hogy az önkormányzati választáson nem az itt
leírt néhány sor − ígéret, elképzelés fogja el−
dönteni azt, kik fogják képviselni az elkövet−
kezendő négy évben a község érdekeit − és nem
is a választási fórum öt percében elhangzott gondolatok. Vi−
szonylag kis település vagyunk, ismerjük egymást annyira,
hogy bölcsen, felelősen dönthessünk. Lehet ígérni, álmodni,
olyan dolgokat „megreformálni”, amelyek ma is jól működnek,
de mindig az adott helyzet, a legszükségesebb teendők és a le−
hetőségek döntik el a fontossági sorrendet. Hiszem és bízom
benne, hogy elsősorban az eddigi munka, az emberekhez és a
közélethez való hozzáállás lesz a döntő érv. A közéletben ala−
pítványi elnökként 12 éve, a települési képviselőként 4 éve ve−
szek részt. Úgy érzem, mindig lelkiismeretesen és tisztessége−
sen végeztem ezt a munkát. A jövőben ugyanilyen jelzőkkel
szeretném folytatni, amennyiben bizalmat kapok az emberektől.
A polgármesteri feladat NEM POZÍCIÓ, RANG − hanem
SZOLGÁLAT, amennyiben az ember komolyan és lelkiismere−
tesen végzi. Nos, én ennek szellemében szeretném végezni a
munkámat. A közeljövőben egy egyéni szórólapon részleteseb−
ben ismertetem elképzeléseimet. Utolsó gondolatként ugyanazt
tudom kérni, mint négy éve: Mivel nincs népes családom
Tarcalon és kiterjedt baráti köröm sem − a velem egy értékren−
det valló emberek támogatására számítok.
Tisztelettel: Kissné Fási Nóra
független jelölt

Születtem és Tarcalon lakom 1958−tól.
Családi állapotom: nős, egy gyermek édesapja
Iskolai végzetségem: Borász − Agrármérnök
Polgármester és képviselő jelölt lettem az Önök ajánlásával, melyet
ezúton köszönök.
„Hogyan Tovább Tarcal Konzultáció”
Ennyien nem dolgoztunk még együtt Tarcal jövőjén, ennek az
összefogásnak köszönhetően ez az első cselekvési program, amely
minden tarcali ember problémáira kínál valamilyen megoldást,
életének jobbítását tűzi ki céljául.
Büszke vagyok arra, hogy a közös munkának magam is részese
lehetek.
Ez az első cselekvési program, amelynek alkotásában Tarcalt
értékelő beszélgetések jó alapot biztosítanak a kezdésre és a foly−
tatásra. Ezt a programot a tarcali emberek írták és fogják a
jövőben is írni.
Egy olyan önkormányzati vezetésre van szükség, amely a tarcali
emberek fejével gondolkodik.
Tarcal cselekvési programját ugyanúgy lehet megvalósítani,
ahogyan készült: az emberek bevonásával, közösen a cselekvő tar−
cali polgárokkal.
Az emberekkel együtt, velük közösséget vállalva lehet sikereket
elérni. A siker alapja a munka és az összefogás.
A cselekvő Tarcal megsokszorozza Tarcal erejét, sikerét és értékeit.
A tét az, hogy cselekvő tarcaliakká válunk−e?
Munka (megélhetés) = Otthon (biztonság) = Család (erőforrás)
Tisztelettel és bizakodással számítok Önökre, szavazzanak rám,
mert csak együtt sikerülhet október 3−án, eldönteni győztesek vagy

VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE A
REFORMOKÉRT

A Helyi Választási Bizottság közleménye a 2010. évi helyi
önkormányzati választáson nyilvántartásba vett képviselő−
jelöltekről (Név, lakcím, jelölő szervezet neve)
Ádám Laura Tarcal, Keresztúri u. 28. FIDESZ−KDNP,
Andrási Józsefné Tarcal, Keresztúri u. 16. független,
Bártfainé Varga Györgyi Tarcal, Ifjúsági ltp. 8/2. független,
Bekényi József Tarcal, Fő u. 144. független, Borzné Lovász
Borbála Tarcal, Könyves K. u. 7. független, Butta László
Tarcal, Nagy B. u. 10. független, Csontos Ferenc Tarcal, Ady
u.9. független, Dobler János Tarcal, Kinizsi u. 20. független,
Erdélyi István Tarcal, Hegyalja u. 3. független, Fábián
Ferenc Tarcal, Árpád u. 7/1. független, Hunkó Emese Klára
Tarcal, Fő u. 85. független, Kissné Fási Nóra Tarcal, Köny−
ves K. u. 13. független, Kisvárdainé Posta Marianna Tarcal,
Móricz Zs. u. 23/1. független, Komlóssy Sándor Tarcal, Fő u.
44. független, Kovács Attila Tarcal, Munkácsy u. 9. függet−
len, Kovács József Tarcal, Fő u. 57. független, Kovácsné
Drozda Aranka Tarcal, Ifjúsági ltp. 14/2. független, Lovasné
Tóth Judit Tarcal, Keresztúri u. 19. független, Majoros
László Tarcal, Botond u. 8. független, Molnár Istvánné Tar−
cal, Petőfi u. 3. FIDESZ−KDNP, Molnár Magdolna Tarcal,
Fő u. 81. MSZP, Nagy Istvánné Tarcal, Árpád u. 15. függet−
len, Szilágyi Péter Tarcal, Klapka u. 6/1. független, Szívós
Nándorné Tarcal, Nagy B. u. 2. FIDESZ−KDNP, Tóth
Tamás Lajos Tarcal, Vasút u. 2. független, Varga Judit Tar−
cal, Kölcsey u. 2. Vállalkozók Szövetsége a Reformokért,
Varga Lajos Tarcal, Ifjúsági ltp. 10/4. független, Vargáné
Majoros Angéla Tarcal, Széchenyi u. 19/1 FIDESZ−KDNP,
Vinnai Károly Tarcal, Szondi ltp. 4/4. független

Varga Judit polgármester és képviselő jelölt cselekvési program
tervezete
− ígérgetések nélküli − tényeken alapuló − sikeres, céltudatos, hatá−
rozott, kreatív polgármestert!
− hiteles és döntéseikhez nevüket adó felelősséget vállaló, Tarcal ér−
dekében cselekedni tudó és akaró képviselőket!
− az Önkormányzat strukturális változásának felelősségteljes elindí−
tása!
− az ifjúság elvándorlásának megakadályozása− Tarcal vonzóvá és
élhetőbbé tétele a fiatalság számára!
− a helyi kulturális és sport egyesületek támogatása és működési fel−
tételeinek javítása!
− párbeszéd a lakossággal, a vállalkozókkal és a cégvezetőkkel!
− 11 cselekvési körzet kialakítása a településen!
− a helyi adó egyszerűsítése − átalakítása− csökkentése és nyilván−
tartásának reformja !!!
− új vállalkozások beindítása− munkahelyteremtéssel !!!
− meddő beruházások helyett − munkahelyek teremtése!
− a helyben megtermelt és előállított termékek − helyben történő ér−
tékesítése!
− határon belüli és túli kapcsolatok újrakezdése a lakosság bevoná−
sával!
− Tarcal hírnevének növelése a vendéglátáson és a turizmuson ke−
resztül!
− Törekedni fogok Tarcal mezővárosi rangjának visszaállításáért!
Ha a cselekvési programommal egyetért szavazatával segítse elő a
változást! Csak együtt sikerülhet!!!
Fogjunk össze Tarcal felvirágoztatásáért! „aki a civil életben már
bizonyított − csak az képes és tud a közért tenni”

Kovács József

vesztesek leszünk.
Folyt. köv.
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Tarcali Hírek
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkor−
mányzat 2011−re is csatlakozott a Bursa Hungarica Fel−
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, s a
Képviselőtestület felsőoktatási önkormányzati ösztön−
díjpályázatot hirdet az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
a.) felsőoktatási hallgatók részére, akik a képzésre vo−
natkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap−
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered−
ményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés−
ben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmá−
nyaikat., ( „A” típusú pályázat ), illetve
b.) a 2010/2011 tanévben utolsó éves, érettségi előtt ál−
ló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem ren−
delkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert, érettségit tett, és a 2011/2012 tanévtől kezdődő−
en felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nap−
pali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget ered−
ményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
(„B” típusú pályázat).
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév (a 2010/20011 tanév második,
és a 2011/2012 tanév első féléve), illetve a 2010. szep−
tember havában tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók esetében 5 hónap.
„B” típusú pályázat esetén 3×10 hónap, azaz 6 egymást
követő tanulmányi félév (2011/2012 tanév. 2012/2013
tanév, 2013/2014 tanév)
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban átvehető
formanyomtatványon és mellékletekkel, 2010. október
29−ig kell benyújtani.
Polgármesteri Hivatal

Köszöntő
Az idei Tarcali Napon bensőséges ünneplés helyszíne
volt a Köhler Ökopince a Téglagyári picesoron. Dr.
Köhler Mihály Arany Géniusz Díjas feltalálót 80.
születésnapja alkalmából köszöntötték. E jeles na−
pon dr. Vedres András a Feltalálók Egyesületei Nem−
zetközi Szövetségének Elnöke a Feltalálók Nemzet−
közi Lovagrendjének Lovagjává avatta az ünnepeltet.
Dr. Köhler Mihályt köszöntötte Baracskai László pol−
gármester, Hornyák László Tokajhegyaljai Hegyköz−
ségi Tanács tagja, dr. Raisz Iván a MATE titkára, a
mezőgazdasági szaksajtó képviselői, tisztelői és csa−
ládtagjai.
A Szerkesztőség jó egészséget és további sikeres bio
termesztést kíván az ünnepeltnek!

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
2010. augusztus hónapban születettek:
Czimbalmos Péter 2010.08.06
Szülei: Varga Krisztina
Czimbalmos László
Lakatos Dzsesszika 2010.08.15
Szülei: Lakatos Erika
Lakatos József

Gratulálunk!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

HÁZASSÁGKÖTÉS
2010. augusztus hónapban:
Demeter József és Csonka Szilvia
debreceni lakosok augusztus 5−én,
Dr. Veréb Krisztián és Sipos Henrietta
debreceni lakosok augusztus 7−én,
Bán Roland és Szabó Sarolta
nyíregyházi lakosok augusztus 28−án
esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

HALÁLOZÁS
Halálesetek 2010. augusztus hónapban:
Bátori Béláné (sz: Farkas Erzsébet 1930.)
volt Tarcal Fő u. 36. sz. alatti lakos elhunyt
augusztus 7−én,
Oláh Péter (sz: 1959.)
volt Tarcal Jókai u. 13/1. sz. alatti lakos elhunyt
augusztus 24−én,

Részvétünk!

Tarcali Hírek
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Iskolai hírek

Gold Dance hírek

Szokatlanul később kezdődött a tanév a tarcali általános
iskolában, mivel a TÁMOP 3.1.4.−es pályázatnak köszön−
hetően a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt már
augusztus közepétől.
De nemcsak a tarcali iskolában történtek változások, hanem
kormányzati szinten is több törvénymódosítás történt, mely
már a 2010/2011−es tanévben életbe lépett.
A szeptembertől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamis−
métlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: a
2010/2011 tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén,
illetve a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület
szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a
diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél
kikerül a szülői vétó a jogszabályból (Közokt. tv. 71. § (1)
bekezdés).
A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor
és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A
módosított törvény alapján azonban az intézmények pedagó−
giai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a
második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges
értékelést vagy a hagyományos osztályzásos módszert
használják−e, esetleg a kettőt együtt.
A törvénymódosítás további fontos eleme a nem szakrend−
szerű oktatás 5−6. évfolyamon történő kötelező alkalmazására
vonatkozó rendelkezés eltörlése, amelyek alapján 2008.
szeptember 1−jétől kellett azt az iskoláknak megszervezniük.
Továbbá fontos törvénymódosításra került sor az igazolatlan
hiányzások visszaszorítására. 10 óra hiányzás (ide tartozik a
késés is) után az iskolák jelzik a fenntartónak, 50 óra hiányzás
után a családi pótlék és egyéb gyermekek után járó ked−
vezmény kifizetése kerül felfüggesztésre.

Az idei nyár nagyon mozgalmasan telt a Gold Dance Club
életében. Szinte minden hétvégén fellépéseink voltak,
melyeken mindig nagy sikereket arattunk.
Ezen kívül 4 tánctábort szerveztünk táncosainknak
Szerencsen,
Bodrogkisfaludon,
Szlovákiában
és
Sátoraljaújhelyen.
A táborozások ideje alatt intenzív, napi 6−7 órás táncoktatás
folyt. Sokat fejlődtek, tanultak itt a gyerekek, melyre majd
egész évben lehet építkezni.
A legemlékezetesebb a sátoraljaújhelyi táborozás volt,
hiszen igazi tükrös táncteremben és színházterem nagyszín−
padán próbálhattunk. Épp ekkor zajlott a városban a
nemzetközi táncfesztivál. Mi is a táncosokkal (olaszokkal,
franciákkal, indiaiakkal, bulgárokkal, románokkal,
örményekkel) voltunk elszállásolva, mert hétvégén mi
adtuk a záró gálaműsort. A gyerekek ezen a héten nemcsak
a tánctudásukat, de az angol tudásukat is csiszolhatták.
Az indiai táncosokkal nagyon jól összebarátkoztunk,
naponta tanítottuk egymásnak népeink táncát. Hihetetlen
öröm volt mindannyiunk számára, amikor a helyi
Borkirálynő Fesztiválon ők is felléptek és megláttak ben−
nünket. Nagy szeretettel üdvözöltek bennünket. Az estét és
az egész hetet együtt zártuk Sátoraljaújhelyen, s ekkor
meghívást kaptunk tőlük jövő nyárra Indiába.
Elindult az új tanév, készülnek az új koreográfiák, s igyek−
szünk kitűzött terveinket megvalósítani. Minden
lehetőséget megragadunk arra, hogy minél több helyen
bemutatkozhassunk, s ezzel sok helyütt képviselhessük
településünket.
Hunkó Emese
egyesületi elnök

Az elsősök figyelmesen hallgatják igazgató nénit

„Gyöngyvarázs−kör”
Ügyes kezű, vállalkozó kedvű jelentkezőket várunk szakkörünkbe.
Nálunk különböző gyöngytechnikákat, és más dekorációs módokat is kipróbál−
hatsz! 9−től 99 éves korig mindenkit szívesen látunk első foglalkozásunkon
október 1.−én, (pénteken/) 14.00−kor, az Általános Iskola épületében lévő Községi
Könyvtárban (földszint 1.).
Ha unatkozol, kell egy jó ötlet, vagy csak éppen ráérsz, nézz be hozzánk!

Tarcali Hírek
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SPORT

OKTÓBER ÜNNEPNAPTÁR

II. Senior Rapid Sakk Verseny

Október 1.: Idősek napja Az ENSZ közgyűlése 1991−
ben e napot az idősek világnapjává nyilvánította.
Zenei világnap Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának
határozata alapján 1975 óta ünnepeljük.
Október 3. Állatok világnapja (első vasárnap) 1991
óta tartják Magyarországon
Október 6.: Az aradi vértanúk napja. Nemzeti gyász−
nap.
Október 9.: Postai világnap 1874. október 9−én alapí−
tották az Általános Postaegyesületet, amely a nemzet−
közi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése
érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt
Magyarország is. 1948−tól az ENSZ szakosított intéz−
ménye.
Október 10.: A lelki egészség világnapja A Lelki
Egészség Világszervezete nyilvánította világnappá.
Magyarországon 1994 óta tartják. Célja felhívni a köz−
vélemény figyelmét arra, hogy a lelki betegségben
szenvedő emberek ugyanúgy rendelkeznek az emberi
méltóság, az egyenlőség elidegeníthetetlen jogával,
mint az emberiség valamennyi más tagja.
Október 15.: Fehérbot világnap A látássérültek világ−
napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a
vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve
gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba
való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját.
Október 16.: Élelmezési világnap Az ENSZ Élelme−
zési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában
ülésező konferenciája magyar határozati javaslat alap−
ján nyilvánította világnappá. Az éhínség elleni harc
napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójá−
val.
Október 17.: Szegénység elleni küzdelem világnapja
1992−ben nyilvánította azzá az ENSZ. A világnap gon−
dolata Joseph Wresninszky atyától, a Segítség Min−
denfajta Nyomorúság Elleni Negyedik Világmozga−
lom (ADT) alapítójától származik. Magyarországon
1996−tól emlékeznek meg a világnapról.
Október 23.: Az 1956−os forradalom ünnepe. A 3. ma−
gyar köztársaság kikiáltásának napja. Nemzeti ünnep.
Október 24.: ENSZ napja Az ENSZ 1945 október 24−
én jött létre, e történelmi jelentőségű esemény emléké−
re minden évben megünneplik az Egyesült Nemzetek
Napját.
Október 28.: Simon−Júdás napja, Hegyalján szüret−
kezdő nap. Az időjárás viszonylatában azt tartották, ha
ettől a naptól kezdve Márton napig (november 11.)
szép az idő, jó jövő évi termés várható.
Október 29. Takarékossági világnap. A világ Taka−
rékpénztárainak 1924−ben tartott első kongresszusán
hozott határozat értelmében minden év októberének
utolsó munkanapján tartják világszerte.

2010. október 9−én 10 órától kerül megrendezésre a 6
Puttonyos Borfaluban a II. Senior Rapid Sakkverseny,
mely már tavaly is országos méreteket öltött. A verseny
védnökei: Tarcal Község Önkormányzata, Szabó István
a Megyei Sakkszövetség elnöke Nevezés: 8,30 és 9,30
között Nevezési díj: 1300 Ft (mely a záróvacsora árát is
magában foglalja) Szeretettel várunk minden amatőr
és profi sakkozót, akik 1955 előtt születtek. Részletes
felvilágosítás: Hunkó Emese: 06−30−4031827, Kovács
Attila: 06−30−9557987

A labdarúgó csapat eredményeit
− anyagtorlódás miatt − következő
számunkban pótoljuk!

Hirdetések
Eladó! Családi ház a vasútállomáshoz közel, villany−
kályhás, pincével, kettő garázzsal, parkosított udvarral.
Irányár: 10,8 m Ft Érdeklődni: 47/380−196;
06 30/568−2860 Tarcal, Jókai út 15.

*
Eladó vagy Kiadó! Tarcal Kinizsi u. 26. szám alatti 1
szobás összkomfortos családi ház, gázfűtéses. Érd.:
380−517 (esti órákban)

*
Albérlet! Főiskolás − nem dohányzó − lánynak külön
bejáratú szoba kiadó. Internet, TV használat megoldha−
tó. Cím: Török Ferencné − 4400 Nyíregyháza, Május 1
tér 10. Tel.: 42/445−409 e−mail: orchid2@citromail.hu

*
Figyelem! Régi típusú motorkerékpárokat (MZ, SIM−
SON, JAWA, Pannónia stb.) vásárolnék kortól, állapot−
tól függetlenül. (Lehet rossz, üzemképtelen is.) Vételár
megegyezés alapján. Kérem hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30−652−3920

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves
Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út 57.
Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
Szerkesztő: Mező László Munkatársak: Porkoláb Ágnes,
Nagyné Sárkány Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel:
46/416−226
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