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„... minden szélsőség kerülendő, minden agresszív szó és
indulat életveszélyes.”

Várszegi Asztrik pannonhalmi Főapát

Január − Új Esztendő
Nem régen búcsúztattuk az Ó Esztendőt. Kor és vérmérsék−
let szerint vidáman szórakozva hajnalig, vagy csendesen
éppen kivárva az éjfélt egy koccintás erejéig. S közben
„boldog új évet kívánunk”. Miért is? Dátumokat lehet éltet−
ni − de hiszen azok nem is élnek. Ergo, hogy lehetne
„boldog” egy év? Csak az ember lehet boldog! Vagyis az
előttünk álló év akkor lesz boldog, ha mi boldogok leszünk
az év minden napján! Gondolom, erre sokan felkapják a
fejüket: az év minden napján?! Lehet ez? Szerintem lehet−
séges, ha a boldogságot nem egy elvont, megfoghatatlan
valaminek képzeljük. A nap 24 órájában mindig akad vala−
mi, ami boldoggá tehet minket, még azt is, aki  szűkös
körülmények között él. Gondoljunk bele, minő boldogságot
érez az ember fia, ha hosszú borús időszak után ragyogó
napsütésre ébred, vagy sok álmatlan és gyötrő éjszaka
helyett végig tudjuk aludni azt. Egy madárhang, ha jókor
szól, vagy színes lepke száll virágunkra, mind−mind
boldogsággal pendít egyet lelkünk húrjain. Gyermekünk
gügyögése, első szavai, lépései, jó jegyei − nem hasonló
érzéseket  okoz? A szomszéd kedves köszönése, udvarias
előzékenység a bolt ajtóban, a zebrán − mind−mind a
boldogság folyamatos jelei. Csak észre kell vennünk. Csak
kicsit kell a szívünknek nyitva lenni, és meglátják, év végén
jó érzéssel tekintenek vissza. De boldogságos évem volt!
Kívánom minden Tarcalinak, élje ezt át!
Már sulykolja a média belénk, hogy ez az év sem lesz jobb,
mint az előző. Mennyi−mennyi ilyen negatív hullám áramlik
felénk, és akarva, akaratlanul belénk is ragad belőle, mint
bogáncs a kutyaszőrre. Az, hogy mennyi marad bennünk,
tőlünk függ. Felülünk−e a siránkozás és önsajnálat hintajába,
melynek lágy rugózása még el is hiteti velünk, hogy ebből
nincs kiút. Vagy inkább járjuk göröngyös utunkat,
munkálkodva sorsunk jobbra fordulásán. Tudom, ez utóbbi
nehezebb, verejtékesebb, de minden bizonnyal eredménye−
sebb. Mert ha sötét van, nem a sötétséget kell szidni, hanem
meg kell gyújtani a gyertyát. Remélem, van a kezük
ügyében gyufa!
E gondolatok jegyében köszöntök mindenkit községünkben,
Tarcalon az Új Esztendő jegyében.

Baracskai László
polgármester

Kedves Niki!
A Tarcali Hírek hasábjain is szeretném
megköszönni − mint a leköszönő 2008. évi
Borkirálynőnek − az elmúlt időszakban végzett
munkádat. Remélem, ez a bő egy év szép
emlékként marad meg életed albumában. Tudom,
jó néhányszor nem volt könnyű összeegyeztetni
tanulmányaidat a rendezvényeken való megje−
lenéssel. Mégis sikerült, és amikor szükség volt rá,
aranyosan, mosolygósan helytálltál, híven a tarcali
Borkirálynői hagyományokhoz! Számítunk rá,
hogy tapasztalataid a későbbiekben segítségére
lesz utódaidnak. Kívánom, hogy a továbbiakban
sikerrel fejezd be tanulmányaid, emberként pedig
maradj mindig kedves, segítőkész, amilyennek
megismertünk.

Gondolom, mindnyájunk nevében mondhatom:

Köszönjük Fia Nikoletta!
Baracskai László 

polgármester     
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2009. december hónapban történt

házasságkötés: 

December 19−én 
Dr. Csapó Géza és Dr. Harsányi Andrea 
nyíregyházi lakosok kötöttek házasságot

községünkben. 
Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és 
Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

HALÁLOZÁS
2009. december hónapban történt 

halálesetek:   
− Hadas Sámuel (sz: 1949.)

volt Tarcal Könyves Kálmán utca 4. sz.
alatti lakos elhunyt december 17−én.

− Áts Csaba László (sz: 1962)
volt Tarcal Szondi ltp. 8. sz. alatti lakos elhunyt

december 18−án.
− Csupernyák Józsefné (sz: 1923)

volt Tarcal Keresztúri u. 25. sz. alatti lakos elhunyt
december 23−án.

Részvétünk!

SZÜLETÉS 

2009. december hónapban születtek: 

Lakatos Melissza  2009.12.05
Szülei: Lakatos Orsolya

Mata Roland
Balogh Adrián  2009.12.22

Szülei: Molnár Irén Mária
Balogh Attila

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők               

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
azon a szomorú decemberi napon Hadas Sámuel
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek.

Szerető felesége, lányai, unokái, testvére és egész
családja

*
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Csupernyák Józsefné sz.: Szántó Lidia búcsúztatásán
velünk voltak, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkat részvétükkel enyhítették.

Gyászoló családja.
*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyánk özv. Szadai Györgyné temetésén megje−
lentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Ezzel fájdal−
munkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: 
Takács Andrásné Szadai Magdolna és Szadai György

*
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett édesanyánk Dafkó Jánosné temetésén megje−
lentek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot hoz−
tak.

Gyermekei: Dafkó Zsuzsanna és Dafkó János
*

Ezúton szeretnénk megköszönni az Idősek Klubja dol−
gozóinak lelkiismeretes munkáját, akik édesanyánk
Dafkó Jánosné, szül. Szántó Zsuzsanna, itthon
tartózkodásáig gondozásában és ápolásában
tevékenyen részt vettek. Köszönettel gyermekei:

Dafkó Zsuzsanna és Dafkó János

Tisztelt lakosság!
2009. 12. 23.−án, Tarcal belterületén a hajnali órákban a
Településőrség munkatársai találtak egy kerékpárt. A
tulajdonosa sokáig nem jelentkezett. A napokban azon−
ban átvette a jogos tulajdonos a Polgármesteri
Hivatalban.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel: 
Településőrség  vezetősége

Statisztika adatok a
2009−ben településünkön történt anyakönyvi

eseményekről:
− Halálesetek száma:  22
− Házasságkötések száma: 19

Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Kiadja: a község önkormány−
zata Szerkesztőség: Könyves

Kálmán  Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út  57. Tel.:
47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesz−
tő: Mező  László  Munkatársak: Gulyás Éva,  Nagyné Sárkány
Mónika,  Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari
Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  
2010. FEBRUÁR 19.

Tarcali HHírek
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Tarcal TV hírek!
Tisztelt tarcali lakosok!

Először is szeretném megköszönni mindazok fáradtságát, akik vissza−
juttatták a korábban kiosztott kérdőíveket. Ebből megtudtuk, hogy
Tarcalon hány lakásban van minőségi probléma a Tarcal TV−vel.
Örömmel jelenthetem, hogy a Tarcal TV adását a C24−es csatornán
lehet fogni 2010. január 19−tól.
Jó hír a Tarcal TV nézőknek az is, hogy új arculatot tervezünk a
képújságnak és a műsoroknak. Az országgyűlési választások
közeledtével szeretnénk megszólaltatni a pártok képviselőit, riportmű−
sor jelleggel. Tervben van a „Kérdések Tarcal vezetőihez” című
műsor, amelyben a Művelődési Házban, vagy a Polgármesteri
Hivatalba beérkező, névvel ellátott, településünkkel kapcsolatos
kérdésekre kapnak választ a vezetőségtől.
Számos tervünk van, de szívesen vesszük bárkitől a jó tanácsokat,
ötleteket a Tarcal TV−vel kapcsolatban. Remélem rövidesen sokaknak
örömet fog nyújtani a megújult Tarcal TV és nézői egyre többen
lesznek. A PR−Telecom Zrt. új akciós csomagokat kínál régi és új elő−
fizetői számára. Keressék szórólapjaikat!

Tisztelettel:
Bekényi József

Köztemető üzemeltetői tájékoztató
2008. március 1−től a Tarcal Község
Önkormányzattal létrejött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján a
Keresztúri út mellett található közte−
mető üzemeltetését a Flóra  Ambiente
Bt. végzi. A szerződésben foglaltak
szerint az üzemeltető egyik feladata
ill. kötelezettsége a temetőkről és a
temetkezésről alkotott 1999. évi
XLIII. törvény rendelkezéseinek az
érvényesítése. E törvény 2. § (2) a)
pontja szerint a törvény rendelkezése−
it alkalmazni kell
„azoknak az egyházaknak, felekeze−
teknek és vallási közösségeknek (a to−
vábbiakban együtt: egyház), települé−
si önkormányzatoknak, kisebbségi
önkormányzatoknak, gazdálkodó
szervezeteknek (Ptk. 685. § c) pont),
közhasznú szervezeteknek, amelyek
tulajdonában, kezelésében, fen−
ntartásában, üzemeltetésében működő
vagy lezárt temető, illetőleg emlékhe−
ly vagy halotthamvasztó van.”
Hivatkozással a fentiekben foglal−
takra, 2008. márciusában megtörtént
a köztemetőben található valamennyi
sírhely parcellák, sorok és
sírhelyszámok szerinti regisztrációja,
valamint ehhez kapcsolódóan az
egyes sírhelyek megváltási vagy

újraváltási időpontjának a rögzítése
(ez az időpont az adott sírhelybe
történő utolsó temetés évszáma, a
sírhelyek használati ideje 25 év ). A
sírhelyek meg−, ill. újraváltása kettő
különböző esetben történik:          
Az első az , amikor haláleset alkalmá−
val az eltemettető vagy új sírhelyet
vált , vagy a már meglévő sírhelyet
váltja újra. Koporsós temetés és urna
földbe helyezése esetén a sírhe−
lyváltási díj 600 Ft/év, azaz új sírhely
megváltása esetén 15.000.−Ft (25 év x
600 Ft/év), meglévő sír esetén a
legutolsó temetéstől eltelt évek száma
x 600 Ft/év (Pl. 2001. évi utolsó
temetésnél 9 év x 600 Ft/év, vagyis
5.400.− Ft), és ily módon ismét
meghosszabbodik 25 évre a
megváltás időtartama.
A második eset az, amikor a már
megváltott sírba 25 évig nem történik
újratemetés, vagyis az adott sírhely
megváltási ideje lejár. Így 2009.
decemberében azokra a sírokra kerül−
tek a sírhely újraváltását indítvány−
ozó, udvarias hangvételű cimkék,
melyekbe 1984−ben, vagy azt
megelőzően temetkeztek utoljára,
tehát az onnan számított 25 év lejárt
2009−ben, vagy néhány évvel koráb−

ban. Ha például 1981−ben váltották
meg a sírt, akkor a 25 év 2006−ban
letelt, így ha azt szeretnénk, hogy a
2010−től  számított 25 évig (azaz
2035−ig) újraváltsuk, a hiányzó 4 évet
is meg kell váltani. Összesen tehát 29
év x 600 Ft/év, vagyis 17.400.−Ft−ot
kell fizetnünk. Fontos megjegyezni,
hogy a sírhelymegváltás mindig előre
kell, hogy történjen.
A fent említett törvény végrehajtására
vonatkozó 145/1999. (X. 1.)
Kormányrendelet 20. § (4) pontja tar−
talmazza a lejárt használati idejű
temetési helyen lévő holttestmarad−
ványok közös sírhelyben történő
elhelyezésének ill. a hamvak szét−
szórásának szabályait, ezért kérjük
a hozzátartozókat, hogy legkésőbb
2010. május 31−ig jelezzék sír−
helyújraváltási szándékukat.
2010. február 15−től kezdődően a
köztemető főbejáratának tolókapuját
1/3 szélességben
fogjuk nyitva tartani. A gépjárművel
történő behajtáshoz indokolt esetben
lakatkulcs igényelhető a 06 30 3380−
450−es telefonszámon.                        

Erdélyi István
Flóra Ambiente Bt.

ügyvezető     

TÁJÉKOZTATÓ
A GW−Borsodvíz Kft. tájékoztatja
Tisztelt Fogyasztóit, hogy 2010. janu−
ár 01−től szolgáltatási területén a köz−
művek üzemeltetési feladatait a Bor−
sodvíz Zrt. (Miskolc, Tömösi u. 2.) lát−
ja el. Az átállás technikai lebonyolítá−
sa érdekében záró elszámoló számlá−
kat bocsátunk ki, melyben Fogyasztó−
ink 2009. december 31−ig terjedő fo−
gyasztása az utolsó vízmérő leolvasás
alapján kerül meghatározásra. Ügyfél−
szolgálati bejelentéseket az Encsi,
Nyékládházi, Szerencsi és Tokaji
Üzemvezetőségeink ügyfélszolgálata−
in, hibabejelentést pedig továbbra is a
megszokott elérhetőségeken és ügyfél−
fogadási időben lehet tenni. Miskolci
központi ügyfélszolgálati irodánkban
2010. januárjában a személyes és a te−
lefonos ügyfélfogadás szünetel. 
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Szólástér

Palik Zoltán barátunk több kritikát
fogalmaz meg a szólástér rovatban,
a Művelődési Ház bezárásával
kapcsolatban. Anélkül, hogy min−
den betűjével vitába szállnék,
szeretnék röviden reagálni. A
Művelődési Ház kérdésében az
álláspontom, amely mögé a
Képviselő Testület 2006−ban felso−
rakozott, az, hogy generálisan egy
új, vagy komoly átalakítással felújí−
tott, többfunkciós művelődési és
közösségi tér létrehozása a cél.
/Messzemenően alkalmazva azokat
a technikákat, amely az
üzemeltetési költség radikális
csökkenésével jár!/  Településünk
méretéhez jelenleg nincs olyan
pályázati lehetőség, amellyel az ere−
deti célt megvalósíthatnánk. A
Művelődési Ház bezárására tett
lépést a kényszerítő gazdasági
körülmények tették időszerűvé, és
nem a négyzetméterre eső
művészeti csoportok száma. A kul−
turális és közművelődési funkciók
új helyszíneinek ritmusai összee−
gyeztethetők./ Van erre számos
példa más településen./ Sokkal
inkább a résztvevőknek okoz prob−
lémát, hogy ki kell szakadni a
megszokott komfortból. A kultúra
és kapcsolódó szolgáltatások biz−

tosítva vannak továbbra is. A nyi−
tottság nem jelent éjjel−nappali nyit−
va tartást! /A szétköltözés költségei
kevesebbek, mint egy havi fűtéshez
szükséges gáz ára./ Nem tudom
mire gondol a cikk  író, amikor azt
írja, hogy Tarcalon a közszolgál−
tatás hozzáférési minősége szár−
mazás, vagyon, vagy társadalmi stá−
tusz kérdése. Ez túl populista kije−
lentés, és ma bizonyára jól is
hangzó duma! Egyébként a Tarcali
Ötök pályázatát a Képviselő
Testület egyáltalán nem erőltette,
hanem − nem támogatta.  Úgy gon−
dolom, a szakkörök és csoportok
nincsenek túl értékelve. A
foglalkozások rendjéről nem én
döntöttem, legfeljebb azt mondtam,
hogy egyes helyszíneken csak
időkorlátok között tarthatók a
próbák. Érdekes módon rövid idő
alatt teljesen önállóan a cso−
portvezetők meg tudták szervezni a
próbákat, és működik a dolog
anélkül, hogy a polgármesternek
bele kellene szólnia. 
Ha hátrébb lépünk fél lépéssel,
akkor valóban mit is látunk:
csökkenő finanszírozás − olvadó
önként vállalt feladatok − ez valóban
rossz. Miért is kell ekkora
közművelődési teret fenntartani?

Mekkora is az igény? És a részvé−
tel? Csak meg kell nézni a ren−
dezvényeken résztvevők számát és
ki is derül, milyen nagy az érdek−
lődés. Tudomásul kell vennünk,
hogy jelentősen megváltoztak ezek
a viszonyok. Mennyi is a beiratko−
zott könyvtári tag? Ebből mennyi a
felnőtt? És mennyi a rendszeres
olvasó?
Abban igazat adok Zoltán bará−
tunknak, hogy nálunk a tánccsopor−
tok kapnak a legnagyobb hangsúlyt.
Ez sok mindenkit érint, megmozgat.
Nálunk így alakult ki. A környező
települések ebben hiányt szenved−
nek, nem véletlenül sikeres e cso−
portok terjeszkedése kifelé.
Én sokkal inkább hiányolom a civil
kurázsit a településen. A 90−es évek
elején elindult komolyabb civil−
szerveződés, a Tarcalért Társaság
„elolvadt”. Azóta 2009−ig Tarcalon
nem működött független, önálló,
véleményalkotó, önkéntes civil
szervezet, amely megpezsdíthette
volna a közéletet. Csak azok
működnek, amelyek támogatást
kapnak az Önkormányzattól. Itt ma
ez a helyzet és ez nem feltétlenül
vásári komédia!

Baracskai László 
polgármester

Pályázati felhívás
Kedves Fiatalok! Tanulók!

Nemes versenyre hívok minden általános iskolás és
középiskolás diákot. Mint ismert előttetek Tarcalnak
szép címere van, amely eredete az 1600−as évekre
vezethető vissza. Azt hiszem itt az idő, hogy fantáziá−
toknak teret engedve elkészítsétek Tarcal címerét.
Bármilyen technikával készülhetnek az alkotások.
Készíthetitek egyénileg, csoportban vagy osz−
tályközösségben. Az elkészült alkotások legjavát a
március 15−i ünnepségen mutatjuk meg a közön−
ségnek. A beküldött alkotásokat zsűrizzük és a legjob−
bak jutalomban részesülnek. Beadási határidő 2010.
március 5., helyszíne a Könyvtár. A művek lehetőleg
ne legyenek kisebbek egy A/4−es lapnál és ne legyenek
nagyobbak egy A/3−as lap méreténél.

Baracskai László
polgármester

S P O R T
Megkezdte a felkészülést az FC Tarcal megyei I−es lab−
darúgó csapata a tavaszi szezonra. Résztvett a gárda
Borosi Teremtorna selejtezőjében, ahol szép sikert elérve
− a klub történetében második alkalommal − kivívta a
gárda a 12−es döntőbe jutás jogát. 
− A teremtornát beillesztettük a felkészülési programunk−
ba − mondta Kovács Attila klubelnök. − A bajnoki rajtig
több edzőmérkőzés szerepel a  programban. Erősíteni is
akarunk ám ezek még nem realizálódtak. Természetesen,
ha bizosat tudok mondani erről, akkor a Tarcali Hírek
februári számában tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat! 
A csapatot megnézhetik a szurkolók  hétvégén. A Borosi
Kupán  Mezőkövesd,  Ózd,  Tiszaújváros, Tomor−Lak és
Nyékládháza elleni mérkőzéseken a Miskolc Városi
Sportcsarnokban. 

(mező)
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Egyesületünk a 2009−es évet fennállása
óta az egyik legsikeresebb éveként zárta.
A számtalan fellépés és bemutató mellett
három országos versenyen szerepeltünk
nem kis sikerrel, öregbítve településünk

hírnevét és bizonyítva a tarcali gyerekek és fiatalok tehetsé−
gét. A Magyar Látványtáncsport Szövetség területi és orszá−
gos versenyein több első helyezett koreográfiával bebizonyí−
tottuk, hogy ilyen kis településről is, mint Tarcal sok munká−
val és szabadidő feláldozásával a tánc sport iránt elkötelezve
helyt lehet állni, és fel lehet venni a versenyt a nagyvárosok
tánccsoportjaival, mely csoportok számára sokkal több lehe−
tősség adódik mind szakmai fejlesztésre, mind szponzorok és
támogatók bevonására a finanszírozásba. 
Egyesületünk működéséhez a múlt évben is jelentős összeg−
gel járult hozzá Tarcal község önkormányzata. Kiemelten
fontos az is, hogy a próbákra, edzésekre, rendezvényeinkre a
megfelelő helyszínt térítésmentesen rendelkezésünkre bo−
csátják. Támogatói körünk másik jelentős csoportja a szülők,
akik sokszor erejükön felül vállalják gyermekükért az anyagi
áldozatokat. Köszönjük. Külön köszönetünket fejezzük ki to−
vábbá azon helyi  vállalkozóknak, civil szervezeteknek, ma−
gánszemélyeknek akik segítettek minket abban, hogy novem−
berben ott lehettünk az MLTSZ Őszi Kupa − Országos Baj−
nokságán.
Egyesületünk művészeti vezetője 2009 júniusáig Arany Ist−
ván volt, júliustól pedig Kovács Annamária vette át a szak−
mai irányítást. Az egyesület arculatát, a táncosok felkészült−
ségét − a bennük rejlő tehetségen kívül − nagymértékben for−
málja a művészeti vezető, koreográfus, edző személye. En−
nek köszönhetően korábban a társastáncok, jelenleg pedig a
modern, hip−hop, disco és show tánc oktatása került előtérbe.
Nem szeretnénk azonban a latin és standard táncokat sem
háttérbe szorítani, ezért novembertől óraadóként a társastán−
cok oktatásában segítséget nyújt Balázs Zsombor táncpeda−
gógus, aki egyben Király Attila és Brezóczki Barbara ver−
senyzőpárosunk edzője is. Zsombor partnernőjével a debre−
ceni Valcer Táncstúdió egyik vezető versenytáncos párja és
eredményeiknek köszönhetően a magyar tíztánc ranglista
előkelő helyezettjei. 
Tarcalon jelenleg két korcsoportban − junior vegyes csoport
és lány formációs csoport − összesen 28 ifjú táncosok képzé−
se folyik. Külső telephelyként 2009 októberében Tállyán − az
általános iskola igazgatónőjének felkérésére − létrehoztunk
további két csoportot, akik jelenleg összesen 24−en vannak. 
Egyesületünk a múlt évben településünk rendezvényein −
amennyiben felkérést kapott − a legjobb tudásához mérten
mindig szívesen részt vett, műsorával színesítette a progra−
mokat. A környező települések kisebb−nagyobb rendezvé−
nyein és még a fővárosban is képviseltük szülőfalunkat. Au−
gusztusban tánctábort szerveztünk Simára, amely az utóbbi
évek egyik legtartalmasabb és legvidámabb tábora volt. Kora
ősszel csapatépítő tréningként vacsoracsatát szerveztek a
nagylányok, akik büszkék lehetnek magukra, mert fantaszti−
kus étkeket készítettek. Mivel mindegyiket megkóstoltam ki−
jelenthetem, hogy nem csak a táncparketten állják meg a he−
lyüket, hanem a konyhában is. Decemberben karácsonyi
évadzáró gálával és szeretetvendégséggel, majd szilveszteri

mulatsággal búcsúztattuk 2009−et.
A további szakmai fejlesztésen túl a 2010−es év célkitűzései
közül az egyik legfontosabb számunkra, hogy a sikerek felé
vezető hosszú és fárasztó úton soha ne a bizonyítás kénysze−
re és a győzelem iránti vágy, hanem az egymás iránti tiszte−
let és az önzetlen szeretet vezessen bennünket.
Szeretném még egyszer megköszönni minden támogatónk−
nak, szponzorunknak, szülőknek, hogy mellettünk álltak, se−
gítettek bennünket a múlt évben. Ezúton kívánok mindannyi−
uknak és minden kedves olvasónak magam és a Harlequin
TSE valamennyi tagja nevében:
Sikerekben Gazdag Békés Boldog Újesztendőt!

Tóth Tamás
az Egyesület elnöke

A Harlequin TSE legutóbbi versenyeredménye
Magyar Látványtáncsport Szövetség − Őszi Kupa 

Országos Bajnokság 
Százhalombatta 2009. november 8. 
Kategória:  Gyerek Dance Show
Koreográfia címe: Rocky   Helyezés: 7. hely
Kategória:  Gyerek / Tánctermi táncok − latin
Koreográfia címe: Latin mix  Helyezés: 2. hely
Kategória:  Junior Dance Show
Koreográfia címe: Madonna  Helyezés:  3. hely
Kategória:  Junior / Tánctermi táncok − latin
Koreográfia címe: Black Dance − latin mix 
Helyezés:  1. hely
Valamennyi produkció koreográfusa:   Kovács Annamária

Harlequin Tánc Sport Egyesület − Évértékelő
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2009. július 18−án sok gyerek és szüleik örömére megalakult
Tarcalon a Gold Dance Club TáncSport Egyesület. Nagyon
nehéz körülmények között, teljesen nulláról, pénz, fel−
lépőruhák, hanglejátszó− és hanghordozó eszközök nélkül
kezdtük meg működésünket. Épp ezért minden anyagi támo−
gatás nagyon nagy segítség számunkra. Az egyesület felada−
ta a társasági táncok iránt érdeklődőknek, ennek kedvelőinek
összefogása egyesületi keretek között. Munkánkat figyelem−
mel kísérhetik saját honlapunkon: www.golddance.hu, vagy
érdeklődhetnek a következő elérhetőségeken: 06−30−
4031827, 06−70−2083040, golddance@freemail.hu. Szívesen
látjuk azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiknek tetszik a mun−
kánk, s szeretnének csatlakozni hozzánk. Ezt bármikor meg−
tehetik. Jelenleg Tarcalon 30 gyerekkel két csoportban, vala−
mint 3 társas táncos párral kezdtük meg a működést.  Eddig
6 településről (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Mád,
Rakamaz, Szerencs és Tokaj) csatlakoztak gyerekek, összes−
ségében kb. 100 fős az egyesület. 7−17 éves korosztályúak a
gyerekek. Valamennyi telephelyen működő csoportot lehető−
ségeikhez mérten támogatják az adott csoporthoz tartozó he−
lyi önkormányzatok, vagy egyéb intézmények, szervek. Idén
ősszel valamennyi település tánccsoportjai részt vettek a
négyévente megrendezésre kerülő VIII. Amatőr Gálán, a sze−
rencsi területi selejtezőn. Mindannyian szépen teljesítettek. A
tarcali nagy csoport tovább jutott a 2010 február 13−án az óz−
di Kulturális Központban megrendezésre kerülő szakági dön−
tőbe.  A társas táncos párosok közül 1 pár rendelkezik ver−
senykönyvvel. A táncosok rendszeresen részt vesznek a
Táncsport Szövetség által meghirdetett pontszerző versenye−
ken, mely lehetővé teszi számukra a magasabb kategóriákba
való feljutást. Valamennyi település táncosai rendszeresen
vesznek részt a helyi és környező települések kisebb−na−
gyobb rendezvényein. Szeretnénk minél többet és minél
messzebb elvinni, szerepeltetni a gyerekeket, hogy ezzel is
képviselhessék, és elvigyék más helyekre településük jó hír−
nevét.  Rövid pályafutásunk során is már nagyon sok helyen
(itthoni és környékbeli rendezvények, Szlovákia−Tornalja,
Nyírségi Ősz−Nyíregyháza, Budapest, ZTSZ−Nap−Mád, To−
kaji Szüreti Napok−Tokaj, Almafesztivál−Rakamaz,) képvi−
seltük Tarcalt. Egész estés bemutatkozó Gálaestet adtunk
Mádon, Bodrogkeresztúron és Rakamazon. Ezt szeretnénk a
későbbiekben is megtenni, s anyagi lehetőségeinkhez mérten
még többfelé és még messzebbre elvinni Tarcal nevét, jó hí−
rét. Jelenleg a repertoárunkban szerepel latinformáció, dis−
cótánc, showtánc és társastánc.
A kezdeti nehézségeket sikerült legyőznünk a jószándékú,
segítő kezet nyújtó embereknek köszönhetően. Az elmúlt
éves munkánkat segítették és ezért hálás köszönetet mon−
dunk Baracskai László Polgármester Úrnak és a tarcali Ön−
kormányzat Képviselő Testület tagjainak, A „Tarcal Jövőjé−
ért!” Közalapítványnak, a CENT−IM KFT−nek, a megyaszói
HON Művészeti Iskolának, a rakamazi Művészeti Iskolának,
valamennyi telephelyünk Önkormányzatainak, iskoláinak,
Vinnai Károlynak, a Könyves Kálmán Művelődési Háznak,
különösképpen Drozda Arankának és Kovács Balázsnak, a
Klapka György Általános Iskola igazgatójának, Hornyák Ist−
vánnak, Szilágyi Péternek, valamint valamennyi gyereknek
és szüleiknek, hozzátartozóinak. Reméljük, hogy egyesüle−

tünk és a segítséget nyújtó magánemberek, önkormányzatok,
cégek kapcsolata a jövőben is sikerekben és eredményekben
gazdag lesz.  Fellépéseinkkel, versenyeken való részvéte−
lünkkel szeretnénk tovább gazdagítani Tarcal és a környező
települések kulturális életét, rendezvényeik színvonalát. 

2010. évi terveink, céljaink:
Természetesen vannak a jövő évre vonatkozó terveink, álma−
ink. Adott a megfelelő létszámú és tehetségű gyerek, fiatal, s
adott egy olyan tánctanár, aki magas színvonalon felkészíti,
betanítja a gyerekeket. Csak az anyagiakon múlik, hogy
ezekből a tervekből mi és mennyi valósul meg.
Az elmúlt időszakhoz hasonlóan jövőre is szeretnénk a helyi
és a környező települések rendezvényein aktívan részt venni.
2009. október 3−án részt vettünk a VIII. Amatőr Gála kistér−
ségi selejtezőjén moderntánc kategóriában Szerencsen. Ez a
verseny 4 évente kerül megrendezésre. Valamennyi telephe−
lyünket beneveztük. (Sajnos a tarcali csoport latinformációjá−
nak nevezését vissza kellett mondanunk, mert nem volt fel−
lépőruhánk), de a discótáncunkkal és a showtáncunkkal ver−
senyeztünk. Ebben a kategóriában a zsűri 17 versenykoreog−
ráfiából összesen 3 koreográfiát juttatott tovább, ebből két
koreográfia a tarcali csoporté. A szakági döntő 2010.  febru−
ár 13−án kerül megrendezésre az ózdi Kulturális Központban.
Március közepén egy nagyszabású, színvonalas Gálaműsort
szeretnénk adni valamennyi táncosunk bemutatkozásával.
Ehhez megfelelő fény− és hangtechnikára lenne majd szüksé−
günk. Március 6−7−én kerül megrendezésre Siófokon az
ESDU (Europeen Dance Union) országos standard és latin
táncverseny. A versenyképes koreográfiánk készen van. Na−
gyon szeretnénk a tarcali csoporttal részt venni ezen a nagy−
szabású versenyen, amennyiben elegendő pénzösszeg össze−
jönne a fellépőruhákra,  nevezési díjra, útiköltségre.  Ez a
verseny egyben egyenesági kvalifikáció a 2010. májusában
megrendezésre kerülő Világversenyre. Továbbá a lehetősé−
gekhez mérten indulni szeretnénk a budapesti Open országos
formációs versenyen, valamint a minden évben Szécsényben
megrendezésre kerülő Országos Showtánc Bajnokságon,
ahol tavaly is szép eredményeket, aranyminősítést értek el
gyerekeink. Terveink között szerepel egy Táncszínház létre−
hozása. A forgatókönyv már készen van. Ehhez is jelmezek−
re, fény− és hangtechnikára, propagandaanyagra lenne szük−
ségünk, melynek szintén jelentős anyagi költségei vannak.
Ezt az előadást szeretnénk majd kis− és nagyvárosokban, va−
lamint külföldön is bemutatni, s ezzel messze földre elvinni
Tarcal nevét, jó hírét. A nyáron egy közös tánctábor lebonyo−
lítását tervezzük egy edzésre és táncoktatásra alkalmas hely−
színen az összes hozzánk csatlakozott település táncosainak
részvételével. A közös tánctábor megszervezésével nemcsak
a gyerekek tánctudásának csiszolása, hanem a közösségfor−

málás is fontos feladatunk lenne. Tudjuk, és tisztában

vagyunk azzal, hogy egyre szűkösebb az Önkormányzatok
anyagi kerete. Épp ezért hálás szívvel megköszönünk minden
anyagi és erkölcsi támogatást, melyet munkánkkal, jótékony−
sági fellépésekkel viszonozzuk. Valamennyi alkalmat, eset−
leg pályázati lehetőséget igyekszünk majd megragadni és ki−
használni céljaink elérése érdekében. 

Hunkó Emese  egyesületi elnök

Gold Dance Club TáncSport Egyesület 2009. évi értékelése
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Borkirálynő választás 2009.

Január harmadik hétvégéjén ( többszöri elhalasztás
után) megválasztottuk 2009. évi Borkirálynőnket.
Három jelölt, Iglai Vivien, Sebesta Judit és Varga
Gréta,  nevezett a cím elnyerésére. Segítséget nyújtot−
tunk idén is a felkészülésben könyvtári szakirányú
könyvekkel; a gyakorlati és szakmai feladatok
elsajátításában pedig Vinnai Károly képviselő úr segít−
ségét kértük. Az eddigi ún. szokásos feladatokon kívül
/bemutatkozás, lopózás, dugózás, tesztlap kitöltés/, új
kihívás elé állította a zsűri a jelölteket: gasztronómiai
ismeretek és vendég látással kapcsolatos gyakorlati
feladatot is meg kellett oldaniuk. Az intenzív
felkészülést követően szakmai zsűri előtt adtak számot
tudásukról. A zsűri elnöke Marczinkó Ferenc − Térségi
Hegyközségi Tanácsok elnöke, tagjai Berecz Stephanie
Kikelet Pincészet tulajdonosa, Fehér Erika a Görbe
Vendégház tulajdonosa,  Hadas Tímea Tarcal 2005. évi
Borkirálynője és Baracskai László polgármester.
Szombaton kora délután lezajlott versenyt követően
este 6 órakor a Vince−napi Újbor−mustra verseny díja−
zottjainak kihirdetése után került sor a 2009. évi

Borkirálynőnk megkoronázására. 
TARCAL 2009. évi Borkirálynője: SEBESTA JUDIT.
I. Udvarhölgye: IGLAI VIVIEN. II. Udvarhölgye:
VARGA GRÉTA, Mindhárom versenyző pénzjutalom−
ban részesült. 

Gratulálunk az ifjú hölgyeknek!
A díjak átadását követően Baracskai László pol−
gármester úr megköszönte az előző évi Borkirálynőnk,
Fia Nikolett, eddigi tevékenységét. 

D.A.

Vince−napi Újbor−mustra 
Tarcal Község Önkormányzata és a Tarcali
Hegyközség Vince − napi Újbor − mustra  versenyt hird−
etett az elmúlt év végén. A megmérettetésre a  Tarcali
Hegyközség tagjainak jelentkezését várták. A bor−
versenyre 2 palack 2009. évben készült újborokkal
nevezhettek. 
Az nedük  bírálatára  2010. január 23−án (szombaton) 9
órakor került sor a 6 Puttonyos Borfalu konferencia ter−
mében. 
A zsűri tagjai tarcali illetőségű, de szakmai körökben
országosan is ismert és elismert szakemberekből állt. 
Zsűri elnök: Marczinkó Ferenc  Térségi Hegyközségi
Tanácsok elnöke. Zsűri tagjai: Berecz Stephanie
Kikelet Pincészet tulajdonosa Leskó Imre
kertészmérnök, a tarcali Szőlész−borász és

Környezetvédő Szakkör vezetője
Keresztes Ákos a Gr. Degenfeld Kastélyszálló és
Borászat főborásza Fogl János úr a Tokajicum Borház
Kft. főborásza volt.
21 újbort neveztek a mustrára, melyek között száraz,
félszáraz és édes bor is kóstolásra került. A versenyzők
között családi borászattól kezdve a nagy borászatokig
minden típus megtalálható volt. 
A zsűri 4 arany, 11 ezüst és 6 bronz minősítést adott ki.
Arany Minősítést kapott: 
1. Vinnai Károly − Sárgamuskotály borával 2.
Tokajicum Borház Kft. − Sárgamuskotály borával, 3.
Pásztor Attila − Furmint −Hárs félszáraz borával, 4.
Myrtus Pince − Keresztesné Pataky Orsolya− Furmint
borával.
Ezüst Minősítést kapott: 
Berecz Zsolt /2/, Fábián Ferenc /2/, Géczi András,
Kovács Attila, Leskó Imre /2/, Rátvai Ferenc, Szűcs
Renáta, Tokajicum Borház Kft.
Bronz Minősítést  kapott: 
Fábián Ferenc /2/, Géczi András, Ladányi József /2/,
Rátvai Ferenc.

Gratulálunk a díjazottaknak! 

Képünkön: Munkábana zsüri
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A HEKUBA (Hegyalja Kultúrájáért Baráti) Kör jelenleg 22
főből áll. A HEKUBA Kör 2007−ben a Könyves Kálmán
Művelődési Ház és Könyvtár színjátszó csoportjaként indult.
Az elmúlt 3 évben azonban jelentősen kibővült a célrend−
szerünk és az általunk végzett tevékenységek köre. Ez ma−
gyarázza, hogy tavaly Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület (ERKE) néven civil szervezetet hoztunk létre.
Mindamellett fenntartottuk kötődésünket a Művelődési Ház
irányában. Ennek kizárólag szakmai és etikai okai vannak.
Finanszírozási szempontból e kötődés nem jelent előnyt, sőt
a forrásszervezés tekintetében bizonyos önkorlátozást is
megkövetel. 
A közösségünk a Művelődési Ház költségvetésének terhére
50 000 Ft támogatást kap az Önkormányzattól. Ennél viszont
többet fizet be a helyi költségvetésbe. A helyi újság mellék−
leteként megjelenő HEKUBA ifjúsági mellékletet helyben
sokszorosítjuk, ami eddig 54 000 Ft, a projekt végéig pedig
90 000 Ft vállalkozási bevételt jelent az Önkormányzatnak
Az Önkormányzat által biztosított támogatási összegből 18
000 Ft a Szent Iván−éji Vigasságon fellépő királyhelmeci
tánccsoport vendégül látására fordítottunk A fennmaradó 22
000 Ft−ból pedig társasjátékokat szereztünk be, melyek a
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár felszerelését
gazdagítják. 
A pénznél komolyabb támogatást jelentett, hogy térítés−
mentesen kaptunk helyszínt a működésünkhöz és program−
jainkhoz. Ezért tartottuk természetesnek, hogy az Önkor−
mányzatot és a Művelődési Házat ott is feltüntessük a támo−
gatók és a szervezők sorában, ahol nem vállaltak anyagi jel−
legű kötelezettséget.  
Tagdíjat sem mint csoport, sem mint Egyesület nem szedünk.
Egyrészt, mert a képzésiek kapcsán felmerülő útiköltséget  a
résztvevők maguk fizetik (kivéve, ha az anyagi helyzetük ezt
nem teszi lehetővé). Másrészt részt veszünk olyan pályáza−
tokon, melyeken az önrészt, a megvalósítók térítésmentesen
végzett munkája jelenti. Így tagjaink a pénznél értékesebb
formában vállalnak kötelezettséget és felelősséget a közösség
iránt.
A közösség működését és kezdeményezéseit a csoportként és
szervezetként kapott pályázati és egyéb támogatások,
adományok, illetve a képzési és információs szolgáltatások
bevételei fedezik. Mindezen forrásokból − beleértve az Ön−
kormányzat költségvetése által biztosított támogatást is 590
000 Ft bevételre tettünk szer az elmúlt évben. Ebben az
összegben nem szerepel az Európai Bizottság Fiatalok
Lendületben Program által nyújtott 1,7 millió, és a Szülőföld
Alap által nyújtott 0,5 millió forintos támogatás Ezek ugya−
nis 2010. évi projektek megvalósítását szolgálják.
Január:
− köszöntő a Magyar Kultúra Napja alkalmából
− alkotói pályázat meghirdetése a Tarcali csata 160. évfor−
dulójára alkalmából
Február:
− Szíverősítő Orfeum − Bálint napi est 
Március:
− a Tarcali csata 160. évfordulójára alkalmából meghirdetett
alkotói pályázat eredményhirdetése
Június

− Közreműködés a Szent Iván−éji Vigasságok című ren−
dezvényen 
Július:
− T−KIT projektmenedzsment képzés Kiskinizsen 
−  „Tarcal Öröksége” egész napos rendezvény 
(benne: Somogyi Győző Munkácsy díjas festőművész kiál−
lítása; Tarcal vezért és a Honfoglalás korát idéző előadás és
bemutató; Kincskereső játék; Szolgáltató Udvar − informá−
ciós és tanácsadó rendezvény; Borkorcsolya verseny,
HEKUBA orfeum és világzenei koncert.
Július−szeptember
− Pályázat kidolgozása a Magyarország −Szlovákia Európai
Területi Együttműködés Programra (a pályázat jelenleg
elbírálás alatt áll)
Augusztus−szeptember
− Közreműködés a Tokaj−Hegyalja, Taktaköz, Hernád−völ−
gye TDM egyesület megalapításában (az alapszabály kidol−
gozásában vettünk részt, javaslataink beépültek a szervezet
működési dokumentumába) 
Október:
− közreműködés az Önkormányzat által benyújtott LEADER
pályázat kidolgozásában
− Pályázat kidolgozása és benyújtása a Szülőföld Alaphoz
(2010−ben valósul meg a projekt)
− Pályázat kidolgozása és benyújtása a Fiatalok Lendületben
Programhoz Magyarországon (2010−ben valósul meg a pro−
jekt) − Pályázat kidolgozása és benyújtása a Fiatalok
Lendületben Programhoz Szlovákiában (2010−ben valósul
meg a projekt)
November:
− A Civil szervezetek és a közoktatási intézmények közössé−
gi kapcsolatai c. regionális tanácskozáson megszervezése
Egerben  (Megbízó a TÁMOP−3.2.2./08/A/2−2008−0002
Területi  együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c.
pályázati programban nyertes, Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei, a Heves Megyei és a Miskolc Városi Pedagógiai
Intézetekből álló konzorcium)
− Gyermekjogi játszóház a Gyermeki jogok napja alkalmából 
− Műsor az Idősek Világnapján − HEKUBA Ifjúsági mellék−
let − Számítógép adomány a rozsnyói Gömöri Ifjúsági
Társaságtól
December:
− Képzés Bükkszentkereszten − csapatépítés, program
előkészítés. − HEKUBA Ifjúsági melléklet  − Mindenki
Karácsonya − Internetes tanácsadó tartalom kialakítása a civil
szervezetek és közoktatási intézmények kapcsolatáról 
(Megbízó a TÁMOP−3.2.2./08/A/2−2008−0002 Területi
együttműködések, társulások, hálózati tanulás" c. pályázati
programban nyertes, Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei, a
Heves Megyei és a Miskolc Városi Pedagógiai Intézetekből
álló konzorcium)
Április− december:
− Starting UP − alapszintű és haladó képzés szlovákiai, mag−
yarországi és Kárpátaljai civil szervezeteknek partnerek:
Fundament Polgári Társulás, Fórum Információs Központ,
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gömöri Ifjúsági Társulás.
Támogató Norvég Alap)
Starting UP − elektronikus tananyag kidolgozás

Pénzügyi és szakmai beszámoló 2009. HEKUBA Kör és ERKE
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