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A HÓNAP ÜZENETE:
„Akkor szeress. amikor a legkevésbé érdemlem

meg,  mert akkor van rá a legnagyobb 
szükségem.”

Japán közmondás

TÁJÉKOZTATÓ

A  Képviselőtestület 2011.  szeptember 7−i

üléseken történtekről

A Képviselőtestület a 2011. szeptember 7−i

ülésén az oktatási−nevelési intézmények vezetői

beszámolóját hallgatta meg a 2010/2011−es

oktatási, nevelési évről, illetve a 2011/2012−es

tanévre történő felkészülésről.

A testület módosította az Önkormányzat 2011.

évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.24.) sz.

rendeletét, majd tájékoztatót hallgatott meg az I.

félévi gazdálkodásról.

A Képviselőtestület a települési közművelődési

feladatellátás átszervezéseként, a fenntartásában

és irányításával működő „Könyves Kálmán

Művelődési Ház és Könyvtár” költségvetési

szervet megszüntette, a feladatait a továbbiak−

ban a Polgármesteri Hivatal közművelődési

szakfeladatának keretében látja el.

A továbbiakban a Képviselőtestület önkor−

mányzati tulajdonú lakás eladásáról, majd egy

közterületen létesítendő tűzcsap kialakításának

támogatásáról döntött.

A képviselők felhatalmazták a polgármestert,

hogy a „belterületi vízrendezés Tarcalon I. ütem

övárkok megvalósítása” című pályázatot a

NORDA Észak−magyarországi Regionális

Fejlesztési Ügynökséghez nyújtsa be.

Döntés született az ülésen az „Önkormányzatok

az Élhetőbb Környezetért Közalapítvány”

megszüntetéséről, miután annak működése elle−

hetetlenült.

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektronikusan

megtekinthetőek a 6 Puttonyos Borfaluban. 

P.Á.

Tarcali Hírek
Szeptember − Szent Mihály hava

Bár szeptembert írunk, mégis úgy érezzük, nincs vége a nyár−

nak. Valóban, a celsiusok bősége segít ezt az érzést fenntar−

tani.

Vannak, akik fanyalognak: sok ez már! Jó lenne, ha vissza−

lapoznának egy évet a naptárukban. Már elfelejtették, hogy

mennyi gondot okozott a sok eső?! 

Már elfeledték, hogy 15−én be kellett fűteni?

És mennyit kínlódtunk, hogyan szabadítsuk meg a kertet, a

szuterént, a pincét a sok összegyűlt víztől!

És mennyire nem volt télálló a keservesen megtermelt hagy−

ma, krumpli, alma!

És milyen gyenge volt a szüret! Bizony, az is szeptember

volt!

Azért a jóból nem árt, ha több van, mint a rosszból. 

Jó, hogy a nyári hullámverés és zajgás után beindult az isko−

la. A tanévnyitón ügyesen mutatkoztak be az újonc elsősök. 

Azért kíváncsi lennék azokra az elsős szülőkre, akiknek nem

volt elég jó az elsős Tanító néni − az iskola egyik kiváló, a leg−

nagyobb gyakorlattal rendelkező pedagógusa? 

Sőt! Ha netalán Ő tanította "anno" a betűvetésre őket, most

hogy néznek a szemébe?

No, nem Jutka néninek kell lesütni a szemét, az biztos!

Kedves Szülők! A tarcali iskola nyitott iskola. El is lehet

vinni a gyereket, de vissze is lehet hozni! Elvégre a gyerek

nem tehet róla, hova járatják, neki "nincs beleszólása a fel−

nőttek dolgába"!

Bár még a műszaki átadás nem történt meg, és folyik az apró

hiányosságok kijavítása, de a kicsik és nagyok birtokukba

vehették a legújabb fejlesztéseket − hála, hogy még tart a jó

idő! A kétkedők is láthatják, hogy jó helyen van a játszótér,

tele van élettel!

Gyerekek! Vigyázzatok rá, hogy minél tovább használhassá−

tok! Érezzétek jól ott magatokat! Anyukák, Apukák! Akik

elkísérik csemetéiket! A jóízű beszélgetések közepette figyel−

jenek a gyerkőcökre! Óhatatlanul is előfordulnak súrlódások,

ezért okosan, tanító szóval figyelmeztessék a helyes

viselkedésre őket! 

Ismerik a mondást: "Azért szólok a lányomnak, hogy a

menyem is értsen belőle!" Ne engedjék, ne hagyják szó nélkül

a szemetelést, a rongálást, a durva játékot.

Remélem, hogy a kibővített tér a Piac mellett javítja mind−

nyájunk komfortérzetét, és mind szívesebben pihennek meg a

csobogónál néhány percre. A régi−új üzemi konyhán is lehet

már ebédelni. A külső munkák még néhány napig eltartanak.

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés 
2011. augusztus hónapban: 

Boda Attila és Villányi Ágnes pázmándi lakosok

augusztus 14−én 

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Szeptember − Szent Mihály hava
(Folytatás az első oldalról)

A megvalósításukhoz  pályázati úton sok pénzt

nyertünk − ezekre a célokra! Mi, az Önkormányzat is

hozzátettük a magunkét. 

Önöktől, Tarcaliaktól, Kicsiktől és Nagyoktól csak azt

várjuk, hogy ezeken a helyszíneken érezzék jól

magukat! Vigyázzanak rá, hogy minél tovább használ−

hassák!

Kívánok hozzá mindenkinek derűt, egészséget − így

Szent Mihály havában.

Baracskai László 

polgármester

Haláleset augusztus hónapban:

Szabó Sándor (sz: 1962.)

volt Tarcal Klapka u. 15. sz. alatti lakos

elhunyt augusztus 7−én,

Kiss Mihály (sz: 1933.)

volt Tarcal Füzes u. 6. sz. alatti lakos elhunyt

augusztus 7−én, 

Hegymegi Sándor (sz: 1952.)

volt Tarcal Klapka u. 16. sz. alatti lakos elhunyt

augusztus 16−án, 

Réti Józsefné (sz: Erdész Margit, 1927.)

volt Tarcal Vasút utca 17. sz. alatti lakos elhunyt

augusztus 24−én.

Részvétünk! 
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Köszönet nyilvánítás
Köszönjük azoknak, akik 2011. 08. 19.

Víg Andrásné sz. Szabó Éva temetésén részt vettek

és jelenlétükkel megtisztelték.

A Gyászoló család

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az október hónapban névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

október 4.: Ferenc

október 6.: Renáta

október 9.: Dénes

október 13.: Kálmán

október 15.: Teréz

október 19.: Nándor

október 21.: Orsolya

október 27.: Szabina

Születések
2011. augusztus hónapban születtek: 

Bodnár Vanda 2011.08.12.

Szülei: Szabó Erika, Bodnár Zoltán

Sneider Zita 2011.08.18

Szülei: Jónás Gyöngyike, Sneider György

Szabó Zsófia Panna  2011.08.22

Szülei: Rozman Mónika, Szabó János

Csengeri Gabriella   Nádasdi Judit
Védőnők

RÓMAI 

KATOLIKUS

PLÉBÁNIA

HIVATAL
Tarcal, Fő út 96.   Plébános:

Szűcs Zoltán

HIVATALI ÜGYEK

INTÉZÉSE TELEFONOS

IDŐPONT EGYEZTETÉST

KÖVETŐEN TÖRTÉNIK!

Tel: + 36 − 30 / 39 − 54 − 321

Beteghez bármikor lehet hívni!

A SZENTMISÉK RENDJE
TARCALON:  Vasárnap: 11:30  Csütörtökön: nyáron

18:00; télen 17:00

MEZŐZOMBORON: Vasárnap: 8:30  Szerdán:

nyáron 18:00; télen 16:00

MÁDON: Vasárnap: 10:00  Csütörtökön: 8:00

Zoltán atya
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Óvoda felújítása és bővítése Tarcalon
Hamarosan befejezéséhez érkezik a Nemzeti Fejlesztési Ügynök−

ség Észak−Magyarországi Operatív Program keretén belül az Eu−

rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

Társfinanszírozásával megkezdett óvoda felújítás, bővítés, illetve

a külön telephelyen üzemelő konyha épület és konyhatechnológia

fejlesztése.

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda épülete sem a vonatkozó, sem

a többször szigorított hőtechnikai előírásoknak nem felelt meg, a

több évtizedes használat az épület felújítását, korszerűsítését, a

mindennapi szakmai munka során jelentkező igények az épület

bővítését tették szükségessé.

A fejlesztés célja az integrált nevelést is biztosító minőségi, neve−

lési munka infrastrukturális és eszközállománybeli feltételeinek

megteremtése, ennek érdekében az óvodapedagógusok javaslatai

alapján speciális készség−képességfejlesztő eszközök kerültek be−

szerzésre, valamint korszerű intézményi feltételek kialakítása tör−

tént meg az óvodai feladat−ellátási helyen, illetve az étkezést biz−

tosító telephelyen is. 

Az 525 négyzetméter alapterületű, 4 csoportszobával rendelkező

épület egy tornaszobával, fejlesztő és orvosi szobával, mosdóval,

irodákkal, szertárral és egyéb kiszolgáló helyiségekkel bővült így

hamarosan több mint 850 négyzetméteren folytatódhatnak a fog−

lalkozások.

Az épület felújításán túl beszerzésre kerültek − az óvodapedagó−

gusok javaslatai alapján − készség és képességfejlesztő játékok:

függőhinta, geometriai testek (gyümölcsfűzés, pötyi, alaplap, kri−

kettező állatok, varázsdoboz, tapintós kocka), formakereső játék,

négylépcsős emelkedő, szivacslabda, puha gumikarika, bordásfal.

A projekt keretén belül került sor az intézményhez tartozó, külön

telephelyen üzemelő konyha épület és konyha technológia korsze−

rűsítésére is. A Fő út 97 szám alatt üzemelő önkormányzati kony−

ha épületén kívül annak gépészeti és elektromos vezetékei, beren−

dezései, szerelvényei, nyílászáró szerkezetei, padlóburkolatai cse−

réje, illetve felújítása történt meg. A felújítással, illetve az új épü−

letbővítménnyel egy a mai kor igényeit és előírásait mindenben

kielégítő, technológiai szempontból is korszerű önkormányzati

konyha került kialakításra.

Akire büszkék vagyunk!
Óvodánk Méhecske csoportjába jár Varga

Petra, 6 éves óvodás kislány, aki három éves

korától a szerencsi uszoda úszószakosztályá−

ba jár oktatásra. 

Szerencs Város Önkormányzata 2011.

szeptember 11−én vasárnap Triatlon

versenyt szervezett.

Ezen a versenyen Petra is indult a 2001

évben és ettől később születettek

kategóriájában, tehát 10 évesekkel is

versenyzett együtt. Örömünkre és

büszkeségünkre harmadik helyezést ért el.

(50 m úszás, 1000 m kerékpározás, és 500 m

futás)

Tavaly szintén triatlonban indult. Akkor

óvodás kategóriában első helyezett lett.

Gratulálunk Petrának és a Szülőknek és

további sikereket kívánunk!

Az óvodás gyerekek és a dolgozók

Óvodai hírek

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: 6

Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Fő−
szerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő:
Mező  László Munkatársak: Porkoláb Ágnes,

Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese  Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2011.  október 20.

Tarcali Hírek
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Az Esély és Részvétel Közhasznú

Egyesület (ERKE) ezúton is szeretne

köszönetet mondani azoknak a szü−

lőknek és pedagógusoknak, akik s

nyár folyamán vállalták, hogy leül−

nek egymással beszélgetni a gyerme−

kek elvitelének okairól, az iskola és a

szülők kapcsolatáról. Az ERKE azért

kezdeményezte a párbeszédet, mert a

gyermekek elvitelének és a helyi ne−

velés/oktatás ellehetetlenülésének na−

gyon súlyos következményei lehet−

nek a település élhetőségére és fejlő−

dési esélyeire. 

Valószínűleg akkor is fordítottunk

volna energiát, időt és pénzt a párbe−

széd elindítására, ha megoldhatatlan−

nak látnánk a problémákat.  Egysze−

rűen a gyermek jogai, érdekei iránti

tiszteletből, s mert jó lenne megmen−

teni valamit a településen élő felnőt−

tek méltóságából és józan értékítéle−

téből is. Más kérdés, hogy sokkal

több örömöt okozott egy olyan folya−

mat szakmai feltételeit biztosítani,

amely eljutott a létező eredmények és

a megoldási lehetőségek feltárásáig.

Sőt túl is lépett ezen. 

Komoly eredmény, hogy a párbeszéd

nem zárul le. A települési szinten mű−

ködő ún. „Esélyegyenlőségi Fórum”

lesz a terepe az iskola, a szülők, az

önkormányzat és egyéb partnerek (a

nevelésért felelősséget érző civil

szervezetek, egyházak, vállalkozá−

sok) párbeszédének. A párbeszéd

fenntartását az ERKE azért szorgal−

mazza, mert:

− az iskola nyitott maradna a most el−

vitt gyermekek és szüleik irányában

is, 

− oldaná az iskola irritálóan rossz be−

idegződésétől, miszerint a problé−

mákra, szülői kérésekre azonnal hárí−

tással válaszol,

− hozzájárulna ahhoz, hogy a gyerme−

kekkel történő együttlétet, törődést

előtérbe állító szülői magatartás vál−

jon mintává,

− segítene abban, hogy a gyermekek

az életkoruknak, érettségüknek, sze−

mélyes fejlődésüknek megfelelő ne−

velést kapjanak az iskola falain belül

és azon kívül. 

Az ERKE arra tett további vállalást,

hogy egy kétirányú felmérést készít.

Egyrészt arra vagyunk kíváncsiak,

milyen a gyermekek érdeklődésével,

lehetőségeivel összefüggő szakkör−

ökre, szolgáltatásokra van igény a te−

lepülésen. Másrészt viszont azt sze−

retnénk megismerni, hogy a tarcali la−

kosok, közösségek mit tudnak, mit

kívánnak hozzá tenni a gyermekek

helyzetének és sorsának javításához.

E felmérések eredményei alapján kí−

vánunk programokat, projekteket épí−

teni a gyermekek, fiatalok, valamint a

szülők számára. Ezek kapcsán pedig

igyekszünk majd együttműködni az

intézményekkel, az egyházakkal, a

vállalkozókkal, bárkivel, aki ehhez

kedvet érez.

Az óvoda és az iskola vállalta az

„Iskolára hangoló” program folytatá−

sát és továbbfejlesztését. A program

segíthet a gyermekeknek és szüleik−

nek az óvoda−iskola átmenet "átvé−

szelésében". Ráadásul, ha jól működ−

ne az óvoda és iskola egymás munká−

ját (el)ismerve közösen dolgozhatna a

tarcali gyermek és a közösség érdeké−

ben. Harmadrészt a program támo−

gathatná a szülőket, hogy az iskola−

választás során inkább magukban, sa−

ját ítéleteikben bízzanak, s ne félje−

nek attól, mit szólnak mások. 

A feljegyzések és az összegzés teljes

terjedelmében elérhető a

www.erke.hu honlapon. E cikkben

inkább a megoldások iránt kívántunk

érdeklődést kelteni. Már csak azért is,

mert a gyermekek, a családok teher−

bírása, vagy épp az oktatási rendszer

átalakítása miatt még a most elzárkó−

zó szülők is rákényszerülhetnek a

visszatérésre. Ráadásul azoknak a

szülőknek, akik nem vitték el, nem

akarják elvinni a gyermeküket kevés,

ha az iskola az átíratások megállítását

tűzi ki célként. Nyilván ők is azt akar−

ják, hogy a tarcali iskola eredményes−

sége, rendje, közösségben betöltött

szerepe szerint a térség egyik legjobb

intézménye legyen. Csakhogy ehhez

szükséges lenne némi érdeklődés, né−

mi aktivitás és némi hit abban, hogy

magunk alakítjuk az életünket és a jö−

vőnket.  

ERKE

„Ha az ember nem a megoldásnak a része, akkor a problémának”

Bakancsos Bortúra 
Idén immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a

Tokaji Bakancsos Bortúra. A Miskolci Vasas Sport Club Ter−

mészetjáró Szakosztálya szervezésében négy különböző távot

kellett teljesíteni a túrázóknak. A kijelölt túraútvonalak közül

háromnak településünkön is volt ellenőrző pontja. Itt az igazo−

lás mellett szőlővel és pogácsával kínálták a teljesítménytúrá−

zókat. A szőlőt minden évben településünk biztosítja a ver−

senyzők részére. Idén  Vinnai Károly képviselő úr ajánlotta fel

a szükséges mennyiséget. Nagyon köszönjük! Az ízletes cse−

megéből még a versenyközpontban tevékenykedőknek is jut−

tattunk. A 15−25−35− 50 km−es túrára 188 fő versenyző neve−

zett és teljesítette is. A versenyzők az ország számtalan telepü−

léséről (Kaposvár, Balatonlelle, Budapest) érkeztek, sőt Ja−

pánból és Spanyolországból is. Jövőre visszavárjuk a lelkes

szervezőket és túrázókat  kiváló adottságokkal rendelkező te−

lepülésünkre.     
Fotó és szöveg: D.A.
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Bemutatkozik:

Tarcal 2011. évi borkirálynője 

− Iglai Vivien

19 éve élek Tarcalon. Jelenleg Szerencsen, a Bocskai

István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Marketing és reklámügyintéző szakán tanulok.

A későbbiekben pedig Egerben szeretném tanul−

mányaimat folytatni az Eszterházi Károly Főiskola

Természettudományi kar bortechnológusi szakán.

Azért pont itt, mert a nyár folyamán mélyebben betek−

intést nyertem a szőlő és borok világába, ami nagyon

megtetszett.

A Tarcali Nap keretén belül, megrendezésre került a

2011.évi borkirálynő választás, amelyre én is be−

neveztem. Két napos felkészítés után kellett tudá−

sunkat bemutatni a zsűrik és a közönség előtt.

A megmérettetés két részből állt. 

− Elméleti feladat: Egy tesztben szőlővel és borokkal

kapcsolatos kérdésekre kellett válaszokat adnunk.

− Gyakorlati feladat: borok felismerése, lopózás,

dugózás, borkínálás, dugóhúzás, bortöltés

Végül a zsűri döntése alapján én nyertem el a

településünk 2011. évi Borkirálynője címet.

Így a soron következő egy évben számos reprezentá−

ciós feladat vár majd rám.

A elkövetkezendő egy év alatt megpróbálom méltón

viselni ezt a koronát és a vele járó címet, amely nem

csupán egy kitüntetés, de kötelezettségekkel is jár,

mellyel Tarcalt képviselhetem. 

Alkotótábor immáron hetedszer

Idén hetedik alkalommal került megrendezésre a Hegyaljai

Alkotók Társulása / Szerencs/, valamint a Magyar Alkotók

Internetes Társulása /Miskolc/ tagjainak alkotótábora. Az

ország szinte valamennyi szegletéből  érkeztek vendégek:

Leányfalu, Szolnok, Alsózsolca, Miskolc, Szerencs,

Nyíregyháza, Kótaj, Szentistván, Mályi.

Az irodalom, képzőművészet, grafika, üvegfestészet,

valamint más, művészeti értékeket alkotók egy héten át

ismerkedtek meg alkotótársaik munkáival. Műhelymunka

keretén belül véleményezték azokat, tanáccsal látták el

egymást.

A tárgyalkotók kiállításon mutatták be, a nagyközönség

számára is, az elmúlt egy évben született legjobb alkotá−

saikat. E tárlat a tarcali 6 Puttonyos Borfalu kiállítótermében

szeptember 10−ig volt látható. A  írók, költők meglátogatták

a bodrogkeresztúri idősek otthona lakóit is. Műsorral ked−

veskedtek nekik, színesítve a hétköznapok egyhangúságát. A

műhelymunkát követően ismerkedtek  településünk látni−

valóival, a hegyaljai pincék finom borait is megízlelték. A

tartalmas hét irodalmi esttel zárult. Valamennyi táborlakó a

számára legkedvesebb alkotását mutatta be. A műsor−

folyamot fotóbemutató, operett részletek és műdalok is szí−

nesítették. A tábor házigazdája Leskó Imre volt. Az irodalmi

gálaestet követően a helyi színjátszók és a művelődési ház

vacsorán látta vendégül az előadókat, táborlakókat.

Foto és szöveg: D. A.

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!
3915 TARCAL, FŐ U. 55. (HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN) Nyitva tartás:

Hétfő: 09:00 − 15:00 Kedd − Szerda − Csütörtök: 12:00−18:00  Péntek: 09:00 − 12:00 és 14:00 − 18:00 Szombat:  09:00 −13:00

Kedvező árak: pl.: Férfi sima vágás: 750 Ft./ Női rövid vágás+szárítás: 1.750 Ft./Női közepes hajvágás+szárítás: 1.850 Ft,

Női hosszú vágás+szárítás: 1.950 Ft. /Gyermek vágás: 750 Ft. Szárítás, rövid haj: 1.000 Ft.  Akció: −10% kedvezmény
szeptember 30.−án minden árából! Új szolgáltatás: HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABBÍTÁST VÁLLALOK

EURÓPAI JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL! Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06−20/473− 90−52  

Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek! 
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„Gyöngyvarázs−

kör”
Kezdd az új tanévet velünk!

Ügyes kezű, vállalkozó

kedvű jelentkezőink több

stílusban is kipróbálhatják

magukat!

Gyöngymunkáink mellett:

üvegfestés, decoupage, sty−

ropor, origami, hímzés, makramé, csomózás, foltvar−

rás és egyéb dekorációs, technikák is sorra kerülnek!

9−től  99 éves korig mindenkit szívesen látunk első,

tanévnyitó megbeszélésünkön szeptember 30−án, pén−

teken 1400−kor, az Általános Iskola épületében lévő

Községi Könyvtárban (földszint 1.)!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiállítás a Borfaluban
Kiss Dávid Gergő /Tarcal/ fiatal képzőművész olajfest−

ményeiből, elektronikus grafikáiból és elektronikus

festményeiből nyílt kiállítás a tarcali 6 Puttonyos

Borfalu konferencia termében. Az Országos

Borkirálynő Választás kísérő programja sok vendéget

vonzott. Pataky Sándor Ákos, a település volt pol−

gármestere nyitotta meg a kiállítást. Iskolatársak,

pedagógusok, barátok, ismerősök  csodálkoztak rá a

fiatal alkotó bontakozó rendkívüli tehetségére. 

Fotó: Serfőző László

Az elmúlt század szülötte
Fenyvesi Mihályné, Tóth Emma néni 1911. szeptember

13−án született. A tarcali „6 Puttonyos Borfaluban” há−

rom lánya, hat unokája, nyolc dédunokája, három ük−

unokája, családtagok és barátok köszöntötték szeptem−

ber második hétvégéjén. A kivételesen friss szellemi ál−

lapotnak örvendő hölgyet Baracskai László polgármes−

ter is köszöntötte századik születésnapja alkalmából

rendezett ünnepségen. Beszédében elmondta, hogy

Emmuska néni tevékenyen vett részt a település közéle−

tében, férje, Fenyvesi Mihály ezermesterként és első−

sorban fényképészként állt a lakosság rendelkezésére.

Drozda Aranka, a művelődési ház vezetője, kedves és

humoros gondolatokkal és versekkel kedveskedett a ki−

vételesen szép kort megélt hölgynek A születésnapi

esemény hangulatát az Európa bajnok tarcali Gold

Dance Club fiataljainak fergeteges műsora emelte. 

Fenti képünkön középen

ül az ünnepelt, alatta a

népes család csoportképe

Kép és szöveg: D.A
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OKTÓBERI ÜNNEPEINK
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 GYÁSZNAP.
Október 9.: Postai világnap 1874. október 9−én alapították. A 22

alapító ország között volt Magyarország is. 

Október 10.: A lelki egészség világnapja A Lelki Egészség

Világszervezete nyilvánította világnappá. Magyarországon 1994 óta

tartják. 

Október 15.: Fehérbot világnap A látássérültek világnapja. Célja a

közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos

helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalom−

ba való széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját.

Október 16.: Élelmezési világnap Az ENSZ Élelmezési és

Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája

magyar határozati javaslat alapján nyilvánította világnappá. Az éhínség

elleni harc napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójával.

Október 17.: Szegénység elleni küzdelem világnapja 1992−ben nyil−

vánította azzá az ENSZ. A világnap gondolata Joseph Wresninszky

atyától, a Segítség Mindenfajta Nyomorúság Elleni Negyedik

Világmozgalom (ADT) alapítójától származik. Magyarországon 1996−

tól emlékeznek meg a világnapról.

Október 23.: Az 1956−os forradalom ünnepe. A 3. MAGYAR

KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA. NEMZETI ÜNNEP.

Október 24.: ENSZ napja Az ENSZ 1945 október 24−én jött létre, e

történelmi jelentőségű esemény emlékére minden évben megünneplik

az Egyesült Nemzetek Napját.

A magyar operett napja 

Október 28.: Simon−Júdás napja, Hegyalján szüretkezdő nap. Az

időjárás viszonylatában azt tartották, ha ettől a naptól kezdve Márton

napig (november 11.) szép az idő, jó jövő évi termés várható.

A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény. Általában a

falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében a szüretelésnél, illetve

bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket

megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat is tartottak.

Szokásban voltak bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a

munkák utolsó napján az ún. végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az

uraság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor az

aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb szedők

megajándékozása. A szüreti felvonulásokon gyakori az ún. baksus

figura (Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábu,

kezében poharat, lopótököt tartva.

Október 28. Takarékossági világnap. A világ Takarékpénztárainak

1924−ben tartott első kongresszusán hozott határozat értelmében min−

den év októberének utolsó munkanapján tartják világszerte.

Október 29. A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN A NYÁRI
IDŐSZÁMÍTÁS VÉGE A nyári időszámítás széles körben elfogadott

rendszer, melyben a helyi időt 1 órával előre állítják az adott időzóna

idejéhez képest.

RENDEZVÉNYEK, 

PROGRAMOK
2011. október hónapban

október 3. 17 óra „Isten hozott kedves
vendég!”  Hímzett falvédők kiállítása −

megnyitó  

október 6. ARADI VÉRTANÚK

Emlékfutás és Csúcsfutás 

16 h Megemlékezés a Hősi

Emlékműnél

16.16 h Aradi Vértanúk Emlékfutás −

Cél:  Amfiteátrum

17 h Aradi Vértanúk Csúcsfutás − 

Cél: TV −torony

október 8. Termelői piac

október 12. 8h− 10 h  ZHK fogadóóra −

Borfalu

október 14. TERÉZ−napi Mustnap −

Borfalu 

A hagyományos szőlőfeldolgozás

tevékenységének bemutatása. Must

megkóstolása.                    

Hagyományőrző programok.

október 15. Bolhapiac

október 22. 17 óra

EMLÉKÜNNEPSÉG az 1956−os

FORRADALOM és a MAGYAR

KÖZTÁRSASÁG kikiáltásának évfor−

dulója alkalmából

október 28. 17 óra Schlosserné

Báthory Piroska képzőművészeti kiál−

lítása − megnyitó

Részletes információk: plakátokon,

szórólapokon és www.tarcal.hu

oldalakon.

További információ kérhető: Kné

Drozda Aranka 06−30/458−73−01;

47/380−177; 47/580−008

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá−

got, hogy a 

ZEMPLÉNI ZHK KFT. 

2011. október 12−én /szerda/ 

8−10 óra között  a hulladékszállí−

tással kapcsolatos ügyek intézése

érdekében 

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOL−

GÁLATOT TART a Borfaluban

(Tarcal, Rákóczi út)
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Megvan az első Tarcal FC siker!
A Tarcal FC újjászervezett megyei II−es labdarúgó

csapat az ötödik fordulóban végre megszerezte első

győzelmét. Így tovább fiúk!

A lapzártáig lejátszott mérkőzések eredményei:
1. forduló:   2011.08.20   Tarcal − Erdőbénye   0−2   

2. forduló:  2011.08.28   Tokaj − Tarcal 4−1          

3. forduló:  2011.09.03   Tarcal − Tiszakarád 2−4  

4. forduló:  2011.09.11    Bodrogkisfalud − Tarcal 5−2  
5. forduló:   2011.09.17   Tarcal − Mikóháza  4−2

Hajrá Tarcal!
(mező)

A 2011/2012−es tanév első napján tartottuk meg az

ünnepélyes tanévnyitónkat, ahol köszöntöttük, kis

ajándékkal fogadtuk iskolánk legifjabb tanulóit. Az

óvodából átkerülve ügyes műsorral mutatkoztak be,

köszönjük az óvónők felkészítő munkáját.

A tanévet 12 tanulócsoporttal és egy napközis csoport−

tal indítottuk, tanulólétszámunk 201 fő. Folytatjuk

megkezdett programjainkat a kompetencia oktatás

terén. Három hetet meghaladó projektünk a turizmus

téma köré szerveződik, témahetünk a magyarsággal

összefüggésben bonyolódik majd. Tavasszal ismét

megrendezzük az egészséghetet, kérjük és várjuk a

szülők segítségét rendezvényeink sikeres lebo−

nyolításához. Az ősz folyamán kirándulást szervezünk

Szentendrére jutalomként legaktívabb tanulóink

számára. Újra megalakult a diákönkormányzat, moz−

galmas, színes programok vannak kilátásban, reméljük,

elérik céljaikat a gyerekek. Szeptember végére ter−

veznek hulladékgyűjtést, és az iskolaudvar szépítését

tartják nagyon fontosnak.

A tanévben lehetőségeinkhez mérten a következő szak−

körökkel kívánjuk a gyermekek szabadidejének

hasznos eltöltését segíteni: matematika (alsó, felső

tagozat), rajz, sakk, logikai játékok, informatika, szín−

játszó szakkör, sport: kézilabda, foci valamint énekkar.

Az időpontok egyeztetés alatt vannak, hogy minden

tanuló igénybe vehesse a felajánlott foglalkozásokat.

Természetesen helyet biztosítunk a hitoktatás számára

is. Újdonság, hogy a tehetséggondozás új formájaként a

2. osztályban a furulyával ismerkednek a tanulók.

Továbbra is szeretnénk folytatni együttműködve az

óvodával a tavaly elkezdett iskolára hangoló program−

sorozatot. Kínálatunk bővítése még egyeztetés alatt áll,

hamarosan értesülhetnek róla az óvodás gyermekek

szülei. 

Elkészült iskolánk referencia filmje, melyet remélem,

hamarosan láthatnak a Tarcal TV−ben.

Az első két hétben nem volt lehetőség a gyermekek

meleg ebéddel történő ellátására, köszönjük

megértésüket. Szeptember 19−től azonban zavartalan a

tanulók ellátása a megújult étkezőben.

Kedves Szülők!

Az új tanév Önöket is új feladatok elé állítja. Szükség

van arra, hogy figyelemmel kísérjék gyermekük előre−

haladását. Kérjék a pedagógus véleményét, segítségét,

szakmai tanácsért forduljanak az iskolához bizalom−

mal. Célunk a gyermek fejlődése, fejlesztése egyéni

képességeihez mérten. Szeretnénk megtanítani gyer−

mekeiknek mindazt, ami a középiskolai továbbha−

ladáshoz szükséges. Kérem, hogy aktívan kapcsolód−

janak be az iskola életébe, jelenlétükkel színesítsék,

gazdagítsák programjainkat. 

Az új tanévben minden gyermeknek és szüleiknek,

minden kollégának sikeres, eredményes munkát

kívánok!

Bártfainé Varga Györgyi

igazgató

Az új tanév elé

S P O R T

Hirdetések
Eladó!

Szilikát blokk 25x30x40 cm. 40 m2 járólap új. 2x1

m piros Lindab pala bordó. Vegyes terméskő kb

10 m3. Használt 3 részes ablak.

Érd.: 06/47−380−205 este 6 után.

*

Tarcalon, frekventált helyen 88 nm−es,

alápincézett családi ház, (2 szoba,konyha, spájz,

fürdőszoba, előszoba, terasz), külön nyári konyhá−

val, sok melléképülettel, nagy udvarral, kerttel

eladó.

Gazdálkodásra, illetve vállalkozásra is alkalmas.

A lakás bútorozva, v. anélkül is megvásárolható.

Ár: megegyezés szerint.

Érdeklődni: +36−52/425−506, vagy

+36−48/788−672 számon.


