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A HÓNAP ÜZENETE:
„ ... a munka pedig arra jó, hogy messze tartson tőlünk

három nagy bajt: az unalmat, a bűnt, a szükséget.” 
Voltaire

TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselőtestületi üléseken történtekről

A Képviselőtestület április 27−i ülésén tájékoztatót hallgatott

meg az Aggteleki Nemzeti Park képviselőinek prezentálásá−

ban a Tokaj−Bodrogzug tájvédelmi körzetben végzett mun−

kájukról, kiemelten Tarcal település közigazgatási területén,

a Tokaji Kopasz hegyen található védelem alatt álló növény−

és állatfajokról, az itt végezhető gazdasági tevékenységek−

ről.  A 2. napirend keretében, a Nemzeti Diverzifikációs

program keretében elnyert támogatásból megvalósítandó

Játszótér és Közösségi fórum kivitelezésére Közbeszerzési

eljárást hirdetett a Képviselőtestület, melyre hat vállalkozást

kért fel ajánlattételre.  A pályázatok benyújtását és elbírálá−

sát követően, június hónapra tervezik a kivitelezés megkez−

dését, s augusztus 31. a befejezési határidő. 

A következő napirend a 2010. évi zárszámadás megtárgya−

lása és elfogadása volt. A Képviselőtestület jóváhagyta az

önkormányzat 2010. évi zárszámadását és pénzmaradvá−

nyát, s megelégedéssel állapította meg, hogy eredményes

volt a 2010. év, a pénzmaradvány pedig megfelelő alapot

biztosít a további fejlesztések saját forrás igényéhez. 

Ezt követően az éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló jelen−

tés elfogadására, majd az önkormányzati intézményi helyi−

ségek nem önkormányzati célú hasznosítása díjainak megál−

lapításra került sor. 

A Képviselőtestület határozatot fogadott el a Gold−Dance

Egyesület részére rendezvény céljára a 6 Puttonyos Borfalu

térítésmentes használatba adásáról, illetve röviden foglalko−

zott a tarcali labdarúgás jövőjét illető képviselői felvetéssel. 

A Képviselőtestület végezetül felhatalmazta a polgármes−

tert, hogy a ZHK taggyűlésén támogatóan szavazzon a Sze−

rencsi  Hulladékgazdálkodási Kft. ZHK−ba történő beolva−

dásáról, illetve megbízta a polgármestert, hogy rendelje meg

a Tarcal−Tokaj közötti Kerékpárút terveit. 

A Képviselőtestület 2011. május 4−én rendkívüli ülést tar−

tott, ahol határozatot fogadott el arról, hogy a Klapka Györ−

gy Általános Iskola tanulói létszámcsökkenése megállításá−

ra, a fenntartói döntések megalapozása érdekében, az általá−

nos iskola működésével, az ott folyó munkával kapcsolatban

a lakossági vélemények megismerésére kérdőíves megkere−

sést kell lefolytatni.                                              (P.Á.)

Tarcali Hírek
Május − a szerelmesek

hónapja
A régi naptárak májusra azt mondják, hogy „ta−

vasz utó”. Pedig inkább fő hónapnak számít ná−

lunk. Kezdjük rögtön az elejével. No, nem a

munka ünnepével, mert az is. Május elsején a

szerelmes legények májusfát állítanak kedvesük

kapujába, és még sok szép május kosár, és virág

jut a kedves és kedvelt hölgyeinknek. Mennyivel

szebb szokás ez, mint az üzleti alapú Valentin

nap! Egyébként is mi, magyarok a szerelmesek

hónapjaként tiszteljük Májust. Talán nem vélet−

lenül. Azután e hónapban tisztelgünk Anyáink,

Nagyanyáink előtt. Köszönve szeretettel az ér−

tünk tett fáradozásaikat. A hónap vége meg a

gyerekeké. E hónapban kelnek ki vándormadara−

ink fiókái. Megtelik a levegő madárdallamokkal,

és szárba szökken az életet adó búza. Májusban

köttetik a legtöbb házasság. Az áprilisi finoman

szőtt virágszőnyegből egy buja, barokk virágtob−

zódás lesz ekkorra. Sosem marad el az aranyat

érő májusi eső. Szerencsénkre az idén szűkmar−

kúbban kaptunk belőle, mint tavaly. Amint lát−

ják, májusban egyre szebben bontakozik ki az

Orvosi rendelő az állványok közül. Elkezdődött

az óvodai felújítás, és július elsejével a konyhá−

nál is az építők veszik át az uralmat. 

Jóleső érzés, ha az Önkormányzat erőfeszítései−

ről elismerő szavakat hall az ember. Persze érde−

kes módon ezt legtöbbször idegenektől, a telepü−

lésünkre látogatóktól halljuk. Kevésbé a helybe−

liektől, bár azt hiszem, ez tipikusan a "szálka és

gerenda" esete. Mint például az áprilisi számban

Tóth Bettina nehezményezte a Sunflowers − ma−

gyarul a mazsorett − csoport el nem ismerését.

Most vagy azért, mert kedves Bettina, nem élsz

Tarcalon, vagy mert az információs forrásod

nincs tisztában dolgokkal, engedj meg egy rövid

választ. A Majorett csoport mindig is a Tarcali

Ötök Egyesületének tagja volt. A Tarcali Ötök

eddig mindig megkapták a nem éppen szűkmar−

kú támogatást a Képviselő Testülettől. Az ideit

kivéve nem szóltunk bele az egyesületen belüli

szétosztásba.  Ezért,  ha  nem  volt  megfelelő  a 

(Folytatás a 2. oldalon)



2                                            Tarcali Hírek  

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS 

2011. április hónapban születtek: 

Kovács Levente 2011.04.01

Szülei: Kovácsné Éles Ilona, Kovács András

Farkas Melissza 2011.04.21

Szülei: Farkas Annamária, Bíró Bertalan

Gratulálunk!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit

védőnők

HALÁLOZÁS

Halálesetek 2011. április hónapban: 

Paska Péterné (sz: Varga Erzsébet, 1963.) 

volt Tarcal Mikszáth K. u. 12.  sz. alatti lakos 

elhunyt április  10−én, 

Gönczi Benjáminné (sz: Czeglédi Erzsébet, 1929.)

volt Tarcal Fő u. 53. sz. alatti lakos 

elhunyt április 29−én. 

Részvétünk!

A Rendőrség Körzeti megbízott 
(KMB) telefonszáma:

+36−30/900−77−49 

Házasságkötés 
2011. április hónapban: 

Dr. Gömöry András és Csatai Rita

miskolci lakosok 2011. április 29−én 

kötöttek házasságot. 

Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

szeretett halottunk özv. Sentei Sándorné temetésén

megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély

gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

FIGYELEM − ÚJ HELYEN
Tokaji Egészségfejlesztő Központ

Nonprofit Kft.
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz.

Rendeléseink előjegyzés kötelesek:  

telefonszám: 47/563−563 

melyhez TAJ számot kérünk!

Május − a szerelmesek 

hónapja
(Folytatás az első oldalról)

támogatásotok, azt az Egyesület Vezetőségén kérjé−

tek számon! A tarcali Képviselőtestület csak tarcali

csoportoknak ad támogatást, vagyis a tarcali gyere−

keknek. A nagyobb egyesületek fiók csapatait pedig

az az önkormányzat támogatja, ahol működnek.

(Csak a tisztán látás végett.) Végül pedig minden cso−

portnak, ha máskor nem, de az éves beszámoló alkal−

mával testületileg köszönjük meg a munkát. Úgy a

vezetőiknek, mint rajtuk keresztül a gyerekeknek. Na−

gyon sajnálom, hogy ha ez nem jut le a megfelelő

szintre, kedves Bettina. Mindentől függetlenül köszö−

nöm az észrevételedet, és utólag gratulálok a buda−

pesti szereplésetekhez!

Az iskolai kérdőívek feldolgozása, és a Testület vála−

sza a folyamatokra lapzárta után várható. Annyit azért

szeretnék megjegyezni, hogy végtelenül csalódott va−

gyok a visszajelzések számszerűségétől. Azt viszont

örömmel tapasztaltam, hogy a Facebook−on elindított

vitafórum teljesen normális keretek között folyt. El−

lentétben az ilyen fórumokon megszokottal. Nem volt

sem sértő, sem bántó. Sőt azt hiszem, a realitás tala−

ján mozogtak a kommentelők − főleg fiatalok − ezt kü−

lön becsülöm bennük! 

És még mindig május van. Ritka kánikulai forróság−

gal, ragyogó kék éggel. Az esténkénti békakoncertre

a hajnal traktor, kamion, és vonatzajjal kontráz. Néhol

a kutyák, máshol a kakasok cifrázzák. Reggel ötkor

aztán a harangszó jelzi, új nap kezdődik. Hála Isten−

nek! Szeretném, ha ez a zengő érces hang még soká−

ig biztatna Hálára. Mindnyájunkat!

Baracskai László 

polgármester

„Miért látod meg a szálkát embertársad
szemében, amikor a magadéban a gerendát 

sem veszed észre?”
Biblia, Máté evengéliuma 7/3
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Észak−Magyarországi Operatív

Program keretén belül az Európai

Unió támogatásával, az Európai Re−

gionális Fejlesztési Alap Társfinan−

szírozásával valósul meg az óvoda

felújítása, bővítése, 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 felújí−

tását, korszerűsítését, a mindennapi

szakmai munka során jelentkező

igények az épület bővítését tették

szükségessé.

A fejlesztés célja az integrált neve−

lést is biztosító minőségi, nevelési

munka infrastruktúrális és eszköz−

állománybeli feltételeinek megte−

remtése, ennek érdekében az óvo−

dapedagógusok javaslatai alapján

speciális készség−képességfejlesztő

eszközök kerülnek beszerzésre, va−

lamint korszerű intézményi feltéte−

lek alakulnak ki az óvodai feladat−

ellátási helyen, illetve az étkezést

biztosító telephelyen is. A projekt

rövid távon hozzájárul a kompeten−

cialapú oktatás pedagógiai kultúrá−

jának és módszertanának kiszélesí−

téséhez, hosszú távon − a közokta−

tásban az egyenlő esélyek biztosítá−

sával − a régión belüli társadalmi

kohézió erősítéséhez, illetve az in−

tézmény hosszú távú versenyképes−

ségének javításához.

Az 525 négyzetméter alapterületű,

4 csoportszobával rendelkező épü−

let kibővül egy tornaszobával, fej−

lesztő és orvosi szobával, mosdó−

val, irodákkal, szertárral és egyéb

kiszolgáló helyiségekkel melyek

összterülete 328 négyzetméter.

Az épület felújításán túl beszerzésre

kerülnek − az óvodapedagógusok

javaslatai alapján − készség és ké−

pességfejlesztő játékok: függőhinta,

geometriai testek (gyümölcsfűzés,

pötyi, alaplap, krikettező állatok,

varázsdoboz, tapintós kocka), for−

makereső játék, négylépcsős emel−

kedő, szivacslabda, puha gumikari−

ka, bordásfal.

A projekt keretén belül kerül sor az

intézményhez tartozó, külön telep−

helyen üzemelő konyha épület és

konyha technológia korszerűsítésé−

re is. A Fő út 97. szám alatt üzeme−

lő önkormányzati konyha épületén

kívül annak gépészeti és elektromos

vezetékei, berendezései, szerelvé−

nyei, nyílászáró szerkezetei, padló−

burkolatai elavultak, cseréjük, fel−

újításuk indokolt. Az udvar felé né−

ző toldalék épületrész teherhordó

szerkezetei szintén elavultak, az új

alaprajzi elrendezésbe gazdaságo−

san nem illeszthető be, ezért elbon−

tásra kerül, akárcsak az oldalkert−

ben utólagosan épített bővítmény és

tornácon megépített kazánház. A

felújítással, illetve az új épületbő−

vítménnyel egy a mai kor igényeit

és előírásait mindenben kielégítő,

technológiai szempontból is korsze−

rű önkormányzati konyha kerül ki−

alakításra.

Mind az óvoda mind a konyha fel−

újítása, átalakítása megkezdődött,

befejezésének tervezett végső idő−

pontja 2011. 08. 31.

Óvoda felújítása és bővítése Tarcalon

PC−Sarok Tarcal, Árpád u. 1. F/1.

Nyitva tartás: Hétfőtől−Péntekig: 14.00−18.00 óra

Szomabton: 13:00−18:00 óra

Igénybe vehető szolgáltatások:

Számítógép használat.

Internet használat, nyomtatás.

Tarcal Körzeti Megbízott rendőre:

Kertész Ferenc r. főtörzsőrmester

Elérhetőség: 47/ 380−354; 30/900−7749

Fogadó óra: KMB iroda épületében 

Tarcal, Fő út 91. minden páratlan hét szerdáján

10:00−12:00 óráig

Az „iskola rendőre”

Éberhardt Angelika r. törzsőrmester

Elérhetőség: 47/552−189

A Szerencsi Rendőrkapitányság címe:

Szerencs, Bekecsi út 10.

Elérhetősége: 47/563−340

Segélykérő vezetékes telefonról: 107

Segélykérő mobiltelefonról: 107, vagy 112

A kapitányságon a panaszfelvétel folyamatos!
Kapitányságvezető fogadó órája: minden hónap

első hetének hétfőjén 09.00−12.00 óra között.

Áldozatvédelmi referens fogadó órája: minden

hónap első hetének hétfőjén 09.00−12.00 óra

között.
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Hírek képen − képes hírek

Köszöntötték az édesanyákat!
A tarcali Színjátszók, Berecz Ágnes és Varga Gréta

egyetemi hallgatók vezetésével, anyák napi műsorral

kedveskedtek településünk édesanyáinak. Május első

vasárnapjának délutánján kedves, humoros, sokszor

szívbe markoló versek, dalok, jelenetek váltották

egymást a Borfalu színpadán. A megjelent anyukák,

nagymamák sokszor könnyes szemmel nevettek vagy

nevető szemmel sírtak az előadáson. A gyerekek, fia−

talok saját készítésű ajándékkal és virággal köszönték

meg a mindennapok fáradalmait, törődéseit az

anyukáknak, nagymamáknak. 

Szekerek kicsiben
Szekér és kocsi−modell és makett kiállítás nyílt a

Borfalu kiállító termében május közepén. Felegyi Pál

kocsigyártó és Kovács István makett készítő alkotásait

Baracskai László polgármester úr ajánlotta a megjelen−

tek figyelmébe. Gyenge Ádám zongorajátékával

köszöntötte az alkotókat és vendégeinket. A kiállításon

a szekér fejlődését követhetjük nyomon a legegy−

szerűbbektől (ember vontatta kordé) a legkifinomultab−

bakig − hintó, sétakocsi, postakocsi. Mindezek mo−

dellek formájában tárul a látogató elé teljes pompájuk−

ban. Külön értéke a tárlatnak, hogy Pali bácsi

elkészítette saját, kocsigyártó műhelyének kicsinyített

mását és mindazon műhelyeket is megformázta, ame−

lyek valamilyen módon kapcsolódnak a szekerek

elkészítéséhez. Így látható a kovácsműhely, szíjgyártó,

kosárfonó és kádár műhelyek teljes berendezéssel. Az

eszközök arányosan kicsinyített másai a valódinak,

melyek működőképesek, használhatóak is. Remélem,

még sokan megnézik e különleges és értékes kiállítást,

mely június 5−ig látogatható hétköznap 8−tól 16 óráig,

szombat és vasárnap 13−16 óráig. 

Táncoltunk és tanultunk
Táncolni tudó, szerető, kedvelő, kicsi és nagy, gyermek

és felnőtt, mindenki részt vett elmúlt hónap végére

meghirdetett programunkon. Táncra perdültek, hisz tel−

jesíteni szerettük volna a vállalást, hogy 12 órán át

folyamatosan táncol Tarcal. Településünkön közel 200

fiatal tanul táncolni, modern és népi táncot egyaránt.

Számtalan fellépés, kiemelkedő versenyeredmény áll

már mögöttük. Gratulálunk mindehhez! A vállalt

tizenkét órából tizenegy teljesült. Az élet közbe szólt.

Ballagtak és ballagtattak, érettségire és vizsgára készül−

tek. Tény, hogy ez sokkal fontosabb. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Bemutatkozik

Tokaj Kikelet Pince
A Loire völgyéből származó, Bordeaux−ban borászként

végzett Berecz Stéphanie 1994−ben költözött Tokaj

Hegyaljára, ahol az egyik legismertebb birtoknál

tevékenykedett. Férjével, Berecz Zsolttal, 1998−ban

vásárolták meg az első szőlőterületüket Tarcalon,

2002−ben pedig létre hozták a Kikelet pincét, és

megszületett az első saját boruk is.

Céljuk: A kiváló tarcali területek és bor karakterének

előtérbe hozatala, a dűlők egyediségének felfedezése és

hangsúlyozása, valamint nemzetközi elismerés

szerzése, mind a száraz, mind a botrytiszes borok te−

kintetében. E cél elérésének érdekében igényes, meg−

fontolt, terméskorlátozott szőlőművelést alkalmaznak.

A szüret szigorú fürtválogatással zajlik, nem ritka a

dűlő−szelektált borokat sem. A leszedett szőlőt a lehető

legtermészetesebb módon kezelik.

Dűlők és Borok A 4,5 ha−nyi szőlőterület különböző

tarcali dűlőkben helyezkedik el. A lösszel borított

vulkanikus talaj, megfelelő terméskorlátozás mellett,

elegáns, kiegyensúlyozott, tartalmas borokat produkál. 

Családi birtokukat Kikelet pincének nevezték el:

Kikelet a természet, vagyis a szőlőtőke, ami évről évre

újjá születik és új mustokkal szolgál a pincének.

Kikelet a középkori pincéjük újjá születése, hiszen

éveken át használhatatlan volt. Kikelet időnként a

boruk, telt virágú, fűszeres−növényes illatokkal.

(Folytatás a 4. oldalról)
Így már ez a tizenegy óra is hatalmas teljesítmény!

Köszönet mindenkinek, aki részese volt a tánc−folyam−

nak! Szép volt lányok−fiúk!

Vendég a háznál
Különleges is volt egyben ez az esemény. Településünk

vendége volt egy héten át Nagy Béla Erdélyből −

Nagybányáról. A Teleki Magyar Házban tevékenykedik.

Programszervezéssel és néptánc oktatással segíti a

határon túli magyarság mindennapjait. Tapasztalat

cserére érkezett hozzánk,  itt  tartózkodása  alatt  bepil−

lantást  nyert   településünk  kulturális életébe. Részt vett

a mindennapok tevékenységében. Így a 12 órás Tánc

programunkból is kivette részét. Néptáncot tanított, a

moldvai csángó tánc alaplépéseit igyekezett megis−

mertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Be kell val−

lani, hogy az egyszerű alaplépések is egyre

nehezebbekké váltak, amint gyorsult a zene. Nagy

élmény volt betekinteni, sőt kipróbálni egy más stílusú

néptáncot. 

Természetesen vendégemmel igyekeztem megismertetni

mindent, ami számunkra érték: a település történetét,

kulturális életünk minden részét, épített és természeti

örökségeinket, borkultúránkat. Jegyzetelt és kattogott a

fényképezőgép folyamatosan. Remélem jól érezte magát

nálunk és sok−sok élménnyel, hasznosítható tapasztalat−

tal tért haza Nagybányára.

OKOSSÁGOK
„Egyetlen dolog rosszabb annál, ha beszélnek

valakiről, mégpedig az, ha nem beszélnek róla.”
Oscar Wilde

„Két szóval elmondhatom, amit az életről 
megtanultam: megy tovább.”

Robert Frost
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ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Köny−

ves  Kálmán  Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő

út  57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné

Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László Munkatár−
sak: Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány Mónika,

Hunkó Emese  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari

Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2011.  JÚNIUS 20.

Tarcali  Hírek

Két kép az Iskola gáláról

Iskola−gála
Hagyományosan idén is műsoros délutánnal mutatko−

zott be a Klapka György Általános Iskola a szülőknek,

érdeklődőknek. A mindennapok oktatási tevékenysége

mellett egyéb elfoglaltságokat is kínálnak a

gyerekeknek. Szakkörökbe járhatnak, versenyeken

vehetnek részt. Bártfainé Varga Györgyi igazgató−

asszony köszöntőjét követően az idei gálán is e

tevékenységek legsikeresebb − úgymond − alkotásait

láthattuk, hallhattuk. Először a Szomszédolás vers és

prózamondó verseny helyezettjeit hallgattuk meg. Az

angol nyelv rejtelmeibe is beavattak az alsósok. Az

iskola színjátszósai humoros jelenetekkel mutatkoztak

be. A nagyok remekül mutatták be a köznapi élet

jellemző karaktereit. A kicsik a nyúl−iskola minden−

napjait jelenítették meg. A program második részében

az alsó tagozatos osztályok az édesanyákat köszöntöt−

ték szép versekkel, dalokkal. A második blokkot a ki−

csik és a színjátszósok közös verses−zenés− mozgásos

koreográfiája zárta.  Köszönet illeti a felkészítő

pedagógusokat és a műsorban szereplő diákokat.

Óvodai ballagás

Zenében is az élen
Széptan Alapfokú Művészeti Iskola (Sátoraljaújhely)

megyei szintű zenei verseny t hirdetett általános iskolák−

nak (művészeti és nem művészeti iskoláknak). Március

9−én Sátoraljaújhelyben rendezett megmérettetésen  II.

helyezést ért el a tarcali Klapka György Általános Iskola

csapata. Igazán értékes könyvjutalomban részesült

Meczner Boglárka, Szabó Tibor, Vízkeleti Zsuzsanna

8.a. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Kovács

Józsefné. 

Gratulálunk a szép sikerhez! 

A tarcali Kikelet Óvoda iskolaérett nebulói május 20−án

vettek búcsút ovis társaiktól és az óvodapedagógusaik−

tól. Tóth Gyuláné óvodavezető irányításával végig

járták az óvoda épületét. Majd a hátsó terasz hűs fedele

alatt az óvodavezető kedves szavait követően szép

műsorral, versekkel, dalokkal és körjátékokkal, köszön−

tek el a legnagyobbak. Végül Kosárkó Jánosné, Kovács

Tiborné óvónéniktől színes lufikat kaptak, melyek

eleresztésével adták hírül mindenkinek: Kiröppentünk!

Iskolások lettünk! Szülők, hozzátartozók meghatódot−

tan vették körül az apróságokat. Sok sikert az iskolában

is!



Tarcali Hírek                                              7   

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

június  hónapban 
névnapjukat ünneplő 

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK

június 1. Tünde

június 8. Medárd

június 10. Margit

június 22. Krisztina

június 24. Iván

június 27. László

június 29. Péter, Pál

Júniusi ünnepnaptár
Június 4.: A trianoni békeszerződés emléknapja.
Az erőszak ártatlan gyermek−áldozatainak világ−
napja
Június 5.: Környezetvédelmi világnap 
Pedagógus nap. Június első vasárnapja

Június 8.: Szent Medárd püspök ünnepe

Június 14.: Véradók világnapja. 
A független Magyarország napja 
Június 19.: Apák napja. Magyarországon június

harmadik vasárnapján

Június 20.: Menekültek világnapja
Június 21.: A zene Ünnepe
Nemzetközi S.O.S.−gyermekfalvak napja 
Június 24.: Szent Iván napja. A nyári napforduló

ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás és tűzugrás egyik

jeles napja.

A csontritkulás világnapja
Június 26.: A kábítószer fogyasztás elleni
küzdelem nemzetközi napja
Közalkalmazottak napja
Június 27.: A cukorbetegek világnapja
Határőrség napja. I. László tiszteletére

Június 29.: Péter − Pál napja. Az aratás kezdő

időszaka

Június 30.: Szent Pál napja 

GYERMEKNAP A

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
Programok 2011. május 29−én   13−19 óráig

a „6 Puttonyos Borfalu”−ban.

13 órától folyamatosan FILMVETÍTÉS:

− Magyar népmesék
−Lecsó

− Barbie: Hattyúk Tava

− A legédesebb történetek 
(Walt Disney)
− Miki Egér, Donald Kacsa,
Pluto kutya
− Démontanya, Avagy ki engedte
ki a szellemeket?
14 óra BEUGRÓ szituációs játék

15 óra ARCFESTÉS

16 óra ASZFALTRAJZ VERSENY  

17:00 zsűrizés  17:30 eredményhirdetés

18 óra KARAOKE

Társas játékok: asztali tár−

sas játékok pl. Jenga, tollas,

hulahopp, pingpong stb.

Meglepi programok és

finomságok várják az

érdeklődőket!

Rendezvények, programok
2011. május−június hónapban

2011. május 29. 13 óra  Gyermeknap a

Művelődési Házban 

Helye: Borfalu udvara és helyiségei

2011. május 15.−június  05−ig A kocsigyártás

fejlődése c. kiállítás

Helye: Borfalu kiállító terme

Nyitva: hétköznapokon  8 órától 16 óráig

hétvégén: 13 órától 16 óráig

2011. május 30. 18 óra Beszélgetések a

Könyvtárban 

Helye: Könyvtár Árpád út 1. 

2011. június 11. Termelői piac

2011. június 18. Bolhapiac

2011. június 20. 18 óra Beszélgetések a

Könyvtárban 

Helye: Könyvtár Árpád út 1. 

2011. június 25. 14 óra Szent Iván −éji Vigasság

− avagy a szerelmesek éjszakája

A nyári napforduló ünnepe. A népi ha−

gyományokat felelevenítő programban modern

szórakoztató elemek ötvöződnek a hagyományos

elemekkel: tűzgyújtás, tűzugrás, népi énekek,

ceremóniák, jóslás, bájital−kóstolás, szórakoztató

programok, kirakodás, vendéglátás. 

A részletes program plakátokon, szórólapokon

olvasható.

K.D.A
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S P O R T
Hogyan tovább FC Tarcal?

Nagy volt a futball−láz nem is olyan régen Tarcalon. 156−47−

es gólkülönbséggel és 10 pont előnnyel a legnagyobb rivális

nagy múltú Sárospatak előtt bajnok lett az FC Tarcal a

megyei II−ben 2009 nyarán. Ez követően újoncként 11.

helyen zárt a gárda a megyei I−ben.

A 2010−2011−es bajnokságban hullámzó produkciót mutatott a

csapat. Egy−egy kitűnő teljesítmény után gyatra meccsek

következtek. Kovács Attila elnököt először a rapszodikus szerep−

lés okai felől kérdeztük.

− Keretünk nem túl nagy létszámú − kezdte beszélgetésünket az

elnök úr. − Olykor 5−6 focistánk is kidőlt sérülés miatt a sorból,

akiket nem tudtunk megfelően pótolni. Van ugyan az ifiben több

ügyes játékosunk is, ám nekik még nincs annyi rutinjuk hogy a

megyei I−ben meghatározó labdarúgók tudnának lenni.

Az ifiből sok esetben a felnőtt keretbe felhozott játékosok miatt

az U−19−es csapatunk  mérlege is sokkal rosszabb lesz a múlt

évinél.

A hogyan továbbról sem tudott az elnök úr túl sok bíztatót mon−

dani.

− A csapat jövője bizonytalan. Legnagyobb szponzorunk a

község önkormányzata − anyagi helyezete miatt − ősztől nem tud

segíteni bennünket.  Keressük a leendő támogatókat,  akik az

önkormányzat helyébe tudnának lépni. Nem könnyű a helyzet. A

megyei I−ért éveken át nagyon sokat küzdöttünk, ha lehet

szeretnénk a megyei elitben folytatni ősztől. 

Nos, ennyit a szomorú valóságról. Azt mellékesen jegyezzük

meg, hogy hasonló gondokról hallottunk  más települések csa−

pataival kapcsolatban is. (Noha ez természetesen nem vigasztal−

ja a tarcali focibarátokat.)

S.O.S tehát a tarcali futballért! Aki tud valamilyen formában

segíteni a klub életben tartásában kérjük keresse az FC Tarcal

vezetőit (Kovács Attila elnököt vagy Ungvári Gyula

szakosztályvezetőt.)

A remény hal meg utoljára!
Mező László

*

GÓLOK − PONTOK − EREDMÉNYEK

Az előző lapzárta óta lejátszott mérkőzések eredményei:

27. forduló: Miskolci VSC − Tarcal 4−0

28. forduló: Tarcal − Abaújszántó 1−1
29. forduló: Aszaló − Tarcal 3−0

30. forduló: Sátoraljaújhely − Tarcal 2−0

31. forduló: Tarcal − Szalonna 6−2−es állásnál a 60. perc−

ben félbeszakadt, mert a vendégek egyik játékosa inzultál−

ta a partjelzőt.

NŐI − FÉRFI − GYERMEK

FODRÁSZAT
VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!

3915 TARCAL, FŐ U. 55.

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL 
SZEMBEN)

Nyári új Nyitva tartás május 1.−től!

Hétfő: 09:00 − 15:00

Kedd: 12:00 − 18:00

Szerda:    12:00 − 18:00

Csütörtök: 12:00 − 18:00

Péntek:            09:00 − 12:00

14:00 − 18:00

Szombat:         09:00 − 13:00

Kedvező árak: pl.: Férfi vágás: 690 Ft.

Női rövid haj vágás+szárítás:1.690 Ft.

(Szárítás rövid haj: 1.000 Ft.,) 

Gyermek vágás rövid: 690 Ft, hosszú:

790 ft. / stb.

Akció: −10% kedvezmény május 31−én

minden árból!

Bejelentkezés:

Szalánczi Zsuzsanna: 06/20−473−90−52      

Bejelentkezés esetén más időpontok is

lehetségesek!

Tarcali Turisztikai

Információs Iroda 

6 Puttonyos Borfalu

Nyitva tartás Szerda−Szombat:

10.00−15.00

Irodavezető: Lakatos Dóra

, Tel.:+36−70/316−89−31 

dora.lakatos@tokaj−turizmus.hu 

Legfontosabb szolgáltatások: − turisztikai

információs anyagok, prospektusok − a

Tokaj−Szerencs TDM garantált program−

jainak értékesítése − szolgáltatásközvetítés a

TDM területén (szállás, étkezés, borkóstolás)

− az ehhez szükséges fotótár néhány napon

belül minden információs ponton elérhető

lesz − WIFI − Ticketportal jegyértékesítés −

EUB utasbiztosítás − képeslapok, könyvek,

kisebb ajándékok.


