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Október az emlékezés hónapja
Eljött az ősz, eljött újra. Hideg éjszakáival, szél−sodorta faleveleivel az elmúlás−
ra emlékeztetve. Ugyanakkor a must vígan erjed a pincében. A szőlőtermesztők
örömére az idei termés minőségben, árban a jó évjáratok számát szaporítja.
A szántóvető ember pedig fog− és ekevas csikorgatva szeretné a jövő évi „Élet”
magvait a földbe juttatni. Nincs könnyű dolga. Ahol tavaly elsüllyedt a sárban a
traktor, ott most szinte földbe szikrát vet a vas a magágy előkészítés közben. Mégis
igyekszik megbirkózni a feladattal. Szerte hét−határban látja ezt, aki nyitott szem−
mel jár.
Fontos számunkra mégis e hónap.
A színei, ha szikrázóan süt a nap, festők ecsetjeire kívánkoznak. Az estékben a
mécsesek lángja jelzi a hősök és az áldozatok hosszú menetét emlékezetünkben, a
Nemzeti gyász napjától a Forradalom évfordulójáig. Bő másfél évszázad eltelté−
vel látjuk−e, a fellobbanó eszmék fénye, majd a megtorlás sötétsége hogyan
ismétlődik?
Látjuk−e a győztes hatalom természete mit sem változik? Legyen bármi is a neve:
abszolutista reakció, vörös−, vagy fehérterror! A reagálás természete hasonlóan
ismétlődik újra meg újra!
Nézzük meg, mi van a mérleg serpenyőjében?
Az egyikben az ellenőrizhetetlen hatalom általi megtorlás. Ez erődemonstráció
és a kicsinyesség iskolapéldája, amely messze túlmutat az erkölcs és a jó ízlés
határain. A politikai hatalom ezzel még saját ostobaságát is kimutatja, hiszen az
értékeket, az eszméket nem lehet kivégezni, felakasztani! Emlékezzünk csak
azokra az 1849−es akasztófákra, melyekre csak a neveket akasztották fel!
Jó kis bornírtság!
A mérleg másik oldalán ott állnak a hősök és áldozatok. Ők is hús vér emberek
voltak, sajátos, egyéni természetükkel, mindegy hogy palotából vagy kunyhóból
származtak. Mit üzen az áldozatuk az utókornak?
Az útkeresés során képesnek kell lenni az egyéni érdekeket a közösség érdeke alá
rendelni! A bajban, nehézségben, válságos helyzetben a különbségek eltörpülnek,
a nézeteltérések elsimulnak a közös értékek mentén.
A hősökre, mint példaképre szüksége van a ma emberének!
Ők a fáklyák, akik azt mutatják, bárkiből lehet hős,− legyenek azok hadvezérek
vagy katonák, egri nők vagy pesti srácok, − ha a szívük és lelkük a helyén van.
Ezért kell októberben meg−megállni, emlékezni és tisztelegni emléküknek,
mécsesek lángjaival melengetni szívünket.
Ha így tesszük, akkor azt is tudjuk, bármilyen helyzetben a mérleg melyik
oldalán kell állnunk.
A hónap végén emlékezzünk meg a reformáció ünnepéről is. Sokan ebben csak
a kereszténység megoszlásának „bűnét” látják.
Pedig Mohács nemzeti tragédiája után a magyarságnak megújító erőforrásként
hozta le az élő belső hit támaszát, az ismételt talpra állás esélyét. A Reformáció
szilárdította meg bennünk európai egyenrangúságunkat. Felismerve a széthúzás, az
irigység, a nemzeti önlebecsülésünk sorsrontó csapdáját.
Hogy milyen hatékonysággal?
Úgy, hogy ma is újra− és újra tanulni kell az ősi leckét! Mindnyájunknak!
Gondolkozzunk el rajta, hogyan tehetünk hozzá egy−egy új téglát a nemzet épít−
ményéhez.
Baracskai László
polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Az emberi nemnek hivatása
nem rontás, pusztítás,
megsemmisítés, hanem
hogy munkáljon, alkosson,
teremtsen.”
Széchenyi István

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület
2011. október 5−i
rendkívüli üléseken történtekről
A 2011. október 5−i rendkívüli
testületi ülésen a Képviselőtestület
a Többcélú Kistérségi Társulási
Megállapodást módosítását tár−
gyalta a jelzőrendszeres házi segít−
ségnyújtás díjkötelessé tétele
miatt. A képviselők döntöttek a
Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíjpályázathoz történő csat−
lakozásról, melynek felhívása a
Polgármesteri Hivatal hirde−
tőtábláján megtekinthető, illetve a
kérelmeket a szociálisan rászoruló
diákok a Hivatal Titkárságán
vehetik át. A pályázatokat 2011.
november 14−ig lehet benyújtani.
Ugyanezen
napirendi
pont
keretében egy nyolcadikos diákot
is támogattak az Arany János
tehetséggondozó Programban való
részvételben.
A Képviselőtestület az ülés végén
megbízást adott a 2012. évi
települési szilárdhulladékkezelési
szolgáltatás
közbeszerzési
eljárásának lebonyolítására.
A testületi ülés jegyzőkönyvei
elektronikusan megtekinthetőek a
6 Puttonyos Borfaluban.
P.Á.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

A nótórius békétlenkedők és be(fel)jelentőkkel az alábbiakat
szeretném közölni:
A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási
Gulyás József Bence 2011.09.26
Főosztálya − állampolgári bejelentésre − kétszeri ellenőrzést
végzett a tarcali Klapka György Általános Iskolában.
Szülei: Boros Barbara, Gulyás József
Az ellenőrzések megállapították, hogy az iskolában vala−
mennyi pedagógus rendelkezik a szükséges képesítésekkel −
Csengeri Gabriella Nádasdi Judit
azaz tanári vagy tanítói diplomával. Valamennyi tantárgyat
Védőnők
az érvényes 2011/12−es órarend szerint, a tantárgy felosztás
alapján olyan pedagógus tanítja, akinek ahhoz megfelelő
jogosultsága van.
Nos ennyit a „tudók” pontos, valódi ismereteiről!
Baracskai László
polgármester

Születések

Házasságkötés

„KÉK”− Hírek
A Szerencsi Rendőrkapitányság 2011. 41. hetén történt
eseményei közül
− 2011.10.13−án 11 óra 02 perc körüli időben a 37−es számú
fő út Szerencsről kivezető szakaszán Sátoraljaújhely irányá−
ba anyagi káros közlekedési baleset történt. A helyszínen
megállapítást nyert, hogy egy tehergépkocsival közlekedve,
annak vezetője Tarcal irányából Szerencs irányába a 37−es
számú fő úton a 29 km 520 m szelvényéhez érve nem tartott
kellő követési távolságot az előtte vele azonos irányba haladó
személygépkocsi mögött, minek következtében hátulról nek−
iütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt.
− A szolgálatban lévő Tarcal székhelyű körzeti megbízott és
társa 2011.10.16−án 03 óra 15 perckor a Tarcal, Fő út 71.
szám előtti járdaszakaszon észlelték, hogy két tarcali lakos
egymást ököllel üti. Velük szemben intézkedést
kezdeményeztek és mindkét személyt garázdaság elkövetése
miatt előállították a Szerencsi Rendőrkapitányságra, ahol
gyanúsítotti felelősségre vonásuk megtörtént.
− Eljárás indult a Tokaj Rendőrőrsön ez idáig ismeretlen tettes
ellen, aki 2011.10.12−én 18:50 és 20:05 óra közötti időben a
38−as fő úton található étterem parkolójában egy szlovák
állampolgár személygépkocsiját zártörés módszerével kinyi−
totta, majd abból laptopot és iratokat tulajdonított el.

F I G Y E L E M!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az országos
Villamostávvezeték Zrt−től kapott tájékoztatás szerint 2011.
október 10−től 2012. május 31−ig a Tiszalök−Szerencs és
Szerencs−Károlyfalva távvezeték szakaszokon a 120 kv−os
távvezetékek felújítási munkálatait végzik.
A munkálatokat az üzemelő távvezetéken vezetékjog alapján
végzik.
A terepen való mozgás során gépeik esetlegesen kárt okozhat−
nak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját kár−
talanítás illeti meg. Kártalanítási igényüket a károsodott ingat−
lanok használói a területen jelenlévő építésvezetőnek szemé−
lyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:
SAG Hungária Kft.
3561 Felsőzsolca, Ipari Park,
Turul u. 3.
Polgármesteri Hivatal

2011. szeptember hónap
− Dr. Nagy Gábor és Dr. Czene Judit
nyíregyházi lakosok szeptember 17−én
kötöttek házasságot községünkben.

Gratulálunk!

Halálesetek szeptember hónapban:
− Gécziné Fehér Ilona (sz: 1950.)
volt Tarcal Kinizsi u. 3. sz. alatti lakos elhunyt
szeptember 8−án,
− Szikora János (sz: 1929.)
volt Tarcal Szabadság u. 1. sz. alatti lakos elhunyt
szeptember 21−én,
− Balogh Gézáné
(sz: Czimbalmos Éva, 1963.)
volt Tarcal Haladás u. 11. sz. alatti lakos elhunyt
szeptember 26−án.

Részvétünk!
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Köszönet nyilvánítás
Köszönjük azoknak akik 2011. 09. 26−án
Kundráth József temetésén részt vettek és jelen−
létükkel megtisztelték.
A Gyászoló család
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Óvodai hírek
Épülünk! Szépülünk! Köszönjük!
Több Tarcalra látogató ismerősöm
megállapította, hogy amióta nem járt
itt (egy éven belüli intervallum) milyen
rengeteget fejlődött községünk. Bez−
zeg náluk, nem változott semmi. Be−
szélgetünk és végigvesszük, hogy mi
minden újult meg és alakult át, rövid
idő alatt.
Egy éve lett átadva az új piac, július
végén az új orvosi rendelők, október
elején az új játszótér, ahová a környék
településeiről is jönnek a kisgyermekes
szülők. Szintén akkor a gyönyörű kö−
zösségi terünk a község központjában,
amely a pihenésnek és az aktív közös−
ségi életnek is színtere lehet és lesz.
Október 23−án nemzeti ünnepünkön
kerül átadásra a felújított és kibővített
új óvodánk, valamint a korszerűsített
és megnagyobbított Konyha és Étkez−
de a Fő úton, amely a községben élő
emberek mindennapjait segíti élhetőb−
bé, kellemesebbé tenni. Még nem is
beszéltem a Fő utca parkjairól, a szé−
pen kialakított virágágyásokról, amely
jó érzéssel kell hogy eltöltse az itt lakót
és ide látogatót egyaránt.
Pesszimista világunkban üde színfolt
ez, amit észre kell venni, értékelni kell.
Köszönettel tartozunk községünk ve−
zetőinek, a Képviselő testületnek, hogy
fontosnak tartották mindezt és tettek is
érte. Pályáztak, biztosították az ön−
részt, ami a mai világunkban nem kis
feladat. Odafigyeltek, hogy színvona−
lasan, jó minőségben készüljenek el a
fejlesztések, mindannyiunk szolgálatá−
ban. Úgy gazdálkodtak, hogy biztosíta−
ni tudják valamennyi intézményük mű−
ködését és nincs eladósodva közsé−
günk, ami szintén nagy dolog. Sok a
fanyalgó, de szerencsére sok a segítő−
kész ember is. Igen, előre, előbbre, és
még előbbre csak összefogással jutha−
tunk. Nem csak kritizálni, elvárni kell,
hanem tenni is, amit tudunk, közös ér−
dekünkben.
Szerencsére a tenni akarást, a jóindula−
tot, az összefogást az óvoda költözteté−
se kapcsán megtapasztaltuk. Október
5−én a gyermekekkel együtt birtokunk−
ba vettük 4 hónap szünet után a meg−
újított, tágas, európai igényeket is ki−
elégítő óvodánkat. Vezetői iroda, ne−
velői szoba, fejlesztő szoba, orvosi

szoba, felnőtt öltöző került kialakításra
az új részben, amelynek mi felnőttek
örülünk nagyon. A gyermekek legjob−
ban a tornaszobának örültek, ahol ked−
vükre mozoghatnak, az óvónők irányí−
tása mellett használhatják a sok mo−
dern tornaeszközt, amit az utóbbi idő−
ben pályázati forrásból szintén besze−
reztünk. Megújultak a csoportszobák, a
fürdőszobák, a teraszok, gyönyörű lett
a bejárati rész, kaputelefon segítségé−
vel lehet bejutni az épületbe, amely a
gyermekek biztonságát szolgálja. A
burkolatok kő, sport padló és laminált
lap, kicseréltük a szőnyegeket, szép
pasztellszínű szalagfüggöny emeli a
hangulatot. A szülők és az idelátogatók
visszajelzése pozitív mindenkinek tet−
szik az épület, mi pedig igyekezni fo−
gunk minél hamarabb otthonossá vará−
zsolni igényes díszítéssel. A további−
akban rövid és távolabbi terveink kö−
zött szerepel az elhasználódott bútorok
cseréje, és az udvari játékkészlet bőví−
tése, amelyre forrásokat keresünk.
Köszönjük, hogy jobb körülmények
között, tágasabb, szebb környezetben
élheti mindennapjait a 110 óvodás és a
15 bölcsődés kisgyermek.
Köszönjük a Református Egyháznak,
Kovács Attila lelkész Úrnak és a veze−
tőségnek, hogy rendelkezésünkre bo−
csátotta az imaházat, ahol a nyári hóna−
pokban és szeptemberben fogadhattuk
a gyermekeket. Az épület felújításában
az önkormányzat jelentős részt vállalt.
Köszönöm a szülőknek, hogy segítsé−
günkre voltak a költözésnél a bútorok
el és visszaszállításában. Tóth Csaba
helyi vállalkozó autókat is rendelkezé−
sünkre bocsátott, és végig részt vett a
pakolásban is az alábbi apukákkal
együtt. (Kovács Tivadar, Krajczár Ró−
bert, Szerencsés József, Bukó András,
Mata Lajos, Glonczi József)
Köszönettel tartozunk az önkormány−
zat szakembereinek is, akik Csekő
Csaba irányításával, jól szervezetten,
aktívan vettek részt a költöztetésben,
és a bútoraink összeszerelésében. Min−
denben segítségünkre voltak, bármit is
kértünk. (Koleszár József, Koleszár
Józsefné, Mészáros Lajos, Takács
László, Borz Zsolt, Urbán János, Vitá−
nyi Zsolt, Cservák József, Iván Zsolt,
Cziperle István, Cziperle Tibor, Ta−

kács József, Recsó Péter, Hornyák
Roland)
Ez úton is köszönöm a kollégáknak, és
a két időszakban nálunk dolgozó köz−
hasznú foglalkoztatásban lévő dolgo−
zóknak is (Nyakó Józsefné, Papp
Zoltánné, Szabó Lajosné, Tóth Alíz,
Horváth Lajosné, Vargáné Bánóczki
Enikő, Lukács Renáta) hogy jól szer−
vezetten megvalósult az összepakolás,
a visszarendezés. Hétvégén és a mun−
kanapokon is reggeltől késő délutánig,
erejüket nem kímélve dolgoztak, hogy
minél hamarabb fogadhassuk a gyer−
mekeket.
Köszönjük Szilágyi Péter Képviselő
Úrnak és feleségének, hogy nagymére−
tű műanyag kosarakat ajánlottak fel
csoportjaink számára, amelyekre nagy
szükségünk van a játékok tárolására.
Köszönjük Bártfai Tibornak, aki ovi−
foci csapatunk edzője, hogy két szép,
nagyméretű szobanövényt ajánlott fel
az aulánk díszítésére, Keresztényi Jó−
zsef úrnak, aki négy láda gyönyörű
érett almával ajándékozta meg gyer−
mekeinket, hozzájárulva az egészsé−
gük megőrzéséhez.
Köszönjük a Magyar Máltai Szeretet−
szolgálat Egyesület Tokaj Esélyterem−
tő Projekt keretében vesszőfonással
foglalkozó csoportja által készített és
tőlük ajándékba kapott vesszőből ké−
szült nagy sátrat, melyet az óvoda első
udvarán helyeztünk el.
A „Köszönöm!” nagyon szép szó, an−
nak is megmelengeti a szívét aki
mondja és annak is akinek mondják.
Használjuk többet!
Örülünk, hogy vezetőink ilyen fontos−
nak tartják intézményünk fejlődését.
Mi dolgozók is folyamatosan megújít−
juk munkánkat, barátságos környezet
kialakításával, változatos módszerek−
kel, sok új fejlesztési lehetőség biztosí−
tásával igyekszünk elérni, hogy minél
tartalmasabb óvodai közegben neve−
lődjenek, okosodjanak gyermekeink,
mire iskolába kerülnek. Mindehhez
szükségünk van a szülők támogatására
is, amelyre a jövőben is számítunk

Tóth Gyuláné
intézményvezető

4

Tarcali Hírek
Közösségi Fórum és Játszótér

Az idei „nyár” utolsó napján 2011. október 7−én
került sor Tarcalon egy sikeres pályázat ered−
ményeinek ünnepélyes avatására. Jelesül a
Nemzeti Diverzifikációs Program keretén belül
a Vidéki Települések Megújítása és Fejlesztése
jogcímen „Közösségi Fórum és Játszótér”
Tarcalon. A pályázatot 2010. január 8−án nyúj−
totta be az Önkormányzat. A pályázat eredmé−
nyes volt, hiszen 2010. 12. 6−án érkező határo−
zat zöld utat adott a megvalósításhoz, amihez a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
43.636.762 Ft támogatási összeggel járult hoz−
zá. Az önkormányzat nettó 1.712.339 Ft önerő−
vel és a 11.337.268 Ft ÁFA összegével járult
hozzá a teljesítéshez.
A tervezéssel a sátoraljaújhelyi FUNDAMEN−
TUM Kft−t bízták meg. Plébán Mihály építész
és Kollányiné Földi Hajnalka kertépítész kitűnő
munkája manifesztálódott a kivitelező
Hrabovszki Gábor encsi vállalkozó első osztá−
lyú kivitelezésében.
A kertépítési−növénytelepítési munkákat a tar−
cali Flora−Ambiente Bt. végezte Erdélyi István
kertészmérnök vezetésével.
A játszóteret jól megközelíthetően a Sportpá−
lyánál alakították ki, ahol a világítást napelemes
kandeláberek biztosítják. Körbekerített, sok ér−
dekes játékkal, kötélpályával ellátott játszótér
az 1−14 éves korosztály nagy örömére készült.
A játszótér körbekerítése a gyermekek biztonsá−
gát szolgálja.
A „Fórum” jól kiegészíti és igazi központtá va−
rázsolja az ABC és a tavaly átadott Piac közötti
eddig rendezetlen területet. Parkolók, rendez−
vénytér, egy 57 m2−es színpad, csobogó, padok−
kal került kialakításra. Éjszaka kellemes nap−
sárgán világító kandeláberek teszik barátságos−
sá Tarcal új közterületét.
Először a játszóteret avatták fel. A polgármeste−
ri köszöntő után a helyi római katolikus plébá−
nos Szűcs Zoltán szentelte fel és a református
egyház tiszteletese, Kovács Attila áldotta meg.
A szalag átvágását követően a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda Őzike csoportja kis
műsorral köszönte meg az Önkormányzat gon−
doskodását.
A Fórum−avatás − polgármesteri köszöntő előtt −
az Örökifjak Asszonykórus kedveskedett nép−
dalcsokorral. Ezt követően Ötvös Éva színmű−
vésznő tolmácsolásában rabul ejtett bennünket
József Attila: Dunánál című verse.
A tér bejárása után a 6 Puttonyos Borfaluban
köszönte meg az Önkormányzat a projekt meg−
valósításában részt vállalók munkáját.
Baracskai László
polgármester

Felvételeink az avatási ünnepségen készültek
Foto: Kovács Balázs
NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT
3915 TARCAL, FŐ U. 55.
(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)
Új téli nyitva tartás!
Hétfő: 09:00 − 15:00 Kedd, Szerda, Csütörtök: 11:00 − 17:00
Péntek:
09:00 − 12:00 14:00 − 17:00 Szombat: 09:00 − 13:00
Kedvező árak: pl.: Férfi sima vágás: 750 Ft./Női vágás+szárítás rövid: 1750
Ft., Közepes: 1.850 Ft., Hosszú : 1950 Ft. /Gyermek vágás: 750 Ft/ Szárítás
rövid haj: 1.000ft. ,stb. Akció: −10% kedv.október 29.én minden frizura árából!
Új szolgáltatás:
HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK
EURÓPAI JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL!
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473 9052
Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu
Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka Szer−
kesztő: Mező László Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány
Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft.
Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2011. november 18.

Tarcali Hírek

TÁMOP 3.2.11/10−1−2010−0042
Projektzáró rendezvény
A Tarcali Diáksport Egyesület 2010 márciusában TÁMOP − 3.2.11 sz.
pályázatot nyújtott be Szabadidős tevékenységek fejlesztése Tarcalon,
melyet sikeresen meg is nyert. A nyertes összeg: 19 526 300 Ft, hangzott el
a projektzáró rendezvényen a Borfaluban 2011. szeptember 22−én. A kiírás
feltétele volt, hogy a programban működjön együtt 4 ált. iskola és egy óvoda.
Így esett a választás Szerencs, Megyaszó, Tiszalúc és Tarcal iskoláira és
Tarcal óvodájára. A pályázat támogatta a településeken zajló edzéseket, ter−
mészetesen különböző sportágakban, a megrendezésre került versenyeket a
különböző településeken, és minden iskolának 2−2 nyári táborozáshoz adott
anyagi segítséget.
A rendezvényen megjelentek az érintett települések polgármesterei, igaz−
gatói, testnevelő tanárai és természetesen minden településről a gyerekeket
képviselők egy csoportja. A projekt manager beszámolója után feltehették
kérdésüket és elmondhatták kiegészítésüket a hozzászólók. Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a közoktatási
törvény kapcsán a sportfoglalkozásokban (mindennapos testnevelés) is
várhatók a fia−talokat érintő pozitív változások. Az érdeklődők
megtekinthették a másfél éve tartó rendezvényekről készült portfóliókat,
fényképeket. Állófogadás zárta a délutáni rendezvényt.
Lovasné Tóth Judit
projektmanager
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Bozsik kupa 2011.
Sikeresen szerepelt iskolánk fiúcsapata az U
9 és U 11 Szerencsen mindkét fordulón a
Bozsik kupán. Az U 9 −esek, ők a 2. osztá−
lyosok, mindkét alkalommal győzelmet arattak
Tokaj, Szerencs, Tállya, Mád csapata ellen.
Csak Megyaszó csapatától kaptak ki.
Az U 11 −esek, ők a 3. és 4. osztályosok, az
első alkalommal jobban a második alkalommal
gyengébben szerepeltek. Ők mindkét alkalom−
mal megverték Megyaszó csapatát, viszont
mindkét alkalommal kikaptak Tokajtól, Tállya
ellen egy vereség és egy győzelem, döntetlen
és győzelem Máddal, és döntetlen Szerenccsel.
A következő forduló az őszi szünetben lesz.
Ezeken a mérkőzéseken nincsenek bírók, csak
játékirányítók. A szabályokat maguknak a
gyerekeknek kell ismerniük. Az U 9− 15
perces meccseket, az U 11− 20 perces
meccseket játszik a sorsolásnak megfelelően,
épp úgy mint a nagyok. Ezeken a versenyekre
a labdarúgó szövetség által kiállított játék
engedéllyel lehet játszani, amely természete−
sen pénzbe kerül. Ezt az összeget a Tarcali
Diáksport Egyesület fizette ki, amely közel 20
000 Ft−ba került. A versenyekre való szállítást
Önkormányzatunk állja. Én az éven járok
velük, de számomra is élmény az egyszerre 6
pályán zajló meccsek látványa, az önfeledt
játék és győzni akarás. A rangadók végén a
gyerekek jutalomként a sportszerű maga−
tartásét és játékért, csokoládét kapnak.
Lovasné Tóth Judit

BÁTHORI ISTVÁN
KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
Szerezzen érettségit vagy OKJ−s szakképesítést munka mellett
TARCALON
A Báthori István Középiskola és Szakiskola Tarcali Tagintézménye
felvételt hirdet a 2011/2012. tanévre esti tagozatú gimnáziumi és
szakközépiskolai oktatásra!
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 20.00 óra közöt−
ti időpontban). Olyan tankötelezettségi korukat betöltött érdeklődőknek
kínáljuk, akik munkájuk, vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az
érettségi bizonyítványt vagy az érettségire épülő választott szakképesítést
megszerezni. Miért érdemes nálunk tanulni?
− Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
− Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
− Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk a tanulmányi
idő lerövidítésére.
Választható OKJ szerinti szakmák:
− Pénzügyi−számviteli ügyintéző
− Gazdasági informatikus
− Műszaki informatikus
Szakképző évfolyamunk első szakképesítés megszerzése esetén államilag
támogatott képzés formájában vehető igénybe.
A 2012. januárban induló képzésekről érdeklődni és további felvilá−
gosítást kérni
Bártfainé Varga Györgyi
tagintézmény−vezetőtől lehet az alábbi telefonszámon:
30/416−2053
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Must−nap Tarcalon

A tarcali művelődési ház szervezésében megvalósuló hagyományos őszi programon
több érdekes tevékenységet kínáltunk a látogatóknak. Must napi rendezvényünkön a ha−
gyományos szőlőfeldolgozás tevékenységének lépéseit bemutatva és kipróbáltatva
igyekeztünk érzékeltetni a szüreti munkák szépségeit és nehézségeit. Kipróbálhatták a
szőlő darálását, meghúzhatták a szőlőprést, a kicsöpögő mustot is megkóstolhatták az
érdeklődők. Könyvek kiadványok, fotók megtekintése egészítette ki a gyakorlati tevé−
kenységet. „Tarcal népélete” c. állandó kiállítás alkalmat adott a szőlőművelés fázisai−
nak, a hordókészítés − a kádár mesterség eszközeinek, valamint jó néhány Tokaj−hegy−
aljai pincészete borainak megismerésére.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület − Tokaji szervezete a Tokaji Esélyterem−
tő Projekt keretén belül többek között 4 tarcali lakos sajátítja el a vesszőfonást. A ren−
dezvényhelyszínén látványfonással egybekötött termékbemutatót tartottak. A vessző−
fonás, használati és dísztárgyak bemutatója nagy sikert aratott a látogatók számára. Idő−
szaki kiállítás is színesítette a programot. Janzsó Imréné 165 db−os hímzett falvédő−
gyűjteményéből 64 db volt látható, megcsodálható. Igazán szép őszi napon gyermek és
felnőtt számtalan élménnyel gazdagodhatott. Ez úton is köszönetet szeretnék mondani
Leskó Imre, Erdélyi Endre és Osváth Zoltán uraknak, hogy nagy szakmai hozzáértéssel
megmutatták az érdeklődőknek a hagyományos szőlőfeldolgozás lépéseit. Vinnai
Károly képviselő úr rendkívül finom, zamatos szőlővel járult hozzá a rendezvény sike−
réhez, köszönjük.

Szöveg és fotók: D. A.

Programok a szépkorúaknak
Kedves Szépkorúak!
Ismét eltelt egy év és Önöket ünnepeljük,
Nem csak most kellene, ezt tudjuk és érezzük.
Hiszen egész évben szüntelen dobog a szívünk
Mutatja, hogy élünk és árad szeretetünk.
Kezünket nyújtjuk, segítünk:− ha kérik!
Ám, füleink a csöndet nem mindig értik.
Kérünk hát mindenkit, aki segítségre vár,
Vagy környezetében segítségre szorulót lát,
Bátran szóljon! − Megyünk és segítünk, amiben csak
tudunk,
Hiszen fürdetünk, takarítunk, mosunk és vásárolunk,
Ügyet intézünk, ebédet viszünk, csak szólni kell!
Néma gyereknek anyja sem érti a szavát!
A mondás így szól,− és ez helytálló
Hely van az Idősek Klubjában és a társaság is jó!
Nem kell egyedül lenni hosszú téli napokon,
Ha programokkal telhet az idő, és jó a tartalom.
Várjuk hát a jelentkezés, hívjanak bátran!
580− 458 az Idősek Klubjának a száma.
Most pedig az Idősek hete keretében kínáljuk programunkat
és várjuk, hogy betérjen!
10. hó 25−én 9.00 Varga Lajos képviselő úr mutatja be méz
fajtáit, jótékony hatásukat ismerteti.
10.hó 26−án 10.00 A Kikelet Napköziotthonos Óvoda egy
csoportja az időseket köszönti.
10. hó 27−én 9.00 A test, lélek, szellem harmóniájának
fontosságáról beszél az intézményvezető.
11.hó 02−án Közkívánatra 1−2 régi magyar film
megtekinthető.
11.hó 03−án Közös éneklés, nótázás, versmondás.
11.hó 04−én Élmény lesz a közös sütés, kóstolás.
A fenti napok bármelyikén az érdeklődőket nagy−nagy
szeretettel várjuk. A vérnyomás és vércukor mérést is igény
szerint tartjuk.
Az Idősek Klubja gondozónői és az intézményvezető:
Szász Béláné

„Isten Hozta Kedves Vendég” − falvédő kiállítás
Százhatvanöt hímzett falvédőt gyűjtött össze Janzsó Imréné.
Ebből 64 volt látható a tarcali Borfalu kiállító termében október
24−ig. A tárlat anyaga a múltszázad mindennapi életébe nyújtott
bepillantást. A hímzések szövegezése életbölcsességeket fogal−
maz meg sok esetben humoros formában. Témák között meg−
található a hétköznapi élet szinte valamennyi mozzanata: gyer−
mek és felnőtt kapcsolat, udvarlás és szerelem, csalódás és sza−
kítás, háztartás stb. − stb. . A kiállított falvédők legfiatalabb
darabja is már úgy 30 éves, a legrégebbi korát a tárlat meg−
nyitóján tudtuk meg 100 éves. Témájában rendkívül egyedi
kiállítást közel ötszázan látogatták meg.

Tarcali Hírek
NOVEMBERI ÜNNEPEINK
November 1.: Mindenszentek napja. Ezen a napon
emlékezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint
nem szerepelnek az egyházi naptárban.
November 2.: Halottak napja. Az ünnep a IX. század óta
kötelező az egész katolikus egyház számára.
Mindkét nap a halottakra való emlékezés napja. Azt a hetet
melyre a Halottak napja esik halottak hetének nevezik.
Szokás ilyenkor a temetőbe, elhunyt családtagok sírjához
kilátogatni, a sírokat rendbe tenni, gyertyát, mécsest gyúj−
tani. A lámpát égve hagyták sok helyen, hogy a hazaláto−
gató lélek szétnézhessen. Ahány halottja van a családnak
annyi gyertyát kell gyújtani.
November 3.: A magyar tudomány napja. 1825−ben ezen
a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét Széchenyi István
gróf a Tudományos Akadémia létesítésére.
November 4.: Az emlékezés napja Magyarországon. Az
56−os forradalom és szabadságharc elesett hősei és
áldozatai előtt tisztelgünk ezen a napon.
November 7.: Nemzetközi rákellenes világnap. A
daganatos megbetegedések elleni küzdelem fontosságára
kívánja a társadalom figyelmét irányítani.
November 11.: Szent Márton ünnepe. A tél kezdetét jelzi.
Ezen a napon hagyományosan libát ettek a paraszt csalá−
dok, úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik, egész
évben éhezni fog. Általában erre a napra forr ki az újbor, a
kicsit még csípős ízű nedűt Szent Márton boraként is
emlegetik.
November 13.: Cukorbetegek napja. Fredrick Grant
Banting, az inzulin feltalálójának születésnapja.
November harmadik hete: a magyar népdal és népköltészet
hete.
November 17.: Füstmentes Nap. Az Egészségügyi
Világszervezet kezdeményezésére a nap különböző ren−
dezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak
nincs joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak.
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja, ezen a
napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek
jogairól szóló egyezményt 1989−ben.
November 22.: A magyar közoktatás napja.
November 25.: Magyar labdarúgás napja.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 27.: A magyar véradók napja. A Magyar
Vöröskereszt 1987−ben javasolta, hogy 1988−tól legyen a
véradók napja, emlékezve arra, hogy először 1954. novem−
ber 27−én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros
véradóknak. A Nobel−díj alapításának napja.

Cooper & Taylor Faablakgyártó Kft
Fő Profil: Épületasztalos−Ipari termékek gyártása Euro68
Falcrendszerű Hőszigetelt Fa Nyílászárók gyártása
KEDVEZŐ áron akár teljes körű kivitelezéssel−Felmérés−
Gyártás−Felületkezelés−Szerelvényezés−Üvegezés
− A nyílászáró elhelyezése előre kihagyott falnyílásba−
Szegőlécezés−Ablakpárkány felrakása
− Hőszigetelt faablakok, hőszigetelt bejárati ajtók − Építői−
pari felhasználásra szánt fatermékek: Gerenda, szarufa,
tetőgerenda − Szauna, áthelyezhető mobil ház, lakás
gyártása
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SZERETETTEL KÖSZÖN−
TJÜK
a november hónapban névnapjukat
ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
november 1.: Marianna
november 5.: Imre
november 11.: Márton
november 19.: Erzsébet
november 22.: Cecília
november 25.: Katalin
november 30.: András

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2011 november hónapban
október 28 − november 23−ig Schlosserné Báthory Piroska
képzőművészeti kiállítása
Nyitva: munkanapokon: 10 − 16 óráig
október 27 − november 04−ig Idősek hete keretén belül
programok az Idősek Klubjában
november 07. 18 óra Hétfő esti beszélgetések
„Útravaló a lélekhez” c. Böjte atya előadása − filmvetítés
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 12. 15 óra Idősek köszöntése − műsoros
vacsora−est
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 12. Termelői piac
november 16. 8h− 10 h Zempléni Hulladékkezelő Kht.
fogadóóra
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.
november 19. Bolhapiac
november 19. 19 óra TT Dance jótékonysági Bál −
Belépő: 3500−Ft, mely egy db tombolaszelvényt tartalmaz.
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 27. 15 óra „Látóhatár” címmel Bodnár Ildikó
képzőművészeti kiállítás−megnyitója
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren
Részletes információk:
plakátokon, szórólapokon és
www.tarcal.hu oldalon.
További információ: Kné Drozda Aranka
06−30/458−73−01; 47/380−177; 47/580−008
A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek
a facebook internetes oldalamon.
− Beltéri ajtók,pince ajtók, zsalugáterek, árnyékolás, lépcső,
korlát
− Konyhabútor, irodabútor egyedi méretre gyártása
Októberrel kezdetét vette a Rendkívüli Őszi Konyhabútor
AKCIÓ !!!
Részletekért és Árakért nézze meg a cég Honlapját vagy
Facebook oldalát!
Ügyvezető − Bodnár Zoltán − 06 20/931 18 58
Közösségi:
http://www.facebook.com/cooper.taylorkft
Honlap: http://www.faablakgyartas.hu
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SPORT
Országos Rapid Senior Sakkverseny Tarcalon
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre településünkön az
idősebb korosztályt megszólító verseny. A cél versenyzési lehetőség
biztosítása senior korú sakktársak számára, a sportbarátság ápolása,
valamint a sakk sportág, Tarcal és a borvidék népszerűsítése. A
B−A−Z Megyei Nyílt Senior Rapid sakkbajnoki címének eldöntése.
A verseny rendezője B−A−Z Megyei Sakkszövetség Döme Aladár
elnökletével és Tarcal község Önkormányzata. A verseny fővédnöke
Baracskai László − Tarcal polgármestere volt. A bajnokságnak a tar−
cali 6 Puttonyos Borfalu adott méltó helyszínt. A versenybírói tisztet
Kristóf Péter, nemzetközi versenybíró Edelényből, valamint Szabó
László, országos versenybíró Felsőnyárádról, látták el. A verseny 7
fordulós volt svájci FIDE rendszerben, Swiss Master 5.5 program−
mal, 2 x 15 perces játékidővel. A megmérettetésen bárki indulhatott,
aki 1956−ban vagy korábban született.
A szellemi tornára 41 fő jelentkezett, az ország 22 településéről. A
verseny díjazottjai:
Fődíjak:
1. Csala Imre (6.5) Kecskemét TÁKISZ Kupa, 2. Benicsák János (6)
Piremon Nyíregyháza, 3. Szurovszky Elek (5.5) Füzesabony SC, 4.
Szulics Imre (5.5) FETIVÍZ Nyíregyháza, 5. Orbán Zoltán (5)
Tiszaújváros SC, 6. Albert János dr. (5) Zsámbék Sakkbarátok, 7.
Szilágyi Sándor (4.5) FETIVÍZ Nyíregyháza, 8. Trembácz László
(4.5) Piremon Nyíregyháza, 9. Nagy Kálmán (4.5) Berentei Sakk−Kör
SE, 10. Kántor Sándor dr. (4.5) Debreceni Sakkiskola, 11. Lőrincz
Ottó dr. (4) Berentei Sakk−Kör SE, 12. Tóth József (4) Encs VSC −
Edelényi VSE.
Különdíjak:
Legidősebb induló: Kincses László (3) Kazincbarcika VSC Legjobb
'30−as évek: Tóth Zoltán Sr. (4), Berentei Sakk−Kör SE, Legjobb '40−
es évek: Jenet Barnabás (3.5), Szendrő VSSZK, Legjobb '50−es évek:
Suhajda Sándor (4) Tiszaújváros SC, Legjobb Fide−Élő nélküli:
Katona József (3) EK − Kecskemét, Legjobb Tokaj−Hegyaljai: Balogh
Imre (4) Szerencs VSE.
B−A−Z Megye Senior Rapid egyéni Bajnokság
Bajnok: 1. Szurovszky Elek (5.5) Füzesabony SC, 2. hely Orbán
Zoltán (5) Tiszaújváros SC, 3. hely Nagy Kálmán (4.5) Berentei
Sakk−Kör SE.
Rendezvény támogatói értékes tárgyjutalmakkal segítették a verseny
sikeres lebonyolítását: Baracskai László polgármester − Tarcal önkor−
mányzata, Gróf Degenfeld Kastélyszálló, Andrássy Rezidencia Wine
& Spa Tokaj−Hegyalja Hotel *****, Svájcilak Kft − Nyíregyháza−
Sóstógyógyfürdő, Dereszla Pincészet Bodrogkisfalud, Degenfeld
Szőlőbirtok Tarcal, Kereszthegy Pincészet − Tarcal, Bor Bazilika
Panzió− Tarcal, Hungarys Aurum Kft Szerencs, Árpád hegy Pincészet
− Szerencs.
A díjátadást követően este−
béden pihenhették ki
fáradalmaikat a sakk
szerelmesei.
Szurovszky Elek
(jobbra) a Senior
Rapid megyei bajnok
és Döme Aladár a
Megyei Sakk Szövetség
elnöke

Újabb Tarcal FC pontok
A Tarcal FC megyei II−es labdarúgó csapata
előző lapzártánk óta újabb pontokat szor−
goskodott össze, amelyet nagyon meg kell becsül−
ni! Eredmények:
6. forduló: Boldogkőváralja − Tarcal 2−2
7. forduló: Tarcal − Szerencs 3−3
8. forduló: Karcsa − Tarcal 2−0
9. forduló: Tarcal − Kenézlő 1−3
(mező)
HAJRÁ TARCAL!

Aradi Vértanúk emlékfutás és csúcsfutás
Szép őszi napon került megrendezésre immáron ne−
gyedik alakalommal az Aradi Vértanúk Emlékfutás
és Csúcsfutás. A versenyek előtt ünnepségen idéztük
fel a Vértanúk utolsó napjának eseményeit. Ezt köve−
tően Baracskai László polgármester úr a történelmi
esemény máig ható üzenetét fogalmazta meg beszé−
dében. A versenyekre a 41 fő nevezett.
Aréna Staféta. 34 fő teljesítette a távot. A legfiata−
labb távot teljesítő Német Nikolett (8 év) volt. Vala−
mennyien emlékérmet vehettek át a verseny fő szer−
vezőjétől: Kovács Attilától, többszörös magyar, Eu−
rópa− és Világbajnok második helyezett tájfutótól.
Aradi Vértanúk Csúcsfutás
Az 5.5 km−es távot hatan teljesítették.
18 év alatt: 1. Szabó Richárd Tarcal 2. Császár Le−
vente Tarcal, 19 év felett: 1. Poczkodi András
Tarcal, 2. Rózsa Péter Bánréve, 50 év felett: 1. Bogár
László Nyíregyháza, 2. Pallos Zoltán Miskolc
Gratulálunk valamennyi versenyzőnek, emlékező−
nek! Képünkön balról: Pallos Zoltán Miskolc,
Poczkodi András Tarcal, Bogár László Nyíregyháza

HIRDETÉSEK
TARCALON, 2 bejárattal, 2 generációs családnak megfe−
lelő, parasztház típusú ház (új ablakkal) eladó. Vállalkozás−
nak, gazdálkodásnak alkalmas portával, parkkal, pincével,
borházzal. Turisztikai elképzelés is megvalósítható. Árban
megegyezünk. Érd: 06/46/741−186; 47/380−519
*
TARCALON, frekventált helyen 88nm−es, alápincézett
családi ház, (2 szoba, konyha, spájz, fürdőszoba, előszoba,
terasz), külön nyári konyhával, sok melléképülettel, nagy
udvarral, kerttel eladó. Gazdálkodásra, illetve vállalkozásra
is alkalmas. A lakás bútorozva, v. anélkül is megvásárolha−
tó. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni: +36−52−425−506,
vagy +36−48−788−672 számon.

