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Tarcali Hírek
A hónap igéje: 

„Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod 
szerint járjak.”        /Zsolt 86,11/

Január − új esztendő, új remény
Azt hiszem, hozzám hasonlóan sokan vegyes érzelmekkel lépték át

az Óév küszöbét. 

Ezekben az érzésekben ott voltak a múlt eseményei, bánatai, örömei,

a lerakott és megmaradt terhek. A küszöb innenső oldalára áthozva

reméljük, az idén megszabadulunk tőlük. Talán mégis a legnagyobb

dolog, ami tarisznyánkban úti−elemózsiaként − „doppingként” −

benne van: az a REMÉNY. Tudjuk mindnyájan, ez az a szalmaszál,

ami kimenthet bennünket a mindennapok hullámveréséből.

Bármilyen rémisztőek is a hullámvölgyek és hullámhegyek. Jó volt

a múlt héten részt venni az Ökumenikus imahét alkalmain. A napi

igék, melyek az „úton járás” tanítását szolgálták, remélem odatalál−

tak a testvérek szívéhez. Mindhárom alkalommal énekeltük a „Bár

szétszakadva él az Egyház…” kezdetű éneket, mely az Ökumené

indulója is. Nos, az énekversek sorai akár a mindennapi életünkben

is adhatnak fogódzót, tanácsot. Nem ártana, ha a politikai és gaz−

dasági vezetőink nem csak hangoztatnák a keresztény gyökerűséget,

hanem fellapoznák és elmélyednének a keresztény énekeskönyvek

szövegkörnyezetében. 

Az egyszerű, hívő embereknek természetes mondanivalót, talán Ők

is megértik. Mert nem ártana egy kis Ökumené − egységre törekvés

− ennek a nemzetnek, az országnak sem!

Január a tervezés hónapja is!

A múlt évről a zárszámadás hosszabb−rövidebb idő alatt elkészül.

Vele párhuzamosan az Új évet tervezni is kell. A 2012−es év,

ahogyan a korábbiaknál már megszoktuk, nem lesz könnyebb, mint

az előző. De hát, könnyű−nem könnyű, az életnek  menni kell. A

feladatokat meg kell valósítani. A rászorulókon segíteni kell. Aki

dolgozni akar, annak munkát kell biztosítani. A betegnek orvos, a

gyereknek tanítás kell.

Na és persze, egymáshoz türelem! A nehézségeken, a gondokon

ennek hiányában nem átjutni, hanem elsüllyedni lehet. 

Ha ünnep van, ünnepelni kell. Az ünnep − fény a homályban, a sötét−

ségben. Ne szürküljünk bele a mindennapokba!  

A korábbi sorokban említett énekre visszatérve: „Ha el is választ

annyi korlát, Testvérnek testvér adj kezet! és akkor utunkra hull a

tiszta fény: Szeretet, hit, s örök remény.”

Ezzel a reménységgel kívánok minden tarcali lakosnak egy jó, ered−

ményes és szép 2012−es esztendőt!

Baracskai László

polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Az iskolának az a feladata, hogy a

kérdezést  természetes és leküzdhetetlen
szokásunkká tegye.”  

Örkény István

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2011.  december 21−i

üléseken történtekről

A 2011. december 21−én megtartott ülésén

a Képviselőtestület módosította a helyi

szilárdhulladék−kezelési közszolgáltatás

rendjéről, a településtisztaság egyes kérdé−

seiről és a közszolgáltatási díjról szóló ren−

deletét, és megvitatta az ivóvízellátásra

vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

Ezek után a képviselők elfogadták a

Települési Környezetvédelmi programot,

majd megvitatták a Világörökségi

Tervtanács létrehozására, működésére

vonatkozó javaslatot.

Baracskai László polgármester tájékoztatta

a Képviselőtestületet a Többcélú

Kistérségi Társulásban végzett

munkájáról, valamint a 2011−ben benyúj−

tott pályázatokról. 

Sor került az Önkormányzat Bizottságai

elnökeinek beszámolójára a 2011. éves

munkájukról, majd a Testület jóváhagyta a

2012. évre vonatkozó munkatervét. 

Az ülés további részében a képviselők

meghatározták a köztisztviselői teljesít−

ménykövetelmények alapját képező 2012.

évi kiemelt célokat, illetve a Klapka

György Általános Iskola vezetése beszá−

molt a tanulóelvándorlás megakadá−

lyozására tett intézkedésekről. 

Az ülés végén képviselői indítványok,

javaslatok hangzottak el. 

A Képviselőtestület üléséről készült

jegyzőkönyv megtekinthető elektronikus

formában a 6 Puttonyos Borfaluban. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Halálesetek december

hónapban:

− Tóth Sándor (sz: 1934.)

volt Tarcal Széchenyi u. 10.  sz. alatti lakos

elhunyt december 9−én,

− Mihalik József (sz: 1954.)

volt Tarcal Szeles u. 11.  sz. alatti lakos elhunyt

december 18−án,

− Fehér Sándor (sz: 1935.)

volt Tarcal Móricz Zs. u. 1/1.  sz. alatti lakos

elhunyt december 20−án. 

Részvétünk! 

Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Házasságkötés és születés decemberben nem

volt.

Köszönetnyilvánítások 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk Tóth Sándor temetésén

megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk  Mihalik József temetésén

megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak, sír−

jára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk Fehér  Sándor

temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osz−

toztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló családKiadja: a község önkormány−

zata Szerkesztőség:
6 Puttonyos Borfalu Tarcal.

Tel.: 47/580−008  Főszerkesz−
tő: Kovácsné Drozda Aranka

Szerkesztő: Mező  László Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Nagyné

Sárkány Mónika,  Hunkó Emese  Nyomdai munkák: Budai Nyomda−

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2012.  február 20.

Tarcali Hírek
Anyakönyvi statisztika 2011. évről

Községünkben az elmúlt évben 13 házasságkötés

történt.

A tarcali lakosok közül 43 személy halt meg, ebből

18 fő a településen.

TARCALI

SZINJÁTSZÓ

KÖR
Szíverősítő

− orfeum −

Szerelem, szeretet és barátság jegyében

Kabarék, Versek, Játék.

2012. február 25−én szombaton 17.30 órától

Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu, 

Rákóczi út 4.

Belépés díjtalan!

Felajánlásokat 
elfogadunk!

„Szíverősítő” versíró pályázat!

A Tarcali Színjátszó kör versíró pályázatot hirdet

szerelmes vers kategóriában.  

Korcsoportonként a legjobb munkát díjazzuk!

I. korcsoport: 6−15 éves

II. korcsoport: 15−25 éves

III. korcsoport: 25−40 éves

IV. korcsoport: 40 év felett

A verset jeligével és a korcsoport feltüntetésével, a nevet

és az elérhetőséget pedig külön, zárt borítékba (amire

ráírják a jeligét) kérjük leadni a következő helyeken:

„6 Puttonyos Borfalu” postaládája vagy  

Községi Könyvtár (nyitvatartási időben).

Leadási határidő: 2012. február 15.
Eredményhirdetés és a legjobb munkák bemutatása:

2012. február 25, „6 Puttonyos Borfalu”, 

Szíverősítő Orfeum
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Üstökös
Az „üstökös” Tarcalon csapódott be először. Hogy

miért?

Bodnár Ildikó életében első alkalommal nyílt

önálló kiállítása a tarcali Borfalu kiállítótermében.

Borsos István szobrászművész  e szavakkal jelle−

mezte megnyitóbeszédében az alkotót és munkáit:

„Kis túlzással mondhatom, hogy Bodnár Ildikó

üstökösként tűnt fel a képzőművészetek egén!

Festményeit nézegetve rögtön megragad bennün−

ket képei derűs színvilága. Mintha a Nap sütne!

Ahogyan finom hideg és meleg színárnyalatoknak

olyan harmóniáját teremti meg, ami kellemes a

szemnek és a léleknek. A festmények finom raj−

zokkal gazdagon díszítettek. Ezek a rendkívül

könnyedén odavarázsolt rajzok részei a képnek,

üzenetet közvetítenek felénk! S itt jön a varázslat:

Olyan a festmény, mint egy képregény. Mély

emberi gondolatokat hordoznak. Munkái fest−

mények és grafikák is egyszerre. Rajzait fan−

tasztikus motívumgazdagság jellemzi. Nemcsak

fest, rajzol, de ír is. Írásai képszerűek, festményei

HÍREK KÉPEN −KÉPES HÍREK

líraiak. Így olvad össze az irodalom a festészettel. Komplex

művészet ez, amit Ildikó csinál! ”

A kiállítóteremben adventi−karácsonyi hangulatot teremtett

dekorációi is. Asztali, ajtó és ablakdísz,  csodaszép ha−

gyományos adventi koszorú ékesítette a termet.  Mind−mind

természetes anyagból!  Nem csoda, hisz szakmáját tekintve

virágkötő−designer. Az advent első vasárnapján nyílt tárlatot

december végéig csodálhatta meg a közönség. 

„Karácsonyi rege

Ha valóra válna,

Igazi boldogság

Szállna a világra.”

Ady Endre e szép gondolata jegyében kezdődött és zajlott le karácsonyi

ünnepségünk a Borfaluban december végén. Karácsonyi ajándékvásárral

egybekötött ünnepségen az általános iskola színjátszói segítségével

visszarepültünk az időben és a kis Jézus jászola előtt találtuk magunkat.

Átélhettük a csoda pillanatát. A gyermekek ügyesen megoldották a rájuk

bízott feladatot. Nagyon szép előadással kedveskedtek a szüleiknek és a

közönségnek. Váraljai Angéla tanárnő lelkiismeretes munkáját dicséri az

Bodnár Ildikó (jobbra) testvérével

előadás. Hangszereken tanuló diákok

is megmutatták tudásukat.

Karácsonyi dallamokat játszottak, ki−

ki tudásának legjavát mutatva.

Az  általános iskola énekkara idén

nagy igyekezettel készült s állította

össze ünnepi koncertjét Kovács

Józsefné tanárnő vezetésével. 

Szép dallamok tolmácsolásával

ajándékozták meg a hallgatóságot.

Ádám Laura csodálatos énekével

zárult településünk karácsonyi műso−

ra. Ezt követően finom illatos teával,

forralt borral és mézessel kínáltuk a

vendégeket. A Borfalu dolgozóinak

és a szülők közösségének köszönhet−

tük e finomságokat.

Képünkön: 

A betlehemi jászol körül 

Kép és szöveg:

Drozda Aranka

További képek a facebook 

oldalamon.
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Betlehemeztek
Az általános iskolások kis csoportja karácsony

előtti napokban pásztorjátékkal járta településünk

utcáit. Mindenki mosolyogva fogadta, elismerését

fejezte ki Baracskainé Sveda Erzsébetnek,

Csöpike néninek, hogy felelevenítette és betaní−

totta ezt a régi népszokást. A gyerekek nagy

szeretettel adták élő mindenütt kis jelenetüket.

Meglátogattak idősebb néniket. Beköszöntek az

idősek klubjába, az óvodába, boltba. A pol−

gármesteri hivatalba is szívesen fogadták a kis

csoportot. Mindenütt, a szokásoknak

megfelelően, meg is vendégelték őket vagy

útravalót adtak. Az idén is visszavárják őket.
Előadás közben a polgármesteri hivatalban

Magyar Kultúra Napja
Idén 10. alkalommal került megren−

dezésre nemzeti himnuszunk születés

napján településünkön a Magyar Kultúra

Napja. A szokásostól eltérően nem

nemzeti értékeinket, szellemi és épített

örökségeinket, hagyományainkat, nyelvi,

irodalmi és történelmi emlékeinket tártuk

a közönség elé. Az évszázadok során

nemzeti himnuszként énekelt műveket

mutattuk be a megjelenteknek az első

részben. A második egységben Kölcsey

Ferenc Himnuszát Kovács Balázs János

mondta el, igazán kiváló előadásban.

Berecz Ágnes  a költő személyét méltat−

ta. A harmadik egységben a határainkon

túli magyarság himnuszait hallhatta a

közönség. A negyedik blokkban nap−

jainkban íródott himnuszok hangzottak

el. Baracskai László polgármester ünnepi

gondolatai zárta keretbe az előadást. A

műveket egyházaink kórusai valamint

igazán tehetséges és szorgalmas fiatalok

adták elő: Antóni Zoltán, Berecz Ágnes,

Butta Dóra,  Kovács Balázs János,

Kovács Marietta, Majoros Bernadett,

Meczner Boglárka, Somogyvári Szilvia,

Szabó Tibor, Szilágyi Szilvia, Szilvási

Fruzsina, Varga Gréta. Köszönet

munkájukért. Bízom abban, hogy

előadóknak és a kedves közönségnek is

emlékezetes és tanulságos perceket

szereztünk.

Kép és szöveg:

Drozda Aranka
További képek a facebook 

oldalamon.

Népi kultúránk tárgyai
A magyar kultúra egyik legfontosabb eleme a népi kultúránk. A vilá−

gon talán a leggazdagabb. Népi kultúránk egy szeletét tárjuk a látogató

elé azon a kiállításon, melyet január 21−én a kultúra napi ünnepségünk

keretén belül nyitottunk meg. A Hegyaljai Mesterek Népművészeti

Egyesületének 18 alkotója hozta el szebbnél szebb munkáit a tarcali

kiállításra. Schneider Inréné, az egyesület elnöke, nyitotta meg a tárla−

tot. Hatféle mesterség szebbnél szebb darabjai láthatóak február 17−ig

a Borfalu kiállítótermében.
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Pályázat időseknek, nyugdíjasoknak
„ÉLETÚT” − Önéletírói pályázat időseknek, 

nyugdíjasoknak
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti Csa−

lád− és Szociálpolitikai Intézettel közösen pályáza−

tot hirdet 60 év feletti természetes személyek szá−

mára.  A pályázat során a pályázóktól önéletíráso−

kat, visszaemlékezéseket várnak az alábbi témakö−

rök valamelyikében: 

személyes múlt, az életút egy−egy eseményének,

valamely emlékezetes pillanatának, esetleg egy

történelmi pillanatnak a megírása. 

A pályázó egy témakörben adhat be pályázatot le−

vélben vagy elektronikus úton (e−mailben). A pá−

lyázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülő uno−

kája segítségével valósítja meg. Ebben az esetben

a nagyszülővel − a fenti témakörökben − készített

interjú formájában is elfogadunk pályaművet, me−

lyet a nagyszülő nyújthat be. 

A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizott−

ság bírálja el, a legjobb pályázatot beküldők pénz−

jutalomban illetve ajándékcsomagban részesülnek. 

A pályázatok beadásának határideje:

2012. február 15.
További tudnivalók olvashatóak a Pályázati Ki−

írásban.  A részletes pályázati felhívás az alábbi

honlapról tölthető le:

http://nyugdij.kormany.hu/palyazatok; 

vagy elolvasható/elkérhető a Községi 
Könyvtárban és az Idősek Klubjában.

Tarcali Turisztikai InformációsIroda 
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

programjainak értékesítése − szolgáltatásközvetítés a TDM

területén (szállás, étkezés, borkóstolás) − az ehhez szük−

séges fotótár néhány napon belül minden információs pon−

ton elérhető lesz − WIFI − Ticketportal jegyértékesítés −

EUB utasbiztosítás − képeslapok, könyvek, kisebb

ajándékok.

Konyhabútor AKCIÓ!!!
Ne hagyja ki az egyedülálló lehetőséget

cserélje le most régi elavult konyhabútorát

rendkívül kedvezményes áron!

25−35%−os árkedvezménnyel készítem el 

egyedi méretre gyártott bútorát, ami azután a 

lakás ékessége, dísze lesz!

Ha csak egyszerűen megunta meglévő bútora 

kinézetét és idejét múltnak véli, akkor legyártom 

egyedi méretre a bútor Front 

elemeit és igény szerint munkalap cserét végzünk, 

felkerül egy neon takarósáv és egy spot lámpás

párkánylap a tetejére, ezek együttese új külsőt ad 

a bútornak és szinte új lesz! Ezzel a módszerrel 

szintén ezreket sőt 

tízezreket spórolok az ön számára!

A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért nézze
meg honlapomat:   

www.faablakgyartas.hu

Cooper & Taylor Kft
Bodnár Zoltán  06 20/ 931 18 58

Karácsonyi vásári forgatag a Borfaluban

Kicsiny gyermekek szavalatokkal és énekkel ked−

veskedtek a hallgatóságnak, karácsonyi istentiszteleten

a református templomban

HÍREK KÉPEN −

KÉPES HÍREK
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A 2011−es év is nagyon mozgalmas

volt számunkra, alig volt „szabad

hétvégénk”. Tavasszal és ősszel a

versenyek és a jótékonysági ren−

dezvényeink szervezése kötötte le

minden időnket. A nyári szünetben a

tarcali és a környező települések ren−

dezvényei mellett fesztiválokon,

nagyrendezvényeken léptünk fel és természetesen táboroz−

tunk, mint minden évben. A tél a felkészülési időszak volt,

természetesen új koreográfiák készültek és a táncosok tech−

nikai tudásának fejlesztése is cél volt. 

Települések, csoportok, létszámok 

− Tarcalon három korcsoportban végzünk oktatást. Ovis,

junior és ifjúsági korosztály, összesen 36 fős létszámmal.  

− Tokajban két korcsoportban végzünk oktatást. Ovis és

junior korosztály, összesen 32 fős létszámmal. 

− Tállyán két korcsoportban végzünk oktatást. Junior és

ifjúsági korosztály, összesen 24 fős létszámmal.

Egyesületünk taglétszáma 2011−ben a három településen

összesen 92 fő.

Oktatóink: 

Moderntánc tanszak vezetője Mihály Viktória táncpedagó−

gus. Csoportjai: Tarcal Ovis csoport, Junior − Colours, Lány

Formáció − Kócbabák Tokaj  Ovis előképző, Junior − Dream

Team  

Társastánc tanszak vezetője Ködöböcz Sándor táncpedagó−

gus.  Csoportjai: Tarcal Ovis csoport, Junior − Colours, Lány

Formáció − Kócbabák   

Moderntánc oktató Kovács Annamária. Csoportjai: Tállya

Junior haladó, Ifjúsági Lány Formáció

A Tarcali Csoportok Versenyeredményei 2011−ben

2011. március 6. Debrecen 

Magyar Látványtánc Sportszövetség Területi Bajnokság 

− Pop tánc kategória − gyermek formáció I. hely

− Latin tánc kategória − felnőtt lány formáció Arany minősítés 

2011. március 13. Nyíregyháza

VIII. Szabolcs Társastánc Fesztivál − II. korcsoport pár

nélküli egyéb szórakoztató táncok kategória   Junior csoport

I. hely 

2011. április 15. Bodrogkeresztúr 

Tokaji Kistérségi Kiscsillagok Tehetségkutató Verseny

− Amatőr kategória − Keller Kinga Harlequin TSE tagja II.

hely

− Haladó kategória − Junior csoport III. hely

2011. május 14. III. Szerencsi Táncművészeti Fesztivál 

− Divattánc kategória − Junior csoport II. hely

− Latin tánc kategória − Junior csoport I. hely

− Latin tánc kategória − Lány formációs csoport I. hely

Különdíjak

− A fesztivál legjobb fiú táncosa díj: Böszörményi Patrik

Harlequin TSE tagja

− A fesztivál legjobb latintánc csoportja − Harlequin TSE 

2011. május 28. Nyíregyháza 

Szabolcs Dance Star 2011 − Országos Tehetségkutató

Verseny − Junior Formáció kategória − Junior csoport II. hely

2011. november 19. Budapest 

Magyar Látványtánc Sportszövetség Őszi Kupa Országos

Bajnokság 

− Dance show kategória − gyermek csoport II. hely

− Dance show kategória − felnőtt csoport III. hely

− Trend táncok kategória − gyermek csoport Arany minősítés 

− Trend táncok kategória − felnőtt formációs csoport Arany

minősítés 

Rendezvényeink 2011−ben

2011. február 12. Valentin Napi Jótékonysági Bál

Bodrogkeresztúr Faluház Színházterme

2011. március 26. Tavaszköszöntő Retro Party

Tarcal „6 Puttonyos Borfalu”

2011. augusztus 27. III. Nyárbúcsúztató Családi és Civil Nap

Tarcal Sportpálya

2011. december 17. Jótékonysági Karácsonyi Tánc Gála

Tokaj II. Rákóczi Ferencz Általános Iskola 

A rendezvényen nagy mennyiségű ruha, játék és egyéb

ajándék gyűlt össze, mellyel a Tokaji Családsegítő Szolgálat

rászorulókat ajándékozott meg a közelgő karácsony

alkalmából. A pénzadományból pedig összesen 30.000.− Ft

értékben tarcali nagycsaládosok részesültek tartós élelmi−

szerekből összeállított ajándékcsomagban. 

Köszönet!

Egyesületünk tagjai és vezetősége nevében köszönöm min−

den kedves patrónusunknak a 2011 évben nyújtott támogatá−

saikat, mellyel nagymértékben hozzájárultak elért

sikereinkhez. 

Külön köszönjük az 1% felajánlásokat, mellyel támogatóink

a 2011. november 19−én, Budapesten megrendezett Országos

Őszi Kupa Bajnokságon való részvételünket tették lehetővé.

Terveink, elképzeléseink 2012 évre

Az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is a lehető legtöbb

versenyen szeretnénk megmérettetni magunkat. A gyerekek,

fiatalok lelkesedése megvan hozzá, csak az anyagi

helyzetünk szabhat határt. Egy−egy ilyen verseny részvételi

költsége akár kétszázezer forint is lehet (utazási költség,

nevezési díjak, egyéb járulékos költségek). Bízunk benne,

hogy eddigi támogatóink ez évben is segítik munkánkat, és

reméljük, további patrónusokat is találunk céljaink

eléréséhez.

Tóth Tamás

HTSE Elnöke

Harlequin Tánc Sport Egyesület Évértékelő

Harlequin TSE csoportjainak közös produkciója a

Tarcali Napon
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FEBRUÁRI ÜNNEPEINK
(Böjtelő hava)

A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónapja

a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január

6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig,

azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás

pogány kori, igen változatos képet mutató ünnepeiből

nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfa−

csinálás, bolondozás, eszem−iszom és az advent

lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka.

Magyarországon a farsangi szokások a középkorban

honosodtak meg, és számos idegen nép hatása

érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a

német hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés

is az olasz „carneval” helyett), míg az arisztokrácia

körében az itáliai és francia szokások terjedtek inkább

el. Idén, 2012−ben a farsang január 6−tól február

22−ig tart.

Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon

A Tisza élővilágának emléknapja. A 2000−ben történ

ciánmérgezés emlékére, az Országgyűlés határozatá−

val.

Február 2.: Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe.

Az általánosan ismert jóslás szerint, ha süt a nap és a

medve meglátja az árnyékát, visszamegy a barlangjá−

ba, a hideg pedig még negyven napig tart.

Február 3.: Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. A

torokbajok orvosaként tisztelik. Ehhez kapcsolódik a

gyerekek maskarás Balázs−járása. Az anyák Szent

Balázshoz fordultak. Balázs−napkor a templomba vit−

ték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe

tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát

tartott, miközben a balázsáldás szavait mormolta.

Február 4.: Rákellenes világnap.
Február 11.: A betegek világnapja. 1993−tól II. János

Pál kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy "Isten

egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek,

illetve segítse elő a szenvedés megértését."

Február 14.: Bálint nap. A szerelmesek védőszent−

jének ünnepe. A szerelmesek, a jóbarátok és mindazok

ünnepe, akik szeretik egymást. Magyarországon

csupán egy évtizede kezdték el széles körben ünnepel−

ni, kisebb ajándékokkal (például virággal, színes lég−

gömbökkel, szívekkel) lepik meg egymást.

Február 24.: Mátyás napja. Hogyha hideg Péter s

Mátyás, negyven napig fogvacogás. A jeget olvasztja

Mátyás, töri és rajta léket ás, ha nincs, jeget csinál. Azt

tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha

viszont nem talál, akkor csinál. Azaz hirtelen időjárás

változást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt

tartják a Mátyás−napkor kikelő kiscsirke verekedős

lesz.

Február 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja. 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a február hónapban névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:

Február 8.: Aranka
Február 14.: Bálint, Valentin
Február 16.: Julianna
Február 18.: Bernadett 
Február 19.: Zsuzsanna
Február 26.: Géza
Február 27.: Edina 

Csernusné és Vargáné  OPTIKA−FOTÓ Bt. Ózd
INGYENES  COMPUTERES 

LÁTÁSVIZSGÁLAT  
(szemüveg készítés esetén)

Szemüvegkeretekre 20%  kedvezmény 

Multifokális lencsék−Fényre sötétedő lencsék−Dioptriás

napszemüveglencsék

Helye: Tarcal, Borfalu−Rákóczi út 4.

Ideje: 2012. március 01. 10−13 óráig

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 
január− február hónapban

január 26 08. 00 − 15.30 óráig VÉRADÁS 

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu

február 4. 14.30 Iskolai Farsang

Helye: Általános iskola. Belépő: 200 Ft/fő

február 11. 6 − 12 óráig Helyi Termékek Vására 

Helye: Tarcal, Piactér

február 18. 6 − 12 óráig BOLHAPIAC

Helye: Tarcal, Piactér

február 25. 17.30  Szíverősítő Orfeum 

− műsoros szórakoztató est

Rendező: Tarcali színjátszók

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu

február 25. 19 óra Tavaszváró Retro Party

Rendező: Harlequin TSE

Helye: Napközi Konyha

Bővebb információ plakátokon, szórólapokon olvasható;

vagy 47/380−177 illetve a 30/458−73−01−es telefonszámon

kérhető. 

HARLEQUIN MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a

2012. február 25−én 19.00 órakor kezdődő

Tavaszváró Retro Party
rendezvényünkre a Tarcali Napközi Konyha

Éttermébe.

További információk: 

Tóth Tamás 
06 20/218−0548
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S p o r t
Az FC Tarcal őszi idényéről

A Tarcal FC új vezetősége átértékelte az elmúlt őszi szezont,

ami elég gyatrára sikeredett. Az elért 14. hely és a megszerzett

8 pont önmagáért beszél, nincs mit magyarázni! 

Az őszi szezon elején a bennmaradást tűztük ki célul, de saj−

nos bebizonyosodott, hogy a jelenlegi játékos állo−

mánnyal nagy valószínűséggel búcsúznánk a megyei II. osz−

tálytól. Tehát úgy döntöttünk, hogy erősíteni kell néhány

posztra történő igazolással. A mai gazdasági válságban − a

szűkös  anyagi lehetőségeink és  a magas üzemanyagárak  mi−

att  is − arra kell törekednünk, hogy lehetőség szerint minél kö−

zelebbi helyről igazoljunk. 

Január 17−től megkezdődik az alapozás és felkészülés a tava−

szi szezonra. A felkészülési programba iktatva  beneveztünk a

Borosi teremlabdarúgó tornára is.  Ez a későbbi sorsolástól

függően, január 28−án vagy 29−én lesz lebonyolítva a tokaji

vagy szerencsi sportcsarnokban.  A selejtezőre minden érdek−

lődőt, sportbarátot szeretettel várunk! Végezetül, de nem utol−

só sorban köszönjük az Önkormányzat és a tarcali sportbarát−

ok eddigi, önzetlen támogatását! Bizakodunk, hogy a lehető−

ségeikhez mérten a továbbiakban is segítenek majd bennün−

ket.

Tisztelettel: 

Bűdi Zsolt

Pályázati konstrukció neve:

ÚJ SZÉCHENYI TERV keretében az

ÉSZAK−MAGYARORSZÁGI OPERATÍV

PROGRAM 

Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési

program kiegészítésére 

Települések infrastrukturális fejlesztése 

LHH kistérségekben

Projektgazda:

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 85.

Pályázat címe:

Bodrogkeresztúr Község közlekedési és

közvilágítási infrastruktúrájának korszerűsítése

Pályázat azonosítója: 

ÉMOP−3.1.3/B−09−2010−0012

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának a

beruházással a rendezett településkép kialakítása

volt a célja. A fejlesztés eredményeként a telepü−

lési alapinfrastruktúra javításával 11 önkormány−

zati tulajdonú belterületi út került felújításra

2260 m hosszan, az utakhoz kapcsolódva kiala−

kításra kerültek vízelvezető árkok, valamint a

gyalogosforgalmat segítő járdák, padkák, továb−

bá korszerűsítésre került a Kossuth utca közvilá−

gítási és telekommunikációs infrastruktúrája is. 

A beruházás az utcákban élők és a település lakó−

inak érdekein kívül, a fejlesztési területen talál−

ható intézmények, munkahelyek megközelítését

is szolgálja.

A „Bodrogkeresztúr Község közlekedési és
közvilágítási infrastruktúrájának 

korszerűsítése” 
című projekt az Európai Unió ERFA forrásából

67 903 506.− Ft megítélt támogatást kapott, a

támogatás aránya 95%.

Kapcsolat: 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 85.

 

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 +sz

rövid: 1750 Ft./ Melír+szárítás rövid haj: 2.000 Ft./ Dauer+sz rövid haj:

2.200 Ft./ Szárítás rövid haj: 1.000ft, stb.  Új szolgáltatás:

HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK  EURÓPAI JÓ

MINŐSÉGŰ HAJJAL!  BRAZIL KERATINOS VÉGLEGES

HAJKIEGYENESÍTÉS! KERATINOS HAJSZERKEZET ÚJRAÉPÍTÉS!

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473  9052

Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!  

EGY BÖLCS GONDOLAT
„Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdessz valamibe, hanem

egyedül és csakis akkor, ha kitartassz mellette.”
Sienai Szent Katalin


