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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. ja−

nuár 26. napján ülést tartott, melynek első napirendje keretében

a Borsodvíz Zrt. és az Aquaprofit Zrt. képviselői ismertették ér−

veiket a Képviselőtestülettel arra vonatkozóan, hogy miért szük−

séges az ivóvíz hálózatot felújítani többek között azokban az ut−

cákban, amelyek éppen az elmúlt évben új útburkolatot kaptak.

A testület az elhangzottakat megtárgyalta és határozatában fel−

hívta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságát, hogy a

Svájci projekt II. ütemének keretében a településen megvalósí−

tani tervezett ivóvízhálózat felújítás teljes folyamatát kísérjék

fokozott figyelemmel, s határozzanak meg a kivitelezéshez

szükséges kezelői, illetve tulajdonosi hozzájárulás keretében

olyan feltételrendszert, amely a felújított útburkolatok igénybe−

vételét a lehető legkisebb mértékre korlátozza, illetve az eredeti

állapot helyreállítását garantálja. A Testület felhívta a beruházó

BORSODVÍZ Zrt−t, valamint a kivitelezést koordináló

AQUAPROFIT Zrt−t, hogy jelen határozat maradéktalan végre−

hajtását a rendelkezésükre álló minden lehetséges eszközzel

biztosítsák.

A második napirendi pontban a Képviselőtestület a 2015. évi

közművelődési tevékenységről szóló beszámolót tárgyalta, s

megállapította, hogy a 2015−ben szervezett programok, rendez−

vények a helyben jelentkező kulturális, művelődési, szórakozá−

si igényeket megfelelő színvonalon kiszolgálták. Ugyanakkor

sajnálattal állapította meg, hogy a sokrétű és színvonalas ren−

dezvények, programok látogatottsága elmaradt a kívánatostól. A

testület ezért felkérte az intézmények vezetőit, a művelődésszer−

vezőt, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg minden szük−

séges intézkedést a helyi rendezvények látogatottságának növe−

lése érdekében. A Képviselőtestület a napirend tárgyalásának

második szakaszában felkérte a Szociális, Oktatási, Kulturális és

Sportbizottságot, hogy a 2016. évi önkormányzati költségvetés

elfogadását követően a tárgyévi rendezvénytervet véglegesítsék,

s határozzák meg, hogy az egyes rendezvényekre mennyi forrás

használható fel, végül felkérte a művelődésszervezőt, hogy a

2017. évi rendezvénytervet legkésőbb 2016. november 15−ig

terjessze a Képviselőtestület elé.

A testület harmadik napirendje során egyenként meghallgatta a

megjelent civil szervezetek vezetőit, majd a helyi szervezetek

2015. évi működéséről szóló beszámolókat megtárgyalta, s

megállapította, hogy valamennyi szervezet olyan közösségépítő

feladatot lát el, amelyre nagy szükség van, munkájukkal öregbí−

tik a település jó hírnevét, s önzetlen tevékenységükért köszöne−

tüket fejezték ki. Mindezek alapján valamennyi civil szervezet

beszámolóját elfogadta a testület, s nagyon  sikeres 2016. évi

működést kívánt.

A következő napirendi pontban a Képviselőtestület megvitatta a

Pénzügyi és Településfejlesztési, valamint a Szociális, Oktatási,

Kulturális és Sportbizottság beszámolóit, majd megköszönve

valamennyi bizottsági elnöknek és tagnak a munkáját a beszá−

molókat jóváhagyólag tudomásul vette.

A továbbiakban a képviselők megtárgyalták, s változtatás nélkül

elfogadták a köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenysé−

géről szóló beszámolóját.

Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület az

Idősek Klubja 25/2012. (IV.25.), valamint a Kikelet

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

40/2014. (IV.30.) határozataival elfogadott Alapító Okiratokat

módosította, s ezzel együtt az  egységes szerkezetbe foglalt Ala−

pító Okiratokat elfogadta, jóváhagyta.  A Képviselőtestület fel−

kérte a jegyzőt, hogy az okiratokat a Magyar Államkincstár

Törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg. Ugyanezen na−

pirend keretében sor került az önkormányzat Szervezet és Mű−

ködési szabályzatáról szóló 7/2011. (3.30.) rendelete 3. függelé−

kének módosítására is annak érdekében, hogy az önkormányzat

által ellátott feladatok finanszírozása zavartalan legyen.

Ezután a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha

és Étkezde Bölcsőde intézményegysége Szervezeti és Működé−

si Szabályzatának elfogadására került sor. 

A nyolcadik napirendi pont keretében a testület úgy határozott,

hogy a "polgármesteri hivatali épületek tetőszerkezete felújítási,

építési munkái kivitelezőjének kiválasztása" elnevezésű közbe−

szerzési eljárás lefolytatásával a Magyar Közbeszerzési Köz−

pont Kft−t (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 23.) bízza meg.

A testület felhatalmazta polgármesterét, hogy a közbeszerzési

eljárás lefolytatására vonatkozó szerződést 393.700,− Ft + ÁFA

díj kikötése mellett kösse meg.

A továbbiakban a Képviselőtestület a Mád−Tarcal települések

között megépítendő kerékpárút, Tarcal − 37. és 38. számú köz−

utak kereszteződése (Sárga Borház) közötti szakaszának terve−

zési költségei 50 %−ának felvállalásáról döntött. A feladatra a

testület  1.400.000,− Ft + ÁFA összeget biztosított azzal, hogy a

díj 70 %−ának kifizetésére a tervek készítését követően, míg a

fennmaradó további 30 % kifizetésére 2017. december 1−et kö−

vetően kerülhet sor.

A testület megbízta polgármesterét, hogy a megépítendő kerék−

párút megvalósításához szükséges források felkutatására a lehet−

séges intézkedéseket tegye meg, s pályázati támogatás elnyeré−

se esetén a tervezési díj pályázat keretében történő elszámolásá−

ról gondoskodjon.

A Képviselőtestület a következő napirendje során úgy döntött,

hogy a vis−maior támogatás igénybevételével megvalósuló 

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

Tarcali Hírek

Az alábbi idézettel 

kívánunk  jó egészséget

Tarcal valamennyi hölgy

lakosának a Nőnap 

alkalmából!
"Az élet zenéjét a nők adják,

akik őszintén, minden feltétel

nélkül fogadják magukba a 

dolgokat, hogy érzéseiken át

szebbé alakítsák át azokat. "

(Richard Wagner)
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HALÁLOZÁS
2016. január

− Éles Gyula (született: 1928.)

volt Tarcal Vasút u. 7.  sz. alatti

lakos  elhunyt január 8−án,

− Takács Attiláné (született: 1954.)

volt Tarcal Terézia kert 4. sz. alatti lakos 

elhunyt január 14−én. 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Házasságkötés 2016. januárban nem volt

Születés 
2016. január

− Kóder Laura 2016.01.01.

Szülei: Füredi Döniz, Kóder Tibor

− Varga Réka   2016.01.17.

Szülei: Vinnai Viktória, Varga Bertalan

− Sárossi Sára 2016.01.23.

Szülei: Szegedi Tünde, Sárossi Zoltán

− Kertész Lóránt 2016.01.26.

Szülei: Feke Mária, Kertész Ferenc

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

Tarcal, Könyves K. u. 88. számú ingatlan mögötti partfal stabilizáció el−

végzésére, kivitelezésére vonatkozó szerződést a GEOSZOLG Kft−vel

(2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.) köti meg, a kivitelezési munkálatok

díját 14.125.000,− Ft + 27 % ÁFA Ft−ban állapította meg.

A tizenegyedik napirendi pont keretében a 2014−2020−as időszak TOP

projektjének keretében benyújtandó pályázatok előkészítésére, menedzse−

lésére megbízás adásáról döntött a testület és megbízta polgármesterét,

hogy a 2014−2020−as programozási időszak Európai Uniós Terület− és Te−

lepülésfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó önkormányza−

ti pályázatok előkészítésére, menedzselésére kössön megbízási keretszer−

ződést a 3928 Tiszatardos, Kossuth L. u. 34. székhelyű Taktaköz−

Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft−vel.

Az indítványok, javaslatok napirend keretében a képviselők határoztak ar−

ról, hogy elutasítják a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési

kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorve−

szélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonsá−

gát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási

rendszerünkre. A Képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy a hatá−

rozatot a kormánynak küldje meg.

A továbbiakban a Képviselőtestület a Vizuális Művészetek Kollégiuma tá−

mogatásával felállítandó "Tarcal Vezér" szobor tervezett − s a pályázatban

is szereplő − elhelyezésének címét megváltoztatta, s a művészeti alkotás új

elhelyezésének címeként az önkormányzati tulajdonú, belterületi 672.

hrsz−ú ingatlant, természetben a Klapka utca és a Fő utca kereszteződésé−

ben található "teresedést" jelölte meg. 

Ezt követően a polgármester emlékeztette  a testületet arra, hogy a romá−

niai Sepsiszentgyörgy melletti Bodok település már néhány évvel ezelőtt

kezdeményezte a testvértelepülési kapcsolat felvételét önkormányzatunk−

kal. Akkor elzárkózott a testület ez elől, azonban a bodokiak változatlanul

fenntartják ezt a szándékukat.  A testület miután az elhangzottakat megvi−

tatta megbízta polgármesterét,hogy egy jövőbeli testvér települési kapcso−

lat reményében keresse meg Bodok település vezetését, s kezdje meg az

előkészítő tárgyalásokat.

Ezután a polgármester ismertette Tokaj Város polgármesterének megkere−

sését, melyben Posta György polgármester úr egy Bodrogkeresztúr−Mád−

Tarcal−Tokaj konzorcium létrehozására tesz javaslatot a településeket

érintő kerékpárút megvalósítása érdekében. A konzorcium vezetését Tokaj

város önkormányzata látná el. A TOP pályázatok keretében plusz ponto−

zásban részesülnek azok a fejlesztések, amelyek több település bevonásá−

val konzorciumban valósulnak meg. A testület miután az elhangzottakat

megvitatta úgy határozott, hogy a Bodrogkeresztúr−Mád−Tarcal−Tokaj te−

lepülések részvételével, a településeket összekötő kerékpárút megvalósítá−

sára megalakítani tervezett konzorciumra vonatkozó nyilatkozatot  a pol−

gármester Tarcal nevében írja alá, s egyben vállalja, hogy a település a

konzorciumban rész kíván venni.

A továbbiakban a Képviselőtestület úgy határozott, hogy a T.T. Dance

Tánccsoport 2016. február 13−án, a 6 puttonyos Borfaluban megrendezés−

re kerülő jótékonysági báljának támogatásaként, a terembérleti és eszköz−

használati díj megfizetésétől eltekint.

Végezetül Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elismer−

ve és megköszönve a településen 2015. december 18−án elkövetett rablás

bűncselekményének felderítésében kiemelkedő munkát végzett rendőrök

munkáját,  a rendőrségi dolgozók  15−15.000,− Ft Ajándék Erzsébet−utal−

vány juttatásban történő részesítéséről döntött. Az elismerések  átadására

a Képviselőtestület legközelebbi rendes ülésén kerül sor. 

Az ülés következő részében további  közérdekű kérdések, indítványok,

hozzászólások hangzottak el.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. február 11−én

rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje kere−

tében megvitatták a 2016. évi önkormányzati költség−

vetés első olvasatát. A Képviselőtestület módosítási ja−

vaslatai után megbízta a jegyzőt a költségvetés végle−

gesítésével. 

A második napirend az adósságot keletkeztető ügyle−

tekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

volt, mely hétköznapi nyelvre lefordítva annyit jelent,

hogy az önkormányzatnak meg kell állapítania terve−

zett saját bevételei nagyságrendjét, s ezeknek legfel−

jebb 50 %−áig adósodhat el, vehet fel hitelt. Tarcal

Község Önkormányzata a jelenlegi számítások szerint

45.300 ezer Ft erejéig hitelképes. 

A Képviselőtestület a következő napirend keretében

elfogadta a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Tár−

sulási megállapodásának módosítását, majd arról dön−

tött, hogy vis−maior támogatás iránti igényt nyújt be a

Tarcal, Fő út 104. szám alatti ingatlant és Templom

közt érintő pince partfal káresemény támogatására. 

Végül a Képviselőtestület határozatot  fogadott el, egy

a májlenkij robotra elhurcoltak emlékművének felállí−

tásáról, s az ehhez szükséges forrásokra vonatkozó  pá−

lyázat benyújtásáról. 

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában −

a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

FIGYELEM

Ványai Temetkezés bemutatóterem 
Tarcal , Fő út 5. szám alatt.

Éjjel−nappali ügyelet: 06−20/966−44−64; 

06−47/361−906
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Mind alkotni, mind élni csak hittel lehet!

A Magyar Kultúra Napján a szem nem maradt szárazon

Tarcalon!

Fantasztikus koncerttel ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.

Vadkerti Imre (ének−gitár, középen) és barátai, Zsapka Attila

(ének−gitár, jobbra) és Sipos Dávid (szaxofon) elvarázsolták

a tarcali közönséget.

A Kormorán együttes frontembere csodálatos hangjával s

közvetlen, őszinte szívből jövő szavaival   bűvölte el a közön−

séget. Zsapka Attila, aki a  "Külhoni Magyarságért Díjat "

vehette át  a Kor −Zár együttes tagjaként 2014−ben, gyönyörű

megzenésített verseivel és hangjával hódított. Sipos Dávid,

szintén a Harmónia díjas Kor−Zár együttes tagja, a legjobb

felvidéki szaxofonos, csodás játékával nyűgözte le a hall−

gatóságot. Szinte végig együtt énekelte a "hallgatóság" a

hazafias dalokat,  gyönyörű verseket, örök slágereket. A kön−

nyeit törölgető közönség szűnni nem akaró tapssal háromszor

hívta vissza a színpadra az előadókat. 

A koncertet megelőzően Gál Péter Zoltán a helyi általános

iskola 8. osztályos tanulójától hallhattuk kiváló előadásban

Kölcsey Ferenc Himnuszát. Drozda Aranka, tarcali program−

szervező ünnepi gondolatait követően megköszönte Ilosvainé

Nógrádi Piroska 17 éven át tartó  közművelődést segítő lelki−

ismeretes, szorgalmas munkáját nyugdíjba vonulása

apropóján. 

A koncert végén a rendezvény vendégei, A kultúráért

Gömörben és Gömörön túl Egyesület vezetője Balázs Emese,

Gömöri Fotóklubjának vezetője Benedek László és felesége

Éva asszony egy gyönyörű mesekönyvet és emlékül egy

vesszőből font apró gémeskutat adott át Butta László pol−

gármester úrnak e jeles nap emlékéül. Majd a klubvezető

Kiadja: Tarcal község   Önkor−

mányzata Szerkesztőség:  6 put−

tonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné

Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező  László  Nyomdai
munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.

Tel: 46/416−226 KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2016. MÁRCUS 18.

TARCALI  HÍREK

néhány mondattal bemutatta a kiállításra került Gömörországi

pillanatok című fotókiállítás anyagát. A közönség lelkes

hangulatban, nagy érdeklődéssel nézte meg a kiállított közel

60 fotót. 

Emlékezetes, szép és tartalmas est volt! 

Vadkerti Imre így ír Sólyomszárnyán c. albumának aján−

lásában: "A ZENE ÖSSZEKÖT BENNÜNKET.

MEGNYUGVÁST, ÉLMÉNYT, ÖRÖMET,

VIGASZTALÁST ÉS ERŐT AD. ÖSSZEKÖTI A

MAGYARSÁGOT IS. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK

FONTOS RÉSZE. HISZEK A ZENE EREJÉBEN! VAL−

LOM, HOGY MIND ÉLNI, MIND ALKOTNI CSAK HIT−

TEL ÉRDEMES!"

Ezt éreztük Mi tarcaliak 2016. évben 

a Magyar Kultúra Napján! 

Köszönjük az élményt! 

D.A.

“Cipősdoboz” akció 
Egy közösségben elengedhetetlen az összetartás, és mi, tar−

caliak megmutattuk, hogy képesek vagyunk összefogni egy

nemes ügyért. Magánszemélyek, vállalkozók, cégek felaján−

lásainak köszönhetően közel 75 gyermek Mikulását tudtuk

szebbé varázsolni.  Köszönjük, hogy lehetővé tették ezt.

Fidesz Tarcal

MEGHÍVÓ
A Polgárőr Jótékonysági Bálra!
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk

Önöket  a Tarcali Polgárőr Egyesület

jótékonysági báljára,

melyet Tarcalon 

a 6 Puttonyos Borfaluban 

2016. március 5−én 19 órai 

kezdettel tartunk!

Tombola felajánlást vagy anyagi támogatást a  

rendezvény megvalósításához elfogadunk!
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Óvodai események
EGÉSZSÉGHÉT AZ ÓVODÁBAN

Az egészség hetet már több éven keresztül, a pedagógiai programunk ré−

szeként, hagyományosan, január utolsó hetében rendezzük meg az óvo−

dánkban. Minden évben bevonjuk a szülőket, a védőnénikét, hiszen a kö−

zös munkával tehetünk legtöbbet a gyermekek egészségéért.  Az egészség

mindenki számára fontos!

Az EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁS kifejlesztéséhez hozzájárul

még a mindennapi levegőzés − mozgás − séta − kirándulás − sportolás. Sok

közmondás, szólás is kapcsolódik hozzá, mint pl. : " a Tisztaság fél egész−

ség" " Ép testben, ép lélek" " Az orvos kezel a természet, gyógyít" " A tej

élet, erő egészség"

Az óvodai egészséghét programjait is ilyen tematikával igyekeztünk össze−

állítani a gyerekek számára.

Hétfőn minden csoport ellátogatott az óvodához közeli kisboltba egy rövid

séta alkalmával. A látogatás célja az egészséges és egészségtelen ételekkel

való ismerkedés volt, mellyel együtt megtanulhatták a helyes viselkedési és

vásárlási szokásokat is. A gyermekek az ennivalókon kívül a tisztasághoz

és a tisztálkodáshoz feltétlenül szükséges eszközöket is megnézték. A bolt−

látogatást tej és müzli vásárlásával fejezte be minden csoport, melyre az

anyagi fedezetet az óvodavezető biztosította. A vásárlás után a két nagyobb

csoport, az Őzike (képünkön) és a Méhecske csoportosok további sétával

megnézték a BORFALU természetfotó kiállítását, ami nagy élményt nyúj−

tott számunkra. 

A következő napon saláták, ill. gyümölcs salátakészítéssel foglalatoskod−

tak a gyerekek, melynek hozzávalóit a kedves szülőknek köszönjük meg.

Mindenki szívesen járult hozzá a gyermekeink egészséges táplálkozásához. 

A mindennapi foglalkozások keretén belül plakátkészítéssel (otthonról

gyűjtött és kivágott képek felragasztásával) munkálkodtak a csoportok az

ÖLTÖZKÖDÉS − SPORTOLÁS − TÁPLÁLKOZÁS − TISZTÁLKODÁS

− PIHENÉS − JÓ KÖZÉRZET témáiban. Ezeket az elkészített, közös mun−

kákat az óvoda aulájában mindenki megtekinthette. 

Szerdán a védő nénikkel tartottunk közös program napot. Csoportonként,

időbeosztással látogattunk hozzájuk, a Tanácsadóba, ahol megbeszéltük és

megfigyeltük a munkájukat, végül megmérték minden kisgyermek magas−

ságát és súlyát, amit tájékoztatásul hazavihettek szüleiknek.

A csütörtöki napot szellemi vetélkedővel töltöttük. Kisgyermekeknek való,

játékos keresztrejtvényt oldottunk meg az egészséges életmódra vonatkozó

kérdésekkel. Minden csoport ügyesen bekapcsolódott a játékba, majd ta−

nult versekkel, dalokkal zárult ez a nap. 

Pénteken előtérbe került a mozgás! Az óvoda tornatermében tartásjavító

tornával mozgatott meg mindenkit − gyermeket és felnőtteket egyaránt− Ja−

kab Tímea − Timi óvó néni. Ezután a két nagycsoport: Méhecske és Őzike

csoportosok sportvetélkedőn mutatták meg ügyességüket. A kisebb csopor−

tosok (Nyuszi− és Fecske csoport) nagy lelkesedéssel szurkoltak óvodás

társaiknak.  Egy− egy játékba bekapcsolódtak a védő nénik, dajka nénik és

óvodapedagógusok is.

Kellemes fáradtsággal záruk a hetet, melynek szervezésében, és lebonyolí−

tásában nagy szerepet vállaltak a bölcsődés kisgyermeknevelők, Böször−

ményi Edit és Soltész Lászlóné. Munkájukkal összefogták az óvoda és böl−

csőde együtt nevelését. Tartalmas hetet mondhatunk magunknak. Minél

korábban kezdjük el az egészségnevelést, annál hamarabb, tudatosabban

nevelődnek rá gyermekeink az egészség tudatos magatartásra!

OVI−

FARSANG

Január− február

a farsangolá−

sok ideje. Az

óvodában az

elmúlt héten

r e n d e z t ü k

meg, mely

szintén hagyo−

mányőrzésünk

része. 

Az ovifarsang

a bölcsődések jelmezbáljával veszi kezdetét, amit utána közös programmal

folytattunk. Ezen az éven egy kedves műsor, a Budapesti Bodobács Gyer−

mekszínház "Ari papagáj és a farsang" című előadása szórakoztatta a gyer−

mekeket és a bölcsődés szülőket a farsangra hangolódásban.  A benti mű−

sort ezután kiszebáb égetés követte az udvaron. Hagyományos módon han−

gos dobolással, kockaütögetéssel, cintányérpörgetéssel űztük el a telet. A

csoportok ezután kedves, télűző verseket és dalokat adtak elő, majd egy kö−

zös énekléssel, tapssal kívántuk jelezni, mennyire várjuk a jó idő érkezését.

A hét folyamán tovább folytatódott a farsangi mulatság az óvodában. Ked−

den az Őzike csoport, szerdán a Nyuszi csoport, csütörtökön a Méhecske

csoport, végül pénteken a Fecske csoport farsangi bálján mulattak a gyer−

mekek és szüleik.  Minden csoportban nagy készülődéssel várták ezeket a

napokat, melyen a jelmezes felvonulás mellett műsorral és táncos koreog−

ráfiával késztették fel  az óvodapedagógusok a gyerekeket. 

A csoportokon belül szórakoztató játékokban vehettek részt a szülők gyer−

mekeikkel együtt. Egész héten jó hangulatú eszem− iszom, dínom− dánom

közepette búcsúzott a tél a tarcali Kikelet Napközi Otthonos Óvodából és

Bölcsődéből. Reméljük, mindenki jól érezte magát!

Hunyor Lajosné  óvodapedagógus

Idén is farsangoltunk
Idén február 5−én rendeztük meg hagyományos iskolai farsangunkat. Az

elmúlt évekhez hasonlóan szintén sikerült megmozgatnunk Tarcal apraja−

nagyját.  Nagyon sok szép, ötletes jelmez került bemutatásra. Az osztá−

lyok, csoportok színvonalas produkciókkal színesítették a farsangi kaval−

kádot. Nem volt könnyű a zsűri munkája! A nyolcadikosok nagyon szép

keringővel színesítették a karnevált. A tánc betanítója Matu Zsolt és

Lovasné Tóth Judit volt. A jelmezek és produkciók elkészítéséért köszö−

nettel tartozunk a szülőknek, az osztályfőnököknek, a gyerekeknek.

A rendezvény lebonyolításáért hálás köszönettel tartozunk a Szülői Mun−

kaközösség és a Diákönkormányzat valamennyi aktív tagjának, valamint a

hangosításért Kovács Krisztiánnak. Az iskolai farsangot anyagilag is na−

gyon sokan támogatták, mely a Diákönkormányzat bevételét növelte. 

Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak:

Andrássy Kúria, 100−as bolt, Angi Anna, Baracskainé Sveda Erzsébet,
Butta László, Csománé Németh Emese, Diákönkormányzat, Fekete Macs−
ka Italbolt, Gold Dance Club TSE, Hajdú Lara és Hajdú Szonja, Halász
Endre, Hatalyák Józsefné, Kissné Fási Nóra, Majoros Lara és Majoros
Kitti, Molnár Magdolna, Napközi Konyha, Posta Hivatal, Sneider Vivien,
Szadai György (Trafik, Csárda), T. T. Dance Tánccsoport, Takács
Andrásné virágbolt, Takarékszövetkezet, Tarcali Diáksport Egyesület,
Varga Lajos.
E nagyszabású rendezvény keretében hoztuk nyilvánosságra, hogy isko−

lánk Budapesten átvehette az Ökoiskola címért járó oklevelet. Ehhez kap−

csolódóan nemcsak a környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel,

hanem állatvédelemmel is szeretnénk a megtisztelő címhez hozzájárulni.

Ennek kapcsán gyűjtőakciót hirdettünk meg, mellyel szeretnénk hagyo−

mányt teremteni. Minden februárban egy−egy állatmenhelyet vennék pár−

fogásba, nekik szervezünk gyűjtést. Idén februárban a sárospataki Mandu−

lás−hegyi Kutyaotthon lakóit szeretnénk megajándékozni.  Kérjük a kedves

szülőket, gyerekeket, állatbarátokat, hogy a plakátokon feltüntetett módon

segítsenek nemes akciónkban. Az iskola tantestülete és diákönkormányza−

ta nevében ismét szeretnék köszönetet mondani a Szülői Munkaközösség

tagjainak, valamennyi segítő szülőnek, pedagógusoknak, a támogatóknak,

akik hozzájárultak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához. Úgy

gondolom, hogy valamennyien egy hangulatos, színvonalas farsangi ka−

valkád részesei lehettünk ezen a délután.  Bízom benne, hogy minden je−

lenlévő felnőtt és gyerek sok szép élménnyel gazdagodva tért haza!

Hunkó Emese

DÖK mentor−pedagógus
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Mint hal a vízben!
Varga Petra a Tarcali Klapka György Általá−

nos Iskola 4. a osztályos tanulója. Már 3 éves

kora óta úszik. Korán megmutatkozott tehet−

sége. 4 évesen már átúszta a nagy medencét.

6 éves kora óta heti 3 alkalommal hordják

szülei a Szerencsi Városi Tanuszodába.

Edzője Farmosi István. Időt, pénzt és energi−

át nem kímélve szorgalmasan edz. A körzeti

versenyeket sorra nyeri meg. Érmei száma:

51. Két kupa boldog tulajdonosa. Kedvenc

úszásneme a hát és a gyorsúszás. Megyei

versenyeken is kiváló eredményeket ér el, 4.

5. hely. Mindezek mellett kitűnő tanuló. A

"Szomszédolás" vers− és prózamondó ver−

seny állandó helyezettje. A sport fegyelemre,

kitartásra, szorgalomra nevelte. Minderről, és

egy−egy verseny szédületes hangulatáról ma−

gam is meggyőződhettem, amikor december−

ben meghívtak a szülei a "Karácsony Kupá−

ra". Óriási örömünkre a dobogó legfelső fo−

kán állhatott a mi kis büszkeségünk. Hajrá

Petra csak így tovább!

Legutóbbi hihetetlen eredményei:
2016. február 10.  Úszás Diákolimpia Me−

gyei Döntő Miskolc, Kemény Dénes Városi

Sportuszoda − 50 m leány gyorsúszás − II.

korcsoport − 6. helyezett − 50 m leány hát−

úszás − II. korcsoport − 6. helyezett

Takács Béláné tanítónő

Február 13. án a Valentin nap jegyében rendeztük meg jótékonysá−

gi bálunkat. Az érdeklődés nagy volt, már a bál hetén, kedden tel−

jes létszámmal megvolt a bálozni akaró vendégsereg. Rengeteg fel−

ajánlás érkezett azoktól, akik minden évben támogatják a tánccso−

port tevékenységét. A zenét Tóth Janika szolgáltatta már 3. éve A

műsor több koreográfiából tevődött össze. A bált a nyolcadikos tán−

cosok bécsi keringője nyitotta meg, majd latin és disco táncok be−

mutatása következett. Reméljük, jövőre a néptáncot tanuló gyerme−

kek is megmutathatják tudásukat. A két koreográfus, akivel már

hosszú évek óta dolgozom együtt Matu Zsolt a Sárospataki Művé−

szeti Iskola tánctanára valamint a Tarcalon jól ismert Arany István.

A bálozók jól szórakoztak és mindenki izgatottan várta ki fogja

megnyerni az Andromeda Travel Utazási Iroda Székesfehérvár fel−

ajánlását 2 db 3 személyes egy hetes Görögországi szállást

Makrygialosra.  Szeretném megköszönni a tombola felajánlásokat

mindenkinek, aki hozzájárult a báli bevétel sikeréhez, valamint a

szülők támogatását, különösen Fiáné Alekszovics Valéria  és

Andrássy György munkáját, akik fáradságot nem kímélve díszítet−

ték fel a borfalu báltermét. Köszönöm! 

Felajánlók: Takácsné Szadai Magdolna virágbolt Tarcal, Zsolt Ve−

gyesbolt Tímár, Vaskó Panzió Tokaj, Bodnár László Háziasszo−

nyok Boltja Tarcal, Andrássy Rezidencia Tarcal, Andrássy Pincé−

szet Tarcal,  Királyudvar Tarcal, Csacsa gumiszerviz, Dorogi Zsu−

zsa Tarcal, Komlóssy Sándor, Komlóssyné Túrós Erzsébet, Dorogi

István,  Kovács Attila Élelmiszerbolt Tarcal, Kovács Kálmán Pin−

cészete Tarcal, Matyisák−Vízkeleti Pincészet Tarcal, Sárossiné

Hudák Mária,  id. Andrássy György, Andrássy György Bartók

Dominika, Szabóné Pataky Judit, Mező László Miskolc, Varga

Lajos,  Tokajicum Borház KFT Tarcal, Varga Judit, Fodor Kincső,

Perge Géza, City Hotel Miskolc, Kertész Trafik BT, Szadai

György. Angi Anna, Gresz Amarilisz, Szaszákné Tóth Tünde és

munkatársa, Varga Bertalan, Spisák Sándor és neje, Fia József, RE−

NOVÁL BT., Tokaj Pince KFT, Máté Rita, Ifj. Gazdag Ferenc,

Kissné Fási Nóra, Bártfainé Varga Györgyi, Molnár Magdolna,

Szabó József Benzinkút, Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény, Csománé Német Emese,  Csoma László és neje,

Szilágyi Péter.  Gold Dance Club, Kovács Józsefné, Gaál Király

Enikő,  Adámyné Ilike, Kleszó Tibor, Képgaléria KFT Tokaj,

Kosárkó István és családja.

Lovasné Tóth Judit tánccsoport vezető 

Jótékonysági Valentin napi bál

Egyházi vagy állami?
Pontosabban egyházi vagy állami fenntartású legyen általános is−

kolánk. A kérdésre továbbra is keressük a választ Tarcalon. Több

fórumon is igyekszik önkormányzatunk megteremteni a lehetősé−

get, hogy a település lakosai, persze elsősorban a szülők, megfele−

lő tájékoztatást kapjanak e témában. 

A legutóbbi alkalom február 18−án volt, amikor is az általános is−

kola tornatermébe invitálták a település lakosságát szórólapos meg−

hívás formájában. Bizony kevesen voltunk. Főleg a szülők. Az is−

kola és az óvoda pedagógusai szinte teljes létszámban jelen voltak.

Néhányan a helyi egyházközségek részéről is eljöttek. És persze a

szülők, úgy harmincan. A több mint másfélszázból. Pedig Ternyák

Csaba érsek úr és az egyházmegye legmagasabb rangú képviselői

mindannyian eljöttek és igyekeztek a lehető legtöbb információt

nyújtani e kérdésre adandó felelős válasz meghozatalához. 

Butta László polgármester köszöntőjét követően elsőként Érsek úr

általános információkat nyújtott. Majd néhány kérdés hangzott el,

melyre azonnal  választ kaptak a kérdésfeltevők. Ezt követően a pe−

dagógusok által írásban eljuttatott kérdésekre adták meg az egyes

területek szakemberei a választ.  

Polgármester úr és Érsek úr zárszavát követően kötetlen beszélge−

téssel folytatódott a szülői fórum. A Tarcal TV felvételt készített az

eseményről, melyet az elkövetkezendő négy hétben csütörtökön 19

órától nézhet meg a tisztelt lakosság. Várjuk Önöket a képernyők

elé! 

Ne feledjék kedves tarcali szülők, felelős döntés előtt állnak!  

D A
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"…. Emlékeknek nevezzük, tiszteljük őket hosszabb−rövidebb ideig,
... Aztán szépen és észrevétlenül elmaradnak mellőlünk, mint halk
szavú régi barátok, vagy mint az élet, aki velünk indult s valahol
egyszer lemaradt..."                                       (Wass Albert)

Guth Ferenc − Települési Értéktár szakértő
− Tisztelt Feri bácsi! A 2012. október 18−án megalakult Hungarikum Bi−
zottság egy alulról felfelé építkező rendszerben, a Nemzeti Értékek Pira−
misában kívánja rendszerezni és védeni kiemelkedő nemzeti értékeinket,
melyek fenntarthatósága, széles körű ismertetése és hasznosítása szintén e
bizottság törvényben foglalt feladata. Ezen értékek felkutatása, azonosítá−
sa és gyűjtése a településeken kezdődik helytörténészek, néprajzosok,
szakemberek, lokálpatrióták segítségével. Te mikor és milyen előzmények
alapján kapcsolódtál be ebbe a szerteágazó kutatói munkába?
− Nem nevezném magam szakértőnek. Ilyen jellegű iskolázottságom, vég−

zettségem nincs. Mindig is amatőrként foglalkoztam történelmünkkel, ha−

gyományainkkal. Nagyon szerettem és szeretem ma is a magyarság törté−

nelmét, mondavilágát, meséit. Amikor kisiskolás koromban elolvastam a

Mondák könyvét, egy, a Magyarországot leíró sorát mintha savval égették

volna az agyamba, úgy rögződött belém. A sor így szólt: "A világ kertjé−

nek aranyos szeglete." Ezt a szellemiséget csak erősí−

tette bennem szerencsi származású lévén, a szerencsi

általános iskolában Angyal Béla bácsi honismereti

szakköre. A helyi értékek, hagyományok kutatását,

gyűjtését, tiszteletét ekkor kezdtem el. Amikor a szí−

vem Tarcalra hozott, már felnőtt férfi voltam, és apó−

som meséi, az innen−onnan kezembe került írások

keltették fel Tarcal, az egykori oppidum iránti érdek−

lődésemet. Később, hogy más is tudjon a megszerzett

információkról, a helyi újságban írtam a község épí−

tészeti emlékeiről ismeretterjesztő cikkeket. Az évek

során egyre több anyag gyűlt össze, egyre több fény−

képet készítettem a településről, amit az önkormány−

zat rendelkezésére bocsátottam, ha szükség volt rá.

Őszintén szólva nem tudom, hogy Tarcalon mikor

alakult meg a helyi Települési Értéktár Bizottság, de

2013. év végén az önkormányzattól kaptam felkérést

a helyi értéktár összeállítására. Ebben segítem az ön−

kormányzatot úgy, hogy az azóta összeállított érték−

tár háttéranyagát próbálom képességeimhez mérten

kidolgozni.

− A Hungarikum Bizottság  szakbizottságok szerint felölelt részterületei át−
fogó képet kívánnak kapni az agrár−és élelmiszergazdaság, az egészség és
életmód, az ipari és műszaki megoldások, a kulturális örökség, a sport, tu−
rizmus és vendéglátás, valamint a természeti és épített környezet témakö−
rökbe tartozó értékeinkről. A rendelkezésedre álló dokumentumok és
egyéb információk Tarcal vonatkozásában mely részterületekre irányul−
nak elsősorban?
− Az eddig összegyűlt Tarcallal kapcsolatos információk, adatok rendsze−

rezése folyamatban van, de talán sohasem érek a végére. Minden anyagot

fontosnak tartok, ami településünket érinti. Legyen az a "tudós" kocsis és

ács hiedelem−története, vagy az, hogy Károlyi Gáspár tállyai prédikátor

Tarcal népét kiátkozta, vagy éppen Walther László akadémikus sírhelye.

Nem választhatok ki részterületeket. Ahhoz az idő, a feledés túl gyorsan

emészti fel a még meglévő értékeket. Éppen ezért egyelőre csak egy váz−

latszerű felsorolást állítottam össze, amit a helyi értéktár rendelkezésére

bocsátottam. A listába igyekeztem belevenni mindazt, amit eddig össze−

gyűjtöttem részterületenként rendszerezve. Az összeállítás a községházán

tekinthető meg. Biztos vagyok benne, hogy az értéktár nem teljes, különös

tekintettel a természeti értékekre.

− A falunk első hiteles említése egy 1278−ban kelt oklevél, melyet IV. (Kun)
László készíttetett, azaz 737 év áll rendelkezésre az elemző munkához,
azonban megítélésem szerint ebben az esetben nem a történelmi áttekintés
az elsődleges cél. Egyáltalán milyen nagyságrendű időtartamban kell
gondolkodnunk, ha hungarikumokat, vagy települési és tájegységi értéke−
ket kell definiálnunk?
− Sohasem gondolkoztam hungarikumokban. Persze nagyon örülök annak,

ha hungarikumaink egyike Tarcalhoz is kapcsolódik. Nem csak azért mert

ide húz a szívem, hanem azért is, mert a települési értékekből állnak össze

a tájegységi értékek, melyekből aztán kiválasztódhatnak a hungarikumok.

A régészeti jegyzékek tanúsága szerint Tarcal és az általa igazgatott terü−

let már az őskőkorban lakott volt. Fejlődése során a városiasodás folyama−

ta is elindult, melynek eredménye a mezővárosi rang, és az azzal járó jo−

gok elnyerése. Több, az értéktárban is szereplő okirat támasztja alá ezt a

tényt, többek közt az az 1453−ban datált irat, mely Tarcalt már mezőváros−

ként jegyzi. Ezért nem lehet a gyűjtés során csak 737 évet figyelembe ven−

ni, hanem annál jóval többet, és ez az oka annak is, hogy településünket

sosem nevezem falunak.

− A történetírókkal ellentétben ez a munka valamelyest jövőírásnak is te−
kinthető, mivel nagyon sok település az átrendeződés időszakát éli, új
imázs kialakítására van talán szükség a közel−, és régmúlt bizonyos gyö−
kereire építve. Véleményed szerint az arculatteremtésnél melyek az alap−
vető helyi támasztógyökerek?
− Értem a kérdést és az ahhoz vezető okfejtést is. Úgy gondolom a törté−

netírók is a jövőnek írnak és a jövőt építőknek, új imázst kialakítóknak

sem kellene lebontani a múltat. Sajnos több olyan beruházás készült el te−

lepülésünkön, melyeket vagy lebontottak, vagy erőszakosan átalakítottak

egy−egy épületet, elveszejtve ezzel az épület több száz éves formáját, vagy

éppen a mezőváros eredeti településszerkezetét megváltoztatva ezzel. Saj−

nos mindezt a tőke, a szakemberek és a hatóságok

asszisztálásával érték el. Hál' Istennek vannak pozi−

tív példák is, ahol figyelembe vették a szőlő− és bor−

termelésből élő tokaj−hegyaljai mezővárosokra jel−

lemző hagyományokat, építészeti értékeket. Ezeket a

gyökereket kell erősíteni és felhasználni, hogy a jövő

itt maradjon és ne poros falunak nevezzék települé−

sünket.

− Települési értéktár: a települési önkormányzat te−
rületén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűj−
temény; Tájegységi értéktár: több települési önkor−
mányzat területén fellelhető nemzeti értékeket tartal−
mazó gyűjtemény; E meghatározások arra utalnak,
hogy több személy közös munkájára van szükség az
értékelhető eredményhez. Milyen segítségre vagy
együttműködésre számíthatsz a munkádban?
− Amikor a kőbányánál dolgoztam olyan feladatokat

is rám bíztak, amik szükségessé tették Tarcal bánya−

történetének, geológia− és természeti értékeinek ku−

tatását. Ebben az időben ismertem meg Mercsák Jó−

zsef Lászlót, aki a bányagödrök és a hegy bejárásakor beszélt nekem azok−

ról a zoológiai és florisztikai ritkaságokról, melyek még különlegesebbé

teszik a Nagy Kopaszt. Az értékgyűjtő hobbim másik meghatározó szemé−

lye Dr. Bencsik János néprajzos, volt múzeumigazgató, és ő az az ember,

aki létrehozta a tarcali múzeumot. Mindkét ember maximálisan segített,

amikor szükségem volt rá. A helyi Települési Értéktár Bizottságnak meg

kellene fontolni, hogy felkérje őket, vegyenek részt értéktárunk elkészíté−

sében. Aztán itt vannak azok a XX. századi emberek, akik életük során

amatőr módon több esetben az éppen aktuális rendszer ellenében, ápolták

Tarcal hagyományait. Hubay Kálmán, Szőllősy Sándor, Tudja Béla,

Anderkó Dénes, Kovács János és még lehetne sorolni, ha ismernénk őket.

No és persze segítségnek itt van még az internet. "Csikó koromban" gon−

dolni sem mertem volna, hogy a saját öt−hatszáz kötetes könyvtárunk mel−

lett még egy hatalmas, megszámlálhatatlan kötetű könyvtár is befér a szo−

bánkba és információk tömegei állnak a rendelkezésemre. Az internet se

gítségével nagyon sok és meglepő tarcali vonatkozású információt kap−

tam. Persze ez türelem és idő kérdése.

− Több évtizede szoros a kötődésed Tarcalhoz, és a településtörténeti ku−
tató munkával is régóta foglalkozol. Mit emelnél ki legszívesebben a pri−
vát értéktáradból?
− Nem tudnék választani. A személyes értékeim különösen fontosak szá−

momra. Apám 75 esztendős tiszti kardja, amit a Magyar Királyi Honvéd−

ségtől kapott, apósom faragó bárdja, anyám emléke, feleségem mosolya.

Íme, néhány a privát értékeim közül, melyek erőt adnak, melegséggel töl−

tenek el, és büszkévé tesznek, hogy ennek a népnek a fia vagyok, ennek a

közösségnek a tagja vagyok, ennek a szegletnek a része vagyok. A kíván−

csiságon túl, ezért érzem kötelességemnek is, hogy szűkebb pátriám elfe−

ledett titkait kutassam és ismertessem.

Erdélyi István

mestersége tarcal.com
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NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT

A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN
2016. március 12. (szombat)

A lelkigyakorlatot vezeti:

FŐTISZTELENDŐ KOCSIS SÁNDOR

szerencsi plébános atya.

A lelkigyakorlat programja:

14.00 h. gyónási lehetőség

15.00 h. szentmise

A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz.

Mindenkit szeretettel vár és áldott nagyböjti készületet kíván a
Tarcali Római Katolikus Egyházközség.

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK

A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN
2016.

március 20. Virágvasárnap: 11.30 h.

március 24. Nagycsütörtök: 16.00 h.

március 25. Nagypéntek: 16.00 h.

március 26. Nagyszombat: 16.00 h.

március 27. Húsvétvasárnap

− 7.00 h.: Ételmegáldás  − 11.30 h.: Szentmise

március 28. Húsvéthétfő: 11.30 h.

Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván Szűcs Zoltán
plébános és a Tarcali Római Katolikus Egyházközség!

Márciusi Ünnepeink
március 1.: Nukleáris Fegyverek Elleni Harc Nemzetközi
Világnapja. Polgári Védelem Világnapja.
A meteorológiai tavasz első napja.
március 5.: A Néprajzi Múzeum napja (1872−ben ezen a napon

nevezték igazgatóvá Xántus Jánost).

március 8.: A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és meg−  bec−
sülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon

1948 óta) minden év március 8−án tartanak. A nemzetközi nőnapot

az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg

munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és

szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.

Március 15.: Az 1848−49−es forradalom és szabadságharc kezde−

tének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének

napja, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. 
A magyar sajtó napja.

március 21.: Tavaszi nap−éj egyenlőség, a csillagászati tavasz

kezdete. A költészet világnapja (UNESCO). 2006 óta a Down−
szindróma világnapja.
március 22.: A víz világnapja.
március 23.: A magyar−lengyel barátság napja, Meterológiai
világnap.
március 24.: Ifjúsági Világnap.
március 27.: Színházi világnap.
Március utolsó vasárnapja: a nyári időszámítás kezdete.

Ökumenikus imahét volt Tarcalon
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi

Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2016. január 17. és 24.

között újra imahetet hirdetett a Krisztus−hívők egységéért.

A 2016−ös imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki,

mottója:  "Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!" 

A tarcali egyházközségek hívei január 21−én a település római ka−

tolikus templomában imádkoztak közösen. Főtisztelendő Szűcs

Zoltán plébános atya, Polyák Péter parókus úr és Kovács Attila

nagytiszteletű úr bevonulásukkor Bibliát , égő gyertyát, kenyeret

és sót hoztak be. Főtisztelendő Szűcs Zoltán plébános atya az ima−

hét első "házigazdája" elmondta, az imaheti anyagot összeállító lett

testvérek azt kérték, hogy idén a liturgiában részt vevő egyhá−

zak/gyülekezetek képviselői úgy lépjenek be a templomba, hogy

kezükben egy Bibliát, egy égő gyertyát és egy tál sót hoznak. Lett−

országi hagyomány, hogy az ifjú házasok házasságkötésük után el−

ső közös cselekedetük a sóval ízesített kenyér elfogyasztása. E jel−

képes tárgyakat most központi helyre helyezték.  Az ökumenikus

liturgia folyamán mindhárom felekezet énekei hangzottak fel.  Ko−

vács Attila nagytiszteletű úr prédikációjában kiemelte, hogy a kü−

lönböző felekezetek közötti falakat maguk a hívek, az emberek

építették. Feladatunk s az imahét egyik feladata ezek fokozatos le−

bontása. Akik részt veszünk ezen alkalmakon már sokat teszünk e

cél eléréséért, a keresztény egység megteremtéséért. A liturgia vé−

gén a jelenlévők távozáskor sóval meghintett kenyeret vehettek el

egyházvezetőinktől.  Január 22−én 17 órakor a Görög Katolikus

kápolnában folytatódott az imahét. Január 23−án 17 órakor  a tar−

cali református templomban zárult a 2016. évi ökumenikus imahét.

Ezután hagyományainkhoz híven szeretet−vendéglátásban része−

sültek a megjelentek mindhárom este. Finom házi sütemények, for−

ró tea és finom tarcali borok kerültek a szépen terített asztalokra.

Köszönjük a tartalmas együttlétet. A jó Isten áldja meg a szorgos

kezeket, akik a sok finomságok készítették, felajánlásaikat a kö−

zösségnek adományozták.                                             

D.A.

RENDEZVÉNYEK − PROGRAMOK
január 24− március 15. Gömör−országi pillanatok fotókiállítás

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu

Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig

március 2., 9., 16.,23, 30. 15 óra Sakk Klub 

Helye: Községi Könyvtár

március 3. 13 óra VÉRADÁS 

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu       

március 5. 19 óra Polgárőr Jótékonysági Bál  

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu 

március 7. 17 óra Szőlész Szakkör 

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu 

március 15. ÜNNEPI MŰSOR AZ 1948/49−ES FOR−

RADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  EMLÉKÉRE

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu 

március 19. Harlequin TSE Jótékonysági Bál 

március 23. TOJÁSFA állítás 

március 24. 13 óra ÜNNEPVÁRÓ húsvéti játszóház

TOJÁSFA díszítés 

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu 



A sakk az életük
Remek hangulatban zajlott a II. Tarcal Open nemzetközi sakk−

verseny Tarcalon. B.A.Z. Megyei Sakkszövetség és Tarcal

község Önkormányzata közös szervezésében zajlott megmé−

rettetésen öt országból érkezett 94 versenyző ült asztalhoz a

négy napon át tartó szellemi tornán. A nagyszabású pénzdíjas

versenyen  7 fordulós svájci rendszerben mérték össze tudásu−

kat a nevezők. A sakktornára öt országból − Ausztria, Szlová−

kia, Ukrajna, Románia, Magyarország − érkeztek versenyzők.

Eddig 104 fő nevezett a  tornára, közülük 3 fő IM, 5 fő FM

szintű versenyző. A feszült csatákat schnell verseny zsíros−ke−

nyér partival és borkóstoló is igyekezett oldani. A gyors ver−

senyre Dr. Kovács János B.A.Z. megye főjegyzője is ellátoga−

tott fiával, Bencével. A még a sakk rejtelmeibe nemrég bele−

kóstoló Bence jól állta a sarat, hisz ellenfelei már mind−mind

legalább 1200 élőponttal rendelkezők voltak. Elhatározta,

minden nap sakkozni fog, hogy jövőre is eljöhessen az agytor−

nára.

A negyedik nap végén a jól megérdemelt díjakat Török Dezső

úr, a B.A.Z. megyei Közgyűlés elnöke (balra) adta át Butta

László Tarcal település polgármestere (jobb szélen), valamint

Döme Aladár (jobbról a második), a Sakkszövetség elnöke

közreműködésével. A pénzdíjak mellett minden versenyző

Tokaj−Hegyaljai borkülönlegességgel, illetve nagyon szép és

látványos Tarcal látnivalóival illusztrált naptárral térhetett ha−

za.  A díjjazottak: középen Bódi Tibor Hűvösvölgyi SSC

(Bp.), az első helyezett, mellette balra Bokros Albert
IM Viadukt NKFT SE (Bp.), jobbra Bálint Vilmos
Hűvösvölgyi SSC.                                                   D.A.
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ÚJ SZOLGÁLATÁSSAL BŐVÜL 

A NŐI−FÉRFI ÉS GYERMEK FODRÁSZAT!
KÉZ− ÉS LÁBÁPOLÁS MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

3915.TARCAL .FŐ UTCA 34.

SZOLGÁLTATÁSOK:

PORCELÁN MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS: 3500 FT.

PORCELÁN MŰKÖRÖM TÖLTÉS: 3000 FT.

MANIKŰR: 1500 FT.  PEDIKŰR: 2000 FT.

LAKKOZÁS: 1000 FT. GÉL LAKK: 2000 FT.

PARAFINOS KEZELÉS MANIKŰRREL: 3500 FT.

NYITVATARTÁS:  HÉTFŐTÖL−PÉNTEKIG: 9:00−17:00

SZOMBAT: 09:00−13:00

BEJELENTKEZÉS: PAPP EDINA  TEL.: 06−30−3147963

Vetőmag csere−bere
2016. március 12. szombat 9.30

Tarcal − Piactér
− Magcsere hozott anyagból

− Gondolatcsere a régi fajtákról~

− Tapasztalatcsere a kertészkedésről~

− Ha sok(féle) vetőmagod van és szívesen megosztanád

másokkal…   − Ha az étkezésedben szeretnél új növényeket

kipróbálni…  − Ha az otthoni gyógyteádat szeretnéd megtermel−

ni… − Ha helyi fajtákra vágysz, amik másoknál már beváltak…

− Ha segítenéd a települést virágmagokkal…

− Ha növénytermesztéssel kapcsolatos kérdéseid vannak…

Gyere és cserélj vetőmagot, virágmagot, hagymát, gumót, 

oltóágat, palántát, információt!

Ladomérszki TEMETKEZÉS

3910 Tokaj−Tarcal, Rákóczi u. 30. 4465 Rakamaz,

Temető u. 5.  3934 Tolcsva, Szabadság tér 13.

www.ladomerszkitemetkezes.hupont.hu

e−mail: megse@freemail.hu

ÉJJEL−NAPPALI ÜGYELET: 

06−20/398− 0265;  06−20/546− 1262

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk Tarcal

jó szándékú lakosait!

Ideje: 2016. március 3−án 13−15 óráig

Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu

Rákóczi út 4.

Kérjük hozza magával a személyi igazolványát 

vagy lakcímkártyáját, valamint  a TAJ−kártyáját!

Köszönjük!

AKI VÉRT AD, 3 ÉLETET MENT MEG!

A Tokaji Egészségfejlesztési Iroda
szerdánként 17:30−tól a 6 puttonyos Borfaluban 

tornafoglalkozást tart.

Edző: Valler Gréta, egészségfejlesztő

A részvétel ingyenes!

Újra sakk klub Tarcalon
Balogh Imre,  a Szerencsi VSE szakosztályvezetője tanítja

sakkozni a jelentkezőket − gyermekeket és felnőtteket− sakk

klub keretén belül. Minden szerdán 15 órakor kezdődnek a

foglalkozások a könyvtárban. Továbbra is várjuk a jelent−

kezőket! 


