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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016.

február 11. napján rendkívüli ülést tartott, melynek első

napirendje keretében a Képviselőtestület a 2016. évi önkor−

mányzati költségvetés első olvasatát megvitatta, megtárgyalta, s

felkérte a jegyzőt, hogy mivel tartalék betervezésére nem került

sor, ezért általános tartalékot; turisztikai, kulturális ren−

dezvényekre céltartalékot, valamint a 2016. évi rendezvényterv−

ben nem szereplő, előre nem meghatározott rendezvények

finanszírozására megfelelő nagyságrendű előirányzatot ter−

vezzen be,  és a  módosításokkal a költségvetés végleges vál−

tozatát készítse elő, s a Képviselőtestület legközelebbi ülésére a

polgármester nyújtsa be.

A Képviselőtestület a második napirend során Tarcal Község

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló − kötelezően

elfogadandó  − határozatot tárgyalta meg, s hagyta jóvá. A

határozat szerint az önkormányzat legfeljebb saját bevételei

50%−áig adósodhat el.

Ezt követően a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2013.

május 30. napján kelt Társulási megállapodás módosítását tár−

gyalta meg, majd hagyta jóvá a Képviselőtestület, s felhatal−

mazta polgármesterét a Társulási megállapodás aláírására.

Butta László polgármester az indítványok, javaslatok között

tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a Tarcal, Fő u. 104.

sz. alatti ingatlan és Templom közt érintő pince−partfal káre−

semény hatástalanítására vis maior támogatási igény

benyújtására van lehetőség. A testület úgy határozott, hogy a

Magyar Államkincstár Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei

Igazgatóságához vis−maior támogatásra igénybejelentést nyújt

be, s a helyreállításhoz a 2016. évi költségvetése terhére

1.085.850 forint saját forrást  biztosít.

Butta László polgármester javasolta a testületnek, hogy a

málenkij robotra elhurcoltak méltó emlékhelyének kialakítása

érdekében nyújtsanak be pályázatot az Emberi Erőforrások

Minisztériumába, a maximális 2,5 millió Ft−os pályázati támo−

gatás elnyerésére. A testület a javaslattal egyetértve, a pályázat

benyújtásáról döntött.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016.

február 23. napján ülést tartott, melynek első napirendje

keretében  Tarcal Község Önkormányzata 2016. évi költ−

ségvetés tervezetét tárgyalták meg, majd hagyták jóvá. A 2016.

évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszege

603.803 ezer forint.

A második napirendi pontban a Képviselőtestület a 2016. évi

éves közbeszerzési tervet tárgyalta meg, s hagyta jóvá, majd fel−

hívta tisztségviselőit, hogy az önkormányzati fejlesztések

koordinálását a közbeszerzési tervben foglaltakra figyelemmel

végezzék.

A következő napirendi pontban a Képviselőtestület az önkor−

mányzati tulajdonú szabadtéri közösségi színtér (ARÉNA)  bér−

beadására vonatkozó szerződés tervezetét megtárgyalta, s

jóváhagyta. A testület megbízta polgármesterét, hogy amenny−

iben Palásthy Katalin egyéni vállalkozó a szerződésben foglalt

feltételeket elfogadja, a bérleti szerződést az önkormányzat

képviseletében írja alá.

A továbbiakban a Képviselőtestület a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és

(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Butta László  főállású

polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését jóváhagyta, s

felkérte a jegyzőt, hogy a KTTv−ben előírtaknak megfelelően a

szabadság−nyilvántartás vezetéséről gondoskodjon.

Dr. Kovács Zoltán jegyző az indítványok, javaslatok között

tájékoztatta a Képviselőtestületet egy jelenleg is haszonbérbe

adott terület további 5 évre szóló haszonbérleti kérelméről. A

Képviselőtestület a kérelmet megtárgyalta, s az önkormányzati

tulajdonú területet ismételten haszonbérbe adta.

Butta László polgármester ismertette a Képviselőtestülettel

Lecső Györgyi tokaji lakos egészségügyi dolgozó kérelmét, aki

azt kérte, hogy a sok éve változatlan megbízási díját, melyet a

heti egyszeri helyi vérvételek lebonyolításáért kap, szívesked−

jenek felülvizsgálni, s lehetőség szerint magasabb összegben

megállapítani. A testület úgy határozott, hogy Lecső Györgyi

egészségügyi szakdolgozó megbízási díját 2016. március 1−től

kezdődően heti nettó 3.000,− Ft−al megemeli.

A Képviselőtestület ezt követően − megértve a Hegyalja utcában

lakók felháborodását, s egyetértve azon megállapítással, mely

szerint a 2015−ben a Tarcal Hegyalja utcán elvégzett

szennyvízhálózat felújítás kivitelezésének minősége erősen

kifogásolható, − felhívta a rekonstrukciót megrendelő, illetve a

szennyvízhálózatot üzemeltető BORSODVÍZ ZRT−t, hogy

haladéktalanul intézkedjen a rossz minőségben elvégzett

kivitelezés miatti problémák megszüntetésére.

A felújított szennyvízhálózaton napi rendszerességgel valósul−

nak meg olyan dugulások, melye eredményeként a szennyvíz a

szennyvízaknák tetején feltör, s elönti a környezetet, a

csapadékvíz  elvezető árkokat. A kiömlő szennyvíz azon túl,

hogy környezeti károkat okoz, rendkívül kellemetlen szaghatás−

sal jár, mely utóbbi olyan mértékű, amely teljességgel elle−

hetetleníti az ott lakók mindennapjait, valamint az ott szálláski−

adással foglalkozó vállalkozások működését.

A Képviselőtestület tájékoztatta a BORSODVÍZ ZRT−t, hogy

amennyiben   a   problémák   megszüntetésére    haladéktalanul  

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

Tarcali Hírek

MINDEN

KEDVES

OLVASÓNKNAK 

KELLEMES

HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET  

KÍVÁNUNK!
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HALÁLOZÁS
2016. február

− Harasztosi Mihályné 
(született: Veres Ilona, 1924.)

volt Tarcal Fő u. 72.  sz. alatti lakos elhunyt

február 1−én,

− Ivány Sándor 
(született: 1947.)

volt Tarcal Kövesd u. 15. sz. alatti lakos elhunyt

február 8−án,  

− Kobák Józsefné 
(született: Firtkó Erzsébet, 1933.) 

volt Tarcal Fő u. 30. sz. alatti lakos elhunyt

február 20−án, 

− Perge Zoltán 
(született: 1943.)

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

február 21−én, 

− Kádas Miklósné 
(született: Császár Erzsébet, 1929.)

volt Tarcal Fő utca 56. sz. alatti lakos elhunyt

február 22−én, 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Házasságkötés 2016. februárban nem volt

Születés 
2016. február:

− Stumpf Ambrus

2016.02.24

Szülei: Kosárkó Melinda

Stumpf Zoltán

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első.oldalról)

nem kerül sor, úgy az érintett ingatlantulajdonosok, lakók képvisletében

birtokvédelmi eljárást indít az illetékes bíróságon.

Tóth Tamás képviselő úr s egyben a Harlequin Tánccsoport Egyesület

vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a március

19−én megtartandó jótékonysági báljukat a képviselőtestület a 6 puttonyos

Borfalu bérleti díjának, valamint az úgynevezett eszközhasználati díjnak

az elengedésével támogassa. A testület úgy döntött, hogy a jótékonysági

bál támogatásaként a terembérleti és eszközhasználati díj megfizetésétől

eltekint.

Az ülés következő részében  további közérdekű kérdések, indítványok,

hozzászólások hangzottak el.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. február 29−én

rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje keretében Tarcal Község

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkor−

mányzati rendelet módosítását tárgyalta meg, s fogadta el.

Ezt követően a Képviselőtestület Tarcal Község Településrendezési ter−

vének K−5 jelű módosítása közbenső véleményezési eljárásának lezárását

jóváhagyta, s felhatalmazta a polgármestert, hogy a településrendezési terv

módosításának tervanyagát az állami főépítészhez nyújtsa be szakmai

jóváhagyásra.

Ezután Butta László polgármester ismertette Kovács Attila református

lelkész, valamint Sárosi János presbiter levelét, melyben a Református

Egyházközség nevében köszönetet mondtak az önkormányzat 2015. évi

segítségéért és támogatásáért, amelyet a lelkészi hivatalnál az iroda

kialakításához nyújtottak.

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

További információ:  Takácsné Szadai Magdolna
Tarcal, Fő út 5./1. Tel.: 06−20/951−82−04

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Édesanyánk, Id. Harasztosi Mihályné
temetésén megjelentek,   sírjára a részvét virágait

helyezték és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

Dobogós diákok
A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei

Irodája hirdette meg 2015 őszén az Anyanyelvi játékok, játékos

anyanyelv című vetélkedőjét. Az általános iskolák kategóriájában

több mint 70 iskola nevezett be a versenyre. Az elődöntő feladatait

helyben kellett megoldani a négyfős csapatoknak. A különböző

játékos nyelvi feladatok megoldása  mellett eszperente verset is kel−

lett írni megadott témában a csapatoknak. A legjobb megoldást

beküldőket hívták be a középdöntőbe, melyet három helyszínen

bonyolítottak le. Örömmel olvastuk a meghívónkat, mely szerint mi

is továbbjutottunk.

A csapatunk a sárospataki helyszínen versenyzett, ahol az első

helyen végeztünk, magunk mögött hagyva többek között a miskolci

Avasi Gimnázium csapatát is. Ezt követően, ha lehet, még nagyobb

lelkesedéssel, időt és fáradságot nem kímélve készültünk a megyei

döntőre. Felemelő környezetben, a Magyar Nyelv Múzeumában

március 11−én rendezték meg a rangos versenyt nemcsak hazai,

hanem határon túli résztvevőkkel is. Diákjaim szépen teljesítettek, a

harmadik helyezés birtokában értékes könyvjutalmakkal, örömmel

és büszkén térhettünk haza, rangot és elismerést szerezve

iskolánknak. A siker fényét csak tovább erősítette, hogy az Észak−

Magyarország c. napilap 2016. március 18−án cikket közölt a

versenyről, név szerint megemlítve a résztvevőket. Köszönöm a

kitartó szorgalmát a csapattagoknak: Gál Péter Zoltánnak, Kincses

Dorinának, Titkó Eszternek és Zemlényi Natáliának.

Nyusti Sándorné

felkészítő tanár   
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Indulnak a borvidék életét meghatározó

régiós fejlesztések

2016. február 18−án tartotta ülését a Tokaj

Borvidék Fejlesztési Tanács Tokajban. A

Tanács tagjai kiemelten foglalkoztak a Tokaji

Borvidék aktuális fejlesztési projektjeivel,

amelyek a megújuló Borvidék fejlesztésének

fontos mérföldkövei lesznek.

A minőségi szőlőtermesztés és borkészítés

fejlődése komoly lehetőséget kaphat a

Közösségi Infrastruktúra Projekt névre hall−

gató fejlesztésnek a Tokaji Borvidék

Hegyközségi Tanácsa által történő meg−

valósításával. A Kormány összességében 6,7

milliárd forinttal támogatja a projekt megvaló−

sulását.  Cél, hogy a Tokaji Borvidék azon ter−

melői is, akik nem rendelkeznek megfelelő

infrastruktúrával, lehetőséget kapjanak

közösségi alapon a minőségi bor készítéséhez

szükséges eszközök igénybevételére. A

program megvalósítási tervének véglegesítése

folyamatban van.

Fontos kiemelni még a Tanács február 18−i

ülésének napirendjén szereplő, borvidéki

Gyümölcsfeldolgozó Üzem megvalósításának

tervét, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó,

a Borvidék valamennyi települését célzó

gyümölcstelepítési támogatást célzó fejlesztési

projektet. Mindkét fejlesztési projekt célja a

munkahelyteremtés és olyan tevékenységek

ösztönzése, melyek a szőlészeti−borászati

tevékenységeket jól kiegészítik. 

A tanácsülésen a Tokaj Borvidék Fejlesztési

Tanács tagjai tájékoztatást kaptak többek

között arról, hogy az elmúlt hónapokban

elkészült, a Területfejlesztési Törvény által

feladatként előírt helyzetértékelő és elemző

dokumentáció. A helyzetértékelés a Borvidék

helyzetének historikus és tervezési alapú fel−

dolgozását tartalmazza, tudományos igénnyel,

mintegy 600 oldal terjedelemben. A széleskörű

kutatáson alapuló helyzetértékelés a térség tár−

sadalmi, gazdasági helyzetét, környezeti

állapotát, adottságait egyaránt értékeli. A

Tanács döntött arról, hogy a Tokaj Borvidék

Fejlesztési Tanács munkaszervezete kezdje

meg a helyzetértékelés által feltárt tanulságok

megismertetését a Borvidék településeivel,

ezáltal segítve őket a település arculatának,

identitásának körvonalazásában. A kutatás

meghatározza azokat az irányvonalakat, ame−

lyek a településeket az egységes Borvidéken

belül egyedivé, vonzóvá tudják tenni. A cél az,

hogy azok a fejlesztések kapjanak hangsúlyos

támogatást, amelyek valóban a település és a

településen élők érdekeit szolgálják, azok

környezeti adottságaihoz leginkább illeszked−

nek. Az előbbiek szerinti szakmai találkozók

intenzív véleménycserét tesznek lehetővé a

helyi szakértők és a kutatók között.

Segítettünk…
2016 januárjában vette át intézményünk az Ökoiskola címet Budapesten. Ennek

apropójából az idei farsangon egy hagyományt indítottunk iskolánkban. Nemcsak

természetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel szeretnénk rászolgálni erre a

címre, hanem állatvédelemmel is. Minden évben egy állatmenhelynek szeretnénk

segíteni. 

Ebben az évben egész februárban gyűjtőmunkát végeztünk a sárospataki

Manduláshegyi Kutyaotthon részére. A gyűjtőmunka nemcsak az iskolában, ha−

nem településszinten is zajlott Fehér Csilla és Kozák Réka segítségével. Már rég−

óta figyelemmel kísérjük a Kutyaotthonban végzett lelkiismeretes, áldozatos mun−

kát, hogy mennyit tesznek az állatok megmentéséért. Személyesen is megtapasz−

talhattuk, milyen gyors és hatékony a munkájuk, amikor jelzésünkre azonnal egy

kidobott kutyacsalád segítségére siettek.  

Köszönettel tartozunk valamennyi gyereknek, szülőnek, pedagógusnak, támoga−

tóknak a gyűjtésben való részvételben, az adományok felajánlásáért. Biztosak le−

hetünk abban, hogy az adományok jó helyre kerültek, melyről személyesen is

meggyőződhettünk.                                                         Hunkó Emese

Rendőri munka elismerése 
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évi januári

testületi ülésén úgy döntött, hogy elismerését fejezi ki a Szerencsi

Rendőrkapitányság Tokaji rendőrőrsén dolgozó munkatársainak hatékony

munkájáért. 

A februári testületi ülés során Butta László polgármester úr ismertette a 2015.

december 18−án elkövetett rablás elkövetésének történéseit. 72 órán belül

elfogták azt a férfit, aki késsel fenyegette meg egy 83 éves tarcali lakost, hogy

adja át a lakásban található pénz. A polgármester tolmácsolta a

Képviselőtestület elismerését és köszönetét a bűncselekmény felderítésében

kiemelkedő rendőröknek és parancsnokaiknak. Nagy Csaba, Ress Mihály,

Lázár Tamás és Dobozi Tamás részére 15−15.000,− Ft értékben Ajándék

Erzsébet−utalványt adtak át. Keresztes János rendőrparancsnok megköszönve

az elismerést kihangsúlyozta, hogy a fegyelmezett közös munka minden eset−

ben meghozza eredményét.                                               Drozda Aranka
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Karitász Hírek − Segíteni szeretettel
A karácsonyi ünnepek előtt adtunk hírt az év végére készülő

Karitász Csoport terveiről.                               

Az adventi akcióink eredményeképpen 129  darab tartós élelmi−

szer csomagot juttattunk el a rászorulóknak. Egy csomag kb. 8

kg súlyú volt, lisztet, rizst, tejet, étolajat  cukrot, tésztaféléket és

csomagonként változóan konzervet, édességet, szaloncukrot tar−

talmazott.  A legkisebbeknek játékok is kerültek a csomaghoz. A

129 csomaggal 348 főt értünk el, közülük 51 egyedülálló, zöm−

mel idős emberhez. A többit családok (64), nagy családok kap−

ták (14). Január−februárban több család kért és kapott élelmiszer

csomagot. Illetve többször segítettünk gyógyszer kiváltásban.      

Az Önkormányzat a rendelkezésünkre bocsátott két helyiséget az

Ispitály épületében, így most már tudjuk az adományokat raktá−

rozni. Köszönjük a segítő hozzáállásukat.                                   

Köszönettel vesszük az élelmiszeren kívül az egyéb adományo−

kat is, amely a mindennapokhoz fontosak lehetnek: ruhanemű,

játék, háztartási gép, egyéb textíliák. Az Ispitályban heti két al−

kalommal ügyeletet tartunk, szerdán és pénteken 9−11 óra között,
ahol személyesen lehet kéréssel megkeresni a Karitászt, és az

adományokat átadni. A nagyméretű és terjedelmes adományokat

itt nem tudjuk elhelyezni, de segítünk a rászorultakhoz való el−

juttatásban. 

Szeretném újból felhívni a figyelmet, hogy a Karitász pénzt nem
adományozhat, de elfogad, hiszen azt át tudjuk váltani élelmi−

szer, s egyéb segítségre.      

A Karitászt is olyan szervezet, mely jogi keretek között  műkö−

dik, a hatóságok  pl. a NAV − jogszabályok szerint ellenőrzik.

Tehát ezeket nekünk is be kell tartani.

Ki a rászoruló? A jogi meghatározása: a szociális igazgatásról és

ellátásról szóló Törvény, illetve a személyi jövedelem adó

(SZJA) Törvény alapján. Vagyis 34.200 Forintot meg nem hala−
dó, egy főre jutó jövedelemmel rendelkező személy.

AKI bármilyen  segítséget kér a Karitásztól, a rászorultságát
igazolnia kell.
− Okirattal. /jövedelem  igazolások, GYV. Határozatok, családi

pótlék, GYES, Gyed, önkormányzati és állami  egyéb szociális

juttatások/

− Folyószámlával
Ezek szükséges követelmények a tisztességes munkánkhoz! 

Ha kérésük van, ne felejtsék otthon, hozzák magukkal ezeket!    

Az adakozás mellett a másokra való odafigyelés is fontos!

Vannak, akik szégyellik, ha nehéz élethelyzetbe kerültek, és nem

kérnek segítséget. Figyeljünk rájuk is!     A Karitász megköszön−

né, ha felhívnák a figyelmünket ezekre az emberekre, vagy csa−

ládokra.  Embertől emberig így tudunk segíteni. Ez az Önök fi−

gyelme és jó szándékú jelzése nélkül sokkal nehezebb lenne.

Lehetőségeinkhez mérten, szerény anyagi támogatásokkal − le−

gyen az élelmiszer, ruha, bútor, vagy éppen a gyógyszerek kivál−

tása − igyekszünk orvosolni a hozzánk fordulók nehézségeit.

"Az alamizsna fészke sohasem az erszény, sohasem a ládafia, a
fáskosár, a ruhatár, hanem az érző emberi szív. Ez mozdít meg
pénzt és anyagot helyéről a felebarát felé.'

(Mindszenty József bíboros)

Áldott húsvéti ünnepet kíván Mindnyájuknak a Szent

Erzsébet Karitász Csoport nevében

Baracskainé Sveda Erzsébet
csoportvezető 

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK

A  TARCALI

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2016.
március 20. Virágvasárnap: 11.30

március 24. Nagycsütörtök: 16.00

március 25. Nagypéntek: 16.00

március 26. Nagyszombat: 16.00

március 27. Húsvétvasárnap

− 7.00: Ételmegáldás

− 11.30: Szentmise

március 28. Húsvéthétfő: 11.30

Mindenkit szeretettel vár és áldott 

Húsvétot kíván 

Szűcs Zoltán plébános és a 

Tarcali Római Katolikus Egyházközség!

Meghívó − Házasság Ünnepére
Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat

és jegyespárokat 2016. április 2. szombat 16 órára a tar−

cali Tolnai Dali János Református Gyülekezeti Házban

tartandó találkozónkra.

Meghívott vendégházaspárunk dr.Fodor Ferenc reformá−

tus lelkipásztor, teológiai tanár és dr.Fodorné dr.Nagy

Sarolta lelkipásztor, egyetemi tanár, a Sárospataki

Református Teológia Akadémia professzora előadását

követően kötetlen beszélgetéssel töltenénk el a délutánt.

2016. április 3. vasárnap délelőtt 10 óra 15 perckor

kezdődő ünnepi Istentisztelet keretében a Református

Templomban köszöntenénk a jelenlévő és a meghívott

jubiláló házaspárokat.

Mindkét alkalomra szeretettel várjuk az 

érdeklődőket!

Petromán házaspár 

(Bibliai Házaskör)
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ÖNKORMÁNYZAT

3915 Tarcal Fő u. 61.

Tel:47/580−444

E−mail: titkarsag@tarcal.hu

HÉTFŐ: 8.00− 12.00       12.30−16.00

KEDD: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

SZERDA: 8.00−12.00      12.30−17.00

CSÜTÖRTÖK: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

PÉNTEK: 8.00−12.30

POLGÁRMESTER: BUTTA LÁSZLÓ

TEL.: 47/580−445

E−MAIL: polgmest@tarcal.hu

Ügyfélfogadás:

szerda: 08.00−12.00, 12.30−16.00

JEGYZŐ: DR. KOVÁCS ZOLTÁN

Tel.: 47/ 580−440

E−mail: jegyzo@tarcal.hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8.00−12.00

szerda: 8.00− 12.00 12.30−16.00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Csengeri Gabriella − védőnő

Nádasdi Judit − védőnő 

3915 Tarcal, Árpád u. 4.

Tel.: 47/ 580−449

E−mail: vedono@tarcal.hu

GYÓGYSZERTÁR

FARAGÓ ALFA PATIKA BT.

DR. NAGY GYULÁNÉ

Tarcal, Árpád u. 4.

TEL.: 380−144

NYITVATARTÁSI  IDŐ:

HÉTFŐTŐL−CSÜTÖRTÖKIG: 08.00−16.30

PÉNTEK: 08.00−12.00 15.30−17.00 

ORVOSI RENDELŐ

I. sz. körzet

Dr. Antal Klára Ibolya  Tel.: 47/ 380−047

Rendelési idő:

Hétfő:  12.00−16.00

Kedd, csütörtök, péntek:  08.00−12.00

Szerda: 13.00−17.00

II. sz. körzet

Dr. Szőke Péter  Tel.: 47/580−039

Tarcal, Fő u. 64.

RENDELÉSI IDŐ:

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 08.00−12.00

KEDD: 13.00−17.00, CSÜTÖRTÖK: 08.00−11.00 ÉS 15.30−

16.30 

KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Bártfainé Varga Györgyi igazgató

3915 Tarcal, Árpád út 1.

Tel.: 47/ 380−124,   47/580−041,  47/580−042,  30/458−9015

TAKARÉKSZÖVETKEZET

Harasztosi Mihályné

Tarcal, Fő út 66.  47/380−169 

E−mail: tarcal@szerencs.tksz.hu 

KONYHA ÉS ÉTKEZDE

Hornyák István élelmezés vezető 

3915 Tarcal , Fő út 97.   Tel.: 47/ 380−151

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, E−MAGYARORSZÁG PONT

Tarcal, Árpád út 1. fszt. 1.

Drozda Aranka művelődésszervező−könyvtáros

Tel.: 47/ 380−177, 47/580−008

Mobil: 06/30/458−7301

E−mail: drozda.aranka@gmail.com

H−Szo: 14−18     Sze: 9−12

6 PUTTONYOS BORFALU

Kiállítások, rendezvények, programok

Drozda Aranka művelődésszervező−könyvtáros

Tel.: 47/ 380−177, 47/580−008

Mobil: 06/30/458−7301

E−mail: drozda.aranka@gmail.com

IDŐSEK KLUBJA

Szász Béláné intézményvezető

3915 Tarcal, Szőlőhegy u.1.

Tel.: 47/ 580−446

FALUGAZDÁSZ

Tarcal, Rákóczi út 4. 

Kiss János   Tel.: 20/313−6146

Poczkodi Renáta   Tel.: 30/497−7563  

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Szűcs Zoltán plébános

Tarcal, Fő út 96.   

Tel: 30/395−4321  tarcalplebania@freemail.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Kovács Attila lelkész

Tarcal, Fő út 106.   

47/380−112  koatis@freemail.hu

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

Polyák Péter parókus

Tarcal, Fő út 23.  Tel:   47/380−062 

TARCALI POSTA

Tarcal, Fő utca 59. Tel: 47/380−161

H−P 08:00−12:00 12:30−15:30   Szombat−Vasárnap: zárva

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Régi alapokon új szellemben
Új korszak kezdődött az elmúlt évig Mallár Imre Szőlész

Borász és Környezetvédő Szakkör életében, vagy inkám

történelmében. 2010−ben volt 40 éves a szakkör, melyről a

Tarcali Napok keretén belül méltóan meg is ünnepeltünk.

Az elmúlt évig kis zökkenőkkel, de folyt a munka. A

havonkénti foglalkozások, szakmai utak, bor és pálinka

versenyeken való részvétel a tervek szerint valósultak meg.

Igaz, egyre fogyó létszámmal, hisz a betegség, az

elhalálozás sajnos elszólította a hűséges tagokat. Leskó

Imre kertészmérnök hónapról hónapra igyekezett a legjobb

tudásával vezetni a szakkört. Betegsége az ő munkáját is

befolyásolta. "Aranka, már nem úgy bírok mint eddig!"

Megértettem. Egy negyed évi szünet következett.

Az emberekben − bennem is− egyre jobban kialakult a

hiányérzet. "Tarcalon, több mint negyven évi munka után

ne legyen szőlész szakkör?? Csak úgy bedobjuk a

törölközőt?" Ekkor kapta a felkérést Erdélyi István

kertészmérnök− helyi képviselőtestületi tag−, hogy vállalja

el a szakkör vezetését. Eleget téve a felkérésnek februárra

régi és leendő új tagoknak meghívókat küldött az újjász−

erveződés reményében. 2016. február 1−én újra megkezdte

munkáját immáron Kertbarát Klub néven az egykori

szőlész szakkör. Megbeszélték milyen témában hívnak

meg előadókat. Kirándulásokat és egyéb programokat ter−

veztek. Márciusi találkozó alkalmával már két előadó is

vendége volt a klubfoglalkozásnak. A tájjellegű vető−

magok megőrzéséről és cseréjéről tartott előadást Barta

Gabó. Ezt követően  Vinnai Károly a szőlő telepítéséről

osztott meg pár gondolatot a jelenlévőkkel. Szóba került a

szakember képzés hiánya, a sajóbábonyi bor és pálinka

verseny, tervek között szerepel helyi borverseny megsz−

ervezése is. Természetesen a sajóbábonyi verseny díjazott

pálinkáit és borait is megkóstolták. 

Örömmel nyugtázhatjuk régi és új tagokkal folytatja

munkáját a szőlész szakkör Kertbarát Klub elnevezéssel,

Erdélyi István irányításával. Élményekben, információk−

ban gazdag összejöveteleket kívánok. 

(Kép az eseményről alul balra)
D.A.

Húsvéti készülődés
Húsvétkor a lelki élet mellett a terített asztalnak is fontos szerepe van. Húsvét második

napján  a tiszteletüket tevő fiúkat/férfiakat illően kínáljuk a saját készítésű finomsá−

gokkal, melyeket az ízlésesen terített asztalon helyezünk el.  

Egy ötlettel szeretnék segíteni, ha még bizonytalankodnánk. Egy kis kreativitás, kézü−

gyesség, néhány darab paradicsom, uborka, zöldhagyma, körözött − vagy valamilyen

sajtkrém, túrókrém; csak a fantázia szab határt, hogy mi legyen a töltelék − és már el is

kápráztathatjuk családunkat, vendégeinket ezzel a tálalással!

Körözöttel töltött paradicsom recept hozzávalók 

Elkészítés

1. A körözött hozzávalóit jól kikeverjük (pár órára, akár 1 éjszakára hűtőbe tesszük).

2. Másnap a tisztára mosott, szárazra törölt paradicsomokat éles késsel kereszt alakban

bevágjuk, belsejüket apránként kiszedegetjük (óvatosan dolgozzunk, hogy a paradic−

somok alja egyben maradjon, viszont ahhoz, hogy a belsejüket ki tudjuk szedegetni,

elég mélyen be kell metszeni!).

3. Kiskanál segítségével töltögessünk meg minden szem paradicsomot az előzőleg

elkészített körözöttel, de bármit beletehetünk, amihez épp kedvünk szottyan, és ami

nem folyik ki a paradicsomból. A tölteléket dúsíthatjuk tojással, hagymával, vajjal,

különböző fűszerekkel, ízlés szerint!

4. Tálaláskor díszítsük újhagymával és oliva bogyóval a tálon.

Kellemes, szép húsvétot kívánok minden kedves Olvasónak!

DA

A tulipánokhoz (12 db)

12 db újhagyma

12 db paradicsom

6 db oliva bogyó

A körözötthöz
12.5 dkg tehéntúró

12.5 dkg juhtúró

10 dkg vaj (szoba hőmérsékletű)

2 db újhagyma (apróra vágott)

1 gerezd fokhagyma

3 szál petrezselyem (vagy snidling)

1 kávéskanál őrölt fűszerkömény

1 kk. fűszerpaprika (őrölt) és só ízlés

szerint

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Butta László Polgármester Úrnak a szép

nőnapi köszöntőért és virágért. Köszönjük még Szászné Margitka, Intézmény Ve−

zetőjének és dolgozóinak, ők is saját készítésű virágcsokorral és süteménnyel kö−

szöntöttek bennünket a nőnap alkalmából.  Köszönjük Császárné Csillának a sok

szép ötletes dolgokat, amivel köszönti a névnaposokat−születésnaposokat, az álta−

la kitalált falitáblára kiteszi az ünnepeltek nevét, és saját készítésű virágcsokorral

és szép verssel köszönti az ünnepelteket.  Köszönjük Tóth Ilikének, hogy a doktor−

nőhöz és doktor úrhoz elmegy és amire szükségük van lerendezi és elhozza nekünk

még a gyógyszertárból is. Köszönjük Takácsné Anikónak a mindennapi velünk

foglalkozást, ami abból áll, hogy olvas nekünk verseket, idézeteket, különböző jó

dolgokat újságokból, könyvekből. Tornáztat bennünket, például a hetekben még

szemtornát is végeztet velünk. Verseket mondunk, énekelünk, vetélkedőket ját−

szunk, kártyázunk, tv−t nézünk, interneten nézünk meg jó dolgokat. Anikó ötlete

alapján készítünk névnapra, születésnapra virágot, azzal köszöntjük őket. Készí−

tünk még befőttes üvegbe, pohárba asztaldíszeket, sétálunk, kiállításokra me−

gyünk, a fitnesz pályára is járunk. Van gyógymasszőr fotel, abba akkor ülünk be−

le, amikor csak akarunk, pihenőszobánk van, akkor pihenünk le, amikor akarunk.

Húsvétra tojásfát készítettünk. Ez mind az Anikó ötlete, köszönjük neki. Köszön−

jük még Csernyeiné Katikának a sok segítséget, jó voltál hozzánk. Itt mindig segí−

tenek nekünk, a buszra felszálláskor, leszálláskor a gépkocsi vezetők is. Köszön−

jük nekik is. Itt ebben a klubban nagyon jól érezzük magunkat, olyan mintha egy

nagy családban lennénk.

Köszönik az Idősek klub tagjai!
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Képriport a Március 15−i ünnepségről
Butta László polgármester köszöntőjét követően Dr. Mengyi

Roland országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet

Tarcalon az 1848/49−es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezett ünnepségen. A műsorban közreműködött

Osztás Tamás és neje Viktória szerencsi művésztanárok, a

Klapka György Általános Iskola 7. osztályos tanulói és

énekkara, Ádám Laura egyetemi hallgató valamint Gál Péter

Zoltán 8. osztályos tanuló.

A tarcali Kikelet Óvoda és Bölcsőde apróságai és óvo−

dapedagógusai a nemzeti ünnepet megelőzően felkeresték

az 1848−as emlékhelyeket településünkön. Öltözékük is

jelezte, ünnepelni jöttek. Versekkel, '48−as dalokkal

emlékeztek. Majd elhelyezték a saját készítésű nemzeti

zászlókat, kokárdákat, lovas huszárokat. 

A tarcali Klapka György Általános Iskola a 6 puttonyos

Borfaluban tartotta meg a  '48−as eseményekre való emlékezést.

A 7. a és b osztályok valamint az énekkar adott szép műsort,

melyet a diákok figyelemmel hallgattak. 

Köszönöm Lovasné Tóth Judit, Kovács Józsefné tanárnőknek és

Lovas Ferenc tanár úrnak a gyermekek felkészítését az ünnepi

műsorra. Külön köszönöm Gál Péter Zoltán 8. osztályos tanuló−

nak és a 7. osztályos fiúknak a koszorúzáson való közreműködést. 

D. A.

A Bükki Pálinka Lovagrend és annak nagymestere, Orosz János sza−

kmai támogatásával február 20−án került megrendezésre a XII.

Sajóbábonyi Pálinka és Pogácsasütő Verseny. A Kertbarát Klub

szervezésében 19 különböző, házi fogyasztásra főzetett pálinkával

neveztünk településünkről. A színvonalas rendezvényen az alábbi

eredményeket értük el: Bócsi Lajos − 2014−es Aszú Törköly − Arany,

2014−es Szilva − Arany  Erdélyi István − 2014−es Vegyes Gyümölcs −

Arany, Komáromi István − 2014−es Törköly − Arany,  Majoros László

− 2014−es Sárga Muskotály − Bronz, 2013−as Tokaji Érlelt Aszú

Törköly − Arany,  Nyusti Sándor − 2013−as Borpárlat − Arany, 2014−

es Törköly − Arany, 2015−ös Szilva − Bronz,   Sárosi Tamás − 2014−

es Szőlő − Bronz;,2014−es Aszú Törköly − Ezüst,  Szedmák Sándor −

2014−es Törköly Muskotály − Ezüst, Tóth Tibor − 2015−ös Meggy −

Oklevél, 2014−es Kajszibarack − Oklevél, 2014−es Bikavér Párlat −

Ezüst, 2015−ös Törköly − Arany, 2013−as Tokaji Borpárlat − Az Év

Pálinkája,  Vajda István − 2014−es Szilva − Ezüst; 2015−ös Szilva −

Ezüst.                 

Gratulálunk a díjjazottaknak!

Erdélyi István

Tarcali sikerek Sajóbábonyban

Véradás ráadás
A véradás megszervezése is előzetes tervek alapján zajlik.

Tarcalon a januárban lezajlott soros véradást követően derült ki,

hogy az első negyedévre tervezett véradói létszám nem volt ele−

gendő. Ennek pótlására soron kívüli adományozást kell szervezni.

Ilosvainé Nógrádi Piroska és segítőinek szorgos munkája nyomán

az 1, azaz egy óra véradásra szánt idő alatt 23 fő jött el. Nagyon

örültünk, hogy a rövid időn beleül újra szervezett gyűjtésre ilyen

sokan eljöttek. Közülük ugyan "csak" 18 fő adhatott vért, mivel

túl rövid idő telt el az előző adományozás óta. De semmi gond,

nyáron a soron következő alkalommal már mindannyian adhatnak

vért. Képünkön a kötelező adminisztráció zajlik. Ne feledjük:

Egy személy véradása, három ember életét mentheti meg!             

D. A.
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"És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap
akkor, ha viselik"  /Kodály Zoltán/

Ripka Gergely − szerző/author − 

TOKAJ KALAUZ/TOKAJ GUIDE (az útitárs)
− Kedves Gergő! A 2014−es első megjelenést követően idén februártól
kapható a Tokaj−Hegyaljára látogatók, és az itt élők részére egyaránt át−
fogó turisztikai vonatkozású információkat tartalmazó TOKAJ KALAUZ
második, bővített kiadása. Az útikönyv szerzőjeként megfogalmazott be−
vezető soraidból kiderül, hogy lehetőségeidhez mérten sok időt töltesz
régiónkban, és hétről−hétre látod az itt élő, alkotni vágyó emberek mun−
kájának köszönhető értékmegőrzést, értékteremtést, és a mindezek alap−
ját jelentő lokális küldetéstudatot. "Tokajt átélni újra és újra….." − ol−
vasható könyved prológusának első mondata. Szerzői szemmel tekintve e
vidékre, mi változott nálunk két év alatt? 
−   Két év nagyon rövid intervallum. Nehéz kézzelfogható változásokat

realizálni ez alatt. Van egy borvidékünk, ami évszázadokig a magas

színvonalú borairól volt híres. Ezt szokta meg a világ Tokajtól. Elkövet−

tük azt a hibát, hogy engedtünk a színvonalból, ami után minden döntés

és fejlesztés nagyon nehéz, vontatott. De bizakodó vagyok: az elmúlt 25

év történelmi paradigmaváltást hozott, és a jelenlegi folyamatok biztató

irányt mutatnak a borvidéken. Érdekes dolog ez, mert aki nem a borvi−

dék gyermeke, attól mindig kicsit nehezebben veszik a kritikát, mégis

mennyien lettek sikeresek Hegyalján úgy, hogy sok esetben nem is eb−

ben az országban születtek. Ez is igazolás

arra, mennyire kiválóak Tokaj adottságai a

nagy álmokhoz.

− Kodály Zoltán neve nem indokolatlanul ju−
tott eszembe e könyv megszületésével kap−
csolatban, hiszen az itt található 100 borá−
szat felkutatása, bemutatása szintén egy ki−
terjedt gyűjtőmunka eredménye. Egy−egy új
borászat létrejötte vélhetően azt is jelenti,
hogy csökken a műveléssel felhagyott szőlő−
területek aránya, ugyanakkor nő a borvidék
látogatottsága. Miközben bejártad a hegy−
aljai településeket, borszakírói/borbloggeri
szemmel mit észleltél, milyen érvek alapján
dönt manapság bárki is a borkultúra ápolása, ill bemutatása mellett?
−   Hegyaljának van egy leírhatatlan, különleges bája. Csupa titok, amit

ott helyben lehet igazán megérteni, de elég egysz−er elkapni a fonalat, és

utána az ember nehezen szabadul. A borvidék speciális klímája nem csu−

pán a bort adó gyümölcsre van jótékony hatással, hanem az alkotni vá−

gyó szellemre is. Nincs semmi újdonság ebben. Mindig is így volt ez er−

refelé, elég ránézni a Sárospataki Református Kollégium Könyvtárára, a

Vizsolyi Bibliára, a hajdani reformáció gyökereire, a Rákócziak forra−

dalmaira: Hegyalján az emberek sosem féltek nagyot álmodni. Én sem

félek. Kicsit hivatás, kicsit szerelem, kicsit társadalmi munka, de azt hi−

szem, ez az, amivel életem végéig foglalkozni szeretnék. Akkor is, ha

nem a nyomtatott média irányába tart a világ (bár talán az online világ

súlytalanságában egyre kevésbé hiszek, és ez a kiadvány is arra sarkall−

ja az olvasót, hogy valós élményeket éljen át: kóstolja meg, ismerje meg,

látogassa meg, ne csak olvasson róla).  Heti szinten jelenik meg egy−egy

olyan új karakter a környéken, aki valami izgalmas dologba kezd, akinek

a sztorija megér egy látogatást. Kell valaki, aki elmeséli a történetüket.

− A borvidék sokszínűségét jelzi, hogy a nagy, több tízhektáros, egységes
szőlőterülettel rendelkező borászatok mellett szép számmal találunk né−
hány hektáron, elszórtan fekvő, különböző adottságú dűlőkön telepített
ültetvényekre épülő kézműves borműhelyeket, vagy éppen "garázsborá−
szokat" is. Látogatásaid során mit tapasztaltál, milyen az arány a borá−
szatból megélő, megélni kívánó és az egyéb helyen megszerzett jövedel−
müket részben e célra felhasználó gazdák között?
−  Nehéz kérdés ez. A magyar birtokszerkezet a rendszerváltás után las−

san találta meg a piacon is életképes modelljeit. Hegyalja volt abban a

szerencsés helyzetben, hogy külföldi befektetések nyomán elindulhatott

egy új korszak felé. De a végtermék oldaláról nézve máig óriási a szó−

rás. Még mindig maximum 1%−a olyan a helyi boroknak, amelyek befér−

tek ebbe a kalauzba is. Nagyon−nagyon nehéz kenyér a borkészítés. Aki

azt gondolja, hogy ez Hegyalján azonnali rentábilitású vállalkozás, té−

ved. Ebben a kalauzban 100 borászatnak nagyjából a fele egyéb forrás−

ból megszerzett kisebb vagy akár óriási jövedelmeket fektet(ett) be. A

másik fele is korábbi munkásságából hozta a javakat, de mostanra a bo−

rászattal nagyjából önálló családi birtokká lett.

− "Minden helyet az ott élő emberek tesznek olyanná, amilyen és csakis
rajtuk keresztül lehet igazán beleszeretni egy vidékbe" − idézem gondo−
lataidat, és megfogalmazódik bennem a kérdés, hogy az eltérő múlttal,
mérettel, piaci részaránnyal, életfilozófiával és ideológiával rendelkező
borászok, borászatok véleményed szerint milyen mértékben képviselnek
közös célt?
−   A fontos ebben igazából nem is az, hogy mennyire vagy milyen mér−

tékben, hanem az, hogy közösség nélkül lehetetlen. Amíg a borvidéken

nincs közös öntudat, közös célok, közös értékrend, amíg szanaszét húz a

ménes, addig nem lesznek markáns változások és nem lesz stabilizáló−

dás sem (persze mindehhez egy hathatós állami szerepvállalás kell). De

bizakodó vagyok. Ez a száz borászat nem húz (már) százfelé. A színvo−

nalat tekintve legalábbis hasonlóak az elképzeléseik. Továbbra sem a

közösségi munka a kedvenc témájuk, de lehet, hogy ez tényleg csak áb−

ránd marad, hisz van itt 100 hektáros és 1 hektáros birtok is. Van ebben

a kiadványban egy komplett fejezet, mely az elmúlt évtizedek valameny−

nyi alapítványát, egyesületét, szervezetét bemutatja. Van köztük azért

pár olyan, mely ma is sokat tesz a borvidékért. Fölmerül persze a kérdés,

hogy miért csak pár….(?).

"− A borászatok bemutatása mellett szintén
fontos szerephez jutnak könyvedben a
gasztronómia és a vendéglátás helyi képvi−
selői is: sajtműhelyek, gyümölcsfeldolgo−
zók, méhészetek, helyi ízeket bemutató ét−
termek és nem utolsó sorban a vendégma−
rasztaló szálláshelyek. A termékek és szol−
gáltatások kínálati−keresleti egyensúlya te−
rén merre tart Tokaj−Hegyalja?
−  A szálláshelyek terén hatalmas az élénkü−

lés. Mindenki arra számít, hogy a nagy álla−

mi pénzek nyomán egy csapásra beindul a

turizmus. Ez persze nem történik meg ma−

gától, de jó látni a sok szép vendégházat,

melyek a nagy eseményeken tele is vannak. Kellenek a nagy események

(azoknak is szántunk egy külön fejezetet). Jó helyi alapanyagból készült

ételek nélkül nem lehet sikeres egy borvidék sem. Az igényekhez iga−

zodva alakul is a szolgáltatás, de a színvonalas pék például hosszú évti−

zedek és várakozás óta nem akar megérkezni a borvidékre, ami azért hi−

hetetlen (ha elutazunk Burgundiába, ott minden faluban évszázadok óta

megvannak a cukrász, tejes vagy éppen pékcsaládok). Nagyon megélem

Tokajt a mai napig, minden egyes ott eltöltött napon…. látom az apró

szépséghibákat is, nem teszek úgy, mintha minden tökéletes lenne, de

inspiráló nagyon a tenni akarás és elhivatottság sok történetben.  Engem

azok az emberek motiválnak, akiknél van tudatosság. Abból tud érték

születni. Stabil érték. Ami működik, az örök. Tokaj több száz éves tör−

ténelme számomra erre nyújt igazolást naponta.   

− Számomra elsősorban a nagyfokú objektivitás és ezzel együtt a kortárs
borvidéki szereplők hiteles bemutatása teszi igazán értékessé és jól hasz−
nálhatóvá ezt a kiadványt. A megjelenéstől számított közel két hónap
alatt milyen visszajelzéseket kaptál a könyv felhasználóitól?
− Óriási várakozás vette/veszi körül a kalauzt, aminek nagyon örülök

(csakis szerzői és kiadói forrásból készült). A 2014−es kiadás egy hónap

alatt elfogyott, heti szinten kaptam hívásokat, hogy mikor lesz utánnyo−

más, mikor jön ki az új. Kétszeres példányszámmal és kétszeres tarta−

lommal született meg a friss kiadás. Eddig elmarasztalást nem kaptam.

Ennyire részletes és két nyelven íródott kalauz a régióról nem készült ed−

dig. Célom volt, hogy a helyiek számára is hasznos és praktikus eszköz

lehessen, ami az outsidereknek is gyorsan kedvet csinál. A kalauzt végül

is nem én írom Hegyaljáról, hanem az itt élő emberek, én csak összekö−

töm a pontokat, ami kiad egy képet. Remélem, vonzó, és egyre vonzóbb

lesz ez a kép.  

E. I. 

mestersége tarcal.com
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Áprilisi ünnepnaptár

április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja. (Bolondok napja) Sok

minden megengedhető, és az ötletes tréfákon nem illik

megsértődni. A jól irányzott poénok frissítően hatnak az

emberre.

április 2.: 1967 óta tartják világszerte a gyermekkönyvek
nemzetközi napját Hans Christian Andersen dán meseíró

születésnapján. Az ünnep célja, hogy a gyermekekkel meg−

szerettessék az olvasást, a könyveket. 2001−ben Magyarország

szervezte a központi rendezvényeket.

április 7.: Egészségügyi világnap. 1948. április 7−én az ENSZ

szakosított intézményeként megkezdte működését az

Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre

emlékezünk ezen a napon. A világszervezet célja a nemzetközi

egészségügyi munka irányítása és összehangolása.

április 10.: Nemzeti rákellenes nap. A nap célja, hogy a tár−

sadalom minden rétegét − az egyént is − bevonják a rák elleni

küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmaguk iránt.

április 11.: A magyar költészet napja. József Attila születés−

napja.

április 18.: Műemlékvédelmi világnap. Először 1984−ben ünne−

pelték. E napon főleg azokra a műemlékekre hívják fel a figyel−

met, amelyek veszélyben vannak. Magyarország már a

meghirdetés évében csatlakozott a kezdeményezéshez.

április 22.: A Föld napja. Ezernél több szervezet vesz részt

benne. Célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a

környezetvédelem fontosságára. Magyarországon 1990 óta ren−

dezik meg.

április 24.: A magyar rendőrség napja. A kormány határozata

alapján 1992−től Szent György napján.

április 29.: A táncművészet világnapja. 1982−ben ünnepelték

először.

április 30.: A méhek napja Magyarországon. 1994−től a

Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére ünne−

peljük. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfo−

gyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti ter−

mékek megismertetése és megkedveltetése. E napon ország−

szerte mézkóstolókkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, játszóház−

zal várják a méhészek az érdeklődőket.

EGY KÉP − EGY MONDAT

Tarcal Község Önkormányzatának képviselőtestülete a

nőnap alkalmából megvendégelte, műsorral és szép virág−

gal kedveskedett az önkormányzat és az oktatási

intézmények hölgydolgozóinak 

Hétről hétre a könyvtárban találkoznak a sakk klub tagjai,

ahol Balog Imre sakkoktató okítja az érdeklődőket

ÁLLÁSHIRDETÉS!

Bacchus Étterem Tokaj Kossuth tér 17.

Szakácsot és konyhai kisegítőt keres.

Érdeklődni lehet: 06−20/494−8850

Kérjük támogassa adója 1 %−ának felajánlásával 

egyesületünk munkáját.

TARCALI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Adószám: 18428535−1−05

Számlaszám: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet:

55800013−17002468

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata 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. ÁPRILIS 21.

TARCALI  HÍREK
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Elkezdődött a tavaszi 

szezon!
Felnőtt csapatunk kerete két új játékossal bővült. Kamarási

Csaba Monokról, Kiss Attila Dávid Füzér csapatától igazolt

hozzánk. Vannak játékosaink akikre sajnos vagy külföldi

munka, vagy sérülés miatt nem számolhatunk a tavasszal. A tar−

talék csapathoz Kuknyó Csaba Tokajból igazolt.

Első bajnoki mérkőzésünket Taktaszada ellen játszottuk, melyen

kettős siker született. Szívesen látunk mindenkit mérkőzé−

seinken, buzdítsuk együtt játékosainkat.

03.13. 14.30 Tarcal − Taktaszada 3−0 Tartalék:  2−1

03.27. 16.00 Tarcal − Olaszliszka

04.10. 16.30 Tarcal − Kovácsvágás

04.17. 17.00 Tarcal − Bodrogolaszi

04.24. 17.00 Tarcal − Taktaharkány

05.01. 17.00 Tarcal − Mikóháza

05.07. 17.00 Ricse − Tarcal

05.15. 17.00 Tarcal − Hercegkút

05.22. 17.00 Füzér − Tarcal

05.29. 17.00 Tarcal − Cigánd II.

06.05. 17.00 Mád ÖFI − Tarcal

Hajrá Tarcal!

Soltész Csaba elnök

Zenei műveltségből ötös
Tarcalon került megrendezésre a VI. Országos Komplex Ének−zenei

Műveltségi Verseny Észak−magyarországi régiós döntője. A verseny

védnöke: Miklósa Erika világhírű operaénekes.

A verseny meghirdetője a székesfehérvári Csitáry Emil Művészeti

Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Főszervezője Szonn

Ibolya Mária az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatója.

A verseny célja: A zenei műveltség, zenei kultúra hagyományainak

őrzése, az ének−zene tantárgy "Kodályi" szellemi örökségének és a

magyar nemzeti kultúra, alkotásainak, jeles értékeinek ápolása.

Szonn Ibolya Mária igazgató, főszervező köszöntötte a vendégeket és

bemutatta a zsűri tagjait, akik Pillár Miklósné igazgató, Csitáry Emil

Művészeti Műhely AM valamint Mohai Judit, művészeti vezető,

Csitáry Emil Művészeti Műhely.

Öt településről 7 háromfős csapat mérte össze tudását. Bekecsről,

Megyaszóról és Szalaszendről 1−1 csapat, Tarcalról és Taktakenézről

2−2 csapat érkezett.

A megmérettetésen hangszerfelismeréstől a rejtvényfejtésen át, a dal−

lamíráson keresztül az énekes jelenet előadásáig sokféle feladat volt.

Mi házigazdák igyekeztünk minden kényelmet megteremteni a sikeres

versengéshez.

A tarcali diákok remekül szerepeltek, hisz a második és a harmadik

helyen végeztek. Ez azt jelenti, hogy március 23−án

Iszkaszentgyörgyre utazhatnak az országos megmérettetésre.

A tarcali VI. Országos Komplex Ének−zenei Műveltségi Verseny

Észak−magyarországi régiós döntője verseny helyezési sorrendje:

1. Megyaszói − hármak − Megyaszó

2. A csoport Tarcal − Nagy Nikolett, Szabó Gabriella, Gál Péter

3. B csoport Tarcal − Kincses Dorina, Perge Zsanett, Titkó Eszter

4. Dalos Pacsirták − Bekecs

5. Fonográf − Taktakenéz, 5. Musica − Taktakenéz

6. Népdalolók− Szalaszend 

Az első négy helyezett utazhat az országos döntőre.

Gratulálunk minden versenyzőnek! Sok sikert Tarcal A és Tarcal B! 

D.A.

Báloztak a tarcali polgárőrök
Tavasz a jótékonysági bálok időszaka Tarcalon

Március első hétvégéjén a Tarcali Polgárőr Egyesület rendezte

meg táncmulatságát. Lovász László az egyesület elnöke és csa−

ládja igyekezett mindent  megtenni, hogy a vendégek jól érezzék

magukat. Az esten díszvendég volt Csóra György, a BAZ megyei

Polgárőr Szövetség  elnöke. Köszöntőjében megköszönte a helyi

polgárőrök hétköznapokban végzett áldozatos munkáját. Hisz

munkájuk nem csak a közbiztonság fenntartásában, a rendőrség

támogatásában merül ki, hanem a helyi közösségek összefogásá−

ban is. Meghívott vendégek közül Dr. Szemán Ákos

Taktaharkány polgármestere és felesége, Kántor Dezső

Erdőbénye polgármestere és felesége, a Szerencsi Rendőrkapi−

tányság vezetője Keresztesi János alezredes és munkatársai fo−

gadták el  a szíves invitálást. Jelen volt természetesen települé−

sünk polgármestere Butta László és felesége, valamint a képvise−

lő testület szinte valamennyi tagja. 

Az est folyamán hagyományosan Harlequin tánccsoport táncosai

és a Kikelet Óvoda apró néptáncosai szórakoztatták a közönsé−

get. Majd Kosárkó Gréta egyetemi hallgató némi humorral ve−

gyített népi dallamokkal csalt mosolyt a vendégek arcára, ezzel

megalapozva az est további jó hangulatát.  A finom vacsora után

Lovász László zenéjére ropta a táncot a sok vendég. Csak a tom−

bola sorsolás erejéig volt egy kis pihenő. Közel hetven, adomá−

nyokból gyűjtött nyeremény talált gazdára.                    D.A.

S P O R T


