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Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. július 23-án rendes ülést tartott, melynek első napirendi pontja keretében a Képviselőtestület megismerte a
település egészségügyi helyzetéről, a központi orvosi ügyelet működéséről szóló tájékoztatót.
Ezt követően a képviselők meghallgatták az elmúlt félév
lejárt határideje határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A harmadik napirendi pont során a képviselők megtárgyalták a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra benyújtandó pályázatot. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy 550 erdei m3 kemény lombos tűzifa
beszerzésére – nyújtanak be pályázatot.
A negyedik napirendi pont a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat megbeszélése volt. A
pályázat sikere esetén a Középhegyi út zártkerti besorolású, aszfaltburkolatú szakaszának felújítására, illetve egy
önkormányzati tulajdonú szőlőterület vadkerítéssel történő
körbekerítésére kerül sor.
Az ülés következő két napirendi pontja keretében a Képviselőtestület döntött vis-maior pályázatok benyújtásáról,
melyek közül az egyik az önkormányzati tulajdonú vízmosás területén történt partfalomlás, a másik pedig a Középhegyi út belterületi szakasza útkárosodásának helyreállításáról szól.
A hetedik napirendi pont során a képviselők megismerték
a polgármesternek az előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló tájékoztatóját.
Az ülés utolsó napirendi pontja - az indítványok, javaslatok - keretében a Képviselőtestület határozott közmunkaprogram keretében előállított, de saját célra felhasználásra
nem kerülő beton térkő magánszemélyek részére történő
értékesítésének meghirdetéséről, illetve képviselői közérdekű hozzászólások hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.
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Juhász Gyula: Augusztus
"Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma!..."
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Kovács Julianna – ingatlanközvetítő /Borsodi Ingatlan Ingatlaniroda/
A lakáspiac akár akarjuk, akár nem, de egy fontos szegmense mindennapjainknak, hiszen valahol élnünk kell, azonban az urbanizáció – mint elkerülhetetlen vonulat – a kistelepüléseken jelentős hatást gyakorol az ingatlankínálatra és egyben a lehetséges eladási árakra is. Míg a fővárosban az átlagos használt lakás négyzetméter árak meghaladják a 600 ezer forintot, addig a kis
falvakban ez kb. 100 ezer forint körül van. Ennek az irracionálisnak tűnő, szinte kizárólag élethelyzet változásokon alapuló piaci átrendeződésnek közvetlenül, vagy közvetve mindannyian
részesei vagyunk. Önnek milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy életében egy ember minimum kétszer költözik, de ez lehet akár négy-öt
alkalom is, hiszen születünk valahova, aztán családot alapítunk, iskolát és/vagy munkahelyet is váltunk, tehát mindenképpen minden embert érint a költözés. Szűkebb környezetünk vonatkozásában véleményem szerint a városiasodás
nem tud érvényesülni, mert a települések meglehetősen közel vannak egymáshoz, így szinte mindegy, hogy Tarcal,
Tokaj, Bodrogkeresztúr vagy Szerencs, hiszen tízpercnyi a távolság autóval. Más kérdés a nagyvárosok és vidéki kistelepülések kapcsolata. Amit mindenképpen el kell mondani, hogy nagyon sok ember – mindegy, hogy pályakezdő
vagy az idősebb korosztály képviselője – elköltözik a környékről. Ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, hogy a vevők
jelentős része csendes, nyugodt településen, a nagyvárosi zajtól távol keres ingatlanokat.
Egy térség, régió életszínvonalát nagyon jól tükrözi a lakáshelyzet. Tokaj-Hegyalja településein a lakások nagyobb
része 1990 előtti építésű, de jellemző a háború előttről maradt lakások nagy száma is, míg az utóbbi években
mindössze 6,5%-a épült az itt található lakásoknak. Kereslet-kínálat vonatkozásában hogyan jelenik meg az építés időpontja?
Az építés időpontja nem feltétlenül befolyásoló tényező, szerintem a legfontosabb szempont az, hogy hol helyezkedik el a ház vagy lakás. A következő fontos tényezők, hogy milyen állapotban van az ingatlan, mikor lett felújítva
vagy történt-e egyáltalán rajta felújítás, ill. milyen az elrendezése. Nagy kérdés az, hogy lehet-e néhány fal mozgatásával modern házat varázsolni kevés pénzből. Tény az is, hogy változik az igény, nagyon sok ember pontosan tudja,
hogy mit akar, milyen ingatlant keres. Közkedveltek manapság a „kádárkocka” stílusú ingatlanok és a régi parasztházak. A nagy házak, amelyek fenntartási költsége magas, szinte eladhatatlanok. Kivéve persze, ha a nagy házak felújításon estek át, és gyakorlatilag nem kell rá költeni semmit, csak a fogkefét kell magunkkal vinni.
Keresleti piacról beszélünk abban az esetben, ha több a realizált keresés, mint a jelenleg rendelkezésre álló eladásra kínált lakások száma. Ha figyelembe vesszük a befektetési – szálláshely jellegű vagy szőlőtermesztéshez és borászathoz köthető – ingatlanok piacát is, térségünkben vannak-e olyan települések, ahol a kereslet magasabb a kínálatnál?
Nincs tudomásom arról, hogy ilyen probléma létezne, kivétel ez alól Bodrogkeresztúr.
Ma Magyarországon körülbelül minden második lakást hitelre vesznek, melyek átlagos futamideje 16,7 év. A
lakáspiac biztonságát szolgáló pénzpiaci biztonság egyaránt fontos mind a hitelezői, mind a hitelfelvevői
oldal számára. Vannak jól működő, közkedvelt pénzügyi konstrukciók?
Véleményem szerint a kormány politikája elősegítené a vásárlási kedvet. DE…..valójában nem igazán látjuk még
át, hogy hogyan fog ez a gyakorlatban működni. Mindenképpen időre van szükség ahhoz, hogy bevett gyakorlatként
tudjuk nem csak az ingatlanokat közvetíteni, hanem nyugodt szívvel tudjuk ajánlani bármelyik hitelkonstrukciót is.
„Az ingatlanközvetítés igen komoly háttérmunkával jár, melynek során az ingatlanközvetítő szakmai tudása
segítségével az árat helyesen pozicionálja.” – olvasható a szakirodalomban. Általában elfogadják az ingatlantulajdonosok ezt a pozicionálást, vagy nehéz megtalálni a közös hangot?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és valóban nagyon körültekintően kell minden esetben eljárni. Fontos tudni azt,
hogy az ingatlan valóban eladó-e, vagy csak kíváncsi a tulajdonosa arra, hogy mennyit kapna érte. Nagyon fontos az
is, hogy reális piaci értéken tudjuk megbecsülni azt az árat, amit valójában kaphat a tulajdonos az ingatlanért, aki ahhoz sokszor érzelmileg is kötődik, épp ezért az általa elvárt ár messze van a reális piaci értéktől. Az is előfordul, hogy
úgy árazza be az ingatlant, hogy neki mennyi pénzre van szüksége. Ilyenkor tud a jó ingatlanos javaslatot tenni arra,
hogy hogyan lehet minél gyorsabban a legkedvezőbb áron értékesíteni az adott ingatlant.
Végül néhány gyakorlatias kérdés. Milyen segítséget kaphatnak Öntől az ingatlant eladni vagy vásárolni szándékozók döntésük meghozatalában? Hogyan lehet ingatlanirodájukkal, ill. Önnel kapcsolatba lépni?
Természetesen minden esetben szükség van egy személyes találkozóra. Véleményem szerint ez egy bizalmi alapokon működő kapcsolat, hiszen az ügyfeleink nagy döntés előtt állnak, akár eladnak, akár vásárolnak. Eladói oldalról:
értékmeghatározás, fényképek, alaprajz készítése, ezek nyilvánosságra hozatala, szakmai támogatás, hirdetési szöveg
összeállítása, személyes segítség az adásvétel lebonyolításában, ügyvédi segítség, energetikai tanúsítvány elkészítése.
Vásárlói oldalról: rengeteg időt és energiát tudunk megspórolni azzal, hogy nem kell heteket kereséssel tölteni, hanem
bejönnek az irodába, és kényelmes körülmények között tudnak nézelődni és válogatni az ingatlanok között. Irodánk
web sétát készít, ami nagyon közkedvelt az ügyfeleink körében.
Címünk: Borsodi Ingatlan Ingatlaniroda/ Kovács Julianna/ tel.: 06-20-475-0302/
e-mail: kovacs.julianna@borsodi-ingatlan.hu
Erdélyi István
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I. Tarcali Vadászati, Kulturális Est
Egyre nagyobb érdeklődéssel zajlanak a 6 Puttonyos Borfaluban a kiállítás megnyitók!
2019. augusztus 6-án kedden koraeste a kellemes hangulatú
Galéria előtti udvaron 70-80 fő jött össze, hogy részt vegyen
ezen az igazán különleges programon.
A megnyitó elején felcsendült a Vadászhimnusz a Tarcali
Hagyományőrző Népdalkör és Újvári Marika tolmácsolásában illetve a Bükki Kürtösök kíséretében.
Majd Gergely Csaba köszöntötte a vendégeket és elmondta,
hogyan is jött létre az a kiállítás.
A Bükki Kürtösök igazán érdekes előadásával kezdődött a
kulturális program. Amiben elmesélték egy gyermek első vadászélményét, hogy hogyan vált férfi a gyermekből. Mindezt
kürtjelekkel színesítve.
Majd dr. Kun Edit megragadó lényével elvarázsolta a jelenlévőket, ahogy megfogalmazta mi is a vadászat számára, hogyan
kapcsolódik ez a festészethez. Igazán lebilincselő dolgokat
mondott a festészetéről ami után még kíváncsibbak lettünk a
képeire.
De még nem értek véget az előadások: Papp István A magyar őzért szakmai műhely alapító tagja bemutatta kalandosfordulatos életét és egy tényleg igazi vérbeli vadász családot
ismerhettünk meg.
Végezetül Butta László polgármester úr ajándékokkal köszönte meg a közreműködést és szervezést.
A kiállítás megtekintése után nagy sikert aratott a Gergely
Csaba által elkészített vadpörkölt és vadkolbász illetve a Borfalu dolgozói által készített sós és almás sütemény.
Köszönjük mindenkinek a közreműködést és segítséget!
A kiállítás látogatható 2019. szeptember 5-ig.
Györgyné Újvári Mária

Államalapítás és Szent István
királyunk ünnepe
Szép napon gyűltünk össze 2019. augusztus
16-án délután az Agórán. Butta László polgármester úr és Koncz Ferenc országgyűlési képviselő köszöntötte az ünneplő közösséget majd
Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédjében
kiemelte, hogy augusztus 20-a a magyar nemzet legnagyobb ünnepe. Továbbiakban elmondta, hogy Szent István a magyarok megmaradásának érdekében megalapozta a keresztény
magyar államot. Beszédének végén megköszönte a magyar gazdáknak, munkájukat, hogy
asztalunkra tették az új kenyeret! Szűcs Zoltán
plébános, Kovács Attila lelkész és Polyák Péter
parókus megszentelték, a polgármester pedig
megszegte az új kenyeret. Ezek után az ünnepi
műsorban Buzogány Béla színháza „István
öröke” című előadása színesítette A szép számú
közönség szeretetének és tetszésének tapssal
adott hangot. Köszönjük mindenkinek a részvételt és a dolgozóknak a munkáját, hogy méltón
ünnepelhettünk!
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XXIV. Tarcali Napok
Július 26-27
Köszönet a támogatóknak és a szervezőknek!
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Tarcal Vezér Vágtáján bőrig áztak a futók
Szerencsére ma már egyre több a futóverseny Magyarországon is, de csak igen kevés kezdődik közülük koszorúzással. E ritka kivételek közé tartozik a több mint két évtizedes múltra visszatekintő Tarcal Vezér Vágtája, bár ezt a nevet
csak az idén vette fel ez a verseny.
Amikor Pataky Sándor Ákos polgármestersége idején először hirdették meg a Tarcali Napokat, tájfutóverseny is
szerepelt a tervezett programok között. Én, mint aktív tájfutó ás tájfutó edző jeleztem, mennyire alkalmatlan a Kopaszhegy terepe erre a sportágra. Viszont egy sima „izomfutóverseny” megrendezését szívesen elvállaltuk a kezdeményezésemre 1993-ban megalakított Zöld Sportok Clubja égisze alatt.
A Tarcal Vezér Csúcsfutás névre keresztelt szabadidősport rendezvény 5,5 km-es távján kereken 400 méter szintemelkedést is le kellet küzdeni a hegy csúcsáig, ami relatíve nehezebb, mint a híres kékesi csúcsfutás a maga 11 kilométere
alatti 600 métert meghaladó szintkülönbségű távjánál.
Az Áldó Krisztus szobor megléte óta azonban ezt a pályát meghagytuk az őszi Aradi Vértanúk Emlékfutásra, nyárra
pedig kitaláltuk egy új 3 km-es útvonalat, aminek a fordítója Turzul Vezér síremléke alatt van.
Az idei Tarcal Napok nyitányaként a rajtban, azaz a vezér szobránál Tarcal Község Önkormányzata, az egyházak és
Tarcal testvértelepülése Sepsibodok illetve a Zöld Sportok Clubja helyezett el koszorút, majd Butta László polgármester méltató szavak után előtte a rajtot is.
Sajnos nem csak a 60 fős mezőny lódult neki akkor, hanem az égen tornyosuló zivatar előszele is. A TV útra kanyarodva már bedőltünk, mint a síugrók, nehogy felborítson bennünket az orkán. S onnantól ömlött, zuhogott, tombolt a
vihar, sűrű mennydörgésekkel aláfestve. Igazi hősi idő kerekedett, talán pont olyan kemény, mint honfoglaló hőseink,
köztük a Kopasz-hegyre elsőként felvágtázó Tarcal vezér idejében.
A bőrig ázáson kívül szerencsére senkinek nem esett baja. A nyíregyházi Kerekesné Ádám Erika még tetszését is
kifejezte: „az egyik legnagyobb élmény ilyen körülmények között futni!”
A versenyt – tavalyi győzelmét megismételve – Bényei Szilárd nyerte meg. Az 50. születésnapját éppen aznap ünneplő Spártai Hős ultrafutó Bogár János éppen csak lecsúszott a dobogó árnyékába. A nőknél a tavalyi győztes Szanyi Ágnes távollétében az itt rendszeresen induló dunakeszi Drótár Katalin nyert.
Az ünnepélyes eredmény-hirdetésen, a színpadon, a 18 éven aluliak, az 50 éven felüliek és felnőtt futók első 3 helyezettje nemenként érmet, oklevelet és tiszteletdíjat vehetett át Butta László polgármestertől. A legifjabb fiú, Szögyéni
Ádám és leány, Csörgi Tímea pedig különdíjjal gazdagodott.
A Tarcal Vezér Vágtája futóversenyt, az önkormányzat és a ZSC közös rendezvényét a helyi vállalkozások közül a Colas, a Tokaji Kutatóintézet és a Kovács pince támogatta. Köszönet illeti a rendezésben közreműködőket és segítőket, a
polgárőrségtől kezdve a Vöröskeresztes aktivistákig, az önkénteskedő diákokig, gépkocsivezetőkig, fotósokig mindenkit.
Kovács Attila Gábor

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezetének és a
Tarcali Alapszervezetnek a lehetőségért, hogy
nyolc napot tölthettünk el gyermekeinkkel
együtt Balatonszántódon.
Külön köszönet illeti meg a szervezőket és az
ottjelenlévő önkénteseket! Nekik is köszönhető,
hogy gyermekein és mi szülők is hatalma s élménnyel gazdagodtunk, és új barátokat szereztünk. A nyolc nap valóban kikapcsolódás volt a
mindennapi gondok és teendők világából.
Mlincsek Mónika és Papp – Borsodi Erzsébet
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A kocsis

Valamikor, a régi időkben, az egykori mezőváros lakosai körében élt egy parádés-kocsisról szóló hiedelem-monda,
mely még a múlt század végén is az akkori öregek száján forgott. Egy borozgatás alkalmával hallottam az egyiktől ezt a
„mesét”, melyet egy kicsit kiszínesítve, egy kicsit korszerűbb hangon megfogalmazva próbálok tovább adni az utókornak.
Az uradalmi négylovas nyitott hintóval vendégek tartottak Tarcalra, a Király-udvarba. A bakon egyenes derékkal,
ezüst pitykés, zsinóros, fekete egyenruhájába ülő kocsis ostorával legyezgetve hagyta, hogy a négy kékes fényű fekete
paripa könnyedén szaladjon a hintóval, miközben fél füllel, mosolyogva hallgatta a hintóban ülő előkelő hölgyek és
kisasszonyok csevegését, önfeledt kacagását. Felidézte fiatalságát, amikor még a Tisza másik oldalán, a király egyik
ménes telepén lovászlegényként nevelte, ápolta az uradalom hátas lovait és segítette az úri hölgyeket a lovaglás tudományának elsajátításában. Eszébe jutottak a flörtök, a kalandok. Akkoriban még jó arcú, kellemes megjelenésű fiatalember volt. Egy-egy hölgy tekintete szívesen elidőzött rajta. Aztán, amikor megtörtént a baleset minden megváltozott.
Egy zabolátlan kanca betörése alkalmával óvatlan volt. Valahogy, maga sem tudja hogyan, a ló mögé keveredet és a
következő pillanatban egy hatalmas rúgást érzett az arcán. Elsötétedett előtte a világ. Még most is belehasít a rúgás helyén az iszonyatos fájdalom, amit akkor érzett a fél arcát takaró kötés alatt, amikor magához tért. Már az első tépés cseréje alkalmával kiderült, hogy a látása a sérült szemén odalett. Felgyógyulása után, már elfordították a tekintetüket róla,
nem szívesen pillantottak rá. Nem csoda, hiszen ő maga is visszataszítónak érezte a tükörből visszatekintő egy szemű
arc látványát. Azóta nem szeretett borotválkozni, szívesebben vette, ha mások borotválják. Nemkívánatossá vált jelenléte a telepen, nem maradhatott tovább ebben a munkakörben. Figyelembe véve kifogástalanul végzett munkáját a kamara úgy döntött, egy másik birtokon biztosítanak neki állást. Így került a király tarcali uradalmának központjába parádés-kocsisnak. A titokzatos, rosszarcú idegen hamarosan a település pletykáinak középpontjába került, legendák keringtek körülötte. Különösen az egyszerűbb, babonás népek között terjedtek a „tudós” kocsis természetfeletti tudományáról
szóló hiedelmek. Az egyik ilyen történet arról szólt, hogyan száguldott át szárazon a négy lovas hintóval a Tisza vizén
úgy, hogy közben az egyik ló már élettelen volt. Amikor meghallotta ezeket a történetek csak nagyokat mosolygott
magában, de sem nem cáfolta, sem nem igazolta őket. Gondolataiban így elmerülve szinte észre sem vette, hogy beérkezett a városba. A száraz, poros Nagy utcán haladva egy épülő házhoz értek. A ház falait már felhúzták. A magas falakra felfektetett vastag gerendákhoz rögzített tetőváz „A” betűi meredeken törtek a sziporkázóan kék ég felé. A szerkezeten három ács dolgozott. Egy egészen fent a csúcson, kettő valamivel lejjebb kopácsolt. Borotva élű, csillogó, acél
szekercéik a nap erős fényében villogva kápráztatták el a hintóban utazók szemét. A fogat lovai hirtelen megtorpantak.
Mintha valami láthatatlan fal előtt állnának, nem tudtak továbbhaladni. A kocsis érezte az egy helyben toporgó lovakat
körülvevő erőt. Nem emelte fel a fejét, de érezte az égbolt szédítő kékjében világító szarufák csúcsa felől sugárzó energia forrását is.
Maga elé nézve, csak ennyit szólt.
- Engedd el a lovakat!
Az épülő tető szélső, legmagasabb pontján dolgozó élete delén járó ács belevágta szekercéjét a szarufába és kárörömmel teli vigyorral tekintett le a fogatra.
- Miért is engedném. Ki vagy te?
Miközben az ágaskodó a hámból kitörni akaró lovakat igyekezet megfékezni, újra oda szólt az ácsnak.
- Eressz el, mert megbánod!
Ekkor már a másik két ácssegéd is abba hagyta a munkát és sunyi mosollyal figyelték az eseményeket.
- Mit árthatsz te nékem!
A kocsis lassú mozdulattal nyúlt dolmánya egyik pitykéjéhez. Egy apró gyors rántással letépte a fekete zsinóros posztóról majd komótosan rácsavarta az ostor vékony bőr szíját. Miközben kalapja alól éppen maradt szemével felsandított,
ostorának egy hirtelen lendítésével a pitykét iszonyatos erővel, parittyamód lőtte ki az ács felé. A magasban ülő ács
gúnyos vigyora abban pillanatban lelohadt, amint találkozott tekintete a kocsis épp szemének villanásával. Az ács egy
pillanat alatt megértette, hogy ki van odalent. Szemében a páni félelem jelent meg, de már késő volt. A pityke ezüst
csíkot húzva iszonyatos sebességgel ütközött az ács halántékának. Az ács fejében kiadott parancs, mely a szekercét
indította volna a kocsis homlokának, megállt. Ahhoz sem marad már ereje, hogy megkapaszkodjon. Szeme előtt minden elsötétült és ájultan zuhant a mélybe. Az ács nem bírta ki a zuhanást. A halott melletti kőnek csapódó szekerce,
csilingelve búcsúzott gazdájától. Ebben pillanatban a lovak toporgása megszűnt és a hámnak feszülve lódították útjára a
hintót és rémült utasait.
- Varrathatok új pitykét a ruhámra.
Motyogta bosszúsan maga elé a kocsis.
Tarcal, 2019. augusztus 15.
Guth Ferenc
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A XXIV. Tarcali Napok keretein belül került sor
a „Tarcal művész szemmel” című festő pályázat
eredmény hirdetésére. 5 fő adott be alkotásokat,
összesen 13 képet. A zsűri tagjai: Butta László polgármester, Dr. Kovács Zoltán jegyző, Takács Zsolt
helyi festőművész. A színvonalas munkák láttán
igencsak fejtörést okozott a zsűrinek a döntés meghozatala.
A végeredmény ekképpen alakult:
I. hely Adámyné Szűcs Ilona „Ősz” című festménye
II. hely Szabó Adrienn
Rambács Tiborné
A lakosság is részt vehetett a képek közötti verseny eldöntésben, melynek eredményeként összesen
91 szavazat érkezett. A közönség díját Adámyné
Szűcs Ilona vehette át.
Több alkotó ajánlott fel képeket
a 6 Puttonyos Borfalu részére.
Köszönjük szépen!
A fotókon a
díjazott képek láthatóak.
Szabó Adrienn

Meridián Torna Csoport indul
2019. szeptember 11.-től minden szerdán
18:00-19:00 óráig
Kínai módszer alapján meridián gyakorlatok
és vezetett meditáció.
-------------------------------------------------------------Kezdő Asztrológiai Csoport indul
2019. október 7.-én 17:00 – 19:00 óráig havonta
egyszeri alkalommal
Marosán Judit természetgyógyász vezetésével
A csoportokban a részvétel ingyenes!

Tudnivalók a 2019/2020 tanév indításáról
Kedves Tanulóink! Kedves Szülők!
A Tarcali Klapka György Általános Iskola az új tanévben
felkészülten várja régi és új tanulóit.
Néhány fontos információ a tanévkezdésről:

Tanévnyitó ünnepség: 2019. szeptember 3. kedd 9
óra.

Iskolánk tanulóit kérem, hogy reggel 8 órára ünneplőben érkezzenek, leendő elsőseink a hagyományokhoz híven az óvodából érkeznek 9 órakor.

Tankönyvosztás: tankönyveink rendben megérkeztek, melyek az első tanítási napon, azaz kedden
kerülnek kiosztásra.

Tanulószoba, étkezés: szeptember 4-től, a jelentkezéseket és igényeket kedden mérjük fel. Az ingyenes étkezéshez érvényes gyermekvédelmi határozat szükséges. Kérjük a szülőket, hogy ezt ellenőrizzék!
Személyesen értesítettünk minden érintettet, hogy a 2018/2019
-es tanév javítóvizsgájának időpontja 2019. augusztus 30.
péntek 8 30. A javító vizsgák előtt felkészítést szervezünk
2019. augusztus 16-tól.
Az előző tanévet a Szerencsi Tankerületi Központ EFOP –
3.3.5 - 17 – 2017 - 00021 –„Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti
megvalósítása” pályázatának köszönhetően érdekes programokkal fejeztük be.
Június 30-ig tematikus napközis táborok valamint Erzsébet
táborok tették színessé a tanulók életét. Köszönet a szervezőknek és a lebonyolítóknak.
Augusztus 22-én a szerencsi várban, a Szerencsi Tankerületi
Központ szervezésében nagyszabású Sport- és Kulturális rendezvényen veszünk részt, melyre várjuk az érdeklődőket. Itt a
tankerület iskolái mutatkoznak be, találkozhatunk jól ismert
sportolókkal, hírességekkel, a jelenlegi oktatáspolitika vezető
személyiségeivel.
Az új tanévben mindenkinek jó munkát, sikereket, eredményeket kívánok tanítványainknak és pedagógusainknak egyaránt. Bízom abban, hogy a szülőkkel való jó együttműködés a
gyermekek érdekében megvalósul, hiszen közös a célunk.
Mindenkinek köszönjük az intézményünk számára nyújtott
eddigi támogatását.
Bártfainé Varga Györgyi
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Közérdekű információk

Anyakönyvi Hírek

Orvosi rendelők
Házasságkötés

Háziorvosi szolgálat




I. sz. körzet /Tarcal, Fő út 64./
Dr. Szőke Péter /47-580-039/
Rendelési idő:
Hétfő - szerda - péntek : 8:00-12:00
Kedd: 13:00-17:00
Csütörtök: 8:00-11:00 és 15:30-16:30
II. sz. körzet /Tarcal, Fő út 64./
Dr. Antal Klára Ibolya /47 380 047/
Rendelési idő:
Kedd - csütörtök - péntek: 8:00 -12:00
Hétfő: 12:00 -16:00
Szerda: 13:00 -17:00

Fenyvesi László és Gonda Réka nyírbátori lakosok
Bocskai Péter és Csurka Anett nyíregyházi lakosok
Kötöttek házasságot településünkön
Gratulálunk!
Születések

Június
Rontó István 2019. 06. 19
Szülei: Lakatos Erzsébet, Rontó István

Július

Fogászat

Tálas Zalán 2019. 07. 24

Dr. Máncz Renáta

Szülei: Dendel Bernadett, Tálas Tibor

Tel.: 06 30 509 6001 /rendelési időben/
Hétfő: 15:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Kedd: 14:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Szerda: 14:00 - 17:00 sürgősségi ellátás
17:00 - 20:00 időpontos betegek ellátása
Csütörtök: /iskolafogászat/
08:00 - 11:00 sürgősségi ellátás
11:00 - 14:00 időpontos betegek ellátása

Kosárkó Lia 2019.07.29
Szülei: Jávorszki Tímea, Kosárkó László
Halálozás

Sztankovics Zoltánné (sz: Zelei Margit 1942. )
volt Tarcal Hubay u. 6. sz. alatti lakos elhunyt július 21-én.
Részvétünk a családnak!

Védőnői szolgálat

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

Tel.: 47/ 659 - 417 vedonotarcal@gmail.com
Tanácsadás időpontjai:
I. körzet: Nádasdi Judit csütörtök: 8:00-12:00
II. körzet: Nagyné Csengeri Gabriella kedd: 8:00-12:00
Fogadóóra: I-II körzet: hétköznap 08:00-09:00
Faragó Gyógyszertár
Faragó Alfa Patika Bt. Tarcal, Árpád út 1
Dr. Nagy Gyuláné tel:: 47/ 380-144

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kádas József temetésén megjelentek és sírjára a részvét virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Nyitva tartás: hétfő– péntek: 08:00 - 16:30
Községi Könyvtár

Állatorvosi rendelés

Tarcal, Árpád út 1 fszt. 1
3910 Tokaj, Vásártér 1
Dr. Liszkai Ferenc tel.: 06 30 207-1458 /rendelési időn kívül/ Nyitva tartás: hétfő : Zárva
kedd: 13:00-17:00
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig 15:00-18:00
szerda: 09:00-12:00 13:00-17:00
csütörtök-szombat: 13:00-17:00
További info a facebook Taktaközi Állatgyógyászati Kft. oldalán
Tarcal Község Önkormányzata
Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:
06 20 610 5101
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:
Lovász László 06 70 457 9581

Tarcal, Fő út 61
Polgármester: Butta László
tel: 47/580-444

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008
Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Szabó Adrienn
Nyomdai munkák: Kreatív Web Ötletek Bt. 3910 Tokaj, Ladányi út 15.

