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Tarcali Hírek

A HÓNAP ÜZENETE
„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; 

hanem cselekedettel és valósággal.”
Biblia (János 1. levele) 

Szeptember − a pletykák hónapja?
Lábra kapott − vagy lábra „segítették” − a hír(t) − misze−
rint a Polgármester 40, mások szerint 50 Olaszliszkán
elhíresült család betelepítésével kívánja a népességi
mutatókat javítani. Ez ugyanis  Álhír! Aljas rágalom az
egész! Szomorú, sokan be is dőlnek neki és elhiszik.
Két objektív tényre szeretném felhívni a tisztelt lakos−
ság figyelmét. Adegy: az Önkormányzat nem rendelke−
zik szabad bérlakás állománnyal, így nem is tudna, − ha
akarná sem− egy főt is elhelyezni. Ad, kettő: Tarcal je−
lenlegi cigány származású népessége évek óta stabil,
nem nagyon változik. Ugyanakkor településünkön az
átlagos szegénységi problémán kívül békességben és
nyugalomban élnek egymás mellett cigányok és magya−
rok.
Sem Én, sem a Képviselőtestület nem szeretné, ha ez

megváltozna, és békétlenség ütné fel a fejét. Elég prob−
lémás az életünk egyéb okok miatt is. Bár erőfeszítése−
ket teszünk ezek felszámolására, a szűkös anyagi, és
jogszabályi keretek sajnos nem sok lehetőséget adnak.
Kérek mindenkit, ne üljenek fel ilyen  s...keverő, hib−
bant agyú rémhíreknek! Egyébként hall az ember egyéb
hülyeségeket is!  Újra és újra azt tudom mondani, a vá−
lasztott Polgármester, a Képviselőtestület, és a Hivatal
azon dolgozik, hogy az itt élő embereknek a lehetősé−
gekhez mérten minél jobb életkörülményeket teremt−
sen. 
De mondjak jó pletykákat is: amint tapasztalják, elin−
dult egy komoly munka − út, járda, közlekedési lámpa −
amiről a Júliusi számban már örömmel adtam hírt. Leg−
utolsó információnk szerint e hónap végén a Prügyi út
felújítása is elkezdődik, ami a fagyok beálltáig el is ké−
szül. A temetői belsőút megújítása után − remélhetőleg −
Halottak napjára a parkoló is szilárd burkolatot kap.
Volt egy sikeres bemutatkozása Tarcalnak Nyíregyhá−
zán a Nyírségi Ősz rendezvényén. Pénteken 11−én Ha−
gyományőrzőink a Szabolcs Néptánc együttessel közö−
sen bő kétórás műsorral bűvölték el a közönséget a Fő−
téren. 12−én szombaton olyan sikere volt a tarcali szüre−
tet idéző kocsinak, hogy délutánra minden szőlőt leettek
róla a városiak! A színpadon a Gold Dance Táncsport
Egyesület színvonalas produkcióinak tapsolhatott
a nagyszámú közönség. Borászaink finom borait
igencsak fogyasztották. A Tarcalt és termékeit,
szolgáltatásait    bemutató    házikót   sokan   látogatták,

(Folytatás a 2. oldalon)

Beszámoló
a 2009. szeptember 1−én és a szeptember 8−án

megtartott képviselőtestületi ülésen történtekről.
A Képviselőtestület a 2009. szeptember 1−én megtar−
tott rendkívüli ülésén az ÉMOP 3.1.3−2008−0226 szá−
mú „Tarcal község vállalkozások letelepedését, a tele−
pülés fizikai megújulását célzó fejlesztése” című − több
évre kiható − projekt megvalósításának pénzügyi üte−
mezéséről döntött a testület, illetve elfogadta a belső
ellenőrzési feladatellátásról szóló Társulási Együttmű−
ködési Megállapodás módosításait.
2009. szeptember 9−én a képviselők a tokaji és szeren−
csi kistérséget lefedő helyi TDM szervezetbe, a Tokaj−
Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesületbe történő belépés mellett hatá−
roztak, és elfogadták az Önkormányzat 2009. évi I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Az utóbbi
napirend tárgyalásakor a képviselők megállapították,
hogy az eddigi gazdálkodás eredményes volt, a beter−
vezett feladatok végrehajtását finanszírozási, likviditá−
si problémák nem akadályozták, mind a bevételi, mind
a kiadási előirányzatok realizálása időarányos. 
Az Idősek Klubja Konyha és Étkezde vezetője az eltelt
egy évről, az oktatási−nevelési intézmények vezetői a
2008/2009−es oktatási évről, illetve a 2009/2010−es
tanévre történő felkészülésről számoltak be a Képvise−
lőtestületnek. A Képviselőtestület megállapította,
hogy az intézményekben a zavartalan munkavégzés−
hez a technikai és személyi feltételei biztosítottak.
Oktatási Minisztérium felhívására az Önkormányzat
csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, így kívánja tá−
mogatni azon hátrányos szociális helyzetű felsőokta−
tásban tanuló hallgatókat, illetve az érettségi előtt álló
középiskolásokat, akik a pályázati kiírásban foglaltak−
nak megfelelnek. 
A pályázati formanyomtatványok a Polgármesteri Hi−
vatal Titkárságán 2009. október 01. napjától
átvehetők.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2009. augusztus

hónapban történt
házasságkötések:

− Dr. Sándor Zsolt és Viszlai
Melinda miskolci  lakosok 

2009. augusztus 1−jén, 

− Biró Zoltán és Czinkóczky
Gabriella nagyszénási lakosok

2009. augusztus 1−jén,  

− Gál János Krisztián és Kurcz
Erzsébet Brigitta nyíregyházi
lakosok 2009. augusztus 8−án

− Bodnár Zoltán és Siklós Zsuzsa
tarcali lakosok 

2009. augusztus 15−én, 

− Zsukk László és Dénes Tilda
nyíregyházi lakosok 

2009. augusztus 22−én

esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és 
Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

HALÁLESETEK
2009. augusztus hónapban történt halálesetek:  

− PREKOB FERENCNÉ (Csarni Ilona, született: 1928.)
volt Tarcal Kövesd u. 9. sz. alatti lakos elhunyt július 22−én,

− SÁPI BERTALANNÉ  (Tóth Jolán, született: 1923.) 
volt Tarcal Nagy Balázs u. 48. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 2−án,

− KURUCZ SÁNDORNÉ (Kiss Rozália, született 1948.)
volt Tarcal Szabadság u. 18. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 6−án,

− MAYLÄNDERNÉ BERKÓ MARGIT (született 1951.)
volt Tarcal Szondi ltp.  4/2.  sz. alatti lakos elhunyt augusztus 6−án,

− TISZAI GYULA (született: 1928.)
volt Tarcal Árpád köz 6/1. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 18−án,  

− SZABÓ JÓZSEF (született: 1937.)
volt Tarcal Temető u. 11. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 19−én,

− KINCSES JÁNOS (született: 1921.)
volt Tarcal Rákóczi u. 1. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 21−én,

− BALÁZS FERENCNÉ (Kiss Erzsébet, született 1956.) 
volt Tarcal Móricz Zs. u. 12. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 31−én. 

Részvétünk!

SZÜLETÉS 
2009. augusztus hónapban 

születtek:
Dálnoki Kovács Kata 2009.08.03.

Szülei: Viszkocsil Magdolna,
Dálnoki Kovács Attila

Lakatos Dzsenifer 2009.08.20.
Szülei: Lakatos Mónika, 

Borai László

Gratulálunk a szülőknek!
Csengeri Gabriella és

Nádasdi Judit
Védőnők               

Szeptember − a pletykák hónapja?
(Folytatás az első oldalról)

és gyűjtötték be az információs anyagot. Reméljük, egyre több nyíregy−
házi ember lesz kíváncsi Tarcalra. 
Köszönettel tartozom a siker kovácsainak: a Hatputtonyos Borfalu és a
Művelődési Ház dolgozóinak, a Borkirálynőnek, és udvarhölgyének
Iglai Vivinek, Kovács Krisztiánnak és Balázsnak a helytállásukért. A
táncsoportok nagyszerű, lelkes műsoraiért. Pelles Editnek a hangulatos,
szüreti kocsi megalkotásáért, nem feledkezve meg segítőiről. A szülők−
nek, akik besegítettek a gyerekek szállításába, s nem utolsó sorban a
tarcali borászatoknak, akik felvállalták ezt a hétvégét. Így a Degenfeld
borászatnak, a Dorogi, a Kikelet, és a Páll pincészeteknek, a nagyszerű
borokért. És még a sok háttér támogató segítségét, bármivel is járultak
hozzá ehhez a hétvégéhez. Sportnyelven szólva:

„Szép volt Fiúk és Lányok!”
Baracskai László

polgármester

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,

ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk  
KINCSES JÁNOS 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és
mélységes fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

a Gyászoló Család



Tarcali Hírek                                              3   

Torokszorító és szomorú érzés keríti hatalmába az em−
bert amikor egy jól ismert embertársunk−rokon, barát,
szomszéd−halálhírét vesszük. Még akkor is így van ez
ha tudjuk eljött az idő. Nem tudunk küzdeni tovább a
betegséggel, vagy szép kort megérve a Teremtőnk ma−
gához hív. Ez az érzés fogott el tiszteletre méltó volt
polgármesterünk Kincses János halálhírének hallása−
kor. Most tudatosul bennünk, íme többé nem beszélhe−
tünk vele, nem kérhetünk tőle segítséget, nem kérhetjük
ki tanácsát, nem hallgathatjuk többé jóízű történeteit.
Mert Kincses Jánosra ez volt jellemző. A segítőkész−
ség, az emberség, a jó kedély.
Pedig az élet nem kényeztette el. 1921−ben Tarcalon
szegénysorú családba született, de a Teremtő kivételes
tanulási képességgel áldotta meg, amely révén iskoláit
mindig kiemelkedő eredménnyel fejezte
be. Így helyezkedett el 1939 júliusában a
tarcali községi elöljáróságnál, ahol az
1942−es bevonulásáig irodatiszti beosztá−
sig jutott. Rá igazán jellemző volt az élet−
hosszig tanulás, hiszen életének nagy ré−
szében, ha autodidakta módon is, de ké−
pezte magát.
Szerencsésen megjárta a világháború pok−
lát és előbb amerikai majd orosz fogságai−
ból megszökve Ausztirából négy hónap
alatt ért haza, Tarcalra. A háború után új−
ból a tarcali elöljáróságon dolgozik, majd
1947−ben kitüntetéssel jegyzői oklevelet szerez. De
nem volt elég a háborús megpróbáltatás a civil életét is
megnyomorították az ötvenes évek. 1948−ban koncep−
ciós perben koholt vádak alapján elítélik, büntetésének
letöltése után fizikai munkásként, kőbányászként va−
gonkirakóként dolgozott.
A forradalom után ugyan rehabilitálják, de mégsem
hagyják békén, ezért 1957 májusában elhagyja a köz−
szolgálatot és újból fizikai munkával keresi kenyerét
családjának. 1959 májusában fordul élete. A Tokaj−
hegyaljai Állami Gazdaságba kerül. Vezetői felismerik
a benne rejlő értékes tudást. 
Különböző területeken dolgozva végül is a Állami
Gazdaság jogi osztályán kamatoztathatja tehetségét.
Fontos szerepet játszik az Állami Gazdaság fejlődésé−
ben. A hatvanas évekbeli III. szőlőrekonstrukció idején
a Gazdaság összes földügyét elrendezte. A Borkombi−
nát létrehozásában, mint a jogi osztály munkatársa te−
vékenyen részt vett. E munka körében szerzett széles
emberi kapcsolatai ismertté tették Őt egész Hegyalján.
Amikor 1981 december 31−én nyugdíjba vonult, csak a
hivatalos munkaviszonya zárult le. Tevékeny és agilis
emberként mégsem ült babérjain, 1982−ben elvállalta
az újonnan alakult borkombináti jogsegélyszolgálat ve−

zetését. Ebben a feladatban másodvirágzását élte meg
Kincses János, akit mi kollégák  tisztelettel csak „Öreg−
nek” hívtunk.
Még ekkor is tanult, hiszen 1983−1988 között elvégez−
te az ELTE jogi továbbképző stúdiumát. Lelkesen, hoz−
záértően, emberséggel intézte a hozzáfordulók ügyes−
bajos dolgait, ügyfeleinek maximális megelégedésére.
1990−ben az első önkormányzati választáson polgár−
mesterré választották. Elsőként, egy új rendszerben
nem kis feladatot vállalt. Az emberek sokat vártak a
rendszerváltástól. Tudjuk nagy reményeink jó része
nem valósult meg, de Ő polgármesterként szülőfalujá−
ért hallatlan tenni akarással amit csak lehetett megvaló−
sított. Polgármesteri működésének idején sok figyelem−
reméltó eredmény született Tarcalon.

Megvalósult egy szennyvízszikkasztó te−
lep a hozzávezető úttal a Kishomokos ta−
nyán. Fogorvosi rendelője lett a falunak,
ebben az időszakban épült meg a 100 m2−
es ravatalozó a községi temetőben, a régi
temetőnél támfal és parkoló épült. Ebben
az időszakban valósult meg a Polgármes−
teri hivatal és az Óvoda részleges felújítá−
sa tetőcserével. A vízkárelhárításhoz a he−
gyi vízfolyások rendbetételével, a szemét−
telep kialakításával környezetünk védel−
me is hangsúlyt kapott. Bevezették az in−
tézményes szemétgyűjtést és szállítást.

Elindult a gáz és telefonprogram. Felújították a Fő ut−
cát, 4,5 km belterületi utat portalanítottak, és még
egyéb, komfortérzetünket növelő beruházásokkal gya−
rapodott községünk.
1994 decemberében 54 év szolgálati idő után visszavo−
nult, a közszolgálatot átadva egy ifjabb generációnak,
de 1998−2002 között képviselőként még részt vett az
Önkormányzat munkájában
Tarcal község Képviselőtestülete 1997−ben az elsők
között ismerte el a „Tarcal Díszpolgára” kitüntető cím−
mel Kincses János érdemeit. Egészségi állapotának
megrendüléséig még sok hozzáfordulónak segített tu−
dásával és emberségével, bűvölte el hallgatóit verselé−
sével. És most bezárult a "kincses kalendárium". Akik
ismertük és tiszteltük megrendüléssel és fájdalommal
álltunk ravatalánál és kísértük utolsó útjára, szívünkben
őrizve emlékét.
Volt borkombináti kollégaként, polgármesteri utódként
most is, mint a ravatalánál azzal zárom soraimat 

Isten veled János bátyám!    

Baracskai László 
polgármester     

In memoriam Kincses János
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Az első érettségi

Tarcalon
2006. szeptember 1−jén egy éves elő−
készítő munka után a Báthory István
Középiskola és Szakiskola Tarcali
Tagintézménye megkezdte működé−
sét két esti gimnáziumi osztállyal a
Klapka György Általános Iskolában.
A tarcaliakon kívül a környező telepü−
lésekről is szép számmal jelentkeztek
a felnőttképzésre. Az iskola filozófiá−
ja az, hogy megteremtse az újrakezdés
lehetőségét mindazok számára, akik−
nek az érettségi bizonyítvány meg−
szerzése valamilyen okból eddig nem
sikerült. 
3 évnyi kemény kitartó munka, tanu−
lás után az első végzős évfolyam osz−
tályai 2009 májusában megírták a kö−
zépszintű írásbeli érettségiket, majd
június 23−26−ig lezajlottak a szóbeli
vizsgák.
Büszkén vehette át érettségi bizonyít−
ványát 42 felnőtt "diák", akik a ban−
ketten felszabadultan ünnepelhették
meg kitartásuk és szorgalmuk gyü−
mölcsét. Valamennyien bebizonyítot−
ták, hogy sohasem késő tanulni. A ki−
tűzött célokat család, gyereknevelés
és munka mellett is el lehet érni. A si−
keres érettségivel újabb lehetőségek
nyíltak meg a továbbtanulás vagy a
munkaerőpiac felé. 
Az idén sem okozott gondot új osztály
indítása. A 11. osztályba 37 főt vet−
tünk fel, remélhetőleg az érettségi ide−
jére is ennyien maradnak.
Köszönetemet fejezem ki az esti gim−
názium tantestületének, akik megértő
magatartásuk mellett minden segítsé−
get megadtak a tanulóknak a sikeres
érettségihez. Külön kiemelném Bagi
Ferenc tanár urat, aki ezzel az évfo−
lyammal fejezte be pedagógusi pálya−
futását.
Az érettségizetteknek, mostani diákja−
inknak céljaik eléréséhez sok sikert
kívánok a Báthori István Középiskola
és Szakiskola, valamint a fenntartó
SZILTOP KHT vezetősége nevében.

Bártfainé Varga Györgyi
Tagintézmény−vezető

Széljegyzet
Október 1. az idősek világnapja

Sajnos a mai rohanó és egzaltált világunk−
ban külön napot kell szentelni arra, ami−
nek természetesnek kellene lenni. Ezeken
napokon az érintett embercsoport , nők,
gyermekek, idősek stb. kiemelt figyelmet
kap. Rájövünk arra, jé tényleg mennyire
fontosak ők nekünk. Azután egy−két nap
elteltével a szürke hétköznapokban ezt
szépen elfelejtjük.
Így kell ennek lenni?
Most éppen az idősekről van szó. Talán
azért került ez a nap az esztendő utolsó ne−
gyedébe? Nem tudom, de manapság nyug−
díjas embertársainkról akár a családban,
akár társadalmi szinten bizony nem a kort,
a tudást tisztelő hangnem szól. Sajnálom
azokat, akik nem becsülik idős kortársain−
kat, mert Ők is ezt fogják kapni, hanem
rosszabbat. A tiszteletlenség nem erény,
hanem a butaság fokmérője. Bár az alábbi
vers a múlt rendszerben született, a lényeg
igaz. A mai létünkért az „öregek” tettek,
tőlük kapják a fiatalok a készet. Mint aho−
gyan majd a mi eredményeinket is meg−
kapják a jövendő fiataljai!
Ezért szól a vers a fiatalokhoz. Mindig
gondoljanak arra, milyen áldozattal, men−
nyit kaptak az öregektől.

Isten éltesse Őket.

Baracskai László
polgármester

Nedeczky György: 
Üzenet a fiatalokhoz

Az idő elszáll, mint a felhők,
S máris ti lesztek öregek,
Gondoltatok−e vajon erre,
Hogy akkor ki tisztel titeket?

Szívemnek kedves fiatalok, 
Szebb jövőt álmodó gyerekek,
Hálás lélekkel és őszintén
TISZTELJÉTEK AZ
ÖREGEKET!

Ők adtak életet a romoknak,
Felépítették a hidakat,
Éhesen, fázón, nyomorultan
Megrengették a zsarnokokat!

Ők haltak meg a Don−kanyarban,
S fagytak meg szovjet földeken,
Sírtak az Anyák, Feleségek, 
Árvákat neveltek özvegyen.

Gyerekek, ti voltatok árvák, 
Mégis Ember lett belőletek,
A Szülők Nagyszülőkké váltak,
SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET!

Hajuk fehér lett, arcuk ráncos,
Válluk meggörnyedt, fáj a lábuk,
Ti vagytok az Ő reménységük,
Büszkeségük, jövőjük, álmuk.

Dolgoztak sokszor éjszakáig,
Otthon s gyárakban görnyedezve,
VIGYÁZZATOK, MINT DRÁGA 
KINCSRE  MÉG ÉLŐ SZENT 
ÖREGEKRE!

Szeptember 1−jén megnyitottuk a
2009/2010−es tanévet. 270 gyerek, köz−
tük 38 első osztályos tanuló kezdte meg
tanulmányait.  A sikeres munkavégzés−
hez a személyi és tárgyi feltételek adot−
tak. Az önkormányzat sikeres
TÁMOP−os pályázatot adott be, me−
lyen intézményünk közel 22 millió Ft−
ot nyert. Ennek nagy része a pedagógu−
sok továbbképzésére fordítandó. A pá−
lyázat kapcsán követelmény részünkre,
hogy tartalmi munkánkat megújítsuk,
módszertani kultúránkat fejlesszük. 
Kompetencia alapú oktatást vezetünk
be az 1. évfolyamon matematikából, a
2. évfolyamon szövegértésből, az 5. év−
folyamon matematikából és szövegér−
tésből, a 7. évfolyamon pedig életpá−
lya−építés kompetencia területén.
Új tanulásszervezési eljárás a tantárgy−
tömbösített oktatás, ez az 5. évfolyamot
érinti természetismeretből, valamint a

tantárgyi bontás nélküli műveltségterüle−
ti oktatás szintén az 5. évfolyamon a mű−
vészet (ének, rajz) területén. Ez az oka
annak, hogy a gyerekek órarendje cikli−
kusan változik.
Az elmúlt tanév során felmerült a szülők
részéről, hogy igény van a 7,30 órát meg−
előző ügyelet biztosítására. Az idén ezt
pedagógiai asszisztensek bevonásával si−
kerül megvalósítani, így reggel 7 órától
(előzetes bejelentés alapján) az ügyeletet
biztosítani tudjuk. Ettől a tanévtől két
napközis csoport működtetésére nyílt le−
hetőségünk.
Bízunk abban, hogy teljesíteni tudjuk a
pályázat követelményeit, s az innováció,
a szakmai megújulás, az új tanulás−szer−
vezési eljárások a gyermekek érdekeit
szolgálják, s majd év végén egy újabb si−
keres tanévet tudhatunk magunk mögött.

Bártfainé Varga Györgyi
igazgató

TANÉVKEZDÉS
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MAIT−HAT Alkotótábor 
Az V. Irodalmi és Művészeti Alkotótábor 2009.
szeptember 8−12−ig ideális körülmények közt,
alkotó légkörben zajlott le, Tarcalon. 2005 és 2006−
ban az elhelyezés a volt Bakancsos Turistaházban,
2007, 2008 és 2009−ben a Faluvégi Vendégház
fogadta a táborozókat. A munkát a többoldalú
bemutatkozás jellemezte. Voltak zökkenők is,
objektív okok miatt, de minden kritikus helyzetet
sikerült kivédeni. A Tábor és a község Művelődési
intézménye a lehetőségeken belül jól együtt
működött. Az egyeztetések ellenére a községnek
adódtak váratlan felkérései, amelyeket a külső kapc−
solatok ápolása érdekében teljesítenie kellett,
kimondva: rendezvényeink külső okok miatt
kereszteződtek. Törést okozott az önkormányzati
ciklusváltás is, valamint az életminőség romlása.
Változó helyeken voltak a tábor képzőművészeti
bemutatkozásai. Két esetben a Bakancsosban, kétsz−
er a Református Gyülekezeti házban, végül a "6
Puttonyos Borfaluban". Az Irodalmi Műsor is "hely−
ben tájolt" műsor volt a Művelődési Házban, három−
szor a Református Templom adott helyet. Egy
súlyosnak mondható észrevétel van: ez az érdekte−
lenség, ami végig kísérte a tarcali bemutatkozásokat.
Ennek okait a következő táborozásig tisztáznunk
kell.
Pozitív megállapítás: Alkotótársaink Tarcalt, mint
táborhelyet megkedvelték. Egy elvárásunk nem
valósult meg. Öt év alatt se gyűlt össze annyi irodal−
mi, képzőművészeti és fotó alkotás, hogy Antológiát
szerkesszünk belőle Tarcalról,mint Hegyalja egyik
meghatározó településéről! Pályázati kiírást
javaslok a magam részéről, akkor várhatólag Tarcal
lakossága is közelebb kerülne hozzánk.
Ez a szenvedélyektől mentes írás semmit nem von le
eredményeink valódi értékéből.

Leskó Imre 
táborvezető

II. Csokoládé Fesztivál Szerencsen
Augusztus harmadik hétvégéjén újra megrendezésre
került a Csokoládé Fesztivál. Tánccsoportjaink idén is
lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Bár az időjárás
kicsit megnehezítette a szervezők és fellépők dolgát,
ennek ellenére sikeres fellépéseket tudhatnak maguk
mögött fiataljaink. Településünket a Sunflower modern
tánc csoport, Néptánccsoportunk és a Gold Dance Club
képviselte. A színpadi műsorok mellett sok egyéb látni
és kóstolni való várta a látogatókat. Természetesen a
délutáni órákban elkészült az újabb Guiness rekord felál−
lítására szánt csokoládé kép is. A 3m átmérőjű 9m
hosszú színesített fehér csokoládéból festett képet  Ekker
Róbert grafikus művész a gyerekek közreműködésével
készített el. Alábbi képeink a színpadi programok  egy−
egy emlékezetes pillanatát idézik fel.                     D.A.

Fotó:
Drozda Aranka és Kovács Balázs
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A 36. Nyírségi Ősz vendégei voltunk
Fiatal tánccsoportunk az idei Tarcali Bornapokon
mutatkozott be először első produkcióival. De ez a ren−
dezvény nemcsak az első színpadra lépésről lesz
emlékezetes számunkra. Ekkor itt táborozott, s a ren−
dezvényünkön többször is fellépett a híres Szabolcs
Néptáncegyüttes.
Tánccsoportunk vezetősége pártfogásba vette őket, s
esténként a szabadidőnket együtt töltöttük, együtt
szórakoztunk a nyitott pincék adta lehetőségeket
kihasználva. Az ekkor született barátság ered−
ményeként megbeszéltük, hogy lesz még folytatás.
Hamarosan jött is a felkérés, hogy szeretnének
vendégül látni bennünket szeptember 11−12−én a
nagyszabású Nyírségi Ősz rendezvényén, a
Gyümölcskarneválon Nyíregyházán, mint felvonulók
és színpadi szereplők.
De nemcsak mi kaptunk meghívást, hanem Baracskai
László polgármester úr és Kovácsné Drozda Aranka
vendégszeretetének köszönhetően egész Tarcal kiemelt
vendégként képviselhette magát egy Borfalut felépítve.
Itt bemutatkozhattak és árulhatták boraikat a boros
gazdák, dvd−film vetítésével és prospektusok,
szóróanyagok segítségével megismerkedhettek az ide
látogatók Tarcal nevezetességeivel. Az első este a bor−
falunkban a két település polgármestereinek megnyitó−
ja után a Szabolcs Néptáncegyüttes és a tarcali
Hagyományőrzők szórakoztatták az ide látogató
közönséget.
Másnap több ezer ember gyűlt össze Nyíregyháza
belvárosában. Az ötletesen feldíszített autókat és
karneváli menetet mindenfelé nagy taps fogadta. A mi
autónk vezette a karneváli menetet, mely a ha−
gyományos szüreti hangulatot idézte Pellesné Tóth
Editke keze nyomán. Eredményhirdetéskor különdíjat
kaptunk a szép és ötletes munkáért.
Csoportunknak és a gyerekek szüleinek felemelő
élmény volt több ezer ember sorfala előtt végigvonulni
a városban. Három helyszínen adhattunk elő egy−egy
produkciót, melyet mindenütt hatalmas taps fogadott.
A Főtéren alig lehetett mozdulni az embertömegtől.
Gyerekeink még sosem szerepeltek ekkora közönség
előtt. Az izgalom akkor teljesedett ki, amikor
megérkezett, s együtt fotózkodtak kedvencükkel L.L
Juniorral. A színpadon már nyoma sem volt az izga−
lomnak, ügyesen előadták koreográfiájukat.
Kimondhatatlanul boldogok voltak, hogy mekkora
sikert arattak.
Azt hiszem, mind a borfaluban dolgozók, vendéglátók,
szervezők, mind a fellépő gyerekek és vezetőik kitettek
magukért, hogy tovább öregbítsék Tarcal jó hírnevét. 

Hunkó Emese
Gold Dance Club elnöke

„Gyöngyvarázs−kör”
Várunk minden érdeklődőt új tanévünkben!

Ügyes kezű, vállalkozó kedvű jelentkezőink több stí−
lusban is kipróbálhatják magukat!  Gyöngymunkáink
mellett: üvegfestés, decoupage,  styropor, origami,
hímzés, makramé, csomózás, foltvarrás és egyéb deko−
rációs, technikák is sorra kerülnek!  9−től ,99 éves ko−
rig mindenkit szívesen látunk első foglalkozásunkon
szeptember 25.−én, pénteken 1500−kor, a Művelődési
Házban!

Ha unatkozol, kell egy jó ötlet, vagy csak éppen
ráérsz, nézz be hozzánk!

Fotó: Kovács Balázs
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Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség:
Könyves Kálmán  Művelődési Ház és Könyvtár
Tarcal, Fő út  57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező
László  Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Palik
Szilvia, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.
Tel: 46/416−226  

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:  
2009. OKTÓBER  20.

Tarcali  Hírek

Egy kiállítás margójára
Bár a megnyitáskor néha elkeserítően kevés
ember kíváncsi Tarcalon egy−egy kiállításra, de a
vendégkönyvek tanúsága szerint azért a nyitva
tartás alatt bizony szép számú érdeklődő nézi meg
a kiállított alkotásokat, legyen az képzőművészeti
vagy iparművészeti.
Most egy új, mondhatni fantasztikus műszaki
kiállítás nyílt meg a 6 Puttonyos Borfaluban. Dr.
Bencsik János nyugdíjas múzeum igazgató szak−
mai vezetésével ifjabb Halász Endre tízéves
gyűjtőmunkájának terméséből láthattunk, hallhat−
tunk egy nagyszerű összeállítást.
A bemutatott anyag mintegy száz év műszaki
fejlődését mutatja be. Endre barátunk precízen
karbantartott anyagának megtekintésekor valóban
nagyot nézünk. Láthatjuk itt az elektromos
mosógépek, a dzsakuzi ősét és persze számtalan
érdekességet. Igen, lassan múzeumi tárggyá vál−
nak hétköznapi használati tárgyaink. Van aki
ismerve őket nosztalgiázhat, aki pedig koránál
fogva nem láthatta ezeket a tárgyakat az most
rácsodálkozhat a 20. század műszaki fejlődésére.
Gratulálunk Endre, reméljük hatalmas gyűjtött
anyagodból még megismerhetünk más csodákat.
Köszönjük!

Baracskai László
polgármester

HÍRDETÉSEK
Gránit síremlék

185000 Ft−tól
Több száz fejkő, keret és anyag választék.
Egyedi megrendelések teljesítése rövid
határidővel. Tel: 06−20/497−9647

*
Eladó!

Új összkomfortos kertes HÁZ és új kovácsolt
kerítés áron alul eladók! Érd: 20/283−0533
70/216−2166  Csere is érdekel!

*
Albérlet kiadó!

Tarcal Kinizsi u.26. alatti lakást (összkomfortos)
albérletbe kiadnám.  Érd:47/380−517

Októberi ünnepek, jeles napok
Mindszent hava − Őszhó − Magvető hava

Október 1. Zenei világnap: Ezen a napon a zene világnapját ünnep−
lik mindenfelé 1975 óta.

Idősek világnapja
Október 5. Pedagógusjogok világnapja: Az UNESCO és a Nemzet−
közi Munkaügyi Szervezet 1996−ban ezen a napon fogadta el a peda−
gógus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. 
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja − Gróf Batthyány Lajos
kivégzésének napja − Nemzeti gyásznap.

Építészek világnapja
Október 8. Madárfigyelő világnap

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Október 9. Postai Világnap: 1874. október 9−én alapították az Álta−
lános Postaegyesületet, melyet később Egyetemes Postaegyesület−
nek neveztek.
Október 10. A lelki egészség világnapja: 1992 óta emlékeznek meg
minden év október 10−én. 

A halálbüntetés elleni harc világnapja
Október 12. Az Európai kultúra napja
Október 15. A fehér bot napja A látássérültek nemzetközi napja

Nemzetközi gyalogló nap
Október 16. Élelmezési világnap: Az ENSZ Élelmezési és Mező−
gazdasági Szervezete (FAO) 1945. október 16−án alakult meg. 

A kenyér világnapja: A svájci székhelyű Pékek Világszövet−
sége (UIB) 2001−es  kongresszusán döntött úgy, hogy október 16. le−
gyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ
legfontosabb élelmezési cikkének, a kenyérnek a  jelentőségét. 
Október 17. A szegénység ellenni küzdelem világnapja: Magyaror−
szágon 1996−tól emlékeznek meg a világnapról.
Október 18. A magyar festészet napja: 2002 óta rendezik meg.
Október 20. A csontritkulás világnapja: Magyarországon 1996−ban
rendezték meg először. A  betegség Magyarországon is komoly nép−
egészségügyi gond. 
Október 22. Dadogók nemzetközi világnapja: Ezt a napot 1998 óta
tartják világszerte, a dadogás  elfogadása céljából.

Misszionáriusok világnapja
Október 23. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének
és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.
Október 24. Az ENSZ napja: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének
(ENSZ) Alapokat,  amelyet 1945. június 26−án  San Franciscóban ír−
tak alá, 1945. október 24−én lépett  hatályba. E történelmi jelentősé−
gű eseményt minden évben az ENSZ napjaként  ünnepli a világ.

Magyar Operett napja
Október 28. A Rubik−kocka magyar szabadalmi bejelentésének köz−
zététele − 1976
Október 31. Őszirózsás forradalom − Polgári Demokratikus Forra−
dalom Magyarországon

A reformáció ünnepe: Luther Márton (Martin Luther) a
szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német
ágostonrendi szerzetes 1517. október 31−én függesztette ki a witten−
bergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a
katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. 
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Sport
Egyenesbe került az FC Tarcal
Az első két forduló vereségei után magára
talált az FC Tarcal megyei I−ben szereplő
labdarúgó csapata. Lapzártánkig további 6
mérkőzést játszott a csapat és végre
győzelmeket is aratott, így felzárkózott a
középmezőnybe.

Eredmények:
3. forduló: TARCAL – TÁLLYA 2−1 (1−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Nagy F.
G.: Szegedi, Bencsik. Kiállítva: Szutorcsik
(80.). Jók: az egész csapat.  Ifi: 0−2.
4. forduló:  S.ÚJHELY – TARCAL 5−3 (1−0)
G.: Egyed, Szegedi, Buri. Kiállítva: Dobi (72.)
Jók:  az egész csapat. Ifi: 5−2.
5.  forduló: TARCAL – MVSC 2−1 (2−1)
Tarcal, 100 néző. V.: Vróbel. 
G.: Egyed (2). Jók: az egész csapat.  Ifi: 2−10. 
6. forduló: S.PÉTER – TARCAL 2−3 (0−1)
Sajószentpéter, 100 néző. V.: Jakkel. G.:
Benczik, Egyed, Bencsik (11−esből). Jók: az
egész csapat. Ifi: 3−2.
7.  forduló: TARCAL – BÜKKÁBRÁNY 3−0
(2−0) Tarcal, 100 néző. V.: Mező. G.: Egyed (2),
Bencsik. Jók: az egész csapat. Ifi: 3−2.
8. forduló:  TARCAL – NYÉKLÁDHÁZA
0−3 (0−2) Tarcal, 50 néző. V.: Bárczy. Jók:
senki. Ifi: 4−5.

HAJRÁ TARCAL!

Újra indul az ETKA − Jóga!
Minden hétfőn fél 6−kor találkozunk a volt
Kupa irodán.
Kényelmes, laza ruhát és polifom szivacsot
hozz magaddal.

Várlak szeretettel: 
Petneházyné Cziba Magdolna

20/3784291 

RENDŐRSÉGI HÍREK
Jogszabályi változások augusztus 1−től

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása alap−
ján 2009. augusztus 1−től a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági
rendszer, a bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatko−
zó rendelkezéseket megsértői közigazgatási eljárás keretében köz−
igazgatási bírság fizetésére kötelezhetők. Az eljárás határideje 30
nap, mely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
Korábban ezeket a cselekményeket a szabálysértésekről szóló 1999.
évi LXIX. törvény, valamint az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint szabálysértésként bírál−
ták el és így helyszíni bírsággal, illetve szabálysértési eljárásban
szabálysértési bírsággal voltak sújthatók, valamint közúti közleke−
dési előéleti pontot kellett kiszabni.
A közigazgatási eljárás során a fenti szabályszegő magatartást tanú−
sító elkövetőkkel szemben közigazgatási bírság kiszabásának van
helye, melyek jogszabályban rögzített összegei a következőképpen
alakulnak:
Menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használata miatt a
járművezetővel szemben lakott területen 10 ezer, lakott területen kí−
vül 15 ezer, autóúton, vagy autópályán 20 ezer Forint bírság szab−
ható ki.
Gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása miatt a jár−
művezetővel szemben lakott területen belül 15 ezer, lakott területen
kívül 30 ezer, autóúton, vagy autópályán 45 ezer Forint bírság szab−
ható ki.
A biztonsági öv és a bukósisak használatának elmulasztása miatt a
járművezetővel, illetve a jármű utasával szemben lakott területen 10
ezer, lakott területen kívül 20 ezer, autóúton, vagy autópályán 30
ezer Forint bírság szabható ki.
A közigazgatási bírság kiszabása esetén közúti közlekedési előéleti
pont kiszabására nem kerül sor.

Ismét a távolléti kártyáról
A Szerencsi Rendőrkapitányságon 2007. óta működő bűnmegelőzé−
si szolgáltatás igénybe vétele idén valamelyest alább hagyott, mely−
nek oka talán az, hogy az állampolgárok egyszerűen megfeledkez−
tek a rendőrség ezen ingyenes segítségnyújtásáról.
Érdemes szem előtt tartani azt a tényt, hogy a magánlakások, csalá−
di házak sérelmére elkövetett betörésekre sok esetben akkor került
sor, amikor a tulajdonosok rövidebb−hosszabb időre felügyelet nél−
kül hagyták ingatlanjaikat.
A nyárnak lassan vége, de azok a helyzetek előfordulhatnak az év
bármely szakában, amikor az otthon maradt értékek felügyeletét
nem tudja mindenki szomszéd, barát segítségével megoldani. 
A Szerencsi Rendőrkapitányság ezen állampolgároknak ajánlja a
„Távollétet bejelentő kártya” segítségével bűnmegelőzési szolgálta−
tását. 
A távollét kártyával történő bejelentésével a távollét ideje alatt a
rendőrség fokozottan és visszatérően fogja ellenőrizni a megjelölt
lakást, családi házat a bűncselekmények megelőzése, megakadályo−
zása érdekében.
A távolléti kártya folyamatosan igényelhető a hét minden napján a
Szerencsi Rendőrkapitányság Ügyeletén, valamint hétköznap 08.00
óra és 16.00 óra közötti időben a Tokaji, Tállyai és Taktaharkányi
Rendőrőrsökön is.


