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A HÓNAP ÜZENETE
„Minden talajban terem valamiféle virág. Minden
napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet,
hogy meglássa azt.”
(Wass Albert)

Beszámoló
a 2009. október 13−án megtartott rendkívüli
képviselőtestületi ülésen történtekről.
A Képviselőtestület a 2009. október 13−án megtartott
rendkívüli ülésén az első napirendi pont keretében
döntött az Integrált Közösségi Szolgáltató Térrel
kapcsolatos pályázat második fordulója indításának
lehetőségéről. A képviselők részletesen megtárgyalták
a pályázati kiírást, a megvalósítás melletti, illetve
elleni
érveket,
és
döntöttek
a
korábbi
133/2008.(IX.15.) sz. határozat visszavonásáról, s így
nem támogatták az IKSZT létrehozását a Művelődési
Ház épületében, nem adták át a könyvtári, teleházi
feladatok ellátását a Tarcali Ötök Művészeti
Közhasznú Egyesület részére. A szavazás név szerint
történt, a határozat visszavonását 7 képviselő támogat−
ta, 4 képviselő ellene szavazott, 1 képviselő pedig
tartózkodott. Ez után sor került a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása,
bővítése
tervezőjének
megbízására.
A
Képviselőtestület részletesen megvitatta a beérkezett
ajánlatot, és a Salamin Ferenc és testvére, Salamin
Miklós nevével fémjelzett tervezőcégek megbízása
mellett döntött. Módosításra került az ülésen az Idősek
Klubja és az Óvoda Alapító Okirata, melynek ered−
ményeként az étkeztetés szakfeladatai az Idősek
Klubjától az Óvodához kerültek. Erre a változtatásra
azért volt szükség, hogy az önkormányzat jó eséllyel
pályázhasson a Konyha és Étkezde felújítására.
A polgármester és a jegyző tájékoztatást adott a
településen folyó fejlesztésekről, az ezzel kapcsolat−
ban felmerült problémákról, nem tervezett kiadá−
sokról.
Az ülés végén képviselői javaslatok hangzottak el, és
a Településfejlesztési Bizottság indítványára a Hivatal
tisztségviselői ajánlatot kérnek a Haladás és Hubay
utcákat összekötő mintegy 117 m−es út felújítására.
A képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv
elektronikus formában megtekinthető a Művelődési
Házban.

Októberi gondolatok
Ha október, akkor Hegyalján szüret! Ha esik, ha fúj, ha
forradalom, ha háború, ha béke van.
Mert amiért dolgoztunk, nem maradhat a tőkén. Volt
idő, amikor csak tőke volt, de a Tőke nem uralkodott −
számolhatott a gazda. Jutott sok mindenre, lendítette a
családi gyarapodást. Na de jött a Tőke, s azóta hiába
terem a tőke, mert vagy megveszik, vagy nem veszik.
Sőt azért fizet, hogy döntsd a tőkét − baltával. Nem
vigasztaló − sőt −, hogy hasonlóképpen jár az alma, a
meggy, a szeder, a cukorrépa termesztő vagy éppen az
állattenyésztő sorstárs. No de sebaj, globálisan
megoldódik a probléma. Jön a lengyel tej − igaz 20
paraméterben nem felel meg a magyar szabványnak − jó
lesz iskolatejnek. Jön a dán sertéshús − mert ezek az
északi parasztok nem balgák, saját kezükben tartják a
húsfeldolgozókat, a politika nem telepedik rá a dol−
gukra. Nem a Koppenhágai Közlekedési Vállalat
vezetői nyúlják le a hasznot, hanem visszakapja a
szövetkezet és integrált termelő. Elvégre nem azok
ganajásztak a sertéstelepen. Na ezért is van tele gazdag,
jól képzett paraszttal (szakmunkással, mérnökkel) az az
ország ott a hűvös északon. Pedig a XIX. században
meg volt nekik is a Trianonjuk − ők is elvesztették az
ország kétharmadát. Csakhogy jött egy lutheránus
püspök Grundtwig, aki nem egyházának gyarapodását
tűzte ki célul, hanem megalapozta a Népfőiskolai moz−
galmat. A Tudást emelte oltárra, mert hitt abban, csak
egy jól képzett minden eshetőségre felkészült ország
tud úrrá lenni a bajokon. Ez mára a dánok magatartás−
formájává vált. Tanulás és Munka! Nekünk mikor lesz
egy Grundtwigunk, akinek nem a saját (pártja, brancsa)
gazdagodása lesz a legfontosabb. És itt jut eszembe
október a reformáció hónapja is. 438 évvel ezelőtt
október 31−én egy ágostonrendi szerzetes, név szerint
Luther Márton kitűzte 95 pontba foglalt téziseit a wit−
tembergi vártemplom kapujára. Miről szóltak ezek a
pontok? Az egyetemes (katolikus) egyház erkölcsi
reformjáról. Mi lett az eredménye? Egyrészt val−
lásháborúk, egyházszakadás. Másrészt ahol az erkölcsi
megújulás szelleme hatott (észak és nyugat−európa) ott
a társadalmi és ipari fejlődés megindult hihetetlen ered−
ményeket hozva. Ahol elfojtották ott maradt a feudaliz−
mus, az elmaradottság. Csak a XIX. századi forradal−
mak sodorták el a gátakat. Vajon lesz−e kishazánkban
(Folytatás a 2. oldalon)
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Októberi gondolatok
(Folytatás az 1. oldalról)
egy (több?) Luther Márton, aki kiszögezné a nem tudom hány pontból
álló − lehet, hogy 10 is elég? − téziseit, amely az ország erkölcsi
felemelkedéséhez vezetne?
Mert lánglelkű forradalmárokban igen jók vagyunk, de építő, vezető,
példát adó Széchenyiekből, Deákokból nagyon−nagyon csehül állunk!
Forradalom! Ez is októberhez kapcsolódik. A hó elején emlékeztünk az
Aradi Tizenháromra − már akinek eszébe jutott október 6−án, hogy nem
egy sima keddi napról van szó. Talán gyújtott egy gyertyát és egy imát
is elmondott vértanúink üdvösségéért. És itt a nemrég történelme, 23−
ika. A világ csodálatát kivívtuk, a nagy eszme torz és csökevényes
épületének falait megrengettük. Harminchárom év múlva össze is dőlt!
Maga alá temetve azt is amit nem kellett volna és felszínre dobott olyat
is aminek nem kellene úgy lenni ahogy van.
Talán emiatt is jut eszembe a 119. zsoltár 176. verse
„Bolyongok mint az eltévedt juh.
Keresd meg szolgádat (Uram), hiszen nem feledkeztem
meg parancsolataidról”
Lehet, hogy itt a hiba? Megfeledkeztünk a parancsolatokról?
Baracskai László

Meghívó
az LTJ tánccsoport első alapítványi báljára
Időpontja: 2009. november 14. szombat 19 óra
Helye: Tarcal Művelődési Ház
Amit kínálunk: finom vacsora, műsor
A fergeteges hangulatról a Gate szlovákiai zenekar
gondoskodik.
Jegyek: 3000Ft/fő áron vásárolhatók a Borfaluban, a Műv.
Házban és a szervezőknél.
Várunk minden kedves vendéget,volt tánccsoport tagokat, és
azokat a szülőket akik szeretnének információkat kapni a
tánccsoport munkájáról, valamint minden kedves
támogatót.
Információ: Lovasné Tóth Judit csoportvezető
06 20/99−51−311 telefonszámon
valamint a tánccsoport tagjainak a szüleitől kapható.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2009. szeptember
hónapban történt
házasságkötések:
Fábián Péter és Ferenczi Edit
tarcali lakosok
2009. szeptember 5−én,
Bajkai Zoltán és Sárközi Erika
budapesti lakosok
2009. szeptember 12−én,
Hegedűs Gábor és Smid Anita
sátoraljaújhelyi lakosok
2009. szeptember 19−én,
Dr.Argay István Máté és Palágyi
Viktória miskolci lakosok
2009. szeptember 30−án
esküdtek egymásnak örök
hűséget

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

HALÁLESETEK
2009. szeptember hónap−
ban történt halálesetek:
− Heinrich Béláné (Bóna
Terézia, született: 1924.)
volt Tarcal Fő u. 39. sz. alatti
lakos elhunyt szeptember 1−jén.
− Derekas Sándorné (Balogh
Margit, született: 1916.)
volt Tarcal Ifjúsági ltp. 16/4. sz.
alatti lakos elhunyt
szeptember 18−án.

Részvétünk!

ÜGYVÉDI IRODA nyílt
Dr. Benkő Ferenc ügyvéd tájékoztatja a lakosságot, hogy
Tarcal, Rákóczi út 4. szám alatt ügyvédi irodát nyitott. Az
ügyvédi iroda elsősorban az alábbiakkal foglalkozik:
− Ingatlanügyek − Peres ügyek − Biztosítási, kártérítési ügyek −
Öröklési ügyek − Cégügyek
Az iroda nyitva tartása: Hétfőn és szerdán 9.00−17.00
Egyéb időpontban: Bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 06/20−344−48−95−ös számon lehet.

SZÜLETÉS
2009. szeptember hónapban
született:
Csík Brendon 2009. 09. 07
Szülei: Csík Henriet Etelka
Kiss Norbert

Gratulálunk a szülőknek!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők
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Felhívás

SZÜRETI BÁLBA

Idén is megrendezésre kerül a
TARCAL BORKIRÁLYNŐJE VÁLASZTÁS
mely
2009. november 21−én
a művelődési házban kerül megrendezésre.
A jelentkezőknek a szőlővel és borral kapcsolatos
elméleti és gyakorlati tudásukról kell számot adniuk a
szakértőkből álló zsűri előtt.
Az első három helyezett pénzjutalomban részesül. A
nyertes 1 éven át képviselheti településünket a ren−
dezvényeken, valamint a 2010. évben megrendezésre
kerülő III. Országos Borkirálynő Fesztivál versenyén.
Jelentkezéseket 2009. november 13− ig várjuk.
Könyves Kálmán Művelődési Ház 3915 Tarcal, Fő út
57. Tel.: 47/380−177; 580−008 vagy 06−30/458−73−01
e−mail: k0830@koznet.hu
A felkészülésben segítséget nyújtunk!

hívjuk és várjuk az érdeklődőket 2009. november 21− én
18 órára a 6 Puttonyos Borfaluba.
A bál keretén belül történik a
BORKIRÁLYNŐVÁLASZTÁS
EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS KORONÁZÁSA.
A SZÜRETI FINOMSÁGOK− at Hornyák István
mesterszakács készíti.
A késő esti órákban számos értékes TOMBOLA talál
gazdára.
Rendhagyó SZÜRETI BÁL−ba belépőjegy igényelhető
a művelődési házban.
Mulassunk hajnalig a 2009−es év Borkirálynőjével és
Udvarhölgyeivel!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Bővebb információ 47/580−008−as telefonon kérhető,
valamint plakátokon, szórólapokon olvasható.

SENIOR SAKKVERSENY
TARCALON
Első alkalommal került megrendezésre településünkön
az I. Országos Rapid Senior Sakkverseny. Az ország
17 településéről negyven fő regisztrált és teljesítette a
hét fordulós FIDE szabályok szerint zajlott versenyt.
Az első nyolc helyezett értékes díjazásban részesült.
Valamennyi versenyző egyedi címkézésű bort vehetett
át. Helyezések: 1. Kántor József Mezőkövesd, 2. Tóth
József VSC, 3. Hegedűs Rafael Mezőkövesd, 4. Nagy
Kálmán Berente, 5. Dr. Kántor Sándor DEAC, 6. Tóth
Ferenc Szerencs, 7. Széll Lajos Mátyásföld, 8. Molnár
Gyula Berente
Az esemény különlegességét fokozta, hogy Portisch
Lajos nagymester, a Nemzet Sportolója is üdvözölte a
versenyzőket. A nagymester és felesége Szabó István
B.A.Z. Megyei Sakkszövetség elnöke és felesége
kíséretében tokaj−hegyaljai kiránduláson vett részt.
Fotóink az események pillanatait elevenítik fel.

NÉVJEGY: Portisch Lajos
Született: 1937, nemzetközi nagymester, mesteredző.
Legfontosabb sport eredményei: 1978−ban a magyar olimpiai
bajnok csapat első táblása. Hatszor volt világbajnok jelölt. 1977−
1980−között világbajnoki elődöntős. 1958−1981 között 9−szeres
magyar bajnok. Húsz sakkolimpián vett részt! 1964−1994 köztött
23 alkalommal lett a sportág hazai legjobbja. 1973−ban sport−
szerűségi díjjal tüntették ki. 18 évesen lett sakkmester, 21 évesen
nemzetközi mester, 25 évesen pedig nemzetközi nagymester.
Portisch Lajos a Nemzet Sportolója, Olimpiai bajnok,
Zalaegerszeg díszpolgára. 2007. augusztus 20. óta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetés
birtokosa.
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KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN
Must nap a Borfaluban

Szüreti Nap Tokajban

Óvodásaink és iskolásaink újszerű programnak
lehettek részesei október közepén.
A tarcali szőlész szakkör vezetői, Leskó Imre és
Erdélyi Endre, a szőlő feldolgozásának lépéseit
mutatták be. Az eszközöket kipróbáltatva igye−
keztek érzékeltetni a gyermekekkel a szüreti
munkák szépségeit és nehézségeit. A kicsöpögő
mustot is megkóstolhatták a gyerekek. Az Örök−
ifjú nagymamák: Nagy Istvánné, Kraft Józsefné,
Bódor Sándorné, Papp Sándorné, Spitzmüller
Istvánné és Talpa Győzőné finom pogácsával lep−
ték meg a fiatalságot. A must kóstolgatása és a
pogácsa elfogyasztása közben kiállításon ismer−
kedhettek a Tokaj−hegyaljai borvidékkel, kiad−
ványokkal, szőlőmegmunkálásával foglalkozó
könyvekkel, valamint a tarcali borászatok palac−
kos borait szemlélhették meg a gyerekek.

A Szüreti Napok keretén belül a hagyományokhoz
híven idén is jelképesen átadásra került azon sző−
lő és aszú termés, melyből a Tokaj− Kereskedőház
elkészíti a Tokaj−hegyaljai Polgármesterek borát.
Településünk szőlőjét és aszúját Baracskai László
polgármester úr és Fia Nikolett Tarcal Borkirály−
Szüreti nap a Borókás együttessel
nője adta át. (képünkön) Hagyományőrző csopor−
tunk és két modern tánc csoportunk is színpadra Óvodásainkat október 2−án a Borókás zenekar
vidám dalokkal, népzenével, mondókákkal, mesé−
léphetett a nap folyamán.
vel, bábozással és versengéssel ötvözött műsorral
varázsolta el. Természetesen minden a szőlőről, a
szőlő művelésről, a szüretről szólt. A gyerekek is
szívesen részt vállaltak egyes produkciókban. Ké−
pünkön a csőszködés rejtelmeibe avatják be a vál−
lalkozó fiúkat.

HEKUBA Média
Jövő hónaptól ifjúsági melléklet megjelentetését
tervezzük. Várjuk gyerekek, fiatalok által írt
cikkeket, verseket, fényképeket. Várjuk továbbá
a felnőttek gyermekeknek, fiataloknak fiat−
alokról szóló gondolatait, írásait.
Könyves K. Művelődési Ház és Könyvtár
HEKUBA Kör
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
(ERKE)

Hirdetés
A Gazdim meghalt. Középtermetű keverék,
jó házőrző kutya vagyok.
Keresek egy örökbefogadó jószívű családot!
Érd: 06−70/262−44−98
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Hírek az Idősek Klubjából

Meghívó!

Az elhunyt Kosárkó Lászlóné, született Mohácsi
Katalin az Idősek Klubjára hagyott egy szép
összeget, amelyet a nappali ellátásban lévők
kényelmére, egészségük megőrzésére fordítottunk.
Tartós használati eszközöket, berendezéseket
vásároltunk a klubtagok nagy örömére.
Ezúton fejezzük ki a köszönetünket és a hálánkat,
− az Idősek klubja gondozottjai és gondozói − néhai
Kosárkó Lászlóné felé, és szeretetteljes gondo−
latainkkal és érte mondott imáinkkal segítjük Őt.
Megemlékezés
Jöttél egy csendes éjjelen,
Éltél, − de féltél szüntelen.
Sohasem voltál biztonságban
E vad világ forgatagában.
Nem vettük észre szenvedésedet.
Döntöttél. − Elég! Itt hagysz minket.
De szerető szíveddel rendelkeztél,
Kezeddel a papírra sorokat véstél.
Ezért most köszönetet zengünk,
Mindannyian, akik örököltünk.
Nem kívánunk mást Neked:
Csak éljen fényben, szeretetben Lelked
és Szellemed!
Szász Béláné
intézményvezető

Szeretettel várunk minden 65 éven felüli szépkorút,
előzetes bejelentés alapján november 06.−án 17
órakor a Művelődési Házban tartandó vacsorával
egybekötött műsoros estre.
Tarcal Község Önkormányzata

ELADÓ
Miskolc, Győri kapuban panelprogramban felújított gar−
zonlakás. Érd: 06−20/562−5582
*
Saját részre keresek köves út mellett könnyen megközelít−
hető helyen szántóföldet 1 hektár felett.
Tel.: 20/421−18−62
*
Új kertes családi ház. Körbeszigetelve, négy szobás,
összkomfortos. Igényesek jelentkezését is várjuk. Áron
alul eladó. Csere is érdekel! Érdeklődni: 20/28−30−533
Ifj. Ltp. 19/2
Ugyan itt: Zárt Ford Transit maxi gyári állapotban eladó!

Idősek Hete programja
2009 október 26.−tól tartjuk az Idősek Hetét az
Idősek Klubjában.
Okt.26−án 9 óra: Ingyenes vérnyomás és vércukor
mérés és masszázs.
Okt.27−én 10 óra: Az új energiák hatása az
emberre. (előadó: Szász Béláné)
Okt. 28−án 10 óra: Az egészséges életmód és a
környezettudatos viselkedés. (előadó: Melegné
Liszkai Katalin)
Okt 29−én 10 óra: A Szerencsi Rendőrkapitányság
munkatársának előadása a bűnmegelőzésről.
Okt. 30−án 9 óra: Gyógyító zene hallgatása.
(Robert Coxon: Béke)
10 óra: Meditáció (dr. Domján László: A béke
szigete)
A 26−i program egész héten kérhető!
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Szász Béláné
intézményvezető

Kedves vendégeink!
EGY HÓNAPON ÁT TARTÓ
ELŐ−SZÜLINAPI AKCIÓ A

CLUB KÁVÉZÓBAN!
(október 21.−november 21.−ig)
Minden 1000 Ft feletti fogyasztás ill. sütemény
vásárlás esetén 20% kedvezményt biztosítunk
annak, aki ezt a hirdetési szelvényt
magával hozza.
Látogasson el hozzánk, várjuk Önöket friss
süteményekkel, finom kávéval, alkoholos ill.
alkoholmentes italokkal.
„Ünnepeljen velünk 1 hónapon át!”
Őszi ajánlatunk!
Kenyérlángos forró teával elvitelre is!
Előrendelés: 47/380−831; 20/317−29−81
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Jobb megelőzni, mint gyógyítani

Egyszer élünk...

Ez a szállóige mindannyiónk előtt ismert, s mégis csak
alig vesszük figyelembe. Az egészséget sok ember nem
ajándéknak, nem legfontosabb javaink egyikének érzi.
Külsőségek eléréséhez pl. (hivatás, pénz, presztizs)
egészséges test, egészséges lélek szükségeltetik. A
körülöttünk növekedő gyógynövények hatalmas tárháza,
adomány és kegy számunkra, melyek nem csupán a
betegségek leküzdésében segítenek, hanem támogatják
és fokozzák testünk védekező erejét. Nem szaporítván a
szót,
néhány
csodanövényt
említenék,
ami
nélkülözhetetlen a házipatikánkból és kipróbálván
csodákra képes. A csalán az egyik, sokak által
gyomnövényként ismert gyógynövény: − kiváló vér−
tisztító, vérképző, − ellenállóbbá tesz bennünket, − segít a
köszvényes és reumatikus panaszok esetén és sorolhat−
nám áldásos hatásait, − vitaminok és ásványi anyagok
széles skálája (vas, magnézium, réz, cink) stb. található
benne. Friss hajtásaiból teafőzet, tavaszi és őszi
hónapokban. 3−4 hetes kúra, igazi vitaminbomba. A
fehérfagyöngy, cickafark, körömvirág, svédkeserű, gyer−
mekláncfű stb. áldásos hatásait is hosszan sorolhatnám.
A szeretet erejével és a pozitív gondolkodással szintén
immunrendszerünket erősbíthetjük, amire nagy szük−
ségünk van. Szorongás és stressz oldására levendula
illóolaja kellemes segítség. A szódabikarbóna és a keserű
só beépítését az életünkbe egy másik alkalomra tar−
togatom.
„Sok csoda előttünk hever, csak le kell hajolni érte”
Teaházból: Tóth Tiborné

De nem mindegy, hogy hogyan! Az egészség kincs,
amire vigyáznunk kell. Hisz betegen, fáradtan nem
tudjuk elvégezni teendőinket, munkánkat; nincs
türelmünk családunkra, embertársainkra; fogékonyab−
bak leszünk a kórokozókra. Mit tehetünk annak
érdekében, hogy egészségesebben éljünk? Ebben segít
a Harmónia Teaház Klub szervezésében és aktív
közreműködésükkel megvalósuló:
EGÉSZSÉG NAP November 28−án délután 13 órától
várunk minden érdeklődőt, egészségéért tenni akarót a
művelődési házba.
A délután folyamán: − előadást hallgathatnak meg:
Kell−e félnünk a külső kórokozóktól!? − címmel, egysz−
erűen elkészíthető egészséges ételeket, teákat kóstol−
hatnak és a recepteket is vihetnek, praktikus tanácsokat
kaphatnak gyógynövényeink felhasználására, / lásd
alábbi cikk/ testi és lelki egészséggel foglalkozó
könyveket, folyóiratokat tekinthetnek meg, egyszerű,
bárhol elvégezhető tornagyakorlatokat sajátíthatnak el
pl. fejfájás oldására stb. kipróbálhatják az ETKA−
jógát, vérnyomást és a vércukrot is megmérethetik
mindazok akik ellátogatnak a művelődési házba
november utolsó hétvégéjén.
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Tegyen egy kis lépést egészsége érdekében!
Teaház klub tagjai

Novemberi
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Szólástér
ünnepek
Itt van az ősz, de hol a szőlő?

Szent András hava−Őszutó−Enyészet hava
November 1. Mindenszentek: Mindenszentekkor emlékezünk
meg azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepelnek az
egyházi naptárban.
November 2. Halottak napja: A halottakra való emlékezés nap−
ja.
November 3. A Magyar tudomány napja: 1825. november 3−án
a pozsonyi országgyűlésen
határozták el a magyar rendek
a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. Először 1997−
ben ünnepelték meg.
November 4. Az 1956−os Forradalom és Szabadságharc leveré−
sének gyásznapja
November 8. Városok napja
November 9. Kertész Imre születésnapja − 1929. Irodalmi No−
bel−díj − 2002
November 10. Nemzetközi Ifjúsági világnap
November 11. Szent Márton ünnepe: a magyar néphagyomány−
ban tradicionálisan a gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezde−
te.
November 12. A szociális akció nemzetközi napja: Magyaror−
szágon először Nógrád megyében ünnepelték meg ezt a napot
1998−ban.
November 14. Diabetes világnap: A világ több mint 130 orszá−
gában ünneplik. Magyarországon a lakosság 5−10 %−a érintett
valamilyen mértékben.
November 16. A tolerancia nemzetközi napja: Az UNESCO
kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagysza−
bású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az erő−
szakmentesség jegyében.
November 17. Budapest ünnepnapja: 1873−ban ezen a napon
egyesült Pest, Buda és Óbuda.
November 19. Árpád−Házi Szent Erzsébet: A legenda szerint
Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely ró−
zsává változott. Időjárásjóslásban ehhez a naphoz, havazást vár−
nak a gazdák, csak úgy mint Katalinkor.
November 20. A gyermekek jogának világnapja
November 21. Szűz Mária bemutatása
A televízió világnapja: 1996 óta ünneplik. Célja, hogy a televí−
ziós társaságok olyan témákat állítsanak középpontba, mint a
béke, az együttműködés, a fejlődés.
November 22. A magyar közoktatás napja
November 25. Szent Katalin keresztény vértanú ünnepe: Ka−
talin naphoz férjjósló hiedelmek kötődnek.
A Magyar Labdarúgás napja: A magyar labdarúgó „Arany−
csapat” 1953. november 25−én Londonban 6:3−ra legyőzte a ha−
zai pályán 90 éve veretlen angolokat.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 27. Véradók napja: Először 1954. november 27−én
adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebből az
alkalomból a Magyar Vöröskereszt 1987−ben javasolta, hogy
1988−tól kezdődően november 27−én legyen A VÉRADÓK
NAPJA.

A levelek már sárgulnak, és az enyhe időjárás
meg a naptári hónap: október, egyértelműen
jelzi, hogy bizony itt van az ősz, tehát itt az ideje
lassan a szüretnek is. Az embert ilyenkor elfog−
ja az izgalom, megtelik kíváncsisággal: vajon
milyen lesz az idei termés? Főleg igaz ez a
kistermelőkre, azokra a kistermelőkre meg
pláne, akik a mennyiség helyett a minőséget
helyezik előtérbe. Dolgoznak (!) látástól
mikulásig, nem sajnálva időt, pénzt, energiát,
szőlőt a szent cél érdekében.
Szüretkor már jó előre leszerveznek mindent:
megfokolják a termést, kimossák a hordókat,
ládákat szereznek és persze embereket, akik
leszedik a gyümölcsöt. És végül eljön a nagy
nap. Korán reggel kiviszik a csapatot a „tett−
helyre”, majd kihordják lábon első, második
vagy ki tudja hányadik szívinfarktusukat, mert a
szőlő, amiért idáig harcoltak az elemekkel, és
ami talán a jövő évi betevőjüket is jelentette,
kacsostól−levelestől eltűnt. Hogy hová lett?
Talán az állatok…−vethetné fel valaki. Őszintén
szólva nem hiszem, hogy egy őznek lenne met−
szőollója szárastól levágni a szőlőt. Akkor talán
megélhetési bűnözés áldozata lett az a szeren−
csétlen? Lehet…Magyarországon minden lehet−
séges…Vagy esetleg vannak olyan egyedek,
akik felfogadnak bizonyos elemeket erre a célra,
ki tudja, milyen megfontolásból!? Ez is
elképzelhető. Mondom, Magyarországon min−
den lehetséges. Épp csak azt lehetetlen szá−
momra felfogni, hogy valaki − akár megélhetési
bűnöző, akár nem − hogy képes elvenni azt, ami
a másé; hogy képes elvenni valami olyasmit,
amiért nem dolgozott meg? És aztán hogyan tud
tükörbe nézni azzal a tudattal, hogy lehet, hogy
tönkretett egy embert és a családját. Ha már
neki rossz, legyen másnak is? „Dögöljön meg a
szomszéd lova is?”
Egyébként még csak dühös sem vagyok. Nem
akarok senkit nyál−fröcsögtetve agyonverni.
Belefáradtam az ilyetén megoldásokba. Csak
szomorú és elkeseredett vagyok.
Kedves Sorstársak! Kitartás! Nem tudok más
vigaszt nyújtani, minthogy: kitartás! Mert a
jövőbe vetett hitünknél, azt hiszem, nem maradt
egyebünk.
by: Kyra Fan
U.I: Azért nem szignálok, mert úgy vélem, az
eset nem egyedi, és mert nem az író a lényeg,
hanem az iromány.
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Sport
Idegenben jobban megy?
Az előző számunk zárása óta változatos ered−
ményeket ért el az FC Tarcal. Érdekesség,
hogy az elmúlt hetekben jobban ment a játék
idegenben, mint hazai pályán...
Eredmények:
9. forduló: MUCSONY − TARCAL 1−2 (1−1)
Mucsony, 150 néző. V.: Kujbus.
G.: Egyed, Benczik. Jó: Egyed a mezőny leg−
jobbja és az egész csapat. Ifi: 7−0
10. forduló: TARCAL − SAJÓKAZA 0−3 (0−2)
Tarcal, 50 néző. V.: Séra.
Jó: senki. Ifi: 2−0
11. forduló: MEZŐCSÁT − TARCAL 0−3
(0−1) Mezőcsát, 150 néző. V.: Váradi.
G.: Bencsik (2), Egyed. Jók: az egész csapat. Ifi:
1−2.
12. forduló: TARCAL − ABAÚJSZÁNTÓ 3−3
(2−0) Tarcal, 50 néző. V.: Vróbel.
G:. Szutorcsik, Bencsik, Dobi. Jók: az egész
csapat. Ifi: 4−5.
13. forduló: ENCS − TARCAL 5−2 (2−0)
Encs, 150 néző. V.: Demeter.
G:. Orlóczki, Egyed. Jó: senki. Ifi: 4−1.
14. forduló: TARCAL − TOMOR−LAK 0−1
(0−1) Tarcal, 50 néző. V.: Jakkel,.
Jó: az egész csapat. Ifi: 1−1.
A bajnokság élcsoportja és a Tarcal
tabellasora:
1. Tiszaújváros 14 12 − 2 64−15 36
2. Tállya
14
8 3 3 44−25
27
3. Sajókaza
14
8 2 4 28−21
26
4. Aszaló
14
7 4 3 30−22
25
5. Tiszalúc
14
8 − 6 29−26
24
6. Abaújszántó 14
7 3 4 34−30
24
12.Tarcal
14
6 1 7 24−38
19
A Tarcal ifi tabellasora:
13. Tarcal 14
4
1
9
26−61 13

HAJRÁ
TARCAL!

II. Aradi
Vértanúk

II. Aradi
Vértanúk

Csúcsfutás
2009. október 4.

Emlékfutás
2009. október 4.
(Aréna futás)

Helyezések:
1. Májer József Nyíregyháza
2. Hanák Attila Nyíregyháza
3. Hornyák Dávid Tarcal
4. Dobler Dávid Tarcal
5. Pethő Attila Miskolc
6. Kovács Attila Miskolc
7. Fábián Richárd Tarcal
8. Császár Levente Tarcal
50 év feletti
1. Májer József, 2. Kovács
Attila
14 év alatti
1. Fábián Richárd
Mindenki
1. Hanák Attila
2. Hornyák Dávid
3. Dobler Dávid
(Felső kép)

Helyezések:
1. Soltész Tamás Tarcal
2. Butta László Tarcal
3. Háfra Gábor Sárospatak
4. Berecz Mátyás Tarcal
5. Kovács Alexandra Tarcal
6. Császár Csilla Tarcal
7. Szabó Tibor Tarcal
8. Butta Katalin Tarcal
9. Májer József Nyíregyháza
10. Kovács Attila Miskolc
50 év felett
1.Májer József Nyíregyháza
2. Kovács Attila Miskolc
14 év alatti fiú
1. Soltész Tamás Tarcal
2. Berecz Mátyás Tarcal
14 év alatti lány
1. Kovács Alexandra Tarcal
(Alsó kép)

