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A HÓNAP ÜZENETE
„Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid
ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi jogod van:
békében élni. De éppen erről feledkeznek meg
leggyakrabban.”
(Wass Albert)

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület 2009. július 29−én
megtartott üléséről
A Képviselőtestület júliusi ülésén hat napirendet, illetve
indítványok, javaslatok megtárgyalását tervezte.
Az első napirend keretében döntés született a meghirdetett
közbeszerzési eljárás lezárásaként, a már többször is tár−
gyalt 4 utca építését, felújítását, járdaépítést, valamint egy
közlekedési lámpa kialakítását érintő projekt
kivitelezőjének kiválasztásáról. A beérkezett 5 érvényes
ajánlat közül a Képviselőtestület az FK−RASZTER Építő
Zrt. ajánlatát értékelte a legkedvezőbbnek, amely az árat
51.826.568,− Ft− + ÁFA és a vállalt garanciát (66 hónap)
illetően a legjobb volt. A Képviselőtestület megbízta a pol−
gármestert a szerződés aláírásával, így a munkaterület
átadását követően, augusztus utolsó napjaiban
megkezdődik a kivitelezés. Az FK−RASZTER Zrt. 45
napos teljesítési határidőt vállalt a kivitelezésre. A
Képviselők a következőkben a település egészségügyi
helyzetéről szóló háziorvosi, fogorvosi és védőnői tájékoz−
tatót tárgyalták. A képviselőtestület felhívta az egészségü−
gyben dolgozók figyelmét arra, hogy tegyenek meg min−
den lehetséges intézkedést a helyi lakosság egészségének
megőrzése, megvédése, gyógyítása érdekében, különös
figyelemmel az új influenza−járvány terjedésére. A testület
a tájékoztatókat egyebekben elfogadta. A harmadik
napirend keretében a képviselőtestület értékelte a köz−
foglalkoztatás
első
féléves
tapasztalatait.
A
Képviselőtestület megállapította, hogy a közfoglalkoz−
tatási tervben foglaltak végrehajtása időarányos, a
nagyszámú közcélú munkás beállításának, különösen a
közterületeken látványos jelei vannak.
A közfoglalkoztatás szervezői, irányítói azonban
elmondták azt is, hogy még mindig vannak a munkafe−
gyelem terén gondok, problémák, a munkairányítók jelen−
léte ellenére néhány esetben a munkavégzés hatékonysága
elmarad a kívánatostól. A Képviselőtestület a tájékoztatást
elfogadta, s felkérte az illetékeseket az eredményes és
hatékony munkavégzés megkövetelésére.
A következő napirend keretében a 2009. évi önkor−
mányzati költségvetés módosítására került sor. A költ−

ségvetésen át kellett vezetni azokat az év közben kapott
pótelőirányzatokat, amelyekkel eredetileg nem lehetett
számolni. A módosítások eredményeként a betervezett
2009. évi forráshiány 6,4 millióval csökkent. Az 5.
napirend az "Idősek Klubja, Konyha és Étkezde" költ−
ségvetési szerv új szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásáról szólt. A Képviselőtestület a szabályzat ter−
vezetét megtárgyalta, majd jóváhagyólag elfogadta.
A Képviselőtestület a következő napirend keretében meg−
bízást adott az Általános Iskola és az Anya− és
Csecsemővédelmi tanácsadó akadálymentesítési tervének
elkészítésére, illetve az akadálymentesítési pályázatok
benyújtásáról döntött. Ezzel egyidejűleg megbízást adott
a Fő u. 97. sz. alatti Konyha épület felújításának, illetve a
Fő u. 69. sz. alatti orvosi rendelő épület felújításának,
bővítésének tervezésére.
E két projekt megvalósítására a Képviselőtestület az úgy−
nevezett Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek támo−
gatása keretében kíván pályázni, mely pályázatok
sikerére, a döntési mechanizmusból eredően jók az
önkormányzat esélyei.
Végezetül
ugyanezen
napirend
keretében
a
Képviselőtestület megbízást adott a Településrendezési
Tervnek a korábbi testületi ülésen meghatározottak
szerinti módosítására.
Az indítványok, javaslatok között megtörtént az 1.
napirend keretében tárgyalt projekt műszaki ellenőrének
kiválasztása. A megbízást a miskolci székhelyű CONS−
TRUCT Bt., illetve annak műszaki ellenőre, Peiker
Tamás nyerte el, bruttó 620.00,− Ft−os ajánlatával.
A Képviselőtestület döntött a Magyar Motorok Múzeuma
által 2009. augusztus 7−re tervezett, s településünket is
érintő túra résztvevőinek üdítővel, frissítővel történő
megvendégeléséről, illetve az Andrássy Kúriában augusz−
tus 11−13 között megrendezésre kerülő Országos
Borversenyre 50.000,− Ft−os különdíjat ajánlott fel.
A polgármester végezetül ismertette azon levél másolatát,
amelyet valamennyi hegyaljai polgármester, hegyközségi
vezető aláírásával látott el, s amelyben azt kérik Bajnai
Gordon kormányfőtől, hogy a Tokaj Kereskedőház priva−
tizációjára tett kísérleteket állítassa le, s a Tokaj
Kereskedőház maradjon tartós állami tulajdonban, szol−
gálva ezzel a hegyaljai gazdákat, kistermelőket, az
évszázados hagyományokkal rendelkező tokaj−hegyaljai
borászkodást.
A testületi ülésen elhangzottak részletesebben megis−
merhetők a helyi Könyvtárban található jegyzőkönyvek−
ből.
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Gondolatok augusztus táján

Mire e sorok Önökhöz eljutnak, már jócskán túl vagyunk a XIV. Tarcali
Bornapokon. Sokuktól kaptunk elismerő szavakat a programokról, míg
másoktól csak lesújtó kritikát. Úgy gondolom, mind a két fél vélemé−
nyében van valami. Immáron 3. éve próbálunk változtatni a régi bevett
szokáson. A változtatás oka mindenképpen kettős. És ezt kérem, értsék
jól! Először is kell, hogy a helyieknek legyen egy jó szórakoztató prog−
ram, ahol jól érezhetik magukat. Lazíthatnak a munkás hétköznapok
után, összejönnek ismerősök, akik a rohanó napok folyamában alig talál−
koznak egymással. Ugyanakkor kifelé is fel kell mutatni valamit, amiért
érdemes idejönni Tarcalra. Eltölteni néhány napot a pincéinkben, a vize−
ink mellett, vagy éppen Tarcal hegyén barangolni. Ehhez viszont vonzó
programokat kell kínálni. Elmondhatom, hogy a falunapi program jól si−
került. Tapasztaltam, − hiszen ott voltam Önök között − jól érezték magu−
kat a tarcaliak. Örömmel láttam a tombola nyeremények a hazaiaknak
okoztak meglepetéseket. Ugyanakkor a vendégek, akik a BOR miatt jöt−
tek, bizony kevesen voltak, bár becsületesen leitták a kóstolójegyeiket.
Mégis a pincetulajdonosokkal beszélgetve kiderült, ők is több vendégre
számítottak. Ugye aki járt augusztus 9−10−én Tolcsván, bizony mást lá−
tott az ottani Borfesztiválon. Igen, valami hasonlót szerettünk volna, hi−
ába volt ugyanaz a szervező, mégis különböző lett az eredmény. Azt hi−
szem, más, új utat kell keresnünk. Remélem, közös gondolkodással meg
is találjuk. Mindenképpen szeretném itt, e helyen megköszönni azok
munkáját, akik tevékenyen részt vettek a Tarcali Napok sikeres, és zök−
kenőmentes lebonyolításában. Szeretném megköszönni a támogatók
adományait, és felajánlásait, legyen az bármilyen nagyságú is, de hozzá−
járultak a sikerhez: Pásztor János állattenyésztő Taktaszadáról, Takarék−
szövetkezet, Colas Északkő, Szieszta Vendégház, Sárossi Húsbolt, Zbo−
rai Vasbolt, Török Károly vállalkozó − helybeliek továbbá valamennyi
vállalkozónak, és magánszemélynek, aki tombolatárgyat ajánlott fel. A
civil csoportoknak , és nem utolsó sorban a pincéket megnyitó és ven−
dégváró pincetulajdonosoknak, akik az Euronics Szerencs−csel
együtt a tombola fődíját biztosították. Köszönöm a türelmet azoknak,
akik kénytelenek voltak e néhány napban tűrni a zajt, a tömeget, a han−
gos zenét − kéretlenül is. Végül megint csak saját véleményként valamit!
Tudom, a mai sztárhajhász és felszínes csillogtató világban az a menő,
aki minél extrémebb műsort ad elő a színpadon ahhoz képest, mint ami.
Miért mondom ezt? Vajon egyetlen csoportvezetőnek, felkészítő peda−
gógusnak, vagy talán szülőnek nem tűnik fel, hogy néha nem a szereplő
gyermek habitusához, korához, neméhez illő szöveg, mozdulat, mozdu−
latsor az, amit betanítanak nekik?! Vajon az obszcenitás határát súroló
dolog kell ahhoz, hogy szuper legyen a produkció? Kedves Szülők! Cso−
portvezetők! Biztos, hogy jó úton járunk? Merre?
Augusztus van. Az év legnyugodtabb hónapja. Nem véletlenül ekkor
mennek el legtöbben nyaralni, üdülni. Sajnos ez manapság egyre keve−
sebbeknek adatik meg. Sikerrel learattuk az idei termést, Szent Istvánkor
illik megünnepelni az új kenyeret is. Persze nekünk itt Hegyalján sokunk
örömére szépen érik a szőlő, jó évjárattal kecsegtetve a gazdákat.
Azért, hogy a nyár kellemesen csengjen le mindenkiben, kívánom, hogy
Szent István ünnepén találjanak tartalmas programokat, ünnepeljünk
szépen!
Baracskai László
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESETEK
2009. július:
ANDRÁSSY JENŐNÉ
(született: 1925.)
volt Tarcal Árpád utca 13. sz. alatti
lakos elhunyt július 12−én.
KRAKKAI SÁNDOR
(született 1953.)
volt Tarcal Zrínyi utca 19. sz. alatti
lakos elhunyt július 17−én.

Részvétünk!

Házasságkötés
2009. július hónap:
BOGÁR ZOLTÁN és
BACSÓ TÍMEA
nyíregyházi lakosok
2009. július 4−én,
KOROM BALÁZS GÁBOR és
SZIKORA ESZTER nyíregyházi
lakosok 2009. július 11−én,
DR. VÉGH ISTVÁN és DR.
VARGA FRUZSINA budapesti
lakosok 2009. július 25−én esküdtek
egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

SZÜLETÉS
2009. július hónap
BÁRÁNY BALÁZS
2009.07.15
Szülei: Zsíros Zsófia
és Bárány Attila

Gratulálunk a szülőknek!
Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit
Védőnők
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Tarcal Díszpolgára 2009.
Baracskai László polgármester méltató beszéde a díj példája is mutatja, az értelmes élet alapja az értelmes
ünnepélyes átadása alkalmával a 6 Puttonyos Borfalu munka. A munka, amelyet szeretünk, mindig ered−
konferencia termében 2009. július 25−én szombaton.
ményes, úgy anyagilag, mint pszichésen is teljes
„A Tarcal Napok hagyományos mozzanata a kitüntető emberi méltóságot ad. Az eddigi kitüntetettek, kiknek
Díszpolgári cím átadása. A korábbi szokásoktól eltérve Erzsike nénihez hasonlóan Díszpolgári− címet
2008−tól az ünnepi fogadás keretében történik ma itt a adományoztunk példázzák, hogy a teljes életművük−
6 Puttonyos Borfaluban.
ben mindig is a munka szeretete, a közösség felé való
Az idén a képviselő testület a 66/2009./VI.24./ elkötelezettség és a tisztességes emberi élet a vezérlő
határozatával díszpolgári címet adományozott Tóth elv.
Jánosné (sz. Dózsa Erzsébet) Tarcal Nagy Balázs u. Engedjék meg, hogy tisztelettel és őszinte megbe−
32/1. sz. alatti lakos részére.
csüléssel helyezzem el a Díszpolgári vállszalagot
E kitüntető címet településünk, a közösség érdekében Erzsike néni vállán, és nyújtsam át a Díszpolgári cím−
végzett sok évtizedes munka elismeréseként és pél− ről szóló díszoklevelet és a bronz plakettet Tarcal
damutató emberi magatartásért adományozza a címerével.”
Képviselőtestület.
Miért is esett a választásunk
Ezután Erzsike néni az alábbi
Erzsike nénire?
meleg szavakkal és verssel
1931−ben született Tarcalon.
köszönte meg a kitüntetést, és
Kisgyermekkorától fogva a gyer−
fogadta a Képviselő Testület, a
mekek iránt elkötelezett óvónői
vendégek, a családtagok gratulá−
és pedagógusai voltak a pél−
cióját.
daképei. Mai napig meghatározó
A fogadás után a Tarcali
személyként él emlékezetében
Bornapok megnyitóünnepségén,
Anci óvó néni. Általános iskolai
a nagy−színpadon Polgármester
tanulmányait Tarcalon végezte.
Úr bemutatta Tarcal közön−
A helyi bölcsődében egy
ségének is a 2009. év
megüresedett gondozónői állás
Díszpolgárát.
betöltésével indult életpályája
Erzsike néni gondolatai:
1954−ben, mint képesítés nélküli
„Hálás szívvel köszönöm, hogy
gondozónő. Az elkövetkezendő
életem alkonyán 80. évemhez
két esztendőben csecsemő és
közeledve ezt a nagy kitüntetést
gyermekgondozónői szakképe− Képünkön Tarcal 2009. évi díszpolgára megkaptam.
sítést szerzett. Bár az iskola
Pályám szép volt, sok örömet
Tóth Jánosné családja körében
elvégzése után Tiszakesziben
jelentett. Azt javaslom, csak azok
kapott vezetői állást, mégis a szülőfaluja iránti vállalják ezt a pályát, akik nagy elhivatottságot éreznek
ragaszkodása visszahozta őt Tarcalra. 1956. őszétől és nem gondolják, hogy munkájuk könnyű lesz. Nem
több mint 30 évig a tarcali Bölcsődében nevelgette, lesz könnyű, de meg fog térülni a befektetett energia: a
gondozta a számára oly kedves apróságokat. Nem szeretet szeretettel viszonozzák majd a gyerekek. Nem
tudott sokáig otthon nyugdíjasként tétlenkedni, ezért biztos, hogy máról holnapra, de viszonozzák.”
visszament a Bölcsődébe, ahol örömmel fogadták sza− Záró gondolatként álljon itt egy életem folyamát
kértelmét és tapasztalatát. „Mindenki Bözsike nénije” a meghatározó és végigkísérő vers:
szépséges Sebeő− Kúriában működő intézményben
annak megszűnéséig dolgozott. Munkáját mindig nagy
„Gömbölyű fejecskék, pitymalló csodák,
szeretettel és odaadással végezte. Közben saját gyer−
Épülő testecskék, csak éppen akkorák,
mekeit is felnevelve , sok−sok apró emberpalántát bocs−
Hogy félkarommal átölelem testük araszát.
átott útjára az óvodába. Többször kapott munkájáért
különböző kitüntetéseket, de számára a keze alatt fel−
De kár, hogy meg fogtok nőni,
nevelkedett generációk mai napig tartó szeretete,
S lesztek nagy fáradt emberek,
érdeklődése jelenti a legnagyobb kitüntetést. Bár az
S könnyel öntözött lesz az a kis bimbós szívetek.”
évek súlyát nem könnyű cipelni, mégis láthatóan jó
egészségnek örvend, és szellemi frissessége irigylésre
méltó. Fontos elmondani azt, mint ahogy Erzsike néni
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KÉPRIPORT A TARCALI NAPOK ESEMÉNYEIRŐL

Képeink
balra
fentről
lefelé:

A II. Országos Borkirálynő választás
helyezettjei: I. Bodor Nóra a
Gyöngyösi Borvidék Borkirálynője,
I. Udvarhölgy: Fia Nikolett Tarcal
Borkirálynője, II. Udvarhölgy:
Figula Ildikó a Mátra Vidéki
Borkirálynő.
Eperjesi Erika primadonna és Jenei
Tamás parádés operett műsort adott
elő. Szabolcs Néptánc Együttes fer−
geteges műsora.
Nagy sikert aratott a Paddy & The
Rats skót kocsmazenét játszó
együttes.
A Csillogó Gyöngyszemek káprázatos ruhában cigány táncokat mutattak
be. Szombat esti sztárvendég: Fenyő Miklós és a fantasztikus táncosok.
Színpadon a Cairo együttes. Emléktábla avatás a tarcali vasútállomáson.
További fotók: www.tarcal.hu

Tarcali Hírek

Tarcal öröksége
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület és a
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár által
július 24−én rendezte meg a „Tarcal öröksége” című
egész napos rendezvényt. A rendezvény megszervezése
egy kb. 2 éve indult folyamat egyik állomása volt. E
folyamat célja, hogy: (1.) erősítsük a fiatalok közösségi
részvételét, (2) hatással legyünk a település problémái−
nak azonosítására és megoldására. Az első célunk
elérését szolgálta, hogy a megvalósításban az Egyesület
és a HEKUBA kör fiatal tagjai érdemi felelősséget vál−
lalva vettek részt. A rendezvény megvalósítása tulaj−
donképpen azon múlott, hogy 14 gyerek és fiatal
lehetőséget kapott, hogy tervezzen, gondolkozzon, ta−
nuljon, kapcsolatokat teremtsen, szóval érdemben dol−
gozzon, és, a végén ünnepeljen! A támogatóktól kapott
források fele részét éppen ezért nem is rendezvényen,
használtuk fel, hanem az ezt megelőző 2 napos előkészítő
tréning során. A rendezvényt pedig csak akkor tudhatjuk
majd igazán magunk mögött, ha majd elkészülnek az első
olyan önéletrajzok (és ösztöndíj kérelmek), amelyekben
a most szerzett tapasztalatok is megjelennek.
A második célunk, hogy hatással legyünk a település
problémáinak megoldására, a rendezvénysor prog−
ramjában jelent meg. Gondolták volna, hogy a „borkor−
csolya−verseny” valódi célja a szőlő és borkultúrával
foglalkozó helyi civil közösségek (Tokaji Borbarátnők,
Mallár Imre Szőlész − Borász Szakkör) „helyzetbe
hozása”. bevonása volt? S azt, hogy azért hívtunk
történeti íjászokat a délelőtti gyerekprogramra, mert
Vörösmarty eposzában Tarcal a „nyilazó népek”
vezéreként jelenik meg? Az egyik rendezvény elem az
együttműködésről és a (felelős!) civil jelenlétről, a másik
a település gazdag történeti hagyományainak
hasznosításáról szólt.
Gyakran elhangzik, hogy a tarcali emberek érdektelenek.
Az a vicces, hogy azok után sem gondoljuk így, hogy a
„Szolgáltató Udvar” című programmal sikerült az egész
hétvége legkevesebb látogatót vonzó programját meg−
szerveznünk. (Na, ez azért nem igaz!). Kipróbáltunk egy
módszert arra, hogy miként nyitható meg egy csatorna,
amelyen keresztül két irányban áramolhatnak informá−
ciók a különböző szociális, kulturális, közigazgatási,
foglalkoztatással,
vidékfejlesztéssel
kapcsolatos
lehetőségekről, feladatokról. A „Szolgáltató Udvar”
abból a szempontból mindenképp eredményt hozott,
hogy kiderült a kistérségi és helyi intézmények nagyobb
része nyitott a civil kezdeményezések irányában és kife−
jezetten érdekelt lenne a közösségi kapcsolatok
építésében is. Egyesületünk a fentiekhez hasonló
célokkal nyert támogatást az Észak−magyarországi
Regionális Ifjúsági Tanácstól. Így a következőkben lesz
módunk arra, hogy lépéseket tegyünk a most megnyitott
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információs és párbeszéd csatorna kiszélesítése és a
használók számának bővítése érdekében.
A Tarcal Öröksége című rendezvény és az azt
előkészítő képzés 150 000 Ft−ból valósult meg. A két
esemény együtt alkotta azt a projektet, amit a B.−A.−Z
Megyei Önkormányzat Mecénás Alapja és a "Tarcal
Jövőjéért" Közalapítvány támogatott. Külön
köszönetet mondunk Török Károlynak és a Halász
féle vegyesboltnak a támogatásért, továbbá Mihalik
Józsefnek és a brigádnak a szénabálákért, Tarcal
Község Önkormányzatának a szakmai segítségért.
Köszönjük valamennyi előadónak és fellépőnek, akik
megértik, hogy helyettük most inkább azokat a fia−
talokat soroljuk fel, akik a legtöbbet tették a ren−
dezvény megvalósításáért:
Ádám Laura, Berecz Ágnes, Böszörményi Éva,
Böszörményi Zsófia, Forgó Mónika, Halász Endre,
Karászi Bence, Kiss Enikő, Kovács Balázs, Kovács
Krisztián, Kurucz Zsuzsa, Nagy Károly Richárd,
Varga Gréta, Szívós Judit.

TARCALI NAPOK BOGRÁCSOS
FŐZŐ VERSENY
I. helyezett: Varga Ferenc Tarcal
CSÜLÖK HEGYALJAI MÓDRA
Hozzávalók 4 személyre:
1 db hátsócsülök, 30 dkg rizs egyéni ízlés szerint a
fűszerek, 1 liter félédes bor. (0,8 liter nekem 0,2 liter
a csülöknek). A borsodóhoz: 2 egész tojás, 2 dl
tejszín, 5 dl tej, citromlé, 2 dl félédes bor, evőkanál
liszt, Zöldség és gyümölcs ágy igény és ízlés dolga.
A megmosott kicsontozott csülköt pácolom só, törött
bors, fokhagyma, mustár, olaj, félédes fehérbor ke−
verékében. Másnap előfőzöm. Az ízes főzőlevet fel−
használom a mazsolás rizs főzésénél. Az előfőzött
csülköt szeletelem majd készre sütöm, és a mazsolás
rizzsel zöldség és gyümölcs ágyon tálalom. Borsodót
adok hozzá.
Jó étvágyat kívánok!

Képünkön a győztes Varga Ferenc családjával
és a kész étel a tálakon

Tarcali Hírek
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SZEPTEMBERI ÜNNEPEK

SZÓLÁSTÉR

Szent Mihály − Őszelő − Földanya hava
Válasz
− Szüret
Kaptam egy levelet minap Tóth István Úrtól Tarcal Szondi út 2. sz.

Szeptember 1. Egyed napja, őszkezdő nap
(Szent Egyed remete a VIII. században élt
Provence−ban.) Sok helyütt ekkor kezdték meg
a búza és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor
bő termésre számíthatnak. A II. világháború
kitörésének
emléknapja
Iskolakezdés−
Tanévnyitó
Szeptember 5. Lőrinc napja úgy nevezett „ron−
tónap”.
Szeptember 6. Az első acetiléngázzal működő
közvilágítás üzembe helyezése − 1847 −
Szeptember első vasárnapja Bányásznap
Magyarországon
Szeptember 8. Kisasszony napja Szűz Mária
születésének napja. Magyarországon kedvelt
búcsúnap. A dió leverését a fáról is ekkor
kezdték. Szép elnevezése: Fecskehajtó
Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól
kezdve keltek útra a költöző madarak − Az írni−
olvasni tudás nemzetközi napja − A büntetés−
végrehajtás napja
Szeptember 12. Szűz Mária Szent neve
Szeptember 14. A Szentkereszt fölmagasz−
talásának ünnepe A keresztény egység napja
Szeptember 15. A hétfájdalmú Szűzanya napja
Mária anyai fájdalmára −melyet megfeszített fia
halálát látván érzett − emlékezés napja. − A moz−
donyvezetők napja
Szeptember 16. Szent−Györgyi Albert − 1893.
Orvosi − élettani Nobel − díj: 1937
Szeptember 18. A rokkantak napja −
Szeptember második vagy harmadik hétvégéje
Takarítási világnap
Szeptember harmadik keddje A béke
nemzetközi napja
Szeptember utolsó vasárnapja A szív világnapja
− A hallássérültek világnapja
Szeptember 20. A gyermekek világnapja −
Biztosítási világnap
Szeptember 21. A magyar dráma napja −
Alzheimer világnap Az első balatoni gőzhajó
elindulása−1846.
Szeptember 22. Autómentes világnap
Szeptember 23. Őszi napéjegyenlőség −
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Szeptember 24. Mérleg hava
Szeptember 27. Idegenforgalmi világnap − Az
operaház megnyitása − 1884 − A vaskapu−szoros
megnyitása − 1896
Szeptember 29. A pákozdi csata − 1848
Szeptember 30. A helyi önkormányzatok
napja

alatti lakostól, amelyben keményen megró a viselkedésemért.
Szeretnék itt Önnek Lukács Evangéliumából idézni, melyben ezt
mondja Jézus Krisztus a követőinek: „És amint szeretnétek, hogy az
emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” Lk.6.31
Nos, én tartom ehhez magam, és ezért nem vagyok irigy a mások sik−
ereire, mert azt mindenki magának kovácsolja. Hazugnak, és
tisztességtelennek sem tartom magam, mert csak annyit ígérek, amit
meg tudok tenni, és ha hibázom, vagy nem csinálok meg valamit,
nem szégyellem ezt elismerni. Soha nem fogadok, és nem fogadtam
el a jó szón és a baráti kézfogáson kívül semmit, ha segítek, vagy
segítettem valakin. Az újságba írott cikkeimben nem írtam soha
lekezelő, másokat lenéző gondolatokat. Lehet, hogy néha nyers a
megfogalmazás, de nem kívánok senkit direkt megbántani. Mert nem
az én dolgom az ítélkezés. A templomba sem én, sem a feleségem
nem azért járunk, mert valamit le kell vezekelni. Keresztényként
Krisztusért, az Ő tanításáért megyünk oda. Töltekezni, erősíteni
lelkünket az olyan emberek bántása ellen, akik nem is ismernek, de
ítélni szeretnek. Én eddig is, és ezután is teszem a dolgom a legjobb
tudásom szerint, szolgálva a közösséget tiszta lelkiismerettel.
Állításával ellentétben távol áll tőlem a hatalommánia.
Baracskai László
Tarcal Ifjúsági ltp. 10/1.

FELHÍVÁS
Ötezer Forint jutalom jár annak, aki megtalálja, és elsőként bejelen−
ti és megmutatja Walther László Tarcal híres szülöttének sírem−
lékét.
Baracskai László
polgármester

TARCAL VEZÍR CSÚCSFUTÁS ÉS AZ ARÉNA
STAFÉTA FUTÓVERSENYEK HELYEZETTJEI
TARCAL VEZÍR CSÚCSFUTÁS
Felnőtt férfi: I. Bogár János (Hell Racing Team) − Fancsal, II. Barta
Zoltán − Nyíregyháza, III. Tihor Csaba − Nyíregyháza.
Női: I. Szabóné Kovács Gyöngyi Nyíregyháza, II. Tisza Attiláné −
Nyíregyháza, III. Zoltán Judit − Debrecen.
18 év alatti: I. Harsányi Tamás − Nyékládháza, II. Fábián Richárd −
Tarcal, III. Császár Levente − Tarcal.
50 év feletti: I. Gejza Vargaestok − Nagykapos, II. Marovszki János
−Nyíregyháza, III. Solymosi Miklós − Nyíregyháza.
Legidősebb célba érkező: Hován István (1938) − Nyíregyháza
Legfiatalabb célba érkező: Fábián Richárd (1997) − Tarcal
ARÉNA STAFÉTA
Női 14 év alatti: I. Czirjáki Csilla − Tarcal
50 év felett: I. Marovszki János − Nyíregyháza, II. Tóth Béla
−
Nyíregyháza, III. Kovács András − Nyíregyháza.
14 év alatti: I. Vízkeleti Levente − Tarcal, II. Szabó Tibor − Tarcal.
Legidősebb férfi: Hován István − Nyíregyháza.
Legfiatalabb Vízkeleti Levente − Tarcal.

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK GRATULÁLUNK!

Tarcali Hírek
Megalakult a Gold
KÖZÉRDEKŰ
Dance Club!
2009. július 18−án sok
gyerek és szüleik örömére
megalakult a Gold Dance
Club TáncSport Egyesü−
let.
Az egyesület feladata
Arany István szakmai irá−
nyításával a társasági tán−
cok − amelyek nemcsak
versenysport centrikusak −
iránt érdeklődőknek, ennek kedvelőinek összefogása
egyesületi keretek között.
Céljaink:
− A mozgásművészet, a világtánc programként ismert
táncok, tradicionális és modern táncok oktatása.
− Rendezvényeken, versenyeken, bemutatókon való
rendszeres részvétel, valamint ilyen események szer−
vezése, lebonyolítása.
− Tehetségek felismerése, felnevelése, versenyezteté−
se.
− Hazai és nemzetközi kapcsolatok teremtése.
− Tehetséggondozás, készségfejlesztés.
− Közösségfejlesztés.
Jelenleg Tarcalon 30 gyerekkel két csoportban, vala−
mint 4 társastáncos párral kezdtük meg a működést.
Eddig 3 településről csatlakoztak hozzánk gyerekek,
összességében kb. 80 fős az egyesületünk.
Első bemutatkozásunk az idei Tarcali Bornapokon
volt, ahol nagy sikert arattunk. Sokat dolgozunk azon,
hogy minél több helyre eljuthassunk, s ezzel sok örö−
möt és büszkeséget szerezhessünk településünk lakói−
nak, valamint a szűkebb−tágabb környezetünknek.
Felhívnám azoknak a gyerekeknek, fiataloknak és
szüleiknek a figyelmét, ha szeretnének közelebbről
megismerkedni munkánkkal, kedvet éreznek csatla−
kozni hozzánk, ezt bármikor megtehetik, keressenek
bennünket.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, akik
segítettek a megalakulásban, s most is segítséget nyúj−
tanak a mindennapi munkánkban.
Biztos vagyok benne, hogy sok szép órát, kellemes ki−
kapcsolódást fogunk nyújtani a község lakóinak, az
érdeklődő közönségnek.
Hunkó Emese
egyesületi elnök

Tarcali Hírek
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HÍREK −
INFORMÁCIÓK
ISKOLAI HÍREK

A tarcali Klapka György Általános Iskola értesíti az
érintett tanulókat, hogy a 2008/2009−es TANÉV
PÓTVIZSGA és osztályozó vizsga időpontja 2009.
augusztus 25−én (kedden) 9 órai kezdettel lesz.

*
Értesítjük a tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy a
tarcali Klapka György Általános Iskola TANÉV−
NYITÓ ÜNNEPSÉGÉT 2009. szeptember 1−én
(kedden) 9 órai kezdettel tartjuk Első tanítási nap:
2009. szeptember 1. (kedd)
Kérjük az első évfolyamos tanulókat, hogy az első
tanítási napon az Óvodában gyülekezzenek, a többi
évfolyam tanulói ünneplő öltözetben jelenjenek meg
az iskolában reggel 8 órakor.

BABAKLUB − BABAMASSZÁZS
Szeretnénk tájékoztatni minden kedves Szülőt, hogy
a Védőnői Szolgálat minden pénteken 10 órától a
csecsemők és kisgyermekek részére BABA−
KLUBOT szervez. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt egy kis beszélgetésre, ismerkedésre,
játékra.

*
Június−július hónapban 5 alkalommal péntekenként
BABAMASSZÁZS foglalkozást tartottunk. A meg−
jelent anyukák ismereteket szerezhettek a masszázs
előnyeiről, jótékony hatásairól és elsajátíthatták
annak fogásait. 2004 óta nagy érdeklődést kelt a tan−
folyam, melyet miden évben megismétlünk. A
foglalkozást igény szerint bármikor újraindítjuk.
Érdeklődni lehet a tanácsadóban.
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők

HIRDETÉS
ELADÓ Tarcal központjában a régi piac fölött 3
szobás, szuterénes, gáz és vegyes tüzelésű családi
ház. Irányár: 7.5 M Ft, Miskolci 2 szobás gázfűté−
ses csere lehetséges. Érdeklődni: 06−20/492−76−64
vagy 06−20/460−57−39

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 Nyomda−
ipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226 KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2009. SZEPTEMBER 18.

Tarcali Hírek
KÉPEK A TARCALI NAPOK
SPORTVERSENYEIRŐL
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Sport

Vereségek a megyei I−es
debütáláson
Az FC Tarcal bemutatkozása nem sikerült fénye−
sen a megyei I. osztályban. A Sajóbábony ellen
sima vereséget szenvedett a gárda hazai pályán,
míg a bajnokság legnagyobb esélyese a
Tiszaújváros otthonából katasztrofális „zakóval”
tértek haza a fiúk.
Ez azonban nem szabad, hogy kedvét szegje a csa−
patnak, hiszen újoncként nehéz meccsekkel kellett
kezdeni. A minimális cél a bentmaradás mindezek
ellenére elérhető! Csak bíztatásul: az előző évi
bajnokságban a Szalonna 20−1−es vereséget
szenvedett Tállyán, ám végül mégis sikerült a 12.
helyen végezniük a küzdelmek végén.
Az első két sporttörténelmi megyei I−es meccs
rövid kórnikája:
1. forduló:
TARCAL – SAJÓBÁBONY 0−3 (0−2)
Tarcal, 100 néző. V.: Séra.
Jó: senki. Ifi: 3−1.
2. forduló:
TISZAÚJVÁROS – TARCAL 10−1 (5−1)
Tiszaújváros, 400 néző. V.: Kassai.
G.: Papp. Jó: senki. Ifi: 15−1.

A csúcsfutás első három helyezettje

Az Aréna futás résztvevői

CSAKAZÉRTIS:

Hajrá Tarcal!
SAKKVERSENY A TARCALI
NAPOKON
A tarcali Sakkbarátok Köre sakkversenyt hirdetett
július 26−ra. Vasárnap délelőtt lebonyolított
eseményen 10 táblán folyt a békés küzdelem. A
Borfaluban zajlott hét fordulós versenyt követően a
fesztiválszínpadon került sor az eredmények kihirde−
tésére.
Sakkverseny helyezettjei: 1.Tóth Levente Bekecs,
2.Dalanics Nikolett Nyíregyháza, 3. Cserged Sándor,
4.Szegedi Sándor Tarcal, 5. Nagy Zsolt Tarcal,
6.Morvai Pál Nyíregyháza.
Gratulálunk
minden
résztvevőnek
és
a
helyezetteknek. Külön köszönetemet fejezem ki a két
lelkes szervezőnek és lebonyolítónak Pásztor Károly
szakkörvezetőnek és Nagy Zsolt tanárúrnak, hogy
idén is megszervezték e remek agytornát.

A sakkverseny 1−3. helyezettjei balról jobbra
További képek: www.tarcal.hu weblapon

