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Augusztus − Szent István hava
E császári nevet viselő hónapunkat a kánikulai forróság és a kevés
csapadék szokta jellemezni. Eddig. Az idén azonban azt tapasztal−
juk, hogy az időjárás nem a szokványos módon zajlik körülöttünk.
De ezt tapasztalják más földrészen lakók is. A természet a kizsák−
mányolása ellen lázadva talán így áll bosszút rajtunk? Nem tudhat−
juk, de talán elgondolkodhatunk rajta.
A múlt héten három „fontos” esemény mozgatta meg az embereket.
Az egyik az önkormányzati választásokra kiküldött kopogtatócédu−
lák begyűjtése. Nos, ahogy hírlik, bőven van jelölt. Igaz, a végső
számot csak szeptember 3.−a után tudhatjuk meg, miután a jelöltek
leadták a szükséges mennyiségű ajánló szelvényeiket. Fontos ese−
mény az Önkormányzati Választás, hiszen demokráciánk egyik
alappillére a közösségek önrendelkezési joga, önigazgatásának, szu−
verenitásának biztosítása.
Ehhez a választójogi törvényben leírt módon juthatunk el. Az első
állomás a jelöltség biztosítása kellő támogatói ajánlás megszerzésé−
vel. Ez az időszak egyben a kampány része is. A kampány során a
jelöltek sok mindent felhasználhatnak arra, hogy minél jobban sze−
mélyük felé fordítsák a választókat, és megnyerjék maguknak sza−
vazataikat. Van jelölt, aki már írásban közölte a választókkal, miért
indul, és mit szeretne elérni. Biztosan lesz olyan, aki a jelöltség biz−
tosítása után teszi meg ezt a lépést. Azt is remélem, hogy a szavazat
megnyeréséhez minden jelölt tisztességes, becsületes, és igaz mon−
datokat használ! Rágalmazással, igaztalansággal, és alpárisággal
még senki sem lett tagja a tarcali Képviselőtestületeknek. Hála Is−
tennek! E sorokkal szeretném itt jelezni Önöknek, én is gyűjtöm az
ajánló szelvényeket. Igen, szeretnék továbbmenni a megkezdett
úton.
Egyik legszebb ünnepünk Augusztus 20.−a!
Külsőségeiben mindenképpen. Grandiózus események és progra−
mok a nagyvárosokban, csendesek, de bensőségesek a falvakban.
Míg a városokban az államalapítónk − Szent István király − van a fó−
kuszban, vidéken az új kenyér!
Ez utóbbi ugyan a 20. századból eredő hagyomány, de jól jelzi né−
pünk viszonyulását a földhöz, és a mindennapi kenyér megbecsülé−
sét. E hosszú hétvége jó alkalom volt a családi programokhoz, ki−
rándulásokhoz, összejövetelekhez. Remélem, ki is használták.
A harmadik fontos eseményünk a múlt szombati III. Országos Bor−
királynő Választás volt.
A TDM−mel közösen megrendezett esemény tarcali, egész napos
programjában három helyszínen az érdeklődők színes és látványos
produkciókat láthattak. A Borkirálynők kedvesek, szépek, okosak
voltak. Jó volt tapasztalni elhivatottságukat, fiatalos lendületüket,
nyitottságukat. Jövő borkirálynő jelöltjei! tessék tanulni Tőlük!
(Folytatás a 3. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Az egész törvény ebben az egy
igében teljesedik be:
szeresd felebarátodat, mint magadat.”
Pál apostol
BESZÁMOLÓ
a 2010. július 19−én és a július 28−án
megtartott képviselőtestületi üléseken
történtekről
A Képviselőtestület 2010. július 19−én
megtartott rendkívüli ülésen döntött a
TÁMOP−3−1−4−08/2 program keretében
„Képzési, szaktanácsadói szolgáltatások
beszerzése Tarcal község Önkormányzat
egyes intézményei részére” kiírt közbeszer−
zési eljárás eredményéről, mely szerint a
projektet a KONVIKTUS CONSULTING
Kft. valósítja meg.
A 2010. július 28−án megtartott ülésen a
képviselők tájékoztatót hallgattak meg a te−
lepülés egészségügyi helyzetéről, mely na−
pirendi pont keretében a háziorvosok, a vé−
dőnők, valamint a fogorvos számolt be a ta−
valyi év tapasztalatairól.
Ezután beszámoló hangzott el a 2010. évi
közfoglalkoztatás tapasztalatairól, valamint
a Képviselőtestület felülvizsgálta, és kor−
szerűsítette Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióját.
A testületi tagok rendeletet alkottak a vásár
és piac tartásáról, rendjéről, valamint a
helypénzek megállapításáról.
Az ülésen sor került az óvodai nevelési
program elfogadására, illetve az óvoda fel−
újítás tárgyú pályázat pozitív elbírálása mi−
att az önkormányzat 2010. évi költségveté−
se is módosításra került.
A Helyi Választási Iroda vetőjének indítvá−
nyára megválasztásra került a Helyi Válasz−
tási Bizottság, illetve az ülés végén lakossá−
gi kérelmeket bíráltak el a képviselők.
A képviselőtestületi ülésekről készült jegy−
zőkönyvek elektronikus formában megte−
kinthetők a Könyvtárban.
P.Á.
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2010. október 3. napjára kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választásához
A Köztársasági Elnök 204/2010. (VII.16.) KE
határozatával a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választásának időpontját
2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság címe:
3915 Tarcal Fő u. 61.
A Helyi Választási Bizottság elnöke:
Marcinkó Ferenc
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:
Vajda István
A Helyi Választási Bizottság tagja: Szász Béláné
póttagok: Majoros Györgyné, Rácz Sándorné
A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Kovács
Zoltán Címe: 3915 Tarcal Fő u. 61.
Elérhetőségei: telefon: 47/580−444, 580−450
Fax: 47/580−441 e−mail: jegyzo@tarcal.hu
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
1. Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig
lehet
2. A választópolgár lakóhelyén vagy − ha lakóhelye
mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30.
napig (2010. június 16−ig) tartózkodási helyet is
létesített − bejelentett tartózkodási helyén választhat.
Ebben az esetben a lakóhelye szerint illetékes Helyi
Választási Iroda vezetőjétől kért igazolással a
tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási
iroda vezetőjétől − vagy a szavazás napján a szavazat−
számláló bizottságtól − kérheti a névjegyzékbe való
felvételét. Az igazolás alapján a választópolgár a
tartózkodási helyén szavazhat.
3. A Helyi Választási Iroda (továbbiakban HVI) a név−
jegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az aján−
lószelvényekkel együtt 2010. augusztus 16. és augusz−
tus 19. között kézbesíti a választópolgároknak.
4. A névjegyzéket 2010. augusztus 18−től augusztus 22−
ig lehet megtekinteni a Helyi Választási Irodánál.
5. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a név−
jegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18−tól
augusztus 22−én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a
HVI−hez.
6. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésőbb 2010. október 1−jén 16.00 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb
2010. szeptember 28−án megérkezzen a HVI−hez.
7. Igazolást legkésőbb 2010. október 1−jén 16.00
óráig lehet kiadni.

8. A módosított névjegyzék 2010. október 1−jén 16.00
óráig tekinthető meg a HVI−nél
9. A választási bizottságok megbízott (delegált) tagjait
a jogerős jelöltállítást követően legkésőbb 2010.
szeptember 17−én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
10. A választási kampány 2010. október 3−án 00.00
óráig tart.
11. Kampányt folytatni 2010. október 3−án 00.00
órától 19.00 óráig tilos.
12. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték, 2010. november 2−ig köteles
eltávolítani.
13. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3−án 16.00
óráig lehet. A jelölt nyilvántartásba vételét ezen
időpontig kérheti a HVI vezetőjétől.
− képviselőjelöltséghez minimálisan 25 érvényes
ajánlás szükséges,
− polgármester−jelöltséghez minimálisan 74 érvényes
ajánlás szükséges.
14. A jelölteknek, illetve a jelölő szervezeteknek a be
nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6−
án 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült
jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9−én 16.00 óráig kell
átadni a helyi választási bizottságnak.
15. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010.
szeptember 7−én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról,
hogy melyik jelölést fogadja el.
16. Ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilván−
tartást a HVI 2010. október 3−án megsemmisíti.
17. A helyi Választási Bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2010. október 4−ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási
eredményt.
18. A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a HVI−
ban 2010. október 6−án 16.00 óráig megtekinthető.
19. Azok a választópolgárok, akiknek lakcímkártyáján
csak a település neve szerepel az 1. számú szavazókör
szavazóhelyiségében (3915 Tarcal Rákóczi u. 4. „6
Puttonyos Borfalu”) szavazhatnak.
20. A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát
írásban kérhet a HVI vezetőjétől, illetve a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól.
Szavazókörök:
1. számú szavazókör Tarcal Rákóczi utca 4.
„6 Puttonyos Borfalu”
2. számú szavazókör Tarcal Árpád utca 8. Óvoda
3. számú szavazókör Tarcal Árpád utca 1. Általános
Iskola
Dr. Kovács Zoltán
HVI vezető
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Augusztus − Szent István hava
(Folytatás az első oldalról)
Itt szeretném megköszönni a tarcali vállalkozások rész−
vételét ebben az eseményben: mind a helyszínt biztosí−
tó Degenfeld Szálló és Borbazilika Panzió, mind a Bor−
királynők pihenését biztosító szállásadók a Faluvégi
Vendégháztól a János Pincéig, mind a pincéket kinyitó
boros gazdákét szerte a településen.
Akik jelen voltak a helyszíneken, biztosan jól érezték
magukat. De akik lemaradtak az eseményekről, az
internetes oldalakon nagyszerű képes beszámolókat ta−
lálnak.
Kegyes volt az Ég ezekben a napokban a rendezvé−
nyekhez. Reméljük, az augusztus 28.−i családi nap is
hasonló jó időben részesít bennünket. Jöjjenek ki a
nyár utolsó rendezvényére a Focipályára!
Baracskai László
polgármester
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SZÜLETÉS
2010. július hónapban születettek:
Kovács Dániel Attila 2010.07.06.
Szülei: Halmágyi Ileana Aletta
Kovács Attila István
Kovács Marcell 2010.07.22
Szülei: Orosz Tímea
Kovács Lajos

Gratulálunk!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

HÁZASSÁGKÖTÉS

2010. július hónapban:
Korcsok Zoltán és Hankó Linda
békéscsabai lakosok július 3−án,
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Cziperle
János tarcali és Szilágyi Tünde szerenc−
KÖZLEMÉNYE
si lakos július 10−én,
A 2010. október 3. napjára kitűzött
Czimbalmos Sándor és Németh Enikő tarcali
helyi önkormányzati képviselők és a
lakosok július 28−án
polgármesterek általános választásához
esküdtek egymásnak örök hűséget.
A Köztársasági Elnök 204/2010. (VII.16.) KE

*

határozatával a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választásának időpontját
2010. október 3. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A Helyi Választási Bizottság címe:
3915 Tarcal Fő u. 61.
A Helyi Választási Bizottság elnöke:
Marcinkó Ferenc
A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese:
Vajda István
A Helyi Választási Bizottság tagja: Szász Béláné;
póttagok: Majoros Györgyné, Rácz Sándorné
A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Kovács Zoltán
Címe: 3915 Tarcal Fő u. 61.
Elérhetőségei: telefon: 47/580−444, 580−450
Fax: 47/580−441 e−mail: jegyzo@tarcal.hu
1. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3−án 16.00 óráig
lehet. A jelölt nyilvántartásba vételét ezen időpontig
kérheti a HVI vezetőjétől.
− képviselőjelöltséghez minimálisan 25 érvényes aján−
lás szükséges,
− polgármester−jelöltséghez minimálisan 74 érvényes
ajánlás szükséges.
2. A névjegyzéket 2010. augusztus 18−től augusztus
22−ig lehet megtekinteni a Helyi Választási Irodánál.
Dr. Kovács Zoltán
HVI vezető

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

HALÁLOZÁS
Halálesetek 2010. július hónapban:
Muhi Györgyné
(sz: Wágner Erzsébet, 1934.)
volt Tarcal Árpád köz 1. sz. alatti lakos
elhunyt június 27−én,
Laczkó Józsefné (sz: Székelyföldi Márta, 1961.)
volt Tarcal Móricz Zs. u. 12/1. sz. alatti lakos
elhunyt július 20−án
Szabó Sándor (sz: 1963.)
volt Tarcal Nagy B. u. 49. sz. alatti lakos
elhunyt július 23−án,
Kupecz Gyula (sz: 1934.)
volt Tarcal Munkácsy u. 32. sz. alatti lakos
elhunyt július 29−én.

Részvétünk!

Tarcali Hírek
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A Borkirálynők Királynője:
Pfiffer Katalin
A „6 Puttonyos Borfalu” adott otthont az elmúlt hét
végén a III. Országos Borkirálynő Választásnak. A
tizenhat versenyre jelentkező borkirálynők közül
nyolc jelölt érdemelte ki, az előzetes tesztfeladatok
megoldása után, hogy településünkön versengjen a
Magyarország Borkirálynője címért. A nemes
küzdelemben Pfiffer Katalin (képünkön középen)
móri borkirálynő lett a Borkirálynők Királynője, első
udvarhölgye Domján Zsuzsanna
(balra)
Székesfehérvárról érkezett, második udvarhölgye
Pécsi Szabó Zsófia (jobbra) Tenkes borkirálynője.
További fotók a www.tarcal.hu honlapon!

Gratulánuk!

Óvodai Hírek
A tarcali Kikelet Óvoda vezetője tisztelettel értesítem a
kedves Szülőket, hogy 2010. augusztus 31−én kedden,
szeptember 01−én szerdán, szeptember 10−én pénteken,
szeptember 17−én pénteken, valamint szeptember 24−én
pénteken az óvodában nevelés nélküli napot tartunk.
Ezeken a napokon az óvodapedagógusok pályázattal
összefüggő rendkívüli és gyorsított továbbképzésen
vesznek részt. Az óvodában csak ügyeletet működtetünk,
azon gyermekek számára, akiknek a szülei dolgoznak.
Kérjük, hogy a többi gyermek elhelyezéséről a megadott
napokon gondoskodjanak.
Szíves megértésüket kérjük!
Köszönettel: Tóth Gyuláné
óvodavezető

Tanévkezdés rendje
Pótvizsga: 2010. augusztus 23−án 9 órakor a Klapka
György Általános Iskolában.
Tankönyvosztás időpontja: külön értesítés alapján.
A TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás
bevezetése Tarcalon című pályázathoz kapcsolódó tan−
testületi képzések miatt az idei tanévkezdés rendhagyó
módon történik a Klapka György Általános Iskolában.
Az első tanítási nap:
2010. szeptember 6−án (hétfőn) 8 órakor kezdődik, mely
11,45 óráig tart.
Ünnepélyes tanévnyitó ugyanezen a napon 9 órakor lesz.
(Megjelenés: alkalomhoz illő ünnepélyes öltözékben!)

Gyorsabb számítógépek
a PC−sarokban
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) két darab aszta−
li számítógépet, monitort és operációs rendszert adott át egyéves
(meghosszabbítható) időtartamra a Könyves Kálmán Művelődési Ház
és Könyvtár használatába. A berendezések a PC−sarok felhasználói
számára okozhatnak örömöt. Ezek a gépek ugyanis modernebbek és
gyorsabbak, mint azok, amelyeken eddig dolgozhattak és inter−
netezhettek. A számítógépek beszerzését az Európai Bizottság Fiata−
lok Lendületben Program 2007−2013 (FLP) támogatta az ERKE
HEKUBA Klub című projektjének keretében. Az FLP támogatásának
segítségével az említett berendezések mellett sikerült egy laptopot és
projektort is beszereznünk. A képzési és információs célokat szolgáló
hordozható eszközök segítségével szeretnénk majd folytatni pl. a
diákönkormányzatosok felkészítését, illetve hasznukat vesszük

Bártfainé Varga Györgyi
igazgató

HIRDETÉSEK
ELADÓ Kovács tűzhely alapfelszere−
léssel, tűzpiszkáló, kutacs, szeneslapát,
széntároló, valamint füstelvezető ké−
mény csővel. Érdeklődni: 380−636
Ifjúsági Lakótelep 7/2

*
ELADÓ Jó állapotban levő, normál
méretű íróasztal. Elsősorban diákok−
nak. Nyitható ajtóval, tároló polcokkal.
Fix ár: 5 ezer Ft Érd: Tarcal, 70/945−
8935

majd októberben, amikor ismét megrendezzük majd a Szolgál−
*
tató Udvar című programot.
(ERKE) Ne dobja el javításra váró kedvenc
ruhadarabját. Normál varrógéppel
Köszönet
Köszönöm, hogy a PC Sarok gépállományát 2 db számítógéppel
bővítette az Esély és Részvétel KHE. Ezzel lehetővé válik, hogy
kevesebb sorban állás lesz a géphasználatért. Gyorsabbá válik az
információk megszerzése az internetezők körében.
D. A.

nehezen javítható ruhaneműk, kiegé−
szítők pl: farmer, kabát, táska, öv,
pénztárca, kutyanyakörv stb. javítását
vállalom. Érdeklődni az esti órákban
telefonon: 06−20/ 225−2−300

Tarcali Hírek
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XV. Tarcali Nap − TARCZAL Vezér ünnepe
Rendkívül változó időjárású volt a Tar−
cali Nap hete. Hétvégére azonban ra−
gyogó idő köszöntött ránk. Kegyesek
voltak az égiek. Képes beszámolónk−
ban áttekintést szeretnék nyújtani a ren−
dezvény sokszínű programjairól.
Mindenki megtalálhatta a neki legmeg−
felelőbb kikapcsolódási lehetőséget: a
színpadon egymást váltották a szóra−
koztató programok, interaktív foglalko−
zásokra (íjászat, főzés, ősi étel kós−
tolás,ostor készítés, arcfestés, játszó−
ház, sport vetélkedő stb.)vártuk a fiata−
lokat és felnőtteket; köszöntöttük a 40
éves Szőlész Szakkört, akik Pro Urbe
Tarcalért díjat vettek át; Guth Ferenc
remek fotóit tekinthették meg a Borfa−
luban; nyitott pincékben borozgathat−
tak, vidámpark és kirakodó vásár; kéz−
műves kiállítás, bemutató és vásár; fi−
nomságok a vendéglátó helyeken,
mind−mind a kedves vendégeket szol−
gálta. Akinek kedve volt főzhetett is.
Hat közösség finomabbnál finomabb
borral készült bográcsos étket készített.
A legjobbak tárgyjutalmat vehettek át.
A zsűri által a három legjobbnak ítélt
étek receptjét következő számunkban
közöljük! Aki egy kicsit áldozott a sze−
rencse oltárán, vásárolt tombola jegyet,
értékes nyereménnyel térhetett haza az
esti tombolasorsolást követően.
Mindezt nagyon szerény anyagi lehető−

ségek mellett sikerült megvalósítani. A
segítők, támogatók hozzájárulásával
teljesedhetett csak ki a programsorozat.
Pályázatok útján nyertem támogatást a
rendezvény megvalósításához: a Nem−
zeti Kulturális Alap /NKA/ Közműve−
lődési Szakkollégiumától; B.A.Z. Me−
gyei Önkormányzat MECÉNÁS Alap−
jától. Szívből jövő hálás köszönetemet
szeretném kifejezni valamennyi civil
csoportnak, akik előadásaikkal, magas
színvonalú táncaikkal léptek színpadra:
Gold Dance TS Klub, Harlequin TSE.,
Tarcali Hagyományőrzők Egyesülete,
„Tarcali Ötök” Művészeti KHE cso−
portjai. Külön köszönetemet fejezem ki
az ERKE közösségének, akik a Pitty−
palatty− völgyi Hagyományőrző Egye−
sület programjával bővítették a műsor−
folyamot. Vállalták a programrész tel−
jes anyagi fedezetét és lebonyolítását.
Az Önkormányzat dolgozóinak, Nap−
közi Konyha dolgozónak, az egészség−
ügyi dolgozóknak, a Településőrök, a
Polgárőr Egyesület tagjainak is köszö−
netemet fejezem ki, hogy a rendezvény
teljes időtartama alatt segítették mun−
kánkat. Településünk vállalkozói tár−
gyi, anyagi és tevőleges munkájukkal
segítették a Tarcali Nap sikeres megva−
lósulását. Köszönet valamennyiüknek:
Andrási Pince − Andrási Józsefné, Ba−
logh Izabella − Debrecen, Borász− és

Növényvédőszer Bolt − Kóródi László,
Club Kávézó − Popovics János és Csa−
ládja, Dorogi Testvérek Pincészete −
Dorogi István, Doroginé Timár Zsu−
zsanna, Eszter Virágüzlet − Komlóssy
Eszter, Faragó Alfa Patika Bt. − Nagy
Gyuláné, Görbe Vendégház − Fehér
Erika, Guth Ferencné, Hajdú Gabona
Zrt., Debrecen, Háziasszonyok Boltja −
Bodnár László Rakamaz, Kéki János,
Rakamaz, Kikelet Pince − Berecz
Stephanie és Zsolt, Nagyné Sárkány
Mónika, Pásztor János, Taktaszada,
Pataky Borporta − Pataky Sándor Ákos,
Posta Pincészet − Posta Lajos, Sárossi
Gábor, Sebesta Borpince és Vendég−
ház − Sebesta Sándor, Szabó József,
Szadai György, Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet − Harasztosi Mihá−
lyné, Szita Nyomda − Kiss György,
Takácsné Szadai Magdolna, Tapody
Németh Sándor, Vargáné Majoros An−
géla, Vargáné Radványi Erika, Virág−
bolt − Réti Jánosné, Zborai György,
Bodrogkeresztúr. Remek hangulatban
ért véget a XV. Tarcali Nap.
A jövő év július utolsó hétvégéjén, re−
ményeim szerint, egy gyökeresen új,
egyedi szellemiségű programmal sze−
retném meglepni a nagyközönséget.

További fotók a www.tarcal.hu
honlapon!
Drozda Aranka
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„Málenykij robot”
Mint minden évben, most is sok kulturális eseményt
tudhatunk a hátunk mögött. Lehetőségeinkhez mérten
megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni azért,
hogy a község lakosai és a turisták jól érezzék magukat
és szép emlékekkel hagyják itt községünket.
Azonban az élet nem mindig „fenékig tejföl”, mondo−
gatták az idősebbek és milyen igazuk volt. Ők tudják
csak igazán, hogy mit jelent az a szó, hogy „nincs”.
Nincs kenyér, nincs tej, nincs cukor, nincs liszt, nincs
élet.
Azt is nagyon jól tudják, hogy mi is az a málenykij ro−
bot. A mostani fiatalok csak a történelemkönyvekből
tudhatják a szó jelentését, apáink, nagyszüleink viszont
átélték. A szó jelentése: kicsi munka. A málenykij ro−
bot a második világháború utáni Szovjetunióbeli kény−
szermunka szokásos magyarországi elnevezése. A
szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területe−
ken romeltakarításra való hivatkozással fegyveres
szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek, és vittek el
magyar civil embereket. Vörös Hadsereg 1944. decem−
ber 22−én kiadott 0060 számú parancsára gyűjtötték
össze és hurcolták el az elsősorban német nevű férfia−
kat 17−től 45 éves korig és a nőket 18−tól 30 éves korig.
A mozgósítás elvben csak a német nemzetiségűeket
érintette, de a deportáltak nagyobb része magyar volt.
Az elhurcolás második hulláma Magyarország háború
utáni, vagyis mostani területén a front előrehaladását
követve a Tiszántúlon és Északkelet−Magyarországon
kezdődött. A „kis munka” valójában kemény fizikai
munkát jelentett (romeltakarítás, építkezés, bányászat)
és az elhurcoltak aztán akár öt évig is kényszermunkát
végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. Az elhurcol−
takról az itthon maradottak csak elvétve jutottak infor−
mációhoz, legalább egyharmaduk odaveszett. A hazaté−
rők a kommunista magyar kormányoktól semmiféle se−
gítséget sem kaptak és évtizedekig hallgatásra voltak
kényszerítve.
A táborokból sajnos nagyon kevesen jöttek haza élve.
Akik viszont hazajöttek, elmesélték az ott átélt borzal−
makat.
Szerednyei (Szloboda) János, Tarcal község káplánja −
híveivel együtt − önként csatlakozott az elhurcoltakhoz.
Tizenhét napig tartó keserves utazás után került Sachta
Vorosilovkára a 77144/1223. számú bányászlágerbe.

Tarcali Hírek

Beosztották a 2. bányászszázadba. Panasz, zokszó so−
hasem hagyta el ajkát, munkáját nagy szorgalommal
végezte. 1948. júliusában baleset következtében el−
hunyt.
A 2002−ig föllelt dokumentumok és a túlélők tájékozta−
tása alapján 1862 helységből 101686 férfit, 29212 nőt,
összesen 130898 személyt hurcoltak el málenykíj ro−
botra.
Ez alól a tarcaliak sem voltak kivételek. Az elhurcoltak
között volt többek között Páll János tarcali lakos édes−
anyja is. Páll János az ő, és a többi elhurcolt tiszteleté−
re készíttetett emlékművet, mely Simonfi Péter fafara−
gó − népi iparművész keze munkáját dicséri.
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Család−
ját 2010. szeptember 25−én 10.00 órára a Vinnai dű−
lőben felállított emlékmű szentmisével egybekötött
felszentelésére.
A felszenteléssel és megemlékezéssel kapcsolatban ér−
deklődni Páll Jánosnál ill. az őt segítő szervezőknél le−
het.
Soraimat egy Jókai Mór idézettel zárnám:
„Mi is tudtuk volna, mit kellene tennünk;
de cselekedtük azt, ami lehetséges volt.”
Sallainé Ádám Erzsébet
tarcali lakos

NŐI−FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT!
3915 TARCAL, FŐ U. 55. (Hegyközséggel szemben)
Nyitva tartás:
Hétfő:
08:00 − 13:00
Kedd:
12:00 − 18:00
Szerda:
12:00 − 18:00
Csütörtök:
12:00 − 18:00
Péntek:
08:00 − 12:00
14:00 − 18:00
Szombat:
08:00 − 13:00
Akció: −10 % kedvezmény minden frizura árából
szeptember 30.−ig! Pl. férfi,gyermek vágás: 630
Ft./Női vágás+szárítás: 1620 Ft./ szárítás, rakás : 990
Ft./ stb. !
Bejelentkezés:
Szalánczi Zsuzsanna +36−20−473−9052

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, Nagyné Sárkány Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2010. SZEPTEMBER 20.
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Szeptemberi ünnepnaptár
Szeptember 1.: A II. világháború emléknapja. Ezen a napon
emlékeznek meg a II. világháború kitöréséről.
Szeptember 5.: Lőrinc napja, úgy nevezett „rontónap”.
Lőrinc sok kárt tesz, például megrontja a vizeket, azokban már
nem lehet fürödni (hideg van), beleesik (máshol belepisil!) a
dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után már
élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.
Bányásznap. (szeptember első vasárnapja) 1950 óta ünneplik.
1991 óta a hivatalos bányásznap december 4−e, Szent Borbála,
a bányászok védőszentjének napja.
Szeptember 7.: A török Buda emléknapja. Buda
visszafoglalásának emlékére.
Szeptember 8.: Írástudatlanság elleni küzdelem napja. 1968.
09. 08−tól az (alfabetizálás) nemzetközi napja, az UNESCO
kezdeményezésére ünneplik.
Fizioterápiás világnap.
Szeptember 12.: Gyermekek világnapja. E napon felhívást
intéznek a világ országaihoz, hogy támogassák és védelmez−
zék a gyermekek 1959. évi ENSZ deklarációban megfogalma−
zott jogait.
Szeptember 16.: Az ózonréteg védelmének világnapja. A
Montreali jegyzőkönyv aláírásának évfordulója (1987. 09. 16−
án írta alá 46 alapító ország a magaslégköri ózonréteg
védelmét szolgáló M−i je−t. Mára 165 ország csatlakozott az
egyezményhez.
Szeptember 18.: Takarítási világnap. 1992−ben az ENSZ
Környezetvédelmi Programja (UNEP) meghirdette a takarítási
világnapot. Jelszava: Gondolkodj világméretekben és cse−
lekedj otthon.
Rokkantak napja. 1981−ben a Rokkantak Nemzetközi Éve
magyar eseménysorozatának szervezésére létrehozott
bizottság hirdette meg.
Szeptember 21.: Magyar Dráma napja. A Magyar Írók
Szövetségének javaslatára 1984−tol évente ünneplik Madách:
Az ember tragédiája c. dráma ősbemutatójának napján
Szeptember 23.: Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap
Szeptember 27.: Idegenforgalmi világnap. 1980 óta ünneplik
az Idegenforgalmi Világszervezet határozatára azzal a céllal,
hogy elősegítsék a turizmus vezető iparággá válását.
A fehér kendő napja. 1993−ban a grúz nők a maguk eszközei−
vel vették fel a küzdelmet a háború ellen: fehér kendőben tün−
tettek, amely azóta a béke és a fegyverszünet kifejezője lett.
Magyarország 1994−ben csatlakozott a megmozduláshoz.
Szeptember 28.: Hallássérültek világnapja. A Siketek
Nemzetközi Szövetsége határozata alapján 1958 óta minden
év szeptember hó utolsó vasárnapján ünneplik.
Szeptember 29.: A pákozdi csata−1848
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály
a túlvilágra költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek
cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és
mérleggel ábrázolják.
Szeptember 30.: A helyi önkormányzatok napja
Magyarországon
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Ajánló
Tarcal gazdasági és társadalmi élete figyelemre
méltó változásokon megy át.
Én most a társadalmi terület felé irányítom szíves
figyelműket. Aki figyelemmel kíséri az
eseményeket, véleményt tud formálni a változá−
sok irányultságáról.
2010−ben hatodszor jön össze az ország külön−
böző területeiről egy kis csoport, 15−20 fő, akik a
Hegyaljai Alkotók Társulásának, valamint a
Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagjai és
az irodalom, képzőművészet, grafika, üveg−
festészet, valamint más, művészeti értékeket
alkotó emberek.
Az idei, a VI. Alkotótábor éve Tarcalon. Ebből az
alkalomból meghírdettünk egy Irodalmi és
művészeti Antológiát, "Tarcali Antológia " címen.
Több mint negyvenen küldtek pályaműveket, a
hegyaljai tájakról Tarcalról, a szőlőről és a borról,
valamint a táj emberi értékeiről.
A VI. Alkotótáborunk szeptember 13− tól 18−ig
tart. A „Tarcali Antológia” bemutatása szeptem−
ber 17−én lesz, a „6 Puttonyos Borfaluban” este 6
órától. Az Antológiát budapesti művészek,
előadóművészek dalénekesek mutatják be!
A belépés díjtalan, illetve „becsületkassza” A
„Tarcali Antológia” a helyszínen megvásárolható!
A Mű egyedisége abban van, hogy Tarcalról önál−
ló szépirodalmi alkotás még nem született! Ez az
első! Köztéri plakátok is lesznek, amelyen külön
felhívjuk a lakosság figyelmét az egyedülálló
eseményre.
Leskó Imre
A Magyar Alkotók Inernetes Társulásának
alelnöke
Alkotótábor vezető

Eladó
Televízió: képmegállítós és kockázza a képet.
Hűtőláda 250l−es, gáztűzhely.
Új sarokszekrény 5 elemes, bárpultos.
Vitrines faragott tálaló.
Érdeklődni: Tarcal, Ifjúsági Ltp. 19./2
06−20/ 28−30−533
*
Eladó egy szekrénysor, egy komód, egy
konyhaszekrény és egy gáztűzhely.
Érdeklődni: 06−30/719−2050
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SPORT
Gyatra focirajt
Megkezdődött a B−A−Z megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
2010/2011. évi őszi idénye. Az FC Tarcal gárdájának rajtja nem
sikerült valami fényesen. Négy meccsből 1 pont a „termés”. Ettől
bizony többet várt mindenki. A java azonban még hátra van,
lehet (és kell is!) javítani a bizonyítványon!
1. forduló
TÁLLYA – TARCAL 2−1 (1−1)
Tállya, 150 néző. V.: Kassai. G.: Egyed. Jók: az egész csapat.
Ifi: 4−0. Csehi László: – Jó első félidő után, sajnos gyengébb
második következett. Gratulálok a hazaiaknak, sok siker nekik a
kupában.
2. forduló
TARCAL – SAJÓKAZA 2−2 (0−1)
Tarcal, 100 néző. V.: Bacsó. G.: Egyed, Lapis Jók: az egész csapat.
Ifi: 2−2. Csehi László: – A küzdeni tudásunkra építhetünk a
következő mérkőzéseken, de a játékban van még hova javulnunk. Sok
sikert a vendégeknek!
3. forduló
MEZŐCSÁT − TARCAL 5−2 (4−1)
Mezőcsát, 200 néző. V.: Molnár G. G.: Bencsik (2). Jók: senki. Ifi:
6−1. Csehi László: − Igazi ünnep volt ma Mezőcsáton, mi díszsor−
falat álltunk, a hazaiak pedig a tűzijátékra figyeltek, így már nekem
csak a tisztelgés maradt a hazai csapat előtt.
4. forduló
TARCAL − TISZALÚC 0−1 (0−0)
Tarcal, 50 néző. V.: Oscsenda. Jók: senki, ill. Simon, Roha, Macsó,
Végső. Ifi: 3−1. Csehi László: – Innen már csak felfelé kellene
vezetni az útnak. Gratulálok az ificsapatnak és sok sikert a
vendégeknek.

HAJRÁ TARCAL!

ESZTER Virág
Virág üzlet nyílt
Tarcal Munkácsy út 13 sz. alatt.
Vállalok koszorúk, sírcsokrok,
menyasszonyi −, ballagási−,
szülinapi és névnapi csokrok
készítését.
Ajándéktárgyak, tuják és cserjék
is megvásárolhatóak kedves
vendégeim számára.
Rendeléseket is felveszek:
06−47/380−326−os telefonon.
NYITVA TARTÁS:
hétfőtől szombatig naponta 8 órától 17 óráig.

Szólástér

Tuc−tuc őrület
Modern világot élünk. Rendben. A fiatalok
szemtelenek. Ez már annyira nincs rendben. De
a tisztelet mélységes hiánya, ráadásul az az el−
veszettség, amit a szemükben látok, végképp
nincs rendben.
Kifakadásom oka tágabb értelemben a gépzene.
Na, nem abban a formában, ahogy a DJ a disz−
kóban keveri, esetleg némely kocsma zenegé−
péből üvölt néhanap. Abban a formában zavar,
ahogy a kortársaim megpróbálják rám erősza−
kolni az ilyetén ízlésüket. Például, ha elmegy
mellettem egy kocsi, és még a hajam is berezo−
nál plusz elkap a szívroham, ha hirtelen meg−
szólal a basszus. Arról nem is beszélve, hogy az
a szerencsétlen, 100 éves kaszni majd szétesik
a rezgéstől.
Elgondolkodtató, miért van szüksége erre egy
fiatalnak? Egyáltalán, hogyan tud létezni egy
ilyen környezetben? Ezzel fitogtatja az erejét,
azt, hogy ő most milyen menő? Vagy egyszerű−
en csak arra vágyik, hogy végre odafigyeljen rá
valaki, és kínjában tekeri fel a basszus hangere−
jét?
Engem az ilyenek nem csodálattal töltenek el,
sőt! Mély szánalmat és sajnálatot érzek az ilyen
emberek iránt, egyrészről. Másrészről viszont
felháborít, hogy nem tudok kiülni az udvarra
élvezni a madárcsicsergést, vagy szimplán a
csendet, mert a szomszéd rengeteg decibellel
bömbölteti a „tuc−tuc zenét”. Vagy nem lehet
sziesztázni délután, mert 2 percenként elhalad
egy „tuc−tuc” kocsi a ház előtt, és még az abla−
kok is beleremegnek. Ráadásul falun! Ja, és ha
szólni merészel az ember, akkor ő kéri ki magá−
nak, mert korlátozni próbálom őt személyiségi
jogainak gyakorlásában.
Hát ennyire nem vagyunk tekintettel egymás−
ra? Ennyire nem érdekel másokat, hogy nem
mindenki kedveli az ő zenei stílusát? Szerintem
mindenkinek saját magánügye, hogy mit szeret
hallgatni, de azt ne kényszerítse rá másokra.
Zenéljen otthon, normális hangerővel, vagy
menjen diszkóba. Én, és még sokan mások, fő−
leg az idősebbek egyáltalán nem vagyunk kí−
váncsiak erre az ágyúrobajra.
Félreértés ne essék, nem vagyok zene és jókedv
ellenes. Csak szeretnék úgy együtt létezni má−
sokkal, hogy az senkinek ne okozzon kellemet−
lenséget, és azt hiszem jogos, ha én is ugyanezt
várom el másoktól.
„Élni és élni hagyni.” Ez egy jó mondás. Talán
el kellene gondolkodnunk rajta!
by: KyraFan

