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Tarcali Hírek
A hónap igéje:

„Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi
sebeiket.” Zsolt.147,3

Augusztus − Új kenyér hava
Augustus császár úgy gondolta, van ő is olyan nagy uralkodó,

mint Julius Ceasar, ezért neki is jár a 31 nap a róla elnevezett

hónapban.

Augusztus nekünk magyaroknak szakrálisan is és történelmi−

leg is jeles hónap. A népi elnevezése ugyan „Nyárutó” vagy

„Kisasszony hava”. Érdekes, hogy Kisasszony napja mégis

szeptemberre esik.

A Kárpát−medencei magyar hadtörténelemben három jelentős

dátum is kapcsolódik e hónaphoz. A legrégebbi az egyik

nemzeti gyásznapunk, augusztus 29.−e. 1526−ban e napon

pusztult el a középkori Magyar Királyság Európa addig

meghatározó birodalmaként. E csata lefejezte az országot,

hiszen meghalt királya − II. Lajos − és az uralkodóhoz hű

nemesség javarésze is ottmaradt a csatatéren. 

1687−ben a Lotharingiai Károly herceg vezette Habsburg−

magyar haderő finoman fogalmazva tönkre verte a túlerőben

lévő török sereget Nagyharsánynál augusztus 12.−én. Alig

néhány mérföldre Mohács csatamezejétől ezzel az ütközettel

véget ért a 150 éves török uralom. /Kaptuk helyette a teljes

országra kiterjesztett Habsburg fennhatóságot./  Az Arad

megyei Világosnál, 1849. augusztus 13.−án a Görgey Artúr

vezette magyar csapatok letették a fegyvert. Az akkori

viszonyok között ez elkerülhetetlen lépés volt. Utolsó frics−

kaként az oroszoknak adta meg magát Görgey,  talán maga

sem gondolt a következményekre. Világost „sötétség” követte,

amelyből tizennyolc év után sikerült kitalálni.

E hónap jelentős napja a katolikusság parancsolt ünnepe,

Nagyboldogasszony napja, vagyis Jézus anyjának, Szűz

Máriának mennybe vételére való emlékezés. Ez a nap augusz−

tus 15.−én van. Első Szent királyunkra való emlékezés jól

összekapcsolható volt az elmúlt századokban ezzel az ünnep−

pel. Ekkorra végeztek a gabona betakarításával, volt egy kis

szusszanásnyi idő a pihenésre, az ünneplésre. Jó alkalom volt

hát ide kapcsolni az Új kenyér ünnepét. Bár ez csak  250−300

évre eredeztethető vissza, mégis, mint az arató ünnep megko−

ronázásaként kapcsolódott Szent István napjához az új kenyér

megszentelésével.

Az, hogy mennyire fontos ünnepe volt a magyarságnak, jól

jelzi, hogy Rákosiék erre a napra plántálták az Alkotmány

ünnepét, gondolván, ezt a klerikális ünnepet modernizálhatják.

Hát nem sikerült! Azóta az Alkotmányuk a történelem irat−

tárába került.

(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:

„Mindig bölcs dolog előrenézni, de nehéz
messzebbre tekinteni, mint ameddig  

ellátunk.” 
Churchill

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2012.  július 25−i ülésén

történtekről

A Képviselőtestület 2012. július 25−én megtar−

tott ülésén tájékoztatót hallgatott meg a település

egészségügyi helyzetéről, ahol a megjelent házi−

orvosok elmondták, hogy július 1−től változott a

fekvőbeteg beutalás rendje, így a tarcali lakoso−

kat Nyíregyházára kell beutalniuk. 

Ezek után a tokaji Borvidék Szőlészeti és Borá−

szati Kutatóintézet tájékoztatójára került sor,

majd az anyakönyvi igazgatásról történt beszá−

moló. 

A képviselők az ülés további részében Sátoralja−

újhely polgármesterének a Miniszterelnökhöz − a

Borvidék Történeti Tájjá nyilvánítása miatt ki−

alakult építésügyi anomáliák megszüntetése tár−

gyában − írt levelének támogatásáról döntöttek,

majd módosították Tarcal község Szabályozási

Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló

helyi rendeletüket annak érdekében, hogy a je−

lenleg építési tilalom alatt lévő épületek a közel−

jövőben pályázati források útján felújításra ke−

rülhessenek.  

Az ülés végén a Testület módosította − a pályázat

beadása óta megváltozott ÁFA mértéke miatt  −

az Övárkok megvalósítása Tarcalon tárgyú pá−

lyázat pénzügyi forrásait, a Klapka György Álta−

lános Iskolában végrehajtandó létszámcsökken−

tésről szóló határozatát egységes szerkezetbe

foglalta, végezetül pedig a szociálisan rászoruló

gyermekek táboroztatásához eszközbeszerzési

támogatást nyújtott 50.000 Ft értékben. 

A Képviselőtestület − a munkatervében megfo−

galmazottaknak megfelelően − augusztusban nem

ülésezik.

Az ülésről készült jegyzőkönyv elektronikus for−
mában a Községi Könyvtárban  megtekinthető. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2012.  JÚLIUS

Házasságkötés 

− Sebestyén Judit és Lundberg

Hains Leif Sture svéd állampolgárok

július 7−én 

− Csengeri Gabriella és Nagy Gábor 

tarcali lakosok július 7−én, 

− Kerek Péter és Szunyogh Fanni 

budapesti  lakosok július 16−án

− Hadas Tímea és Czene Márton 

tarcali lakosok július 21−én, 

− Tóth Szilvia hevesi lakos  és Gabanyecz Attila

tolcsvai lakos július 28−án

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk! Sok boldogságot 

kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Majoros József (sz: 1926.)

volt Tarcal Sport tér 46.  sz. alatti lakos

elhunyt július 8−án,

− Kovács Józsefné (sz: Vizkeleti Margit, 1923.)

volt Tarcal Könyves K. u. 48.  sz. alatti lakos 

elhunyt július 10−én,  

− Mudri Kornél (sz: 1977.) 

volt Tarcal Keresztúri u. 3. sz. alatti lakos 

elhunyt július 25−én, 

− Varga Istvánné (sz: Borsodi Katalin, 1960.)

volt Tarcal Babocsay u. 23/1. sz. alatti lakos 

elhunyt július 26−án, 

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Augusztus − Új kenyér hava
(Folytatás az első oldalról)

Szent István és az Új kenyér ünnepe töretlenül ott van a

magyar emberek szívében. 

E hónap első napján került bevezetésre az értékálló, és

aranyalapú magyar forint 1948−ban. A világban zajló

folyamatok miatt az értékállósága ugyan meg−megbi−

csaklik, de még a miénk.

Tiszta véletlen, hogy még e lapszám megjelenése előtt

olvastam a plébános atya „védelmében” íródott meleg

hangú hívői levelet.

Egyetértek az írókkal.

Kedves katolikus Testvérek! Vannak Önök között, akik

nehezen tudják elfogadni az új papot. Vannak, akiknek

viszont jobban tetszik az előzőtől. A stílus ízlés dolga.

De én a templomba nem a pap, hanem az Ige miatt

megyek! Mert bármelyik felekezet templomába térek be,

ugyanaz a Keresztre feszített szólít meg. Figyelmükbe

ajánlom Pál apostol intő szavait. „Amit pedig szóltok,

vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek,

hálát adva az Atya Istennek őáltala.” /Kol 3,17/.

Bár a kánikulában sokszor elfeledkezünk az eljövendő

télről, nem árt felkészülni a hidegebb, sötétebb napokra.

Zárjuk a nyár ajándékait a befőttes üvegekbe! Jó lesz az

„emberes” hónapokban előszedni a spájz polcairól.

A nyár utolsó napjai peregnek. Használjuk ki ennek áldá−

sait!

Baracskai László 

polgármester

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata  Szerkesztőség: Hat−

puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László   Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja

u. 38.   Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2012. szeptember 20.

Tarcali Hírek

Születések:

− Csík Rikárdó 2012.07.03

Szülei: Kiss Nikoletta, Csík József

− Kovács Áron Sándor 2012.07.09

Szülei: Petró Edit, Kovács Sándor

− Farkas Márkó 2012.07.27

Szülei: Farkas Annamária, Bíró Bertalan

Csengeri Gabriella és

Nádasdi Judit Védőnők                       

ZUMBA JULCSI
TÁNCOLD MAGAD FORMÁBA!!!

ÓRAREND: TARCAL HATPUTTONYOS BOR−

FALU: CSÜTÖRTÖK 18.00h tel.: 06−70/60−20−742

„...továbbra is tarcalinak érzem magam...”

Elköszönök Tarcaltól, ahova sok szép emlék és

küzdelmes munka köt.

Megköszönöm a megértést, a tiszteletet és a szeretetet.

Én továbbra is tarcalinak érzem magam: 

Szakolczai Ferencné
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Óvodai hírek
Tájékoztatjuk a 2012−2013−as nevelési évben a böl−

csődébe és az óvodába újonnan beíratott kiscsoportos

gyerekek szüleit, hogy számukra az intézményben

2012. augusztus 28−án kedden 16.30 órai kezdettel

szülői értekezletet tartunk, melyre mindenkit szeretet−

tel elvárunk.  A megbeszélés célja: Aktuális tudni−

valók a bölcsődébe, óvodába járásról, a házirend

ismertetése, a beszoktatás előkészítése, a családláto−

gatások ütemezése. Kérjük az iskolába menő

gyerekek szüleit, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra

való műsor gyakorlása céljából a gyermekeket 2012.

augusztus 30−án és 31−én /csütörtökön, pénteken/

9.30 órára az óvodába hozzák el. A próba ideje kb.

30−35 perc.

Tóth Gyuláné

intézmény vezető

MUNKAÜGYI Központ hírei
„Első munkahely garancia” címmel 2012. szeptember

1.−jével központi munkaerő−piaci program indul a pálya−

kezdők foglalkoztatásának elősegítésére, melynek kere−

tében azon munkáltatók részesülhetnek −legfeljebb a mi−

nimálbér kétszeresének alapul vételével − 100%−os bér−

költség támogatásban, amelyek a fiatal munkavállalók

munkaerő−piaci helyzetének javítása, az első munkahely

megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges mun−

katapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében biz−

tosítanak foglalkoztatást. A munkáltatók és a munkavál−

lalók munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérí−

tést is igényelhetnek.

A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja illetékes kirendeltségein várja a

programba bekapcsolódni kívánó munkáltatók jelentke−

zését.

Borbély Beáta

A Tokaji Fűzfonót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

hívta életre azzal a céllal, hogy a térségben élő tartós

munkanélküliek helyzetén változtasson TÁMOP−5.1.1−

09/7−2010−0025 kódszámú "Integrált esélyteremtő és

foglalkoztatási program a Tokaji Kistérségben" cím−

mel. Ennek a vállalásnak sokrétű hatása van a vidékre,

hiszen nemcsak képzést és munkát ad 15−25 embernek,

nemcsak azt mutatja meg, hogy van kiút, sikerre lehet

vinni álmokat, de a környezet képére is hatással van.

Például azzal, hogy felépült egy szép új épület, ahol a

Fűzfonó otthonra talált.

A vesszőfonás a vidék jellegzetes kézműves mestersé−

ge. Hagyománya van, amelyet az is felértékel manap−

ság, hogy a fenntarthatóság jegyében megújuló anyago−

kat használ. Az újonnan alakult Tokaji Fűzfonó a 21.

századi technológia és a hagyományos fonási technika

ötvözésével hosszú életű, örök darabok gyártását terve−

zi. A családok kertjeiben, a borászatokban, a köztere−

ken és a mindennapokban is sokrétűen használható tár−

gyak idővel elterjedve a Tokaji borvidék jellegzetessé−

gévé válhatnak.

Most éppen egy fejlesztő csapat dolgozik azon, hogy

kiterjessze a vesszőfonás technikai lehetőségeit. Így na−

gyobb méretű, és az eddigieknél különlegesebb formák

megvalósítása előtt is megnyílik az út.

Addig is bő választék várja főleg klasszikus fonott ter−

mékekből a látogatókat. A különféle − gazdasági, bevá−

sárló, kenyeres, virágos, kandalló − kosarak mellett kap−

ható oldalsó és első vagy hátsó biciklis kosár is, melyet

akár a biciklihez igazítva is elkészítenek. Közkedvelt

termék a kerti kuckó, amelyet imádnak a gyerekek. Az

italtartó kosarak jól használhatóak a borvidéken és kör−

nyékén. Ha személyesen nincs mód ellátogatni, a Fonó

honlapját itt:  http://fuzfono.hu ,

webáruházát pedig itt lehet bön−

gészni: http://fuzfono.hu/webaru−

haz.

Emellett megtalálják a Fonót minden hónap második

vasárnapján a Sárga Borház melletti Tokaj−Hegyalja Pi−

acon 10−től délután 4−ig. Érdemes odalátogatni, hiszen

a piacon több mint félszáz környékbeli termelő és kéz−

műves árulja igényes, különleges portékáját.

„A jó bornak nem kell cégér” − mondják. A fonóbeliek

is ezt vallják. Abban bíznak, hogy akik egyszer megis−

merik, mindig vágyni fognak itt készített darabokra. A

csodálatos, kényelmes, a hagyományosat és az újat öt−

vöző tárgyak örömet szereznek majd tulajdonosaiknak

és hírnevet a Fűzfonónak

Megnyílt a Tokaji Fűzfonó



4                                                    Tarcali Hírek                                                        

Idén is megrendezésre került Tarcali

Nap rendezvényünk, mely települé−

sünk életében a legnagyobb rendez−

vény volt az idén. Három verseny ke−

rült meghirdetésre, melyek közül ket−

tő már az első rendezvényünktől

kezdve az eseménysor része. 

A főző versenyen idén Bográcsos

ételt kellett készíteni. Négy bogrács−

ban rotyogott a finom étel már a ren−

dezvény napján kora délelőtt.  A zsű−

ri egy órakor kóstolta végig a már el−

készült finomságokat. A zsűri tagjai

voltak: elnök Varga Lajos képviselő

úr, Szabóné Pataky Judit tanítónő − tá−

mogatónk, Serfőző László újságíró

valamint Gergely Tamás szakács. A

díjkiosztásra a megnyitóünnepség ke−

retén belül került sor. 

I. helyezett  Varga Ferenc  − Vadas

sertéskaraj boros beütéssel, kenyér−

gombóccal 

II. helyezett  Soltész család − Marha−

pörkölt sztrapacskával 

III. helyezett: Golenyák testvérek −

Ugró paprikása 

IV. helyezett : Kovács család − Alföl−

di babgulyás hegyaljai módra

Mind a négy ételkülönlegesség a ma−

ga nemében egyedi és rendkívül ízle−

tes volt.  Gratulálunk a vállalkozó

családoknak! 

A következő lapszámtól kezdve meg

is ismerhetjük az ételeket. Fotójuk

mellett a receptet is közöljük.

Meghirdetésre került Tarcal Borki−

rálynője cím elnyerésére hagyomá−

nyos versenyünk is. Már a Tarcali hí−

rek májusi számában meghirdetésre

került e nemes versengés. Sajnos sen−

ki nem jelentkezett. Az utolsó percig

bíztunk abban, hogy lesznek vállalko−

zó kedvű fiatalok, akik szívesen ellát−

nák e szép feladatot. Csalódnunk kel−

lett. Egyetlen fiatal hölgy érdeklődött.

Így, mivel nem volt elegendő jelent−

kező, a 2011 évben megválasztott

Igali Vivient kértük fel arra, hogy to−

vábbra is lássa el e nemes feladatot.

Örömmel elvállalta! Baracskai László

polgármester eddigi munkája  elis−

meréséül gravírozott üvegkehellyel

ajándékozta meg.  Gratulálunk!

A harmadik versenyünkkel a focizni

szeretőket szólítottuk meg. Három

csapat szerveződött a kispályás foci−

ra. A "Felnőtt" csapat, az "Ifik" és a

Futura csapata. Körmérkőzéssel dön−

tötték el, hogy ki a legjobb augusztus

19−én délelőtt. Első lett a  "Felnőtt"

csapat, második lett a  "Futura " csa−

pat és harmadikok lettek az "Ifik".

Gratulálunk mindhárom közösség−

nek! 

A következő lapszámban további

programjainkról − szórakoztató és kí−

sérő − is beszámolok.

K.D.A

Tarcali Nap versenyei

Köszönet támogatóinknak!
Ezúton is szeretném megköszönni, az alább fel−

sorolt személyeknek, hogy a XVII. Tarcali Nap

c. rendezvényünket anyagi, tárgyi, szellemi és

tevőleges munkájával támogatta, segítette. 

Az egész napos programsorozat sikeréhez vala−

mennyiük segítsége nagyban hozzájárult.  

KÖSZÖNÖM!  Munkájukhoz sok sikert, erőt,

egészséget kívánok. 

Támogatók

Andrássy Pincészet Tarcal, Club Kávézó −

Feller Gábor, Tarcal, Eszter Virág −

Komlóssyné Szűcs Eszter, Gergely Tamás,

Tarcal, Háziasszonyok boltja − Bodnár László,

Rakamaz; Kereszthegy KFT − Kórodi László,

Tarcal; Kovács és Fia Pince − Kovács Kálmán,

Tarcal; Köhler Öko−pince − Dr. Köhler Mihály,

Tarcal; Majoros Birtok − Majoros László Tokaj

; Netti Zöldségbolt − Andrássy György, Tarcal;

Pataky Borporta −Pataky Sándor Ákos, Tarcal;

Szabó József és neje Pataky Judit Tarcal;

Szadai György vállalkozó Tarcal; Szilágyi

Péter alpolgármester, Tarcal; Török Károly vál−

lalkozó,Tarcal; Tokaji Borvidék Szőlészeti és

borászati Kutatóintézete Tarcal − Dr. Bihari

Zoltán, Török Károly Tarcal; Varga Lajos

képviselő, Tarcal; Varga Méhészet − Varga

Lajos Tarcal; Zöldségbolt − Halászné Kovács

Mária, Tarcal

K.D.A

Ismét Iglai Vivien

Tarcal Borkirálynője.

Alsó képünkön a 

főzőverseny

helyzettjei.

Balról: Varga Ferenc,

Soltész Lászlóné,

Golenyák Gizella,

Kovács András
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Az utolsó randevú!
Augusztus 3−5. között került megrendezésre 15.

alkalommal a Magyar Motorok Randevúja

Bodrogkeresztúrban. Szokásos rövid túrájuk

során településünket is érintették. Hogy

emlékezetessé tegyük látogatásukat, versenyt

szerveztünk számukra. Mégpedig lopózást. Tízen

meg is próbálták. Ki remekül. ki tisztes helytállás−

sal, ki pedig a próbálkozás szintjén maradt.

Mondván: „Ki gondolta, hogy ez ilyen nehéz és

trükkös feladat.” Végül is remekül szórakoztunk.

Eredményt is hirdettünk: 1. Marossi Gyula és

Viszkocsil Ferenc lettek.  Remek állapotban lévő

matuzsálem−korú kétkerekűeket láttunk.

Reméljük lesz folytatás!

KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN
Ők már életet mentettek!

Július elején idén már második alkalommal adott helyet a

Borfalu a véradásnak. Nehézkesen indult  a nap. Nem na−

gyon jöttek a véradók. Már hozzá szoktunk, hogy szinte

megállás nélkül dolgoznak a vérellátó dolgozói. Most egy

kicsit kevesebb munkát adtak a tarcaliak számukra. „Azért a

34 fő véradói szám nem olyan rossz a nagy meleg és a

nyaralási időszak közepén! Számunkra minden csepp vér

fontos!” − fogalmazott Kiss Lajosné Évike a nap végén.

Egyetértek! KÖSZÖNJÜK a részvételt!

„Amikor eljön az az óra, 
élet−halál egyszer harcba száll, 

ilyenkor az a legfontosabb, 
ha a drága vércsepp készen vár.” 

Egyházzenei Koncert 
Július elején a szlovákiai Anonym kórus Novenko

Michal vezényletével reneszánsz, barokk és pravosz−

láv egyházi zeneműveket hallhatott a tarcali közönség.

Páll János, az egyházközség világi elnöke jóvoltából

községünkbe látogató együttes emlékezetes pillana−

tokat szerzett hallgatóságának. A Borfaluban történt

vendéglátásukat is rögtönzött kis koncerttel hálálták

meg. 

Köszönjük a szervezőknek, köszönjük az előadóknak

a szép dallamokat, a felemelő élményt.

HAT−MAIT
A Magyar Alkotók

Internetes Társulása és a

Hegyaljai Alkotók Tár−

sulása nyolcadik alka−

lommal töltötte települé−

sünkön alkotótáborát.

Tagjaik között írók, köl−

tők, festők, grafikusok,

fotósok is megtalálható−

ak. A tábor első napján a

tárgyalkotók Képzőmű−

vészeti kiállításon mu−
tatták be az eltelt egy év alkotásait. Szemléletesen mu−

tatva a tanulást, fejlődést. Az idei irodalmi est néhai

Rambács Istvánné tiszteletére készült. Rendkívül fel−

emelő volt hallgatni a református templomfalai között

Juliska néni egykoron írt verseit az alkotótársak elő−

adásában. A helyi Asszonykórus tagja is volt. Asszo−

nyaink is felidézték a kedvelt és kedves dallamokat,

melyeket egykoron közösen is előadtak. Rendkívül fel−

emelő és megindító pillanatok voltak. Juliska néni leá−

nya, Molnárné Rambács Enikő és családja szeretetven−

dégsége zárta az irodalmi estet.      

Képünkön: Szabóné Zita képzőművész 



6                                                    Tarcali Hírek                                                          

HIRDETÉSEK
KIADÓ LAKÁS

A nyíregyházi főiskolához közel nem dohányzó

főiskolás lánynak különálló szoba kiadó. Tv,

internet elérése megoldható. (Esetleg fiatal

tanárnő is lehet.) Érdeklődni a 42/445−409 és a

70/554−57−84 számon lehet.

*
ELADÓ Tarcalon 2 szoba, konyha, előszoba,

fürdőszoba, gázkonvektoros, kertes családi ház

mellék épületekkel. Irányár: 2.5 millió Ft.

Érdeklődni: Kosárkó József Tarcal, Kinizsi út

10/1. szám alatt és a 06 −30/547−48−17 számon.

*
ELADÓ

Családi ház a vasútállomáshoz közel, 3 szobás,

étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás,

pincével és 2 garázzsal. Irányár: 8.6 millió Ft.

Érdeklődni: 06 47/380−196 és a 06 30/568−28−60

számon és a Tarcal, Jókai út 15. szám alatt.

*
ELADÓ LAKÁS Pesterzsébeten a Mediterrán

lakóparkban. A lakás 46nm−es, 1 egész szoba,

fél szoba, amerikai konyha, nappali, földszinti.

A lakáshoz tartozik egy teremgarázs és egy

3nm−es tároló. Fűtése: egyedi.

Irányár: 15,5 MFt.   Érdeklődni: 20/367−0504

ELADÓ kertes családi ház Tarcal, Rákóczi út 2.

szám alatt. Érdeklődni a 06 47/380−530 számon.

KÉPES HÍREK  −  HÍREK KÉPEN

Százévesen egészségben
A tarcali kötődésű, időnként itt lakó Selmeci József

Csongor /képünkön/ vezető jógaoktató, a Magyar Jóga

Társaság elnöke, felesége Ágnes asszony társaságában,

augusztus elején két egymást követő este előadást tar−

tottak. Az első program keretében Indiai vetített képes

úti beszámolót. Egy 12 fős csoporttal 5300 km utat tet−

tek meg. Számtalan város, táj, természeti jelenség,

élethelyzet, szokás tanúi lehetett a hallgatóság. Ék−

szereket, ruházatokat, dísztárgyakat is bemutattak,

szemléltetve az indiai élet sokszínűségét, gazdagságát.

A második napon a helyes életvitel, az étkezés és

mozgás fontosságáról beszéltek. Kitérve a jóga, mint

mozgásforma, rendkívül hasznos és hatékony voltára.

Egyszerű gyakorlatokat is végeztettek a közönséggel,

melyekkel a hétköznapok mozgásszegénységét lehet

oldani akár egy irodában is. 

A rendkívül érdekes, szemléletes és hasznos előadá−

sokat megdöbbentően kevesen hallgatták meg. 

ESZTER VIRÁG
Cserepes virágok, Vágott virágok, Csokrok,

Koszorúk, Temetői koszorúk, csokrok,

Menyasszonyi csokrok. Ajándéktárgyak széles

választékával várom kedves vásárlóimat. Tel.:

46/380−326, mobil: 30/485−3051

3915 Tarcal, Munkácsy út 13. Az általános

iskolával szemben.

Nyitva tartás: Minden nap 08.00−16.00

50% NYÁRI VÁSÁR 50%
Jó minőségű ÚJ és HASZNÁLT márkás nyári

ruhák. Bébi, gyermek, női, férfi pólók, sortok,

toppok, pántos és pánt nélküli női ruhák féláron.

Darabonként beárazva! Kezdő ár: 245 Ft−tól. 

Várom régi és új vásárlóimat!

A WELLNES Ruhaüzlet  Fő út 55. 
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

a szeptember hónapban névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:

Szeptember 5. Viktor
Szeptember  8. Adrienn
Szeptember 12.  Mária
Szeptember 16. Edit
Szeptember 17. Zsófia
Szeptember 29. Mihály

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, azok−

ban már nem lehet fürödni (hideg van), beleesik

(máshol belepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári görög−

dinnye 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.

Szeptember 12.: Gyermekek világnapja. 
Szeptember 18.: Takarítási világnap. 1992−ben az

ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) meghir−

dette a takarítási világnapot. Jelszava: Gondolkodj

világméretekben és cselekedj otthon.

Rokkantak napja. 1981−ben a Rokkantak Nemzetközi

Éve magyar eseménysorozatának szervezésére létreho−

zott bizottság hirdette meg.

Szeptember 21.: Magyar Dráma napja. 
Szeptember 23.: Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap
Szeptember 27.: Idegenforgalmi világnap. 
A fehér kendő napja. 1993−ban a grúz nők a maguk

eszközeivel vették fel a küzdelmet a háború ellen: fehér

kendőben tüntettek, amely azóta a béke és a fegyver−

szünet kifejezője lett. Magyarország 1994−ben csatlako−

zott 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

Szűcs Zoltán plébánosunkért adjunk hálát 

a Jó Istennek!

Örülünk, hogy 16 év után a gondviselés idevezérelte hoz−

zánk. Még csak egy éve, hogy átvette Mád, Mezőzombor

és Tarcal plébániákat, lakhelyéül pedig Tarcal plébániát

választotta, és rendbe hozatta a lepusztult, elhanyagolt,

16 éve nem lakott plébánia épületét.

Azóta csodálatos odaadással, nyitottsággal, lendülettel és

szeretettel építi, szolgálja közösségünket. Vallási életünk

színesebbé vált, zenei kultúránk kiszélesedett. Próbál

bennünket terelgetni a számunkra kijelölt útra, ez azon−

ban sokszor nehezen megy, de Ő mindent megtesz, hogy

hallgassunk az Úr szavára és meghalljuk hívását!

Megtanít minket rendszeresen szentségekhez, (pl. az ün−

nepélyes keretek között megszervezett idősek, betegek

szentségének kiszolgáltatására,) szentgyónáshoz, szent−

áldozáshoz járulni, hogyan kell nem csak ,,eldarálni" az

imáinkat, hanem szívből beszélgetni Istennel, Istenhez

fohászkodni.

Beszéde nem ,,papolás", hanem élmény, megosztás, és

ebbe akar mindannyiunkat bevonni.

Külsőségekben is olyan pompával, ráfigyeléssel mondja

el szent beszédeit minden szentmiséjén, amelyek elmél−

kedésre, bűnbánatra késztetnek. Benne van minden tisz−

telet és dicsőség. Nagyon sok példát hoz a mai ember

életéből. Prédikációjára lehetetlen nem odafigyelni.

Szívesen látogatja, vigasztalja a templomba elmenni már

képtelen időseket, a templomba pedig egyebek mellett a

ministránsok eredményes toborzója. Első itt töltött éve

alatt 11 gyerek járult első szentáldozáshoz.

Őszinte, szókimondó és soha sem fél megvallani vélemé−

nyét, ezért sokan nem is szeretik, megvannak a rossz sza−

vak ellene, de többen vagyunk akik tiszteljük, támogat−

juk Őt.

Mindig megköszönte a szentmisében végzett szolgálata−

inkat, segítségünket, és hogy együtt ünnepelhetjük a

Szentmisét.

Minden ember más és más, a papok sem egyformák.

Egyeseknek nehéz elfogadni az új atyát, de először meg

kell ismerni és el kell fogadni, hogy Ő más, mint az elő−

ző volt, de Ő is Isten szolgálja.

Elvárásaink vannak a papok felé, ahelyett hogy elfogad−

nánk Őket! Köszönet eddigi áldozatos munkájáért, ami−

be szívét, lelkét beleadja!

Az Isten tartsa meg mindig ilyen lelkipásztornak, és bí−

zunk benne, hogy még nagyon sokáig a mi falunkban

fogja teljesíteni szolgálatát!!

Ehhez kívánunk erőt, kitartást ebben a nehéz helyzetben.

Isten Áldja meg!

A katolikus hívek

Egyházi hírek
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S P O R T
Tarcal FC: bajnoki rajt

Június 16−án kezdődött a felkészülés a 2012/2013− as

szezonra. Az  U 19−es csapat 19, a felnőtt csapat 20−22

fővel indult neki a bajnokságnak. A keretből távoztak:

Horkai Ottó Bodrogkisfaludra, Spisák Norbert és

Spisák János visszaigazolt Mezőzomborra, Kranyik
Alex Kállósemjénbe. Érkezett: Horváth Tamás Encsről,

Simon Máté Tállyáról, Turkó József Bodrogkisfaludról,

Csikja Roland, Marozsán Zoltán és Czentnár Gergő
Mádról (utóbbi hazatért), Tóth Gyula Rakamazról,

Ónodi Csaba és Pataki Gergő visszatért  a csapathoz.

Heti két edzés és a hétvégeken edzőmeccsek szerepeltek

a felkészülési programban.  A bajnokságban a cél a sta−

bil bennmaradás, ami azt jelenti, hogy a mezőny első

felében kell végezni.  Miért is? Az átszervezések miatt.

Az NB II.  kettő helyett egy csoportos lesz,  az NB III  a

mostani hat helyett három csoportos. Tehát, akik innen

kiesnek, azok mind alsóbb osztályokba kerülnek! Ebből

következik, hogy nekünk is előrébb kell végeznünk,

mert ha nem, akkor kiesünk ebből az osztályból! Az

egyesület működéséről néhány szót.  Az önkormányza−

ti támogatás kevés lesz erre a szezonra, ezért szükség

lenne további támogatókra. Beindítjuk a pártolótagsági

rendszert, ezeket az igazolványokat a bajnoki

mérkőzéseken, illetve nálam bármikor meg lehet 5000

Forintért vásárolni. Nagyon sok pénzt felemészt az

utaztatás és a pálya rendben tartása is. Itt említeném

meg, hogy mennyi időt és munkát kell arra fordítani,

hogy így nézzen ki a létesítmény. Sajnos az emberek

Tarcalon nem nagyon ismerik azt a fogalmat, hogy tár−

sadalmi munka (tisztelet a kivételnek). Sokkal nagyobb

összefogásra lenne szükség ahhoz, hogy az egyesület a

továbbiakban is minden téren stabilan és eredményesen

működjön.

Végül egy gyászhír! Mély megrendüléssel vettük

tudomásul, hogy id. Jerebák Gábor sportbarát és

vezetőségi tag súlyos betegség következtében

elhunyt. Az egyesület osztozik a család gyászában.

Mérkőzések a következő lap megjelenéséig: 

2012.08.18. Sátoraljaújhely – Tarcal 2−0  Ifi 2−3

2012.08.25. 17.00 Tarcal – Bodrogkisfalud

2012.09.01. 16.30 Mezőzombor – Tarcal
2012.09.08. 16.30 Tarcal – POSA FC Pálháza

2012.09.15. 16.30 Nagyrozvágy – Tarcal
2012.09.22. 16.00 Tarcal − Szerencs 

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba 

technikai vezető

Gyermekfoci gála Tarcalon
Július 14 én szombaton megrendezésre került a sport−

pályán a Tokaj és térsége Gyermekfoci Alapítvány

szervezésében a gyermekfoci gála. Nagy izgalommal

készültünk rá, hiszen mi vállaltuk el a szervezést és a

rendezést is. A tornán öt település (Tokaj, Erdőbénye,

Bodrogkisfalud, Tiszaladány és a házigazda Tarcal)

óvodás és általános iskolás csapatai vettek részt,

három korosztályban, 12 csapattal. A rendezvényre −

köszönhetően a jó időnek is − nagyon sok érdeklődő

kilátogatott. A három korcsoportból Tarcal óvodásai

és a 13−14 éves diákok első helyezést értek el úgy,

hogy az iskolások még gólt sem kaptak. A 10−12 éve−

seink pedig harmadik helyezettek lettek. Köszönet Lo−

vas Ferencnek, Bártfai Tibornak és Csikai Györgynek

a gyermekek felkészítésért. Külön köszönet a támoga−

tóinknak és azoknak a szülőknek, akik munkájukkal

színvonalasabbá tették a rendezvényt!  

Tarcal FC

MEGNYÍLT
a TARCALI ARANY HORDÓ Vendéglő 

és HÉT VEZÉR PIZZÉRIA

A 21. század gasztronómiai fogásai mellett

házi készítésű pizza különlegességek

is megtalálhatók étlapunkon.

Cím: Tarcal, Fő út 140.

szeretettel

Várjuk Kedves Vendégeinket!

TURKÁLÓ TARCAL FŐ ÚT 58.

Nyári ruha akció: 50%!

Minden kedden bálabontás!

Márkás svájci, angol, holland, gyerek, felnőtt

ruhák és cipők.

Márkáink: Adidas, Puma, Gas, Mango,

Benetton, Sprit, Fila, Disel, S' oliver, Reebok

Nyitva: H−P: 9−16 h; sz: 8−14 h  

Ebédszünet NINCS!


