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TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. szeptember, XIX. évfolyam 9. szám
A hónap igéje:
„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a
járását.” /Péld.16.9/

Szeptember − Őszelő
Az időjárás ebben az évben gyakran és jelentősen eltért az
átlagostól. Ezzel sok örömöt és bosszúságot okozott, de ezt min−
denki saját szemszögéből ítéli meg.
Még előttünk vannak az „emberes” hónapok, bármit hozhatnak
zsákjukban.
Szeptemberben is találunk jeles napokat és emlékezésre alka−
lmasakat is.
Rögtön itt van elseje. 1367−ben e napon járult hozzá V. Orbán
pápa, hogy Nagy Lajos királyunk Pécsen tudomány egyetemet
alapítson. Ugyanezen a napon kezdődött a XX. Század nagy
kataklizmája is, a II. Világháború.
5.−e Lőrinc napja, úgynevezett rontó nap. Leginkább a dinnyés
tevékenységét ismerjük.
1959−ben a Mattel Játékgyár szeptember 6−án hozta ki az első
Barbie−babát. Azóta a lányok nem babáznak, hanem barbiznak!
Nem anyák, hanem bombázók akarnak lenni!
1566−ban a hónap 8. napján kirohant Zrínyi Miklós horvát bán a
szigetvári várból az örök dicsőségbe. Abban az évben is az idei−
hez hasonló szárazság segített a töröknek.
2001. szeptember 11.−én a terrorizmus beleszáll a világuralom
jelképeibe − World Trade Center, Pentagon − lerombolva a
sebezhetetlenség mítoszát. Egyben riadót is fújva saját maga ellen
az egész világnak!
De ugyanezen a napon hangzott fel 1741−ben „Vitam et san−
guinem…” /életünket és vérünket…/, a magyar nemesség Mária
Terézia mögé sorakozva megmenti a Habsburg dinasztiát.
29.−e Szent Mihály napja fontos nap a magyar népléleknek.
Kezdődhet a kis farsang időszaka, Katalin napig tartva. Ez az őszi
lakodalmak, bálok évadja. A gazdasági év zárása is. A legelőről a
szabadban tartott jószágot behajtják. A pásztorok megkapják
bérüket, gyakorlatilag vége a nyárnak, és hűvös szelek járnak.
Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György
vetkőztet.
Ne feledkezzünk meg 1848−ról, hiszen e napon állította meg az
újonnan felállított magyar honvédsereg Pákozdnál Jellasics −
szintén horvát bán − császári seregét.
A könyvolvasó embernek fontos dátum a 30.−a, hiszen 1452−ben
e napon született meg
Gutenberg mester nyomtatott Bibliája.
Szeptembertől benépesültek az iskolák. Remélem minden tarcali
gyerek és ifjú az elképzelésének megfelelő helyen kezdi
az új tanévet. Jó eredményeket kívánok Mindnyájatoknak!
Mire az újság az olvasó kezébe kerül, lassan októberre hajlik.
Lehet, hogy a szüret koraisága miatt már szőlő sem marad
(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Ne civakodjunk afölött, hogy mik
voltunk: egyesüljünk arra, aminek
lennünk kell!”
Kossuth Lajos

Tájékoztatás
Ezúton tájékoztatom a 65 év feletti lakosokat,
hogy lehetőség van jelzőrendszeres házisegít−
ségnyújtást igényelni az Idősek Klubjában. A
rendszer lényege az, hogy egy nyomógombot kell
nyakba akasztva vagy zsebben hordani, amit
rosszullét, vagy életveszély esetén kell meg−
nyomni, amikor a telefonhoz nem tud már eljutni
az illető, hogy orvosi segítséget hívjon. Miután a
jelzőgomb megnyomásra kerül, Tokajban egy
számítógépre érkezik a riasztás. Az ügyeletes
diszpécser értesíti a településünkön az ügyeletes
gondozónőt, akinek a gomb megnyomását követő
20 percen belül a helyszínre kell érkeznie. Ő tud
további segítséget hívni, amennyiben ez szük−
séges. A fizetendő térítési díj 10 Ft /nap, vagyis
havi 300 Ft. További tájékoztatást az Idősek
Klubjában, vagy a gondozónőktől kérhetnek. Tel:
06−47/580−458

Köszöntés
A közeledő Nemzetközi Idősek napja alkalmából
nagyon
sok
szeretettel
köszöntjük
a
Szépkorúakat, kívánunk további jó erőt és
egészséget mindannyiuknak.
Idősek Klubja gondozónői és az intézményvezető

Szépkorúak Köszöntése
− programok
A 65 éven felüliek köszöntése november 24−én
kerül megrendezésre, melyre személyre szóló
meghívókat küldünk.
Színes szórakoztató
programokkal és finom vacsorával várjuk a
meghívottakat.
Az Idősek Hete rendezvény valószínűleg szintén
november hónapban lesz, melyről értesítjük majd
a Szépkorúakat.
Szász Béláné
intézményvezető
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(Folytatás az első oldalról)
a tőkén. Nincs is mire várni, vevők vannak, az ár sem rossz,
a szőlő beérett. Ha így halad, az idén nem sok aszúszemet
kell kiszedegetni a fürtökből. Nem gond, ma már minden
valamire való borász a "nagy száraz furmintot" akarja
feltalálni. Az élet más területén is számtalanszor így van.
Mindig azt keressük, ami nincs, a meglévő jót pedig nem
becsüljük.
A múlt hónap végén Eguisheimben jártunk, a francia
testvérvárosban, a kapcsolat 20. évfordulója apropóján. Ők
is szőlőt termesztenek, és a borból élnek − jobban mint mi!
Pedig náluk hiányzik az a csoda, amivel a természet
Hegyalját megáldotta. Viszont van egy fajta fegyelem.
Egyféle művelésmód, egyféle sor− és tőtávolság, több fajtá−
val. Így műveli mindenki a szőlőjét. Akár borkészítéssel
foglalkozik, vagy csak bogyót termel. Talán lehetne tőlük
valamit tanulni. Elnézve a Kopasz−hegy lankáit, siralmas az
egyre gyarapodó parlagok, felhagyott parcellák látványa.
Reméljük, eljön az a kor, amikor az emberek erőfeszíté−
seinek, munkájának láthatóbb eredményei lesznek. És
akkor jobbkedvűek, kiegyensúlyozottabbak, elégedettebbek
lehetnek.
Adja Isten, hogy ez az idő ne a jövő homályába vesszen.
Baracskai László
polgármester

HIRDETMÉNY
Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tájékoz−
tatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesülő, közép− és felsőfokú tanulmányokat nappali
tagozaton folytató diákokat, hogy a 2012/2013−as tanévre
egyszeri tanulmányi támogatás igényelhető a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodájában. A kérelemhez csatolni kell a
2012/2013−as tanévre vonatkozó hallgatói, vagy tanulói
jogviszony fennállására vonatkozó iskolalátogatási iga−
zolást. A kérelem beadásának határideje: 2012. október 31.
Kissné Fási Nóra
bizottsági elnök

Köszönetnyilvánítások
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett
halottunk, JEREBÁK GÁBOR temetésén részt vettek,
gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk JUHÁSZ ISTVÁN temetésén részt vet−
tek, mély fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút,
csokrot, virágot helyeztek.
A gyászoló család
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
BELENCSÁK JÓZSEFNÉ
szül.: Mata Margit /1929.01.20./ volt tarcali lakos
2012. augusztus 21−én elhunyt.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2012. AUGUSZTUS
Születés:
− Kovács Orsi

2012.08.26
Szülei: Nagy Angelika
Kovács Tamás
Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit Védőnők

Házasságkötés
− Kiss Cecília és Csikai György
tarcali lakosok augusztus 4−én,
− Geletei Pál és Jakab Nóra
nyíregyházi lakosok augusztus 11−én,
− Szilvási Gábor és Ferenczi Valéria
mezőzombori lakosok augusztus 11−én
− Tokaji Attila és Szilvási Zsuzsanna
tarcali lakosok augusztus 18−án

Gratulálunk! Sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Lakatos Jánosné (sz: Bozó Mária, 1934.)
volt Tarcal Petőfi u. 4. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 3−án,
− Jerebák Gábor (sz: 1944.)
volt Tarcal Füzes u. 2. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 17−én,
− Sándor Jánosné (sz: Mirki Borbála, 1942.)
volt Tarcal Fő u. 139. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 21−én,
− Poczkodi András (sz: 1960.)
volt Tarcal Szondi ltp. 18. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 29−én
− Juhász István (sz: 1931.)
volt Tarcal Fő u. 31. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 31−én,

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
nyakönyvvezetők
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Megemlékezés a
református
templomban
Megnyílt a Tokaji Fűzfonó
A Tokaji Fűzfonót a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hívta életre azzal
a céllal, hogy a térségben élő tartós munkanélküliek helyzetén változtas−
son TÁMOP−5.1.1−09/7−2010−0025 kódszámú „Integrált esélyteremtő
és foglalkoztatási program a Tokaji Kistérségben” címmel.
A vesszőfonásnak hagyománya van, amelyet az is felértékel manapság,
hogy a fenntarthatóság jegyében megújuló anyagokat használ. Az újon−
nan 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 köztereken és a minden−
napokban is sokrétűen használható tárgyak idővel elterjedve a Tokaji
borvidék jellegzetességévé válhatnak.
Most éppen egy fejlesztő csapat dolgozik azon, hogy kiterjessze a vesz−
szőfonás technikai lehetőségeit. Így nagyobb méretű, és az eddigieknél
különlegesebb formák megvalósítása előtt is megnyílik az út.
Addig is bő választék várja főleg klasszikus fonott termékekből a láto−
gatókat a Bocskai u. 37−ben. A különféle kosarak között akad 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 környékén. A Fonó kint van minden
hónap második vasárnapján a Sárga Borház melletti termelői és kézmű−
ves Tokaj−Hegyalja Piacon is 10−től délután 4−ig.
„A jó bornak nem kell cégér” − mondják. A fonóbeliek is ezt vallják. Ab−
ban bíznak, hogy akik egyszer megismerik, mindig vágyni fognak itt ké−
szített darabokra. A csodálatos, kényelmes, intelligens tárgyak örömet
szereznek majd tulajdonosaiknak és hírnevet a Fűzfonónak.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Elérhetőség:
http://fuzfono.hu ,
webáruház: http://fuzfono.hu/webaruhaz
3910 Tokaj, Bocskai út 37.

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: Hat−
puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László
Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,
Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2012. október 19.

1561−1564. közt a tiszáninneni
protestáns lelkészek több zsinatot is tartot−
tak Tarcalon. Az 1561−es inkább
előkészítő jellegű volt, majd 1562−ben
elfogadták kisebb módosításokkal Béza
Tódor, svájci teológus hitvallását. Egy
esztendővel később, változtatás nélkül,
Tordán magukénak vallották erdélyi
lelkészek is, ezért hívják Tarcal−Tordai
Hitvallásnak. A fontossága abban állt,
hogy ezáltal tisztán elkülönültek
egymástól a református és evangélikus
irány képviselői. A Tarcal−Tordai
Hitvallás öt évre iránymutató volt a ma−
gyar református gyülekezetekben.
Az 1564−ben tartott tarcali zsinaton
ünnepélyesen megerősítették az 1562−ben
elfogadott hitvallást, és használatba vették
Kálvin Kátéját.
A Tarcali Zsinatok eredménye, a Tarcali−
Tordai Hitvallás nem csak Tarcal
történetében jelentős, hanem minden
tiszáninneni református számára is. A
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Püspöki Hivatala úgy döntött, hogy
méltóképp kell megemlékezni a 450 évvel
ezelőtt történtekről, ezért 2012. október
20−ára (szombat) ünnepi istentiszteletet
szervez a tarcali református templomba,
melyre meghívásra kerülnek az egyház−
kerület világi és lelkészi vezetői, a
gyülekezetek
képviselői,
valamint
szeretettel várja a tarcali lakosokat is. A
tervek szerint az ünnepi alkalomról
felvételt készít a Kossuth Rádió, s egy hét−
tel később, október 28−án országosan
meghallgatható lesz.
Az ünnepi istentisztelet után az egyházk−
erület presbiterei számára az évi szokásos
konferencia is megrendezésre kerül.
Kovács Attila lelkész
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Példabeszéd és vízibomba avagy Simán
Arany diploma
táboroztunk
tanévnyitó ünnepség keretén belül megható

A 2012. évi
pillanatoknak lehettünk tanúi. Bártfainé Varga Györgyi
igazgató asszony meleg szavakkal köszöntötte Takács
Lászlóné Éva nénit. Diákok, szülők− egykori diákjai− és a
meghívott vendégek ismerhették meg Évike néni életútját.
Íme:
Takács Lászlóné Sándor Éva 1941. január 14−én született
Jászómindszenten, 1944−től él Tarcalon. Általános iskolai
tanulmányait Tarcalon végezte, majd a tokaji gimnázium−
ban érettségizett 1959−ben. A gimnázium elvégzése után a
sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe nyert
felvételt, melyet 1962−ben végzett el. Már az 1962/1963−
as tanévben a tarcali általános iskolában kezdett tanítani,
előbb osztálytanítóként, majd sok−sok éven keresztül nap−
közi otthonos nevelőként dolgozott 1996−ban bekövetkezett
nyugállományba vonulásáig. Munkáját az alkalmazása
során keletkezett minősítésből vett idézettel szeretném
bemutatni.
Egy minősítés szövege 1979−ből:"A tanulmányi munkát jól
szervezi és irányítja, gondot fordít a gyengébb képességű
gyermekek felzárkóztatására. Jól irányítja a tanulást
segítő és kulturális foglalkozásokat, a munkafoglalkozá−
sokat. A felelősi rendszert sikerült megszerveznie. Jól
működött egész éven át, a jövőben is támaszkodhat a
felelősök munkájára. A kartársakkal a kapcsolata jó. A
munkaközösségek munkájában aktívan kiveszi részét. A
szakfelügyelet javaslatára komplex módszertani tan−
folyamra nyert beiskolázást." Ezek a gondolatok Kovács
István igazgató úr munkájából valók.
Köszönöm Évikének, hogy kitartással, becsülettel, alázat−
tal, s végtelen szeretettel adta át tudását sok − sok kisdiák−
nak.
Említettem, hogy Takács Lászlóné Sándor Éva 1962−ben
vette át tanítói diplomáját. Az 50. évforduló tiszteletére a
Miskolci egyetem Coménius Tanítóképző Főiskolai Kara
kiállította és eljuttatta számára az ARANY OKLEVELET.
Kollégáim, tanítványaink nevében szívből gratulálok.
Nyugdíjas éveidhez jó egészséget, kiegyensúlyozott,
boldog életet kívánok.
Tarcal község Önkormányzata nevében Baracskai László
polgármester is gratulált e szép esemény alkalmábó

Már sokadik éve, ha eljön augusztus első hete, akkor
Sima! Az idén is így történt!
A Polgármesteri Hivatal, a Tarcalért Alapítvány, a
Református Egyház támogatásával továbbra a
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő szolgálat
szervezésével sikerült újra eljutni 17 gyermekkel a Simai
Ifjúsági táborba, nagy−nagy kedvezménnyel amely a tábor
költségében mutatkozott meg. Az első napot egy buszos
kirándulással kezdtük, Tiszteletes úr irányításával. Érin−
tettük Vizsolyt, a templomot, majd a Regéci vár ,,felku−
tatása" következett. A várhoz való feljutás nem minden−
kinek volt egyszerű, de végül nagyszerű látvány tárult
elénk. Simai táborba érkezve az elhelyezkedés után a
magunk készítette vacsorához láttunk.
A gyerekek szervezett programok keretében délelőt−
tönként Kovács Attila református lelkész és felesége
Kovácsné Halmágyi Aletta vezetésével játékos és
szórakoztató hittan foglalkozásokon vettek részt. A tállyai
református lelkész segítségével és oktatásával az íj
használatával, íjászattal ismerkedhettek meg a gyerekek és
a felnőttek is. Erdőbényén tett látogatásunk alkalmával
lovaskocsizáson vettünk részt, amely nagy derültséget vál−
tott ki a gyerekekből. A Volán járattal visszafelé Simára
történő utazás is felejthetetlenre sikeredett a sofőr bácsi
jóvoltából.
Betekintést kaphattunk egy szakápolásban dolgozó Tóvizi
Tamástól és feleségétől, mint szakembertől az elsősegély
nyújtásról. A különböző, leginkább nyáron előforduló
sérülések, sebek ellátásáról, kötözéséről. Ezen a délutánon
mindenki ,,sérült" lett. Kinek a karja, lába, feje. A for−
ráshoz és a patakhoz tett séta elmaradhatatlan programja a
hétnek, ahol nagy vízi bomba csatára került sor. A nagy
hőségben kifejezetten jól esett a csapatnak.
A reggeli tisztasági verseny, a smink és fodrászverseny, a
kézműves foglalkozások a sok program között a meg−
maradt kis szabadidőt is lefoglalták. A sportoláshoz −
focizás, kosarazás, tollasozás − leginkább este volt nagy
kedv a nappali hőség miatt.
Egyik este karaoke került megrendezésre Kovács
Krisztián és Balázs közreműködésével. Kicsit váratott
magára a bulizós hangulat, de egy kis segédlettel a
gyerekek és a felnőttek annyira belejöttek az éneklésbe,
hogy abba se akarták hagyni. A túlélő túrához, az
eszközök bemutatásához a tűz gyújtási technikákhoz a
modern helykereső kütyühöz, sátor állítási versenyhez
szép emlékeink fűződnek köszönhető Lázár Tamásnak
humoros és szakavatott bemutatásának.
A tábor zárásaként az összegyűjtött fából hatalmas
tábortüzet raktunk, amit órákig elnézegettek a gyerekek.
Ezután a nagyobb tanulók tervezésével és vezényletével
éjszakai akadály versenyre került sor. Ekkor a kis falut
bejárva vicces feladatok és nagy−nagy ijesztgetések
keretében a két csapat megmérkőzött.
(Folytatás az 5. oldalon)

Tarcali Hírek
(Folytatás a 4. oldalról)

Visongástól volt hangos az éjszakai erdő, de ezután nem
kellett őket aludni sem küldeni.
A búcsú ebédnél elköszöntünk az aranyos konyhás nénik−
től, akik bolt nem lévén a faluban, mindenben próbáltak a
kedvünkre tenni, de leginkább a finom ételeket köszön−
hetjük nekik.
A haza utazásért, amely nem volt zökkenő mentes,
köszönetet mondunk a szülőknek akik jöttek a hívásunkra,
továbbá a polgárőrségnek.
Remélem a lehetőség jövőre is adott lesz mi rajtunk nem
múlik!
Urbán Mária és Macsiné Fincziczki Angéla
család gondozók
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FELLÉPŐK A TARCALI NAPON

Ciráda együttessel Soltész Csenge énekel

KOSZORÚZÁS A TARCALI
NAPON
Szuper Dáridó − Havasi György és a Harmónia Duó

Idén is elhelyeztük az emlékezés koszorúját a Turzul
emlékműnél és Könyves Kálmán szobránál. Mindkét
helyen a Tarcalról elszármazott Ötvös Éva színésznő egy−
egy csodálatos verssel ajándékozta meg a résztvevőket.

Reflex zenekar koncertje
Fotó: Kovács Balázs

Még több fotó a Tarcali Nap eseményeiről Dozda Aranka facebook honlapján!
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Tarcali Hírek
Főzőverseny a Tarcali Napon
A „Mallár Imre”
Szőlész−borász és Környezetvédő
Szakkörről

Lényeges tematikai változásokra került sor 2012−
ben. A tanfolyam jelleget megszüntettük, az össze−
jövetelek számát csökkentettük. A foglalkozásokra
tapasztalatcsere jellemző. A nyomtatott, valamint az
elektronikai tájékoztatás megbízhatóbb és frissebb.
Több új taggal lettünk népesebbek, lendületesebb a
munka. Egyelőre nem a fiatalabb korosztály csatla−
kozik. Kedveltek a kihelyezett találkozások. Au−
gusztusban Sápi Zoltán és Dobler János vendégelte
meg szakkörünket a Dobler János portáján, ahol 28
kertbarát és hozzátartozók élvezték a vendégszere−
tetet, minőségi vacsora, élő zene, és a résztvevők ál−
tal összeadott termelői borra, pálinka félékkel, üdí−
tőkkel, de vizet is találhattunk az asztalon. Szorgal−
mas feleségek házi süteményeikkel traktálták a tár−
saságot.
Korábbi találkozásunk Posta Lajos gazdatársnál zaj−
lott le és elmondhatjuk az ilyen találkozások mélyí−
tik a szakmai−baráti kapcsolatokat. Sápi Zoltán és
Dobler János vendégszeretete maradandó élmény
számunkra.
Leskó Imre

A Tarcal FC labdarúgó csapatának
eredményei a megyei II. Keleti
csoportban lapzártáig:
2. forduló: TFC − Bodrogkisfalud 1−2
3. forduló: Mezőzombor − TFC 3−2
4. forduló: TFC − Pálháza 5−2
5. forduló: Nagyrozvágy − TFC 2−1
6. forduló: TFC − Szerencs 3−3
A csapatok állása a tabellán:
Felnőtt:
13. TFC
6
1 1
4 12−14
U 19:
3. TFC
6 4
−
2 20−11

Hajrá Tarcal!

U 19: 1−3
U 19: 1−3
U 19: 9−1
U 19: 2−1
U 19: 3−2
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Munkában a főzőverseny zsűrije. A versenyzők ízléses
terítéssel várták őket

Kőbe zárt kígyó
Borsos István országosan is ismert és elismert szobrászmű−
vész kiállítása nyílt meg a Borfaluban szeptember végén.
Márvány, kő és terrakotta szobrai között mesélt magáról,
munkájáról, kővel való megismerkedéséről, az igazgatói
munka 32 évének a szobrászattal történő összeegyeztetésé−
ről. A 77 éves művész korát meghazudtoló frissességgel
beszélt minderről. Két lányára, hét unokájára és dédunoká−
jára rendkívül büszke. Aranka asszony az együtt töltött év−
tizedek alatt biztos és nyugodt hátteret biztosított mindeh−
hez. Adatok az alkotóról: 22 köztéri szobra van. Több
mint negyven önálló és számtalan csoportos kiállítása volt.
Állandó kiállítása látható: a Boldogkőváraljai vármúzeum−
ban, Kékedi kastély−múzeumban és Miskolc Kis−Avason.
Szobrász munkásságát négy díjjal is elismerték.
Településünkön október végéig látható kiállításán 64 alko−
tása valamint rajzai, grafikái tekinthető meg. A kőbe zárt
kígyó és a többi megformál állat biztosan a gyermekek
kedvence lesz. Már csak azért is mert megérinthetőek,
megsimogathatóak kivételesen a szobrok. Csodálatos fi−
nomsággal mutatja meg a szeretet, szerelem, odafigyelés,
törődés érzését. A humor is megjelenik munkáiban. Ké−
pünkön a VGMK című szobor példa erre.
Ezt a kiállítást nem lehet, nem szabad kihagyni! Várom
Önöket, Titeket kedves tarcaliak.

Tarcali Hírek
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a október hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:
Október 11. Brigitta
Október 15. Teréz
Október 19. Nándor
Október 21. Orsolya
Október 23. Gyöngyi
Október 27. Szabina

Októberi ünnepnaptár
Október 1.: Idősek napja Az ENSZ közgyűlése 1991−
ben e napot az idősek világnapjává nyilvánította. Zenei
világnap Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának
határozata alapján 1975 óta ünnepeljük.
Október 3. Állatok világnapja /első vasárnap/ 1991 óta
tartják Magyarországon
Október 6.: AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA.
NEMZETI GYÁSZNAP
Október 9.: Postai világnap 1874. október 9−én alapí−
tották. A 22 alapító ország között volt Magyarország is.
Október 15.: Fehérbot világnap A látássérültek világ−
napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a
vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gond−
jaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való
széleskörű és teljesebb értékű beilleszkedés útját.
Október 16.: Élelmezési világnap Az éhínség elleni harc
napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójával.
Október 17.: Szegénység elleni küzdelem világnapja A
világnap gondolata Joseph Wresninszky atyától, a
Segítség Mindenfajta Nyomorúság Elleni Negyedik
Világmozgalom (ADT) alapítójától származik.
Magyarországon 1996−tól emlékeznek meg a világ−
napról.
Október 23.: Az 1956−os forradalom ünnepe. A 3.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK
NAPJA. NEMZETI ÜNNEP.
Október 24.: ENSZ napja
Október 28.: Simon−Júdás napja, Hegyalján
szüretkezdő nap. Az időjárás viszonylatában azt tartot−
ták, ha ettől a naptól kezdve Márton napig (november
11.) szép az idő, jó jövő évi termés várható.
A szüret a parasztgazdaságban nagyon fontos esemény.
Általában a falubéli gazdák segítettek egymás szőlőjében
a szüretelésnél.
A házigazda a szüretelőket
megvendégelte, annak befejeztével pedig szüreti bálokat
is tartottak. Szokásban voltak bizonyos szüreti mulatsá−
gok is, természetesen a munkák utolsó napján az ún.
végzéskor. Ilyen tréfás szokás volt az uraság
megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor
az aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás versekkel, a
legjobb szedők megajándékozása. A szüreti felvonulá−
sokon gyakori az ún. baksus figura (Bacchus görög
boristen nevéből), egy hordón ülő bábu, kezében
poharat, lopótököt tartva.
Október 28. Takarékossági világnap.
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Rendezvények− Programok
2012 október
Szeptember 21− október 24−ig Borsos István szobrászművész
kiállítása Helye: Tarcal Hatputtonyos Borfalu kiállítóterme
Látogatható: munkanapokon 8− 16 óráig Ettől eltérő időpont−
ban egyeztetés szükséges./ tel. lásd lent/
Október 2. 10−12 h ZHK fogadóóra
Helye: Tarcal Hatputtonyos Borfalu
Október 6. szombat 16 h ARADI VÉRTANÚK emlékfutás
/kiírás lásd sport old./ Helye: Hősi emlékmű − Tarcal
Október 15. hétfő− TERÉZ−napi Mustnap
A hagyományos szőlőfeldolgozás tevékenységének bemu−
tatása., kipróbálása Must megkóstolása. Hagyományőrző
programok. Helye: Tarcal − Hatputtonyos Borfalu
Október 20. szombat Ünnepi istentisztelet a Tarcal−Tordai
Hitvallás 450. évfordulója alkalmából Helye: Tarcal −
Református templom
Október 21. vasárnap 16 h EMLÉKÜNNEPSÉG az 1956−os
FORRADALOM és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kikiáltásá−
nak évfordulója alkalmából
Részletes információk:
plakátokon, szórólapokon és www.tarcal.hu oldalakon.
További információ kérhető:
Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01; 47/380−177; 47/580−008

HIRDETÉSEK
ELADÓ
Tarcalon: − 10 m hosszú, egri blokkal kirakott boros pince,
hordókkal, borral − Irány ár: 4 mill. Ft
− 2300 nm szőlő a műút mellett − Irány ár: 800 eFt
− továbbá boroshordók 150−260 l−es 20Ft/l szőlődaráló villany−
motorral 6, 10, 20 hl−es lemezkádak valamint 701x150 cm−es
vasasztal satuval ár megegyezés szerint
Érdeklődni: 06−47/380− 300; 06−30/525−4488
*
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.
Várjuk Kedves Vendégeinket!
*
ELADÓ
Családi ház a vasútállomáshoz közel, 3 szobás, étkezős,
gázkonvektoros, villanykályhás, pin−cével 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.
*
ZUMBA JULCSI
TÁNCOLD MAGAD FORMÁBA!!!
ÓRAREND: TARCAL
HATPUTTONYOS BORFALU: CSÜTÖRTÖK 18.00 h
Tel.: 06−70/60−20− 742
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Tarcali Hírek
Elszakadt a cérna!

Szeptember 14 én, 18 órára összehív−
tam Tarcal FC közgyűlését. Nagyon
elkeserített az a tény, hogy sok vál−
lalkozót és a község vezetőit is meghív−
tuk, de közülük sajnos kevesen, vagy
egyáltalán nem jöttek el. A község
vezetéséből mindössze Kissné Fási
Nóra képviselő asszony − a Szociális,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke− és Butta László képviselő úr −
a Tarcal FC elnökségi tagja − vettek
részt.
A közgyűlésnek felvázoltam az amúgy
is nehéz anyagi helyzetünket. Az
alapozás, az edzőmérkőzések és az új
bajnokságban való indulás költségei
nagyon sok pénzt elvittek a költ−
ségvetésünkből. Tarcal község Önkor−
mányzata a 2012. évi költségvetésében
1.8 millió Ft−ot különített el a Tarcal
FC működésére. A nevezési díj, tagsá−
gi díj, a pályahitelesítési díj és minden
labdarúgónak új versenyengedélyt kel−
lett csináltatni és a sportorvosi vizs−
gálatok is sok pénzbe kerültek. Tehát a
jelenlegi helyzetben kb. bő 1 hónapig
tudunk még működni! A támogatói
kártyákból eddig mindössze 5 db−ot
tudtam eladni, pedig már a múlt havi
Tarcali Hírekben és az interneten is
meghírdettük .
Megkaptuk az MLSZ től a TAO sport−
fejlesztési
program
jóváhagyó
határozatát is, amelyben a Tarcal FC
2.584.901 Ft−ot nyert. Mint minden
pályázathoz ehhez is kell az önrész,
ami a határozat alapján 867.596 ft −nak
felel meg! Tájékoztattam a pol−
gármester és a jegyző urat és elmond−
tam, hogy erre az egyesületnek nincs
semmilyen fedezete. A képviselő
testület a pályázat beadásakor úgy
határozott, hogy amennyiben a megíté−

SPORT
lik a támogatást, az önkormányzat állja
az önrészt.
A futball csapatban is nagy problémák
vannak. Amint azt az eddigi ered−
mények is mutatják, a csapaton belül
személyi ellentétek vannak, nincs meg
az összhang! Nincs csapategység és
csapatszellem. Tőlünk szerényebb
képességű csapatok is le tudnak győzni
bennünket, mert ott van alázat,
fegyelem és csapatmorál, ami nálunk
úgy érzem nincs meg! (Tisztelet a
kivételnek!) Tehát jelenleg ott tartunk,
hogy ezen okok miatt nálunk még
mindig nincs egységben a "csapat ",
pedig már ötödik hete megkezdődött a
bajnokság. A mérleg (Bűdi Zsolt
elnökségével): 5 mérkőzésből: 1
győzelem, 4 vereség, a megszerezhető
15 pontból 3 pont. Ez matematikailag
20 %−os teljesítménynek felel meg!
Véleményem szerint lehetne akár
10−12 pontunk is, ha úgy alakultak
volna a dolgok.
A közgyűlésen ezért is döntött a tagság
arról, hogy a felnőtt csapatnál változ−
tatásokra van szükség. A csapatot a
továbbiakban nem egy, vagy két ruti−
nos játékos, hanem Orosz András edző,
csapatvezető irányítja. Biztos vagyok
benne, hogy ha minden játékos betartja
az ő utasításait és fegyelmezetten,
egymásért küzdve és nem egymás ellen
fog futballozni, akkor annak meg lesz
az eredménye.
Végül néhány gondolat az ifi csa−
patunkról. Az U 19 es csapatunk (bár
ott is vannak kisebb fegyelmi jellegű és
taktikai problémák) jelenleg negyedik
helyen áll 9 ponttal. Ez nem rossz ered−
mény, de ne bízza el senki magát,

JUBILEUMI

hiszen messze még a szezon vége.
Sajnos ilyen körülmények mellett, és
ilyen bizonytalanságban nem tudom
ellátni tovább az elnöki feladataimat,
ezért úgy döntöttem, hogy lemondok
elnöki tisztségemről! Lemondásom fő
oka a csapat rossz szereplése! A köz−
gyűlés a lemondásomat elfogadta és az
új elnök személyéről is döntött. A
Tarcal FC új elnöke szeptember 14 −től
Soltész Csaba lett. További sok sikert
neki és az egész csapatnak, erőt és
kitartást
kívánok
mindenkinek!
Szeretném megköszönni mindenkinek ,
akik ebben a szűk egy évben mellettem
álltak és valamilyen formában segítet−
tek a munkámban, a csapat utaz−
tatásában, a szervezésben és a pálya
rendben tartásában is . Hajrá Tarcal!
Legvégül: Sportbál lesz Tarcalon
október 13−án szombaton, 19 órai
kezdettel a Napközi konyha Étter−
mében. Belépő: 2500 Ft (amely tartal−
mazza a vacsora és az aperitif árát is,
élőzenével)! Érdeklődni a TFC
vezetőségénél lehet.

Bűdi Zsolt volt elnök

Hajrá Tarcal!

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a
HŐSI EMLÉKMŰNÉL, a rajtban: 16.00
V. Aradi Vértanúk Emlékfutás
Korcsoportok: 18 éves korig, 19−49 között, 50
Kegyeleti szabadidősport rendezvény
éves és idősebbek
T a r c a l 2012. október 6. szombat
Díjazás: 1. A hosszú távon az abszolút első
Védnökök:
férfinek és nőnek SERLEG,
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Baracskai László Tarcal
2. A dobogósoknak a hosszú távon korcsopor−
polgármestere, Butta László önkormányzati képviselő
tonként ÉREM,
Versenyközpont: Klapka György Általános Iskola Tarcal, Árpád út 1. 3. Minden célba érkezőnek KITŰZŐ,
TÁV
SZINT
NEVEZÉS
NEVEZÉSI DÍJ
RAJT
4. A legidősebb (50 év feletti) és legfiatalabb (14
1 km
80 m
15.15−15.45
200 Ft/fő
16.26
év alatti) célba érő futóknak (távonként)
5,5 km 400 m
15.15−15.45
1000 Ft/fő*
17.00
KŰLÖNDÍJ
TÁMOGATÓ:
*A Spuri Kártya tulajdonosai 200 Ft/fő, a tarcali lakosok 500 Ft/fő
Tarcal Község önkormányzata
kedvezményt kapnak

