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A hónap igéje: 

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép 
amelyet örökségül választott”.  (Zsolt 33,12)

Augusztus − a kánikula hónapja
Jó szokásához híven a derék Augustus császár nevét viselő, hosszú hónapunk

hőmérsékleti rekordokat döntögető napokkal izzaszt meg bennünket. Az a néhány

zuhé, ami előfordult, csak átmeneti felüdülést jelentett a „tikkadt szöcske nyájaknak”.

Mert szinte mindnyájan e kategóriába tartoztunk hosszabb−rövidebb időre. Attól

függetlenül, hogy szabadban, vagy fedett helyen kellett húzni az igát. Augusztus

fontos ünnepi hónapunk nekünk itt, a Kárpátok ölelésében élő magyaroknak. Amikor

I. László dicső lovagkirályunk 1083. augusztus 20−án szentté avattatta első és most

már Szent István királyunkat, ezzel a  hónapot kiemelte, ünnepivé tette. 

Az évszázadok alatt, de főleg a 19−20. századi becsatolásokkal még ünnepivé emelték

e napot. Az a szakrális időszak ami augusztus 15. Nagy−boldogasszony napjától

szeptember 8−ig Kisasszony napjáig tartva még jobban terebélyesítette az ünnepkört

az alsóbb néprétegek felé. Jó érzékkel a politika sikeresen toldott egyet−egyet ezen az

ünnepkörön. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter az arató sztrájkok

megfékezésére, országos arató ünnepeket szervezett. Ezzel a középkori új termés−

ünnepét (amit július 15.−én az apostolok oszlása ünnepén tartottak) behozta Szent

István ünnepére. Később a kommunista hatalom 1946−ra kisajátítva az új kenyér

ünnepét, augusztus 20−ra még az új alkotmányát is rátette. És lassan a klerikális ízű

Szent Istváni ünneplést elsorvasztotta.  Csak 1989. után éledtek újra a Szent István

köré csoportosuló ünnepi ceremóniák. 1991. óta immáron ez a nap hivatalos állami

ünnep számunkra. 

Ezt az ünnepnapot teljes szívvel érezhetjük magunkénak. Szent István művének ered−

ménye, hogy még ezred év után is itt vagyunk! A kenyér mindig is fontos táplálékunk

volt és lesz, nem beszélve a szakrális szerepéről. Talán egyszer még egy valódi,

demokratikus, tradíciókból  merítkező, korszerű, időtálló alkotmányt is sikerül össze−

hozni a szabadság, a testvériség, egyenlőség szellemében erre a napra. 

Ha végig tekintünk történelmünk lapjain, ebben a hónapban sokszor vertek bennünket

idegen hadak.  Mégis sokszor a heroikus küzdők példája−bár elhulltak− lelkünk

nemesedését eredményezték. Mint Zrínyi kirohanása, Tomoriék rohama Mohács

mezején, a 48−as tábornokok utolsó csatái, vagy a székelyföldi Thermophűle, a

Nyergestetőn, hogy csak az ismertebbeket soroljam. 

Az emlékezés és ünneplés hónapja mellett augusztus az utolsó nyári hónap is. A

gólyák gyülekeznek, és az ünnepen el is mennek messze Délre. Vége a vakációnak, az

utolsó nyaralók is hazafelé tartanak. Gondolom, az iskolások „elunva már a magányt”

alig várják, hogy társaikkal újra találkozhassanak. Én is így voltam diákkoromban! 

A borászok készíthetik a szüreti eszközöket, hiszen jó minőségű termés ígérkezik a

tőkéken. Kérdés, az idén növekedik−e belőle az embereknél a „tőke”? Ideje lenne

eljutni oda, hogy a világ legkülönlegesebb borához a kiváló minőségű alapanyagot,

(csak azt!) − a szőlőt, rendesen meg kéne fizetni. A tőke csak a jó „tőkésítéstől” lesz

egyre eredményesebb, megtartó, és helyben tartó. Reménykedem, hogy az átformált

rend−szer új sáfárjai átérzik milyen felelősséget vettek a vállukra!

Szép hónap ez az augusztus! Az ég  kékje talán ebben a hónapban a legszebb. A ván−

dorlásra gyülekező gólyák a tarlókon és réteken tankolnak a finom pocok és

békaterítékből. Érezték e már forró tarlók leheletét a száradó rétek illatának

keveredésével? A nyárfák, lassan színt váltva kezdik a levélszőnyeg terítését az

utakra. Lesték e a csillagok hullását kedvesükkel a meleg, balzsamos augusztusi éjsza−

kákon? A nyár, még színes ruhája lassan kopott és fakult lesz. Ma még észre vehetjük

az apró csodákat, álljunk meg egy percre, zárjuk ki a mindennapok zaját. 

Meglátják érdemes, jó lesz belőle meríteni később, akármikor!

Kellemes nyárvégi napokat kívánok kedves Mindnyájuknak! 

Baracskai László polgármester

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzata

Képviselőtestületének a 2013. július 24−én

megtartott rendes ülésének első napirendi

pontja a Tokaji Borvidék Szőlészeti és

Borászati Kutatóintézet tájékoztatójának

elfogadása volt. Bihari Zoltán igazgató

szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy

működésüket minden területen fejleszteni

kívánják és remélik, hogy ezzel egész

hegyalját, a szőlő és bortermelőket szol−

gálják.

A Képviselőtestület következő napirendje

a település egészségügyi helyzetéről szóló

tájékoztató megtárgyalása volt. A tájékoz−

tató szóbeli kiegészítésében a háziorvosok

ismételten elmondták, hogy a település

betegeinek jó színvonalú ellátása nem

megoldott a Nyíregyházi Kórházban,

felkészültségben, eszközellátottságban,

szakmai referenciákban a B−A−Z. Megyei

Kórház eredményei a Nyíregyházi Jósa

András kórházhoz képest megnyugtatób−

bak, ezért kérték a képviselőtestületet,

tegyenek meg mindent annak érdekében,

hogy a település a fekvőbeteg ellátást

illetően mielőbb visszakerülhessen

Miskolchoz.

A Képviselőtestület a harmadik napirend

keretében a Tarcal Község Önkormányzat

Képviselőtestülete Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló önkor−

mányzati rendelet módosítását fogadta el.

Dr. Kovács Zoltán jegyző az írásos előter−

jesztéshez rövid szóbeli kiegészítést, ma−

gyarázatot fűzött, külön is szólt a testületi

ülések nyilvánosságáról, valamint a szó

szerinti jegyzőkönyv készítésének

törvényi akadályáról.

A negyedik napirend keretében a Helyi

Esélyegyenlőségi Program elfogadására,

jóváhagyására került sor.  A képviselők

megállapították, hogy társadalmi, össztár−

sadalmi problémamegoldásra lenne szük−

ség. 

Az ülés következő részében a

Képviselőtestület határozott a Borsod−

Abaúj−Zemplén Térségi Ivóvíz−kezelési

Önkormányzati Társulásba képviseletre

jogosultak delegálásáról, aki a pol−

gármester akadályoztatása esetén 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Születés
2013. július

Sipos Liliána Hella 2013.07.04

Szülei: Harkály Mónika
Sipos Gábor

Krajczár Zoé 2013.07.05

Szülei: Pintér Barbara
Krajczár Imre

Kiss Hermina Erzsébet 2013.07.20

Szülei: Kiss Nikoletta
Csík József

Gratulálunk a szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Halálesetek:
2013. július hónap

− Tinics Mihály (született: 1969.) volt Tarcal Füzes

u. 12. sz. alatti lakos, elhunyt július 8−án, 

− Gőriné Lőrincz Katalin (született: 1955.) volt 

Tarcal Sport tér 3. sz. alatti lakos, elhunyt július 12−én,

− Virgula Istvánné (született: Ács Erzsébet,  1926.) volt

Tarcal  Petőfi u. 7. sz. alatti lakos, elhunyt július 15−én,

− Iván Jánosné (született: Pásztor Erzsébet, 1924.)  volt

Tarcal, Hubay u. 2. sz. alatti lakos, elhunyt július 18−án,

− Lakatos Gyuláné (született: Tóth Zsuzsanna, 1952.)  volt

Tarcal Hubay u. 32. sz. alatti lakos, elhunyt július 27−én, 

−  Drótár Jánosné (született: Debreceni Piroska, 1923.) volt

Tarcal Sport tér 8. sz. alatti lakos, elhunyt július 28−án,

−  Sipos Zoltán (született: 1958.) volt Tarcal Árpád u. 

18. sz. alatti lakos, elhunyt július 29−én,

− Kiss József (született: 1931.) volt Tarcal Babocsay u. 

26. sz. alatti lakos, elhunyt július 30−án.

Részvétünk a gyászoló családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakövvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés 
2013. július

− Répási Attila és Ferenczi Anita Jolán nyíregyházi lakosok

július 5−én, 

− Buza Gábor és Mics Katalin tarcali lakosok  július 6−án 

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség:

Hatputtonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/380−177  Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező

László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2013. szeptember 20.

Tarcali Hírek

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

képviselhetik a települést a döntéshozatalban. Erre azért van

szükség, hogy elkerüljék a határozatképtelenséget.

A Képviselők ezek után határoztak egy állami tulajdonú

ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről.

A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok között tár−

gyalta egy tarcali lakos, a 2013. július 11−i vihar okozta

kárigényét.

Ezután a Képviselőtestület tárgyalt egy önkormányzati tulaj−

donú zártkerti ingatlan értékesítéséről, valamint határozatot

fogadott el az Abaúj−zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Önkormányzati Társulás megkeresésével kapcsolatban. 

A Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer tovább−

fejlesztésére kíván pályázni, a pályázat benyújtására a rend−

szer hosszú távú fenntartása miatt rendkívüli módon szükség

van, és ehhez az önkormányzat támogató határozatát kérték.

Az utolsó napirendi pont keretében a polgármester tájékoz−

tatta a Képviselőtestületet a B−A−Z. Megyei Labdarúgó

Szövetség megkereséséről, felajánlásáról, mely szerint ked−

vező önkormányzati döntés esetén 90 %−os támogatást nyúj−

tanának egy 20x40 m−es műfüves labdarúgó pálya

megépítéséhez. Az önkormányzatnak mindössze a bruttó

költségek 10 %−át kellene biztosítania, illetve magát a pálya

területét. A képviselők határozatot fogadtak el a pályázat

benyújtásáról, az önerő és a terület biztosításáról.

A továbbiakban a polgármester tájékoztatta a

Képviselőtestületet az Esély és Részvétel Közhasznú

Egyesület megkereséséről, melyben az Egyesület visszatérí−

tendő támogatást kér egy sikeres pályázatuk programjának

megvalósításához, mivel az állami támogatás csak szeptem−

ber hónapban várható. A képviselők döntöttek a visszatérí−

tendő támogatás biztosításáról.

Végezetül a Képviselőtestület tárgyalta a Sebeő Kúria tulaj−

donosának megkeresését, melyben a további balesetveszély

megszüntetése érdekében a Kúria épülete előtti járda

megszélesítését javasolta.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik

VIRGULA ISTVÁNNÉ szül: Ács Erzsébet
édesanyám temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló leánya és családja
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Államalapító Szent István ünnepe, amely hagyomány

szerint az új kenyér ünnepe nemzeti ünnep 1991 óta.

Településünkön augusztus 20−án késő délután az Agorán

gyűltünk össze, hogy közösen ünnepeljünk. 

A himnusz közös eléneklését követően rövid szöveg és

vers hangzott el István királyról, az ünnepről Drozda

Aranka tolmácsolásában. Ezután ökumenikus kenyéráldás

következett. A történelmi egyházak tarcali képviselői−

Szűcs Zoltán plébános atya és Kovács Attila nagytiszteletű

úr egyházaik szokásainak megfelelően áldotta meg a

kenyeret illetve a jelen lévőket. A ceremóniában orgonán

közreműködött Ficsor Márton kántor.

Baracskai László polgármester úr ünnepi gondolatait

követően szegte meg az új kenyeret. Majd azt a kenyeret

is, mely a Borfalu kemencéjében sült meg a délelőtt

folyamán az ERKE közössége szervezésében. Az

egyesület családi program keretén belül a gyerekeknek ját−

szóházat szervezett, míg a felnőttek megsütötték a

település kenyerét az ünnepi asztalra. Köszönjük! 

A megáldott és megszegett kenyeret a jelenlévőknek

felkínáltuk és örömmel kóstolták. Hajduné Volf Krisztina

saját sütésű, egyedi ízesítésű kenyere is az ünnepi asztalra

került, amit a résztvevőknek szintén kínáltunk.

Szép és bensőséges ünnepünk volt.                         D.A

Kérem olvassák el és elmélkedjenek Zoltán atya

ünnepi igehírdetésén. 

Máté Evangéliuma 14. rész (Mt 14. 14−21.)

„És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná
őket, és azoknak betegeit meggyógyítá.
Mikor pedig estveledék, hozzá menének az ő tanítványai,
mondván: Puszta hely ez, és az idő már elmúlt; bocsásd el
a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek
magoknak eleséget.
Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok
nékik ti enniök.
Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt keny−
erünk és két halunk.

Ő pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.
És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a
fűre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre
emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a
tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.
És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a
maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.
A kik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak,
asszonyokon és gyermekeken kívül.”

Kedves Testvérek!

Nem egy lehetetlen história ez? Öt kenyér és két hal, és

több mint 5000 ember eszik!

Lehetetlen, hogy ne legyen elég a mi kenyerünk, ha arra

nézünk, ami van és nem arra, ami kellene. Hogyan is

mondja Jézus, amikor tanított bennünket imádkozni?

„Mindennap küldj nekünk legalább egy zsák lisztet?” −

Nem! − „A mi mindennapi kenyerünket” − csak a mai

napra!

És lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a

kezünkben van − Jézus kezébe tesszük. A tanítványok is

ezt tették és kiderült a lehetetlen lehetőség, hogy még

maradt is.

Meg merem kockáztatni azt a lehetetlennek tűnő állítást is,

hogy ez még közgazdaságilag is igaz. Isten, a mi Atyánk

nem hív több vendéget erre a Földre, ennek a Földnek az

asztalához, mint terítéket készített! Isten ezt a Földet

Paradicsomnak teremtette. Az a baj, hogy akik felszol−

gálják a kenyeret, azok elsikkasztják. Még kétszer ennyi

teríték is rákerülhet kétszer ennyi magyar számára aszta−

lainkra. Isten jó Gazda − valahol mi rontjuk el.

Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy bennünket

munkatársainak hívott el, hogy műveljük ezt a földet,

nekünk adta! De mi rosszul bánunk a nyersanyaggal!

Rosszul gazdálkodunk vele, mert vagy felhalmozzuk, vagy

a tengerbe öntjük az egyik felét. Ki tehet erről? A termést

megáldó Isten, vagy a búzát kiöntő spekuláns? Hányszor

mondják: "Hogy tehet ilyet az Isten?" − Isten tehette és

tette, hogy Paradicsomot teremtett, de mi ezt a paradicso−

mot időnként legázoljuk.

Isten mindenhova, mindenkinek odaküldi a szükségest,

csak valakik elfelejtik odaadni. Bizony rajtunk áll, hogy a

kenyerünk nem szaporodik! Isten most is hajlandó

megszaporítani, ha nem felejtünk el a magunkéból tovább

adni. Így lehetne, így kellene. A csoda lehetséges volna,

lehetséges ma is.

ÁMEN

Szűcs Zoltán plébános atya

Foto: Sárkány Mónika

Együtt volt Tarcal nemzeti ünnepünkön
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Képek a 2013. évi Tarcali Napról 

Turzul emlékmű koszorúzása

Helyi alkotók kiállításmegnyitója

Gold Dance Club TSE

Hidvégi Band Hegyköz Néptánc együttes

Fővédnök Dr. Mengyi Roland, a B.A.Z. megyei Közgyűlés

elnöke, beszédet mond
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EstHajnal zenekar Erdei Balázs motoros kaszkadőr

Gönczi Gábor és a Smile Show Time Band Sárkánylányok

Borkirálynőnk Iglai Vivien köszöntése 

Harlequin TSE

TT Dance tánccsoport 

4−5 oldali fotók: 

Girhiny Boglárka
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MEGNYÍLT!
Tarcalon, a Fő út 49. szám alatt 

(volt Széll doktor rendelő).
EZERMESTEREK BOLTJA!

Kínálatunk:

Autóalkatrész, autófelszerelés
Barkácsfelszerelés − Háztartási felszerelés

Kerékpár alkatrész − Kertészeti cikk
Munkavédelem − Vasáru − Villamossági cikk

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
ÉL−KO KFT.

Tarcal, Móricz Zs. u. 21./1.

06/20−232−11−84

Eladó
Családi ház a vasútállomáshoz közel. 3 szobás,

étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás, pincév−

el, kettő garázzsal. Irányár: 7,8 millió Ft

Érdeklődni: 06−47/380−196 06−30/568−2860

*

Telek 
Tarcal, Nagy Balázs út 1. szám alatti telek − 400

öl−  eladó. Érdeklődni: Ugyan itt  v. telefonon:

06−47/380−736

Összefogásból jeles
Ezúton szeretném megköszönni, hogy a XVIII.

Tarcali Nap rendezvényünket anyagi, tárgyi, szellemi

és/vagy tevőleges munkájával támogatták

képviselőtestület tagjai, dolgozók, vállalkozók,

magánszemélyek. 

ERKE− Esély és Részvétel Kh. Egyesület, Matyisák−

Vízkeleti Pincészet Tarcal, Majoros Birtok − Majoros

László Tokaj, Szabó József és Társa Tarcal, Szadai

György vállalkozó Tarcal, Szilágyi Péter alpol−

gármester Tarcal, Farkas László és neje Filkó Éva,

Török Károly Tarcal, Varga Lajos képviselő, Tarcal,

Varga Méhészet − Varga Lajos Tarcal,

„NEFELEJCS” Virág és Ajándék  Szerencs,

Háziasszonyok boltja − Bodnár László Rakamaz,

Tarcali Polgárőr Egyesület 

Külön köszönet illeti azt a közel 100 azaz egyszáz

főt, aki tevékenyen részt vett a lebonyolításban ele−

jétől majd‘ a végéig. Ki három órában, ki húszban,

feladatkörének megfelelően. Szorgalmasan, lelkesen

és igényesen végezték a rájuk bízott feladatokat.

Hálásan köszönöm!

Rendezvényünk sikeréhez valamennyiük segítsége −
munkája − adománya is nagyban hozzájárult.

Köszönjük!    D.A.

Jógatábor Tarcalon

Indiáról, jógáról, a jóga gyógyító hatásáról tartott előadásokat

követően Tarcal adott otthont idén jógatábornak. A speciális

mégis mindenki számára elsajátítható egészségmegőrző torna

rejtelmeibe nyáron az ország számos településéről érkezők mellett

a tarcaliak is bepillanthattak.

Selmeciné Bogdán Ágota és Selmeci J. Csongor minősített vezető

jógatanárok, Magyar Jóga Akadémia vezetői, Iyengar Jógatanárok

szervezésével és vezetésével augusztus első felében hét napon át

zajlottak a foglalkozások. 

Jógagyakorlások terápiás szemlélettel betegségek kezelésére

adtak részletes tanácsot − gerincproblémák, női problémák,

fejfájás, anyagcsere és hormonális zavarok, immunrendszer

erősítés, légúti−allergiás megbetegedések, magas vérnyomás−

szív−és érrendszeri megbetegedések. Minden alkalommal egy

betegségcsoporttal foglalkoztak kitérve az okokra, a mozgássorra

és a táplálkozásra is. Írásos anyagot is kaptak a résztvevők.

Néhányan Tarcalról és a környező településekről is eljöttek egy−

egy alkalommal.

A táborba Veszprém, Jászberény, Pécs, Várpalota, Abaújszántó,

Budapest, Vecsés  stb településekről érkeztek.  A reggeli és késő−

délutáni foglalkozások között igyekeztek megismerni Tokaj−

hegyalja és környéke fontosabb látnivalóit. Nekem jutott az a

megtiszteltetés, hogy elsősorban Tarcalt, majd pedig Szerencs,

Boldogkőváralja, Tállya, Sárospatak, Sátoraljaújhely−Széphalom,

Tokaj nevezetességeit mutathattam meg, illetve szerveztem meg a

kirándulást. Öröm volt látni, mennyire tetszik ez a vidék szá−

mukra. Természetesen a borok világában is elmélyültek, ki ki vér−

mérséklete szerint. Terápiás kóstolónyi adagot mindenki vitt haza.

Bízom abban, hogy jövőre is visszatérnek a kedves vendégek s

mindenki hoz magával valakit.                                       D.A. 
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

az AUGUSZTUS hónapban 
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

szeptember 5. Viktor
szeptember 9. Ádám
szeptember 12. Mária
szeptember 15. Enikő
szeptember 16. Edit
szeptember 21. Máté
szeptember 29. Mihály

Szeptemberi jeles napok
Szeptember 1.: A II. világháború kitörésének emléknapja. A náci

Németország megtámadja Lengyelországot. (1939)

− Első tanítási nap az iskolákban.

− Szeptember első vasárnapja. Bányásznap Magyarországon.

Szeptember 5.: Lőrinc napja. Elődeink tapasztalatai szerint: „Lőrinc belepisil

a dinnyébe”, az ettől a naptól ízét veszti, különösen ha esik is az eső. Egy gö−

cseji hiedelem szerint az eső − ha megáll a keréknyomban − a szőlő levét

gyarapítja. E napon az őszi időjárásra és termésmennyiségre is következtettek:

ha szépen sütött a nap, hosszú őszre és éppen ezért gazdag, jól megérett

gyümölcstermésre számítottak − ahogy mondták: „Lőrinc napja ha szép, sok a

gyümölcs és szép.”  Hőgyész német szőlősgazdái nem dolgoznak a hegyen

ezen a napon, hogy Lőrinc tartsa távol a jégverést.

Szeptember. 8.: A keresztény hagyományok szerint, Szűz Mária születésnap−
ja. − A Büntetés−végrehajtás napja Magyarországon. 

− Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. Ez a nap ráirányítja a

figyelmet az írástudatlanság problémájára. Minden évben ezen a napon az

UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és

legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen.

Szeptember 14.: A keresztény egység napja. 1996 szeptembere óta tartják az

ezeréves fennállását ünneplő Pannonhalmi főapátságban.

Szeptember 16.: Az ózon világnapja. Magyarország 1989−ben csatlakozott,

ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán

sikeresnek mondható. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vál−

lalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek

gyártását, kereskedelmét, és használatát. A Jegyzőkönyvet aláírók minden év

szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több

olyan intézkedést hozni, mely az ózonréteg eredeti állapotának gyors vissza−

állítását segíti elő.

Szeptember 18.: Rokkantak napja.
Szeptember 20.: 1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember 20−án

tartjuk A GYERMEKEK VILÁGNAPJÁT, elsősorban a fejlődő országok gyer−

mekeinek támogatására.

Szeptember 21.: A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984−től

minden évben ezen a napon ünneplik A MAGYAR DRÁMA NAPJÁT, annak

emlékére hogy 1883−ban ezen napon volt Madách Imre „Az ember tragédiá−

ja” című drámai költeményének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A

művet Paulay Ede állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a

magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint, hogy

ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására.

− A béke nemzetközi világnapja.Az ENSZ Közgyűlése arra kérte az orszá−

gokat, hogy tekintsék ezt a fegyverszünet és az erőszakmentesség napjának.

− Az ALZHEIMER VILÁGNAP megrendezését 1994−ben kezdeményezte − az

Egészségügyi Világszervezet támogatásával −  a Nemzetközi Alzheimer

Társaság.

Szeptember 23.: A csillagászati ősz kezdete az északi féltekén. A meteoroló−

giai ősz Európában már szeptember elején beköszönt.

Szeptember 26.: A nyelvek európai napja. A programok célja, hogy felhívják

a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és

együttműködések fejlesztésére és a kulturális különbségek megőrzésére.

Szeptember 30.: Benedek Elek születésnapja − a népmese napja. A nap célja,

hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó

szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon

megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek

meséi felé.

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre

gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük

birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott,

élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő,

mesebeli kincseket!”

− Takarítási világnap. Szeptember második vagy harmadik hétvégéje.

PROGRAMOK,

RENDEZVÉNYEK 

AUGUSZTUS

augusztus 22. 15 h Szerencs és Környéke

Takarékszövetkezet közgyűlése 

Helye: Borfalu

augusztus 28. 16 h Hegyközségi közgyűlése         

Helye: Borfalu

SZEPTEMBER

szeptember 3. 10−12 h ZHK fogadóóra

szeptember 6. 17 h Világörökségi Konferencia −

meghívásos

Helye: Borfalu

szeptember 10−14. HAT−MAIT alkotótábor 

szeptember 11. HAT−MAIT alkotói kiállítás

megnyitója

Helye: Borfalu konferencia terem

szeptember 13. 17 h HAT−MAIT − irodalmi est 

Helye: Borfalu konferencia terem

szeptember 22. 15 h. Egyháztörténeti kiállítás

Helye: Borfalu

szeptember 28. 14 h „A mese az kell” 

− mesedélután a népmese napja alkalmából

*

A RENDEZVÉNYEKRŐL

RÉSZLETES  PROGRAM 

plakátokon, szórólapokon, Tarcal

honlapján olvasható!
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S p o r t
Rajtol a Megyei III−ban a Tarcal FC 

A Tarcal FC labdarúgó csapata a megye III. Zemplén

csoportjában folytatja.  Sajnos a szövetség nem a

nekünk legideálisabb Miskolc Észak csoportba sorolt

minket, hanem a Zemplén csoportba.  Itt 14 csapat

indul, melyek jelentős része nagy távolságra van

tőlünk. A bajnokság augusztus 31−szeptember 1−i

hétvégén indul. A hazai mérkőzéseink vasárnap

kerülnek megrendezésre. A csapat jelentős változáson

ment keresztül, de bizakodom benne, hogy a szezon

eleje nem az összeszokással fog eltelni.

Távozók: Szegedi Krisztián, Fülöp Gábor, Antóni

László (Bodrogkisfalud SÉE), Kádas János, Klenyár

András (Mezőzombor FC), Mutila Márk (Tállya

KSE), Pásztor Krisztián (Tokaj FC), Babos Rafael,

Balogh Gergő, Kovács János, Novák István, Tóth

Aladár, Vadászi Előd, Vadászi Gusztáv (Taktaszada),

Dócs Norbert (Tiszalök), Sárosi Gábor, Ónodi Csaba

külföldön dolgozik.

Érkezők: Bodnár József, Komlósi Róbert, Varga

György (Taktakenéz SZSE), Bényei Szilárd, Csáti

József, Komáromi Dániel (Tiszaladány KTPSIE),

Csukás József, Horváth Ferenc (Bodrogkisfalud

SÉE), Gönczi Péter, Radics Mihály, Sinka Dániel,

Tóth Dániel (Szerencs VSE), Kovács Attila (Mád

FC), Nagy Zsolt (Györgytarló SE), Papp Sándor

(Novajidrány SK), Bacsi Norbert új igazolás.

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba elnök

Óvodai hírek
Tájékoztatjuk azokat a Tisztelt Szülőket, akik gyer−

meküket a 2013/2014−es tanévben először hozzák óvodá−

ba és bölcsődébe, hogy 2013. augusztus 26−án 16 órai

kezdettel szülői értekezletet tartunk az óvodában.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Várjuk az iskolába induló elsős gyermekeket az évnyitó

műsor próbájára, 2013. augusztus 29−én csütörtökön

9.30−ra az óvodába

Tóth Gyuláné

intézményvezető

Tam−tamtól a seregély riasztásig
A Zempléni Fesztivál keretén belül Tarcalon a Talamba

Ütőegyüttes adott emlékezetes és hangulatos  koncertet a

rendezvénytéren. 

Tradicionális műsoruk,

címéhez hűen kultúrákon

és kontinenseken átívelő

Talamba szerzemények

szórakoztató válogatását

hallhattuk, melyből nem

hiányoztak a komikus ele−

mek sem. Magyar nép−

dalok, balkán dallamok,

afrikai ritmusok szólaltak

meg az általuk használt

számtalan ütőhangszeren,

nem mindennapi látványt is nyújtva ezzel az igényes

zenekedvelőknek és a könnyedebb műfaj rajongóinak

egyaránt. Záró műsorszámuk stílusosan hegyaljai ihletésű

volt, valamennyiünk nagy derültségére. A koncert után

vendégeinket, a hallgatóságot finom csülkös cipóval és

pohár borral kínáltuk. Kellemes nyáresti koncert volt!

D.A.

A Rendőrség Körzeti  

megbízott 

(KMB) 

telefonszáma:

+36−30/900−77−49 

A Talamba együttes a nagy sikerű koncert közben


