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A hónap igéje: 

„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek.”
/Neh.8,10b/

Szeptember − Őszelő
A nyár lassan adja át a stafétabotot. Még maradni akar! Mi sem bánjuk,

jó emlékeket őrzünk róla. Még mindig bőséggel teríti asztalunkat. E

bőségből vajon mit teszünk el későbbre? Kell−e spájzolnunk a régi

módon és mennyiségben? Bizony a kereskedelem árubősége arra

ösztönöz, hogy nem. Nem? Van−e olyan finom a bolti, mint a nagyi,

anya lekvárja, befőttje, savanyúsága? Ezt döntsék el Önök. Legyen bár−

mennyire is fejlett, korszerű az élelmiszeripari technológia, soha nem

tudja a „házi” ízeket, amire otthon képes az ember.

A kényelemszeretet, a szabadidő gyarapodása persze kedvez a

kereskedelemnek. Ezt jó reklámszövegekkel bele is sulykolják az

emberekbe. 

Menj, vedd, több időd lesz másra! Valóban? Hogyne! Ami időt már

nem a konyhában töltesz, azt a szobában a tévé előtt fogod. Éljen a

szabadidő! 

Na de itt a Szeptember, az első „emberes” hónap. Rákot, csigát nem

eszünk, a földre már nem ülünk! Van aki még emlékszik ezekre az

intelmekre? Bizony sok−sok bölcs tapasztalatot már a feledés homálya

fed. 

Szeptember az iskolakezdés hónapja is.  Újból gyerekzsivajtól lett han−

gos az alma mater. Életbe lépett az új Köznevelési Törvény, ahogy ezt

a gyerekes szülők tapasztalhatták. A változások elfogadása, „felfogása”

sosem zökkenőmentes. A résztvevő feleken múlik, mennyire tudják a

döccenőket elsimítani. Az élet zökkenőinek elsimítási technikáját

egyrészt a családban, jórészt az iskolában kell megtanulni. Kellene!

Nem biztos, hogy jó tanulók vagyunk e téren. Sajnos egyre több példát

látunk az intoleranciára, a meg nem értésre.

Szeptember a 2. világháború kitörésének hónapja is. Kevés megem−

lékezést hallottunk ez időben. Bizony, már 74 éve volt, és igen súlyos

megpróbáltatása volt ez az emberiségnek. Ezt nem szabad elfelejteni

egy nemzedéknek sem. Mint ahogyan a „Pákozdi” győzelmet sem,

amely 1848. szeptember 29−én sorsfordítója volt a március idusán

elkezdődött forradalomnak.

Szeptember a napéjegyenlőség hónapja is. 23−án egyformán tizenkét

óra hosszú lesz a nappal és az éjszaka. Utána itt az északi féltekén

sajnos egyre rövidebbek és egyre hűvösebbek lesznek a nappalok. Erre

is fel kell készülni! Bár a Föld úgy általában a felmelegedés idősza−

kában van, azért még Tél tábornok nem adja fel olyan könnyen. 

Szeptember Szent Mihály hava is. A régi regulák szerint vége a szabad−

ban tartásnak, a jószágokat beterelték a legelőkről. Elkezdődik a szüret.

A téli gyümölcsök most kerülnek le a fákról. A szüret vidám hangjai,

no és a seregélyek hadai szállnak a szőlőtáblák felett. A szőlő meta−

morfózisából majd a pincék mélyén megszületik a finom bor. Egy szó−

val az ősz első hónapja is vidámra sikeredhet. Jó átmenetet képezve a

szép meleg nyárból. Kicsit belegondolva a hónap igéjébe, ez

Mindnyájunknak sikerülhet.

Baracskai László 

polgármester

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
A Képviselőtestület 2013. évi Munkaterve szerint

augusztus hónapban a képviselők nem üléseznek,

ennek ellenére, halaszthatatlan döntések

meghozatala miatt egy rendkívüli ülés erejéig

összehívták a Képviselőtestületet.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő−

testületének a 2013. augusztus 8−án megtartott

rendkívüli ülésének első napirendi pontja egy mi−

nimális méretű önkormányzati tulajdonban lévő

zártkerti ingatlan megvásárlása iránti kérelem tár−

gyalása volt. Az ülés következő napirendje során a

Képviselőtestület a Fő u. 49. szám alatti (volt Szél

féle lakás) bérbevétele iránti kérelmet tárgyalta.

A Képviselőtestület a harmadik napirend keretében

a horvátországi Supetar város testvér települési

megkeresését vitatta meg, és úgy foglalt állást,

hogy még nem tartja időszerűnek a horvátországi

testvér települési kapcsolat felvételét.

A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok

között határozott arról, hogy a 2013. július 11−i

viharral kapcsolatosan felmerült védekezési költ−

ségekre nyújtsanak be vis−maior támogatási igény−

bejelentést. A védekezési költségek összességében

1.723.931,− Ft−ot tettek ki, ennek 10 %−át saját for−

rásként az önkormányzatnak kell biztosítani.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában −

a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Felhívás a Tarcali Értéktár

feltöltésére
Tisztelt helyben lakó és elszármazott tarcaliak!

Az Országgyűlés megalkotta a 2012. évi XXX.

törvényét a hungarikumokról és a magyar nemzeti

értékekről. E törvény szellemében az alapkövet a

települések, a helyi Értéktáruk kialakításával teszik

le. Ezekből az arra érdemes részek kerülnek bele a

megyei, majd az országos Értéktárba.

Világörökségi településként a tarcali Értéktár, egy−

ben a Tokaj−hegyaljai Világörökségi Értéktárat is

gazdagítja. A Képviselőtestület úgy gondolja ezt a

feladatot közösen a lakosság bevonásával kell

megoldanunk.

Feltéve, ha a patriótaérzésű Tarcaliak, ebben

hathatós segítségükkel közreműködnek?

Bízunk benne, hogy Önök ebben, segítségünkre

lesznek!

Miért is? 

(Folytatás  a 3. oldalon)
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Születés
2013. augusztus

Borai Mirella 2013.08.05.

Szülei: Bora Csilla, Damu Aladár

Lakatos László   2013.08.05.

Szülei: Lakatos Mónika, Borai László

Kertész Dominik 2013.08.10.

Szülei: Feke Mária, Kertész Ferenc

Damu Petra 2013.08.20.

Szülei: Horváth Szilvia, Damu Béla

Csernyei Áron 2013.08.22.

Szülei: Szász Angéla Mónika, Csernyei József

Gratulálunk a szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Halálesetek:
2013. augusztus hónap

− Fábián Károly (született: 1966.)

volt Tarcal Kossuth u. 9. sz. alatti

lakos, elhunyt augusztus 21−én, 

− Takács István Sándor (született: 1924.)

volt Tarcal Szondi u. 11. sz. alatti lakos 

elhunyt augusztus 27−én, 

− Tokaji Gyula (született: 1941.)

volt Tarcal Vasút u. 11. sz. alatti lakos, 

elhunyt augusztus 30−án.

Részvétünk a gyászoló családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakövvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés 
2013. augusztus

− Braun Tamás és Buzai Katalin miskolci lakosok 

augusztus 3−án,  

− Kappelmayer Tamás törökbálinti és Takács Zsuzsa 
bekecsi lakosok augusztus 9−én

− Mester Zsolt és Motkó Hedvig tiszaújvárosi lakosok 

augusztus 10−én 

− Iványi Tibor és Szakács Szilvia nyíregyházi lakosok 

augusztus 22−én,

− Danila Tibor és Török Alíz tarcali lakosok 

augusztus 24−én,

− Váradi Mihály és Szedmák Szilvia miskolci lakosok 

augusztus 31−én 

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség:

Hatputtonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  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. október 18.

Tarcali Hírek

Közlekedj Okosan!
Bizonyára észrevették már, hogy a Posta és

Takarékszövet közötti zebránál kicsit furcsa a lámpa

fényváltási szisztémája.

Valóban másképp működik, ezért oda kell figyelni!

Első és legfontosabb szabály maradt a régi: a gyalogos

átkelési szándékát a lámpaoszlopon lévő nyomógombbal

tudja biztosítani. Csak a zöld jelzésnél léphet az úttestre.

Miért is?

Az Önkormányzat, hogy lassítsa a forgalmat, sebesség−

mérő radart szereltetett a lámpákra. A 40 km/óra

sebességet túllépő járműveknél a radar segítségével a

lámpa PIROS−ra vált. Sávonként külön−külön szabályoz.

Ezért fordulhat elő, hogy a szabályosan közlekedő oldal

mehet, a gyorsan hajtó pirosat kap.

A megálló jármű ne tévesszen meg egy gyalogost sem!

Ekkor a piros jelzés csak nagyon rövid idejű. Ennek

ellenére mégis van olyan gépkocsivezető, aki a piros

jelzést figyelmen kívül hagyva átzúg a zebrán. Ez a nagy

veszély!

A Rendőrség felé jeleztük a radar felszerelését, és fel−

hívtuk a figyelmüket a renitens gépjárművezetőkre.

Ígéretet kaptunk a fokozottabb ellenőrzésre.

A piros lámpán való áthaladás egyébként 300.000

Forintos büntetést von maga után. Gyalogosoknak ez

30.000 Ft−ba kerülhet. 

Kérem a gyalogosan közlekedőket, ne az álló gépko−

csikat figyeljék, hanem csakis a lámpát! Csak a szabad −

ZÖLD − jelzés esetén használják a zebrát! Az Árpád

utcáról kikanyarodó gépjárművezetők a Stop táblára

vonatkozó KRESZ által előírt szabály alapján kanyarod−

janak ki a Fő utcára! Ne a lámpát nézzék! 

Kérem, figyeljenek oda, és figyelmeztessenek másokat

is, főleg a gyerekeket!

Balesetmentes közlekedést kívánok Mindnyájuknak!

Baracskai László 

polgármester

A Rendőrség Körzeti  

megbízott 

(KMB) 

telefonszáma:

+36−30/900−77−49 
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Felhívás a Tarcali Értéktár feltöltésére
(Folytatás az első oldalról)

Úgy gondolom egy néhány tagú „bizottság” valószínűleg nem

talál meg minden értéket. Ez természetes, hiszen vannak

rejtőzködő, lappangó értékek, amelyek nem annyira tűnnek ki,

hiszen nap, mint nap találkozhatunk vele.

Ezért kérjük az Önök segítségét!

Szeretnénk e munkát nagyjából 2014. január közepére

elvégezni. Az értéktári javaslataikat személyesen, vagy írásos,

elektronikus formában is megtehetik.  

A munkát Guth Ferenc fogja össze a Tarcali Közös Önkor−

mányzati Hivatalban, de az újság szerkesztőjének, Kovácsné
Drozda Arankának, vagy akár nekem, akár a Képviselőtestület

Tagjaihoz is eljuttathatják a javaslataikat. 

Az írásos (elektronikus) címek pedig az alábbiak:

− ado@tarcal.hu, guthferi@freemail.hu

− drozda.aranka@gmail.com

− polgmest@tarcal.hu

Az értékek maghatározásához az alábbi lehetséges témakörök

nyújthatnak segítséget:

− Magyar személyek

− Helyi születésű−kötődésű irodalmárok

− Helyi születésű−kötődésű sportolók

− Helyi születésű−kötődésű művészek

− Művészeti alkotások

− Irodalom − népmesék, könyvek, dokumentumok

− Zenei alkotások, tánc

− Színház − és filmművészeti alkotások

− Kézművesség, iparművészeti tárgyak

− Épített környezet − múzeumok, templomok, védett épületek,

hidak, kutak, pincék, illetve minden épített objektum, aminek

helyi tájértéke van

− Találmányok, alkotások

− Kézművességben, kézműiparban használt egyedi megoldások

− Néprajzi tárgyúak

− Népi hangszerek

− Népi munkaeszközök, építészeti megoldások, bútorok

− Népművészet

− Ősi magyar hitvilág

− Magyar hagyományok és ünnepek

− Élelmiszerek

− Ételek, italok, gyógyhatású szerek

− Őshonos és nemesített állatok

− Őshonos és nemesített növények

− Szép tájkép kilátó pontja

− Kiemelkedő helyi természeti értékek

Számítunk az Önök segítségére! Legyen mindenki egy kicsit

helytörténész! Itt a lehetőség a még élő idős tarcaliaktól, azokat

az ismereteket begyűjteni, amelyek lassan feledésbe merülnek

vagy elvesznek. Bízunk abban is, hogy az idősebbek mellett a

fiatal generáció fantáziáját is megmozgatja ez a kutatási

lehetőség. Megmutathatják, hogy mennyire érdeklik őket

szülőhelyük dolgai, múltja. Bízunk mindenkiben! Bízunk a

Tarcalhoz való patrióta − ragaszkodásukban! Bízunk a „tarcali”

büszkeségükben!

Hívjuk Önöket e nemes feladatra!  Az Önkormányzat nevében:

Baracskai László

polgármester

Körösfői barátaink és a T.T. Dance közös

műsora Tarcalon
A SAMI (Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola) meghí−

vására Sárospatakon vendégeskedett  Erdélyből,

Körösfőről  egy 30 fős delegáció, 2 néptánccsoport egy

gyerek és felnőtt, és az őket  kísérők, köztük Péntek

László Körösfő alpolgármestere. 

Mi a T.T. Dance tánccsoport (20 fő Tarcalról) május végén

vendégeskedtünk náluk (3 napot töltöttünk  ott). A  szívé−

lyes vendéglátást és azt a sok−sok szeretetet, amelyet mi ott

kaptunk, próbáltuk  visszaadni 13−án pénteken, egy délutá−

ni  ill. esti  vendéglátás keretében.  Barátaink pénteken 5

órakor érkeztek Tarcalra, és rögtön egy borkóstoláson vet−

tek rész az Andrássy Kúriában. Este 7  órától közös műsort

szerveztünk a Borfaluban. Az este, a visszajelzésekből ítél−

ve jól sikerül, hiszen  egy másfél órás műsort sikerült ösz−

szehoznunk, ahol az erdélyi és magyar néptánc mellett jól

elfért a  modern tánc is. A műsorban az óvodásoktól, egé−

szen a felnőtt néptáncosokig mindenki képviseltette  ma−

gát. A végén pedig a magyar össz−csárdást mindenki egy−

aránt járta a színpadon. Köszönet  Kosárkóné Ági óvó né−

ninek, aki felkészítette óvodásait (Hajdú Lara, Skara Milán

néptánc), köszönet  Kosárkó Grétának és partnerének Kán−

tor Patriknak a szép népdalért és néptáncért, a T.T. Dance

tánccsoportnak  a műsorért,  szüleiknek a szervezésért  és

végül köszönet azoknak, akik eljöttek  és képviselték

Tarcal lakosságát eme baráti rendezvényen, − mint nézők.

Hála Istennek nem kellett  szégyenkeznünk, tele volt a

Borfalu. Az este vacsorával, jó hangulatú beszélgetéssel és

a gyerekeknek  egy rövid discóval zárult. Köszönöm azok−

nak a „tarcaliaknak” akik kéretlenül felajánlásukkal  segí−

tették e rendezvényt: Tarcal Község Önkormányzata,

Andrássy Pincészet, Komlóssy Sándor és neje, Tóth

Győzőné, Varga Judit, id. Andrássy György és neje,

Kovács Attila és neje, Melegné Liszkai  Katalin, Géczy

András, Szabóné Pataky Judit, Csománé Németh Emese,

Kovács Krisztián (hangosítás,  discó)  a Borfalu dolgozói

és a fellépő gyerekek szülei. Reméljük sikerül jövőre ismét

találkozni, közös műsort előadnunk Körösfőn és itt

Tarcalon is!

Lovasné Tóth Judit

T.T.Dance csoportvezető
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2013. október 11. Péntek

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok

10.00 Szüreti−Cool−Túra − szüreteljen együtt Magyarország

Borkirálynőjével!

Tarcali Agora − Szabadtéri Színpad

14.30 JUMP ROCK BAND Együttes élő koncertje 

16.30 Sztárvendég: TORZSA GABI a VOICE

felfedezettjének műsora

17.15 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŁÓDŹ táncegyüttes műso−

ra − Lengyelország

17.45 Sztárvendégek: VARGA FERENC és BALÁSSY

BETTY műsora

18.30 „BorKIRÁLYNŐmustra” − az Országos Borkirálynő

jelöltek bemutatkozása 

19.00 Sztárvendégek: DÍVÁK ESTÉJE − TÓTH VERA és

RADICS GIGI ÉLŐ KONCERTJE

21.30 Agóra Disco 

23.00 Program zárása

Andrássy Rezidencia Wine & Spa

20.00 Borkirálynők Bálja 

Kísérő rendezvények

„Hatputtonyos Borfalu”

9.00−14.00 Mustoló − a szőlőfeldolgozás menete − interaktív

foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

14.00−18.00 Tarcali Múzeum Helytörténeti kiállításának

megtekintése

14.00−18.00 Kézműves foglalkozások és Népi játszóház

14.00−18.00 Bor−Cool−Túra − borkóstolóval egybekötött

„Tarcali Séta”  

Tarcali Agora − Piactér

8.00−12.00 Helyi Termék Piac

10.00−18.00 Fesztiválvonat

14.00−23.00 Kirakodó vásár

14.00−23.00 Bortér és Gasztroudvar 

2013. október 12. Szombat

Andrássy Pincészet − „BorOlimpia” 

10.00 „BorOlimpia” az Országos Borkirálynő jelöltek

részvételével 

Tarcali Agora − Szabadtéri Színpad

14.00 „BorKIRÁLYNŐmustra” − az Országos Borkirálynő

jelöltek bemutatkozása

14.30 Fesztivál a Fesztiválban − I. Hegyalja Nemzetközi

Táncfesztivál 

Közreműködnek:

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŁÓDŹ − Lengyelország

CENTAR TRADICIJSKE KULTURE VARAZDIN −

Horvátország  

Hegyköz Táncegyüttes − Sátoraljaújhely

ONE LIFE DANCE Táncszínház − Sátoraljaújhely

16.30 Sztárvendégek: 4FOR DANCE TÁNCEGYÜTTES

műsora

17.30 Sztárvendégek: HERCZKU ÁGNES és NIKOLA

PAROV ÉLŐ KONCERTJE

19.00 BorParty − LKBeat Együttes élő koncertje

Közben RETRO SZTÁRFELLÉPŐK: 

20.00 V−TECH − KEFÍR 

21.00 FIESTA − CSORDÁS TIBOR

23.00 Program zárása          

Kísérő rendezvények

„Hatputtonyos Borfalu”

14.00−18.00 Tarcali Múzeum Helytörténeti kiállításának

megtekintése

14.00−18.00 Bor−Cool−Túra − borkóstolóval egybekötött

„Tarcali Séta” 

13.00−19.00 JÁTÉKORSZÁG 

(arcfestés, óriás csúszda, trambulin, elektromos kisautók,

akadály pálya csúszda, ugráló vár)

Tarcali Agora − Piactér

8.00−12.00 Helyi Termék Piac

10.00−18.00 Fesztiválvonat

14.00−23.00 Kirakodó vásár

14.00−23.00 Bortér és Gasztroudvar 

2013. október 13. Vasárnap

Gróf Degenfeld Kastélyszálló

10.00 Országos Borkirálynő Választás 2013 

Intelligencia, szőlészeti és borászati tesztek kitöltése, bor−

gasztronómiai ismeretek

Tarcali Agora − Szabadtéri Színpad

14.30 „Cintányéros cudar világ” nóta és operett show − élő

cigányzenekari kísérettel

Közreműködnek: Újvári Marika, Jenei Gábor, Süllyi Károly

előadóművészek 

Jeremiás Béla és Zenekara

16.30 ÜNNEPÉLYES KORONÁZÁSI CEREMÓNIA

Sztárvendégek:  

X−FAKTOR sztárok − 2011 VASTAG CSABA, 2012

KOCSIS TIBOR és 2013 CSOBOT ADÉL

19.00 Fesztiválzáró

Kísérő rendezvények

„Hatputtonyos Borfalu”

14.00−18.00 Tarcali Múzeum Helytörténeti kiállításának

megtekintése

14.00−18.00 Bor−Cool−Túra − borkóstolóval egybekötött

„Tarcali Séta” 

13.00−19.00 JÁTÉKORSZÁG 

(arcfestés, óriás csúszda, trambulin, elektromos kisautók,

akadály pálya csúszda, ugráló vár)

Tarcali Agora − Piactér

8.00−12.00 Helyi Termék Piac

13.00−18.00 Fesztiválvonat

14.00−19.00 Kirakodó vásár

14.00−19.00 Bortér és Gasztroudvar 

További információk:

A fesztivál honlapján: borkiralyno.szabolcsrendezveny.eu

honlapon

Tel: Tarcal Község Önkormányzata 47/580−444 és Tóth

Tamás 0620/292−2840

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT 

FENNTARTJUK!

Országos Borkirálynő Fesztivál
Tarcal,  2013. október 11−13.
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Szeretik Tarcalt
Igen, egyre több kisebb nagyobb közösség, családok,

baráti társaságok és magánszemélyek térnek vissza hoz−

zánk Tarcalra, és büszkén mondhatom, a Borfaluba is.

Szeretnek itt lenni, jól érzik magukat nálunk.

Így vannak ezzel a Hegyaljai Alkotók Társulása (HAT)

és a Magyar Alkotók Internetes Társulása (MAIT) tagjai

is. Immáron kilencedik(!) táborukat zárták elmúlt héten

egy remek irodalmi esttel. Az itt töltött egy hét, mint

mindig, kiállítással kezdődött. Az elmúlt év során

készült legjobb alkotásaikat állították ki a tárgyalkotók.

L. Gál Mária eddig mandalák sokaságával lepett meg

minket, most grafikákat hozott. A témák apropóját

kirándulásai, túrái adták. Kiváló munkák! Egypár fekete

vonal mit ki nem tud fejezni?! Majorváry Szabó Sándor

festményeiből hozott el hármat. Egymástól teljesen

elütő téma és színharmónia. Ötvösné Marika szokásos

üvegfestéseivel kápráztatta el a nagyérdeműt, gazdagon

díszített, különböző formájú palackjai mindig ámulatba

ejtenek. Ennyi gyönyörűséges virág hogyan is fér meg e

kis tárgyakon? Ő is meglepett! A nyáron el kezdett fes−

teni  olajjal, tájképeket. Szép színharmónia, remek

ecsetkezelés jellemzi. (Ja, hogy üveget már festett?! Az

messzemenően nem ugyanaz.) Sok sikert és élményeket

a folytatáshoz. Itt is bemutatkozott a helyi alkotók közül

Titkó Mónika, Szabó Attila és Kis Dávid Gergő.

Elhozták újabb munkáikat, de Ők sajnos nem tudtak itt

lenni személyesen. Remélem, jövőre megosztják

egymással tapasztalataikat a közös műhelymunka során.

A két csoport közötti kapocs Leskó Imre személye, aki

mindkét közösség tagja. Az alkotótábor szervezője,

motorja, lelke, a két társulat elnökségi tagja. Egyben

helyi alkotó: író, költő és fotós. Itt és most a kiállításon

legújabb (vagy mégse?!) fotóival mutatkozott be. Ötlet,

humor, jó szem és mindemellett szépség jellemzi képeit. 

A hét további része a táborlakók számára a megszokott

rendben zajlott: közösen töltött foglalkozásokon dic−

sérték − bírálták − okították egymást. Ellátogattak a

bodrogkeresztúri Idősek Otthonába és mindig

meghatódva, mély érzelmi benyomásokkal térnek

"haza" Tarcalra. Mindeközben a záró irodalmi estre

készültek, melyet Tarcal lakosainak adtak ajándékba.

Ezen est során saját versek, prózák, ismert és közismert

dalok hangzottak el, remekül szerkesztett formában.

Minden alkotó a saját művét adta elő, kivéve Vida dok−

tort, aki Romhányi versekkel lepte meg a nagyérdeműt. 

Már aki eljött! 

S itt álljunk meg egy gondolat erejéig! Szégyelltem

magam és azóta is szégyellem magam mindannyiunk

helyett. Rendkívül kevesen vették a fáradságot és jöttek

el az estre. Értetlenül állok e tény előtt! 

Mi, akik ott voltunk remekül éreztük magunkat. Nagyon

szép, tartalmas est volt. Mosolyogtató és elgondolkod−

tató, odaadó alkotások, produkciók. Én − és mondhatom

MI − remekül éreztük magunkat. Köszönjük az élményt!

Visszavárjuk tizedik alkalommal is az alkotótáborok

tagjait! 

Fotó és szöveg: D.A.

PROGRAMOK−RENDEZVÉNYEK 
2013. SZEPTEMBER

szeptember 27. 14 óra  „A MESE AZ KELL”

− vidám, sokszínű délután a népmese napja alkalmából

Helye: Községi Könyvtár

szeptember 28. ITTHON VAGY! MAGYARORSZÁG

SZERETLEK!

17 óra „Tarcali Római Katolikus plébánia kincsei” c.  egyházi

ereklyék kiállításmegnyitója 

18 óra Boldvai Cantus Firmus énekegyüttes koncertje 

Karnagy: Drótosné Mészáros Eszter

Rendezvények helyszíne: Tarcal− Hatputtonyos Borfalu Rákóczi

út 4.

szeptember 29. ITTHON VAGY! MAGYARORSZÁG

SZERETLEK!

20.30 óra Instrumentális zene

Népszerű dallamok Osztás Tamás és Viktória előadásában

21óra Fáklyás vonulás a Palackos Dombra 

21.30 Szent Mihály napi TŰZGYÚJTÁS zenei aláfestéssel a

Palackos Dombon

Közreműködik: SZAXOMATIC szaxofon kvartett 

szeptember 30. 17 óra LEADER FÓRUM

Aktuális ÚMVP pályázati lehetőségek − szakmai előadás és tanác−

sadás.  Előadó: Dr. Szemán Ákos munkaszervezet−vezető

Helyszín: Tarcal− Hatputtonyos Borfalu Rákóczi út 4.

2013. OKTÓRBER
október 6. 11 óra  ARADI VÉRTANÚK emlékfutás és csúcsfutás

Megemlékezés és rajt helye: Hősi Halottak emlékparkja

október 11−13. ORSZÁGOS BORKIRÁLYNŐ FESZTIVÁL

Részletes program  4. oldalon.

október 16. 13. óra AMIT A DROGRÓL TUDNI KELL

ismeretterjesztő előadás 

Előadó: Dr. ZACHER GÁBOR főorvos, toxikológus

Helyszín: Tarcal− Hatputtonyos Borfalu Rákóczi út 4.

október 22. 17 óra  EMLÉKÜNNEPSÉG az 1956−os  FOR−

RADALOM és a  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG kikiáltásának

évfordulója alkalmából.  Helyszín: Tarcal− Hatputtonyos Borfalu

Rákóczi út 4.

október 23. SENIOR SAKKVERSENY 

Helyszín: Tarcal− Hatputtonyos Borfalu Rákóczi út 4.

Programváltozás jogát fenntartjuk!      

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és

www.tarcal.hu oldalakon.

További információ kérhető: Kné Drozda Aranka 

06−30/458−73−01 vagy 47/580−008;    

drozda.aranka@gmail.com, kultura.tarcal@gmail.com
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A megyei III−ban  sem

megy...
Három meccs mérlege: 1 pont!

Sajnos csak 1 pontot tudott gyűjteni a csapat az

elmúlt három bajnoki fordulón. Még mindig

vannak hiányosságok a csapatban, értem ez alatt

azt, hogy nem minden−kinek lett kész a sportor−

vosi igazolása és egy pár játékos különböző

(iskolai, munkahelyi) okok miatt nem tudott a

csapat rendelkezésére állni. Bár vannak bíztató

jelek a csapat alakulásában, azért még meglát−

szik az összeszokás és az edzés, erőnlét hiánya.

Az elkövetkező mérkőzéseket a csapat

felzárkóztatására kell fordítanunk a jobb ered−

mény elérése érdekében. Az utánpótlás csap−

atunk sem a legfényesebben kezdte a szezont.

Két vereség egy győzelem a mérlegük. Az után−

pótlásunk jó képességű fiatal játékosokból áll,

nekik csak el kellene hinniük, hogy bátor

játékkal egymást segítve a csoport egyik

legjobb csapata lehetnek.

Megkérném az újságot olvasókat és a lab−

darúgást szerető szurkolókat, hogy minél

többen látogassanak ki mind az utánpótlás mind

a felnőtt mérkőzésre buzdítani a játékosokat.

Elindult a Tarcal FC hivatalos honlapja mely a  

http://tarcal−fc.webnode.hu/ címen érhető el.

Támogatói kártya igényelhető, mely ingyenes

belépést biztosít a hazai mérkőzésekre ára: 4000

Ft. Érdeklődni Soltész Csabánál lehet.

Eredmények:

Tarcal − Tiszaladány 0−5 Up.   2−4

Hercegkút − Tarcal 3−3 Up.   4−2

Tarcal − Bodrogolaszi 2−3 Up.   4−0

Állás:

Felnőtt: 

11. Tarcal 3     −     1      2    5−11     1

Utánpótlás:

7. Tarcal 3    1 −      2 8−8 3

Hajrá TARCAL FC
Soltész Csaba

NŐI − FÉRFI − GYERMEK

FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 34.
(A RÉGI PÓKA ÓRA− ÉS ÉKSZER ÜZLET HELYÉN)

Nyitva tartás:  Bejelentkezés alapján minden nap!

Árak: Pl. Férfi, gyerek vágás: 900 Ft./ Női vágás+szárítás

rövid: 2100 Ft, közepes: 2200 Ft.,hosszú: 2300 Ft./ Stb.

EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK:

− Hőillesztéses −, mikrogyűrűs −, mikrogyűrűre varrott

hajhosszabbítás  − Brazil keratinos végleges hajkiegye−

nesítés(Hajas Laci féle)  − Keratinos  hajszerkezet újraépítés

− Színleszedés (a festéket távolítja el a hajból)

HAJAT FELVÁSÁROLOK (40 CM−TŐL) !

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473  9052

MEGHÍVÓ 
A MESE 

AZ KELL 
címmel egy vidám 

mese−délutánra

Ezen a délutánon

kicsik és nagyok

megismerkedhetnek 

a „nagy mesemondó” híres meséivel és megnézhetnek

más magyar népmeséket is, lerajzolhatják kedvenc

mese−hősüket.

Megismerhetik. a könyvtárban található 

népmese−gyűjteményeket 

Az én legkedvesebb mesém − gyerekek mesélnek

gyerekeknek

Legnépszerűbb népmesék rajzfilmen − vetítés.

*
Helye: Községi Könyvtár − Tarcal, Árpád út 1. 

Ideje: 2013. szeptember 27. péntek 14 − 17 óráig

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

az október hónapban 
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

október 3. Helga
október 4. Ferenc
október 9. Dénes
október 15. Teréz
október 19. Nándor
október 21. Orsolya
október 22. Előd
október 23. Gyöngyi

Októberi Ünnepnaptár
Október 1.: Zenei világnap
Az idősek világnapja
Október 6.: Nemzeti gyásznap. Az Aradi vértanúk kivégzésének napja.

„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek

kell lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük

ellovagol.” (Ferenc József utasítása Haynau számára)

Október 9.: Postai világnap − 1874. október 9−én alapították az Általános

Postaegyesületet, az alapító országok között volt Magyarország is.

Október 15.: A Fehér bot napja.
Október 18.: A magyar festészet napja.
Október 23.: A Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe − az 1956−os for−

radalom kitörése. Az 1956−os forradalom Magyarország népének a

sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen foly−

tatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik leg−

meghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről

kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23−án, és a fegyveres

felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 11−én.

A köztársaság napja − köztársaság kikiáltása 1989. október 23−án

Október 24.: A magyar operett napja.
Október 31.: Őszirózsás forradalom. Az első világháború elhúzódása

miatt elégedetlenkedő katonák és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulá−

sokkal és sztrájkokkal kezdődő felkelése volt Budapesten és a

nagyvárosokban 1918. október 28−a és 31−e között. Nevét a katonák sap−

káján a császári címer helyére tűzött, a felkelés jelképévé vált őszirózsáról

kapta.

VI. Aradi Vértanúk Emlékfutás

Kegyeleti szabadidősport rendezvény 

T a r c a l

2013. október 6. vasárnap

Védnökök: 

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő

Baracskai László Tarcal polgármestere 

Butta László önkormányzati képviselő

Versenyközpont: Klapka György Általános Iskola 

Tarcal, Árpád út 1.

TÁV SZINT NEVEZÉS NEVEZÉSI  DÍJ     RAJT

1 km 80 m 10.15 − 10.45    200 Ft/fő 11.20

5,5 km 400 m 10.15 − 10.45   1000 Ft/fő* 11.45

*

A Spuri Kártya tulajdonosai 200 Ft/fő, a tarcali lakosok 500 Ft/fő

kedvezményt kapnak

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a  HŐSI EMLÉKMŰNÉL,

a rajtban: 11.00

Korcsoportok: 18 éves korig, 19−49 között, 50 éves és idősebbek

Díjazás: 

1. A hosszú távon az abszolút első férfinek és nőnek  SERLEG,  

2. A dobogósoknak a hosszú távon korcsoportonként ÉREM, 

3. Minden célba érkezőnek KITŰZŐ,

4. A legidősebb (50 év feletti) és legfiatalabb (14 év alatti) célba

érő futóknak (távonként) KÜLÖNDÍJ

TÁMOGATÓ:

Tarcal Község Ökormányzata

SZOLGÁLTATÁSOK:
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.

Nyitva:

H: 14−17 óráig

Sze.: de.: 9−12 du.:14−17 óráig

P: 14−18 óráig.

Könyvtáros: Kovácsné Drozda Aranka

LAKOSSÁGI FÉNYMÁSOLÁS

"Hatputtonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.

Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig

Feladatellátó: Ilosvainé Nógrádi Piroska

PC−SAROK − INTERNETSZOLGÁLTATÁS,

E−MAGYARORSZÁG PONT

Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola  fsz. 1.

Nyitva: H−P: 14−19 óráig; Szo: 14−18 óráig

Feladatellátó: Kovácsné Drozda Aranka

Nagyné Sárkány Mónika

HÍRDETÉSFELVÉTEL:

„Hatputtonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

Községi Könyvtár, Tarcal, Árpád út 1. Általános

iskola épülete fsz. 1.

Nyitvatartási időben

TARCALI HÍREK:

Lakossági hirdetés: 300 Ft

Közületi hirdetés: 500 Ft

TARCAL TV:

A díjszámítás egysége: szöveges hirdetés és rek−

lámfilm esetén egyaránt 30 másodperc.

Részletes díjak megtekinthetőek a Borfaluban

és  Tarcal község honlapján!

Kovácsné Drozda Aranka

Email: drozda.aranka@gmail.com

kultura.tarcal@gmail.com

Telefon:  47/580−008

KÖZMŰVELŐDÉSI

FELADATELLÁTÁS TARCAL

2013.
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S p o r t
Dr. Mezey György a tarcali Gyermekfoci Gálán

Szeptember 14−én második alkalommal rendezte meg a Gyermekfoci Gálát a Hegyal−

ja Tarcal Gyermekfoci Alapítvány a tarcali sportpályán. Öt település −

Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tiszaladány, Tokaj és Tarcal − óvodás és általános isko−

lás tanulói vettek részt a tornán.  A seregszemlének díszvendége és egyben védnöke

volt Dr. Mezey György mesteredző, volt szövetségi kapitány. Ugyancsak díszvendég

volt Balázs András az MLSZ B.A.Z. Megyei Igazgatóságának társadalmi elnöke,

Sajti Viktor az MLSZ B.A.Z. Megyei Igazgatóságának igazgatója. A rendezvény fő

célja megszerettetni a sportot − a labdarúgást, megtanítani egymás tiszteletét, az egy−

másért küzdeni tudást, hasznos szabadidő eltöltést kínálni a fiataloknak. 

A labdarúgó torna megnyitóján Baracskai László polgármester köszöntötte a vendé−

geket. Ezt követően a Hegyalja Tarcal Gyermekfoci Alapítvány alapítója Mészáros
László és Vinnai Károly az alapítvány elnöke kívánt sok sikert a versengéshez. Bártfai
Tibor az alapítvány titkára ismertette a  szabályokat és sportszerű versengést kívánt.

Mészáros László az elmúlt egy évben teljes szereléssel látta el a gyerekeket, melyet

most büszkén viselt valamennyi kisdiák. A bíráskodást Tóth Zsolt és Kovács Kriszti−
án az MLSZ által delegált játékvezetők, valamint Tomcsik István helybeli sípmester

látta el.  A több mint 90 diák körmérkőzéses formában, három korcsoportban mérte

össze tudását.  A legnagyobb figyelmet az a mérkőzés kapta, melynek a kezdőrúgását

a valamikori játékos majd mesteredző  és szövetségi kapitány valamint  MLSZ alel−

nök, napjainkban egyetemi tanár dr. Mezei György végezte el. E mérkőzést a tarcali

7−8. osztályos fiúk és a vendég válogatott csapat között zajlott, s az utóbbiak győzel−

mével zárult. A mesteredzőt el sem lehetett vonszolni a pálya széléről a meccs végez−

te előtt,  fel is figyelt egy−két ügyesen mozgó, „fejjel is játszó” fiatalra.

A torna sorrendje: Óvodás korcsoport: 1. Bodrogkeresztúr, 2. Tarcal II., 3. Tarcal

I.  3.−4. osztály: 1. Tokaj, 2. Tiszaladány, 3. Erdőbénye, 4. Tarcal, 5. Bodrogkeresztúr. 

7.−8. osztályosok: 1. Tarcal, 2. Bodrogkeresztúr, 3. Tiszaladány.

A jól megérdemelt díjakat − okleveleket, kupákat, érmeket, emléklapokat − a díszven−

dégek adták át a fiatalok nagy örömére.  A elfáradt gyerekeket és kísérőiket finom

ebéddel látták vendégül a szervezők. A mérkőzések közben a támogatók jóvoltából

péksüteménnyel és üdítővel pótolták a résztvevők a megfogyatkozott energiát.

Az alapítvány támogatói: Bártfai Tibor, Bártfainé Varga Györgyi, Mészáros László,

Leskó Imre,  Géczi András, Bűdi Zsolt,  Mocsári Mihály, Szaszák Béla, Vinnai Kár−

oly, Pataky Dezső, Kristóf András, Bársony János, Tomkovics István, Soltész Csaba,

Butta László,  ifj. Ungvári  Gyula, Kovács Attila,  Sárosi László , Sápi Zoltán, Kovács

Kálmán, Fábián Ferenc, Fábián Attila, Pataky Sándor Ákos, Szabó József, Baracskai

László, valamint  Tarcal Község Önkormányzata.  Ők azok, akik az alapítványi törzs−

tőkéhez anyagilag is hozzájárultak. 

Egyéb támogatóink: Tokajicum Borászat,  Királyudvar Kft. kft., Andrássy Borászat,

Matyisák −Vízkeleti Pince, Majoros Szőlőbirtok, Dorogi Pince, Vinnai Károly, Berecz

Zsolt, Sebesta  Sándor,  Butta László, Kovács Kálmán pince,  Meleg Miklós, Posta

Lajos, Andrási Józsefné,  Hornyák István, Hornyák László, Szívós József, Kissné Fási

Nóra, ifj Jerebák Gábor, Dobler János, Halász vegyesbolt, Andrássi György  Netty

zöldségbolt, Szilágyi Péter Magazin bolt, Szadai György  vállalkozó, Bodnár László

vállalkozó 100 ft−os bolt, Horkai Ottó, Rétiné Gulyás Katalin Virágbolt, Drozda Aran−

ka, Kovács Krisztián, Kikelet Napköziotthonos Óvoda  és nem utolsósorban a   Kony−

ha dolgozói.

Az Alapítvány vezetése köszönetét fejezi ki a támogatóknak és mindazon  embe−

reknek, akik valamilyen formában segítettek a rendezvény szervezésében és a za−

vartalan lebonyolításában! D.A.

Az utolsó „VB kapitány”
Mit kell tudni Tarcal díszvendégéről? Az alábbi pár sorban röviden közzétesszük!

Dr. Mezey György (Topolya, ma: Szerbia, 1941. szeptember 7.) labdarúgó, edző, a

neveléstudomány kandidátusa. Futball doktor! 1983 és 1986 között, valamint  1988.

ősszel a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya.  Edzői pályafutása során

kétszer nyert magyar bajnoki címet (Bp. Honvéd és Videoton), valamint ő vezette az

1986−os VB−n a magyar válogatottat. Már az előző − 1982. évi − VB−re jutásban is

nagy érdemei voltak Mészöly Kálmán − akkori kapitány −  munkatársaként.  Az edző−

képzés egyik vezető alakja. 1999−2000 és 2005−2006 között az MLSz alelnöke. Ő az

a kapitány, akinek utoljára (27 éve!) sikerült VB−re kijuttatnia  a magyar csapatot!

Képeinken felülről: a szervezők csoportképe,

a megnyitóra felsorakozott csapatok, dr.

Mezey György kezdőrúgás és díjátadás

közben

Foto:  D.A


