Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2013. június XVIII. évfolyam 6. szám
A hónap üzenete: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja
van rátok.” /1Pt5,7/

Június − Vakáció
A természet mint mindig, most is próbára tette az embert, aki önhitten azt
hiszi, uralkodik rajta, és megzabolázta. Június első felében hűvös és
csapadékos, igazi medárdi terheket kaptunk a nyakunkba.
A Dunán sosem látott magas árhullámot okozott a rengeteg eső. Szinte
óránként kerestük a híreket, most éppen mennyi a víz, még meddig
emelkedik. Rémisztő képek igazolták, hogy még mindig a víz az úr.
Bármerre néztünk, haptákba vágták magukat az országok, csakhogy a „Víz
úr” rendesen viselkedjen. Van ahol sikerültek az erőfeszítések, van, ahol
az utólagos kármentesítés oldja meg a gondokat. Gazdagéknál az állam
euró milliókat ad erre, míg nálunk az adományvonalakon összegyűlő mil−
liókból gazdálkodhatnak ezen a téren. Tény, hogy összefogással sok min−
denen úrrá tudtunk lenni. Az is látszik, hogy a bajban egymásba
kapaszkodva mégis csak eggyé tud forrni kis hazánk népe. Nem kellene ezt
„békeidőben” is gyakorolnunk? Egész tavasz folyamán nyűglődve
figyeltük a hektikus időjárást, szidtuk, hogy nem lesz gyümölcs, se zöld−
ség, hol fáztunk, hol melegünk volt. Most meg azt látjuk, hogy szépen utol
érte önmagát a természet. Igaz, hogy barack nem sok lesz, de a meggy−
magozást már kezdem unni! A múlt héten fulladtunk meg a hőségtől, a
kánikulától, most meg majdhogy nem vacogunk! Mi jó nekünk?!
Mindezek ellenére gondolom a diák sereg örül, hogy végre itt a vakáció.
Leteltek a vizsgák a nagyoknál, megvan az érettségi, és a kisebbek is
kikapták a bizonyítványukat. Hajrá Vakáció!
Csak óvatosan a vizekkel, a bringákkal gyerekek! Mindkettő veszélyes
üzem! A szüleitek mindig tudják, hogy merre jártok! No, nem az
ellenőrzés miatt, hanem hogy nekik is nyugodtan teljenek a munkanapjaik.
Élvezzétek a nyarat, jó pihenést kívánok.
Június Szent Iván hava. A szokásoknak megfelelően az idén is próbáltunk
színvonalas műsorral kedveskedni a tarcali közönségnek. Bár így utána
felmerül bennem, van−e igénylő−közönség egyáltalán nálunk?
Hiszen a rendezvényre nem kértünk belépőt, nagyszerű műsorok sorakoz−
tak egymás után: Harlequin pazar táncbemutatóitól a Ciráda zenekar
táncházáig. Rend és tisztaság a rendezvény téren. Igazán kellemes időjárás
volt. Csak épp a tarcali közönség hiányzott! Tisztelet a kivétel azoknak,
akik ott voltak és valószínűleg jól is érezték magukat. Ez legyen az ő
jutalmuk! Mielőtt túlságosan belemerülnék a helyzetbe, eszembe jut egy
tévéadás a közelmúltból. Bizonyára akik látták, azok megdöbbenve tapasz−
talták, hogy egy önálló életvitelre alkalmatlan, kéz és láb − nélküli ember
mégis mire képes. Ezt a fiatalembert úgy hívják, hogy Nick Vujicic. Az ő
szájából hallottam az alábbi mondatot: Azért kell hálásnak lennünk, amink
van, nem pedig dühösnek lenni azért, ami nincs.
Neki azt hiszem, ezt elhihetjük. Mi meg, akinek minden megvan az élet
éléséhez, állandóan csak nyavalygunk. Ajánlom megnézni, vagy elolvasni
Nick Vujicicot. Ha megfogadnánk a hónap igéjében megfogalmazott gon−
dolatot, kevésbé tennénk szóvá azt, amiért felesleges aggodalmaskodni.
Mindentől függetlenül, most a nyár kezdetén azt kívánom mindnyájuknak,
hogy a nehéz és fárasztó munkás napokat ne felejtsék el időnként fellazí−
tani egy−egy pihenőnappal. Egy−egy családi kirándulás, fürdőzés, bográ−
csozás, szalonnasütés férjen bele a nyárba!
Reménykedem, hogy az időjárás is harmonikusan szolgája napjainkat,
szélsőséges kilengések nélkül. Adja Isten, hogy így legyen!
Baracskai László
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal
2013. július 1−én (hétfőn) zárva tart,
az ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013.
május 16−án rendkívüli testületi ülést tartott. Az első
napirendi pont keretében a képviselők kiválasztották az
övárok projekt kivitelezőjét. A meghívásos közbeszerzési
eljárás keretében három kivitelező tett ajánlatot. A bíráló
bizottság döntése szerint mindhárom ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek találták, egyidejűleg az eljárást eredményesnek
nyilvánították. A közbeszerzési eljárás nyertesének a miskol−
ci székhelyű LASPED Kereskedelmi, Építőipari és
Szolgáltató Kft−t hirdették ki.
A következő napirendi pont a BORSODVÍZ Zrt. jegyzett
tőkéje leszállításának, az Alapszabály módosításának
jóváhagyása volt. A jegyzett tőke leszállítása és az alap−
szabály módosítása a BORSODVÍZ Zrt. törvényi
kötelezettsége, mivel az önkormányzatok közművagyonának
kiadása után, a részvények mögött lévő tőke lecsökkent.
Az indítványok, javaslatok között a Képviselőtestület döntött
a tokaji Többcélú Kistérségi Társulás új Társulási
Megállapodásáról, felhatalmazta a polgármestert az új
megállapodás aláírására. A képviselők döntöttek egy tarcali
ingatlanon fennálló építési tilalom törléséről, valamint a Fő
u. 49. szám alatti volt orvosi rendelő bérbeadásáról.
Az ülés végén a Képviselőtestület határozott a IV. Rákóczi
Autós Pálinkatúrára való benevezésről, illetve meghallgatta
a polgármester tájékoztatóját a központi orvosi ügyelet 2013.
július 1. utáni ellátása körüli fejleményekről. A tájékoz−
tatóból kiderült, hogy az ügyeleti ellátást július 1. után is a
jelenlegi szolgáltató fogja biztosítani, de a kedvező tár−
gyalási pozíció eredményeként az eddiginél alacsonyabb
összegű önkormányzati támogatás mellett.
Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének a
2013. május 30−án megtartott rendes ülésének első napirendi
pontja a Tokaji Rendőrőrs közrendről és a közbiztonság
helyzetéről szóló tájékoztatója volt. A Képviselőtestület
megállapította, hogy a település közrendje, közbiztonsága
2012−ben tovább erősödött, az itt élők biztonságérzete a
korábbi évekhez viszonyítva pozitív elmozdulást mutat.
Mindemellett az Őrsparancsnok és a Körzeti megbízott a
képviselők segítségét kérték, ugyanis a felderítésben, az
elkövetők kézre kerítésében a lakosság részéről nagyon
csekély együttműködést tapasztalnak.
A Rendőrség tájékoztatóját követően a képviselők a
Polgárőrség tájékoztatóját fogadták el. Egyidejűleg
köszönetüket fejezték ki az egyesület vezetésének, vala−
mennyi tagjának a település közbiztonsága érdekében
végzett önkéntes tevékenységért.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)

Tájékoztató a Képviselőtestületének munkájáról
A harmadik napirendi pont keretében a Klapka György Általános Iskola a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ keretén belüli működés tapasztalata−
iról szóló tájékoztatóját hallgatták meg.
Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület megerősítette korábbi
határozatában elfogadott döntését, mely szerint, ha 2013. június 30−ig sem történik ér−
demi változás a Tokaj−hegyalja−Taktaköz−Hernádvölgye Idegenforgalmi és Kulturális
Egyesület hosszútávon is fenntartható működtetésében, úgy a település egyesületi tag−
ságát 2013. július 1−el megszünteti.
Az ötödik napirend keretében a képviselők a Zempléni ZHK Kft. szétválásával kap−
csolatos előterjesztést tárgyalták meg. A Képviselőtestület a tervezett szétválási folya−
mattal kapcsolatos tervezetek, jelentések és javaslatok ismeretében hozzájárult, illet−
ve egyetértett a Zempléni ZHK Kft. szétválással/kiválással történő átalakulásához.
A Képviselőtestület következő napirendje a személyes gondoskodás körébe tartozó
alapellátások, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezési térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása volt. A képvise−
lők megállapították, hogy továbbra is elkerülhető a térítési díjak megemelése, sőt a
házi segítségnyújtás esetében térítési díj csökkentésre is lehetőség van. A képviselők
az indítványok, javaslatok között döntöttek a 80 év feletti egy− vagy kétszemélyes
háztartásban élő tarcali állandó lakosok 2013. évi II. és III. negyedévi szemétszállítá−
si díjának átvállalásáról, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. A Képviselőtestület
határozott arról, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására − a Tokaji Többcélú Kistér−
ségi társuláson keresztül − a mezőkövesdi székhelyű OXYTRANS Kft−t bízza meg,
összhangban a május 16−i testületi ülésen elhangzott tájékoztatóval.
A polgármester tájékoztatóját követően a képviselők döntöttek a Tarcal Posta előtti te−
rület parkosításáról. A terület a település központi részén található, de sajnos a posta
a parkosításra vonatkozóan saját forrásokkal nem rendelkezik, azt nem tudják elvé−
gezni, ezért az önkormányzat saját költségén átvállalja, a jelenleg gondozatlan terület
rendbetételét.
Az ülés legvégén határozatot hoztak egy tarcali lakos kérelméről, melyben az önkor−
mányzati étterem rendelkezésre bocsátását kérte, illetve döntöttek két 2006−ban meg−
kötött, de teljes egészében ki nem fizetett adás−vételi szerződés felbontásáról.

3. Rákóczi Autós Pálinkatúra
A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Önkormányzat május 12−én harmadik alkalom−
mal rendezte meg a Rákóczi Autós Pálinkatúrát, amelyet hagyományteremtő
szándékkal indított útjára 2010−ben.A résztvevők Szikszóról indultak Miskolcra,
ahonnan hivatalosan is elrajtol a mezőny. A túra fő célja − a megye értékeinek bemu−
tatása mellett − a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése a versenyzők, és ter−
mészetesen az érdeklődő népes közönség berkein belül. Ezen kívül lehetőség
kínálkozik arra, hogy megismerjék megyénk kiemelt turisztikai célpontjait, hogy a
későbbiekben visszatérve részletesebben is bebarangolják a vidéket.
A résztvevők különböző érdekes feladatokat teljesítettek. Volt többek között pálinka
felismerés, favágóverseny, paint ball. A verseny Tarcalt is érintette. A Gróf
Degenfeld Kastélyszálló parkjában lévő kerti sakktáblán három lépésben kellett a
versenyzőknek sakkot és mattot adni. A 8. állomáson Baracskai László polgármester
fogadta a versenyzőket. A Tarcali Patrióták fiataljai /Szopkó Kincső, Szilvási Katalin
és Sípos Gábor/ segítségével oldhatták meg a feladatot a résztvevő illusztris
vendégek. Képünkön Dr. Mengyi Roland a B.A.Z. megyei Közgyűlés elnöke igyek−
szik megoldani a feladatot Riz Gábor alelnök segítségével.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2013 május
− Kiss Rafael és Nagy Eszter tiszaújvárosi
lakosok május 18−án kötöttek házasságot
községünkben.

Gratulálunk!

Halálesetek:
2013. május hónap
− Terebes Istvánné
(sz: Sarkadi Julianna, 1935.) volt tarcali
lakos, elhunyt május 3−án,
− Andrássi Dávidné
(sz: Báthori Julianna, 1934.) volt Tarcal
Táncsics u. 21. sz. alatti lakos,
elhunyt május 13−án,
− Kovács Györgyné
(sz: Szántó Borbála, 1936.) volt Tarcal
Móricz Zs. u. 13. sz. alatti lakos,
elhunyt május 18−án,
− Kovács András (sz: 1953.)
volt Tarcal Babocsay u. 32. sz. alatti
lakos, elhunyt május 29−én,
− Petróczi Istvánné
(sz: Szadai Magdolna, 1933.)
volt Tarcal Könyves K. u. 25. sz. alatti
lakos, elhunyt május 31−én.
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakövvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
özv. PETRÓCZI ISTVÁNNÉ
− szül: Szadai Magdolna
temetésén megjelentek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára koszorút helyeztek.
Gyászoló Gyermekei

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztő−
ség: Hatputtonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/380−177
Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−
01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Bu−
dai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.
Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2013. július 20.
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Eguisheimi látogatók
A testvér települési kapcsolataink − belátom − nem a gyakori
oda−vissza látogatásokról szólnak.
Tavaly augusztusában a képviselő testület küldöttsége az elzászi
Eguisheim városában járva megújította a húsz évvel ezelőtt
kötött testvérvárosi szerződését. E látogatás folytatásaként
június 7−10 között fogadtuk az eguisheimi küldöttséget. E rövid
hétvégén a vendégek megismerkedtek Tarcallal és környékével
a képviselő testület kalauzolásával. 8−án szombaton este a
Hatputtonyos Borfaluban jó hangulatú borvacsorán ismerked−
hettek meg a helyi borászatok képviselőivel és boraikkal.
Vasárnap a TV−toronyból Hegyalja körpanorámáját mutattuk be,
majd a Hegyalja Piac, és a Degenfeld Pincészet és Kastélyszálló
megtekintése következett. Záró programként a Kikelet pincében
a Berecz házaspárnál hagyományos pincei borkóstolóval zártuk
a küldöttség programját.
A francia vendégek − a Polgármester Úr, a kedves Felesége, és
az egyik Alpolgármester Úr − gratuláltak a sok szép új épülethez,
érzékelve és értékelve községünk fejlődését.
Szeretném kifejezni köszönetemet azoknak, akik a sikeres
hétvégi program lebonyolításában közreműködtek és a
programokat támogatták.
Így: a kultúrműsor szereplőinek, Kosárkóné Áginak, hogy a
Hagyományőrzésből szép bemutatót tartottak. A Harlequin és
Gold Dance tánccsoportok nagylányainak, a színes produk−
ciókért. Az Andrássy Rezidencia, az Andrássy Pincészet, a
Dorogi Pincészet, a Kikelet Pincészet, a Majoros Szőlőbirtok, a
Tokajicum Borászat, a Degenfeld Kastélyszálló és Borászatnak
a támogatásukért és a bemutatott boraikért. Az üzemi konyhánk
szakács csapatának a finom menü elkészítéséért. A borvacsora
előkészítéséért, a díszítéséért, felszolgálásért Drozda Arankának
és csapatának. A Képviselő Testület tagjainak, akik a vendégek
programjain részt vettek. Nem utolsó sorban hálás köszönetemet
fejezem ki a kitűnő francia nyelvű tolmácsolásért Őri Péternek,
aki az érkezés első perceitől az elutazásig segítségünkre volt.
Remélem, hogy ez a látogatás alapja lehet egy szőlész−borász
szakmai kapcsolat kiteljesedésének, és más közösségi kapcsola−
tok is fejlődhetnek.
Baracskai László
polgármester

Régi gépek a nagyvilágból
Május végén nyílt meg Halász Endre régiséggyűjtő kiállítása. A
tárlaton a 20. században készült régi gépekből láthatott a vendég
egy kis válogatást a gyűjtő hatalmas tulajdonából. Háztartási
gép−matuzsálemek, híradástechnikai eszközök és számítógépek
sorjáztak a tarcali Borfalu kiállítótermében. Drozda Aranka a
megnyitóbeszédében méltatta a tulajdonos − gyűjtő elhiva−
tottságát, kitartását, mondhatni fanatizmusát. A Szerencsi Városi
Televízió is riportot készített a megnyitó végén a fiatal gyűjtő−
vel. Több mint háromszáz látogató csodálkozott rá − ismert fel −
találgatott a használati eszközök láttán. Kicsiknek és nagyoknak
egyaránt nagy élményt nyújtott a fiatal gyűjtő által megálmodott
és elénk tárt tárgyak sora.
Fotónkon a francia testvérvárosi delegáció tagjai érdeklődéssel
nézik a szokatlan kiállítást.
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HÍREK A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBŐL
Elsőáldozás a Tarcali Római Katolikus Templomban

„Különlegesen szép és lélekemelő ünnep minden esztendőben az
elsőáldozás napja” − ezekkel a szavakkal kezdte az ünnepi szentmise
bevezetőjét Szűcs Zoltán plébános atya június 16−án, amikor is 5 hit−
tanos gyermek járult először a szentáldozáshoz.
Plébános atya kiemelte: „A jövőt mutatja a mai ünnep, hiszen a gyer−
mekek mind a család, mind a nemzet, mind pedig az egyházközség
életében a jövőt jelentik. Isten külön áldása, hogy vannak szülők, akik
számára fontos gyermekük lelki életének fejlődése, nevelése, és van−
nak gyermekek, akik vállalják a keresztény és katolikus hit megisme−
résének sokszor fáradságos munkáját.”
A szentmise elején virággal és énekkel köszöntötték az elsőáldozók
az Eukarisztikus Jézust, Aki jelen van minden katolikus templomban.
Fegyelmezetten, imádkozva és különböző szolgálatokat vállalva va−
lóban aktívan vettek részt a szentmise ünneplésében és összeszedett
lélekkel járultak a szentáldozáshoz, melyek felemelő pillanatok vol−
tak.
A szentáldozást követően fogadalmat tettek, majd szüleiknek mond−
tak köszönetet azért, hogy a szentáldozáshoz segítették őket.
Ezt követően a szülők, a meghatódástól könnyes szemekkel és el−
csukló hangon, áldották meg gyermekeiket.
A szentmise végén plébános atya hálás szívvel köszönte meg a hitok−
tatás áldozatos munkáját Baracskainé Sveda Erzsébet hitoktatónak,
aki fáradtságot nem ismerve, szívvel−lélekkel végezte a felkészítés
szolgálatát. Köszönetet mondott még plébános atya Török Alíznak és
Török Evelinnek, akik vasárnapról vasárnapra segítik a gyerekeket a
tevékeny részvételre a szentmisén.
Végezetül a szülők munkáját is megköszönte plébános atya, kik való−
ban csodálatos díszítéssel tették ünnepivé a templomot. Érsek atyát
idézve plébános úr elmondta: „a templom igazi dísze, mindig a szent−
misére összegyűltek sokasága”, biztatta és buzdította a megjelenteket
a szentmise rendszeres látogatására.
A szentmise után az elsőáldozó gyermekek és a ministránsok közös
tízórain vettek részt a plébánia nagytermében. Sokan mondják, hogy
olyan finom kakaót és kalácsot azóta sem ettek, mint az elsőáldozá−
suk napján a plébánián.
Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett az elsőáldozó gyermekek szí−
vében!

Tarcalon is járt Orbán pápa

Szent Orbán a szőlő, a szüretelők, vincellérek és
kádárok védőszentjének ereklyéjét 2013. május 25−én
ünnepélyes keretek között Monokról, Sarlós
Boldogasszony templomból átszállították Tokajba, a
fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Jézus Szíve
Római Katolikus Templomba. Tarcalon a Gróf
Degenfeld Kastélyszálló teraszán kora délután fogad−
tuk a zarándoklatot, Szűcs Zoltán plébános által celeb−
rált Litániát hallgattuk meg. A Himnuszok éneklését
„Világok”
követően folytatta útját az ereklye és kísérete Tokaj
E címmel nyílt meg június 22−én Orosz városába. Az esemény ideje alatt ragyogó napsütéses
Helga (képünkön) tarcali származású fiatal idő volt, míg előtte és utána is eleredt többször is az
festőművész−pedagógus kiállítása a Tarcali eső. Vajon véletlen?
Borfaluban. Ötféle technika és megannyi
szebbnél szebb alkotás várja a látogatót.
„A kép nem lehet pusztán esztétikum, inkább
egy dallam, egy hang, mely megszólítja a
nézőt és elindítja önmagához, elindít benne
egy folyamatot. Lehet ez egy felismerés,
vagy egy csendes meditáció, vagy egy katar−
tikus élmény. Munkám ekkor érte el célját.
Bízom benne, hogy az itt kiállított képek
közül mindenki talál legalább egyet, mely megszólítja és meg−
ajándékozza őt valamivel, egy érzéssel, egy gondolattal,
egy
kö nnycseppel, egy mosollyal ... ” − írja bemutatkozójában az alkotó.
Július 20−ig munkanapokon 8 − 16 óráig, szombaton 14 − 18 óráig
látogatható a kiállítás. Minden érdeklődőt várunk!
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Iskolai hírek
A napokban zajlott le iskolánk Tehetségpont akkreditációja. 98 %−
os teljesítéssel kiváló minősítést kaptunk. Ennek azért örültünk,
mert külső szakértői bizottság is eredményesnek ítéli oktató−nevelő−
tehetséggondozó munkánkat, s remélhetőleg a későbbiekben ez már
anyagi előnyökkel is fog párosulni. Nevünk „Kilátó” kiváló akkre−
ditált tehetségpont.
Év végi eredményeink számokban:
Kitűnő tanulók
27 fő
Jeles tanulók
32 fő
Javító vizsgára utasított
17 fő
Osztályismétlésre bukott
7 fő
Tanítványaink a tanév folyamán szép eredményeket értek el tanul−
mányi− és sportversenyeken, melyekről a következő lapszámban
számolunk be.
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánunk!
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Emlékplakett a legjobbnak

A tarcali Klapka György Általános Iskola ballagási ünnepségén
került átadásra a szerencsi Kiss Attila Alapítvány által létrehozott
díj. Idén Tarcalon az elismerést Bánóczki Fedóra búcsúzó diáklány
érdemelte ki, hisz nyolc éven át kitűnő tanuló volt valamint
kiemelkedően aktív közösségi munkát végzett. A Szerencs körzeti
helyesírási versenyen I., a B.A.Z. megyei helyesírási versenyen II.
helyezést ért el idén. Az alapítvány képviseletében Zemlényi
Zoltán adta át az Emlékplakettet.

Osztálykirándulás Szlovákiába
Május az anyák napja, a ballagások és az osztálykirándulások
hónapja.
Osztályunk ez évben Szlovákiába látogatott el.
Első megállónk a Domicai cseppkőbarlang volt. A Sztix folyón a
cseppkövek között csónakkal is közlekedtünk. Sok érdekes for−
májú cseppkövet láttunk, mint például angyalszárny, hajó, fa és állat
alakzat. Féltünk egy kicsit a csónakázástól, de jobban a denevérek
jelenlététől.
Második megállónk a Betléri kastély volt. Az idegenvezető több
mint 40 szobát mutatott meg nekünk. Ezekben a szobákban az akko−
ri korban használt bútorok, berendezési tárgyak és szebbnél−szebb
kandallók voltak.
A falakat több száz festmény díszíti. Nagy sétát tettünk a 70 ha−os
parkban. Ezt követte Krasznahorka vára, amit csak kívülről tudtunk
megnézni, mivel felújítás alatt állt.
A kirándulás utolsó állomása Kassa volt. Itt elidőztünk a zenélő
szökőkútnál, amíg várakoztunk a Dómba történő bejutásra.
Mindenkinek felejthetetlen élmény volt ez a nap. Először osz−
tályfőnökünknek Csománé Németh Emesének köszönjük, nem kis
szervező munkáját, türelmét. De köszönettel tartozunk iskolánknak
is, hogy lehetőségünk volt erre a csodás, élményekben gazdag osz−
tály kirándulásra is.
6. osztály tanulói − Mile Zita

Elballagtak..
Az oktatási év végén az
óvodáktól és általános
iskoláktól is búcsút
vesznek a gyermekek.
A tarcali intézményekből
is elballagtak a nebulók.
Az óvodából 20 gyermek,
az általános iskolából
pedig 25 diák búcsúzott
ünnepélyes keretek
között. Képeink e fontos
esemény pillanatait őrzik
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Vendégségben Erdélyben

Gyermeknapi ügyeskedések

Erdély szépségét csodálhattuk 3 napon át május végén. A
meghívást a Sárospataki Táncművészeti Iskola kapta és így
sikerült a Tarcali T. Dance tánccsoportnak kimenni. Nagy
szeretettel fogadott bennünket Péntek László, Körösfő al−
polgármestere és az ottani iskola igazgatója. Körösfő magyar
lakosú település 7 km−re Bánffyhunyadtól. Az iskolában
volt a szállásunk, amely a gyerekeknek nagyon tetszett. A
programunk nagyon érdekes és sűrű volt, nem volt időnk
unatkozni. Pénteken 3 órára értünk oda, ebéd után, amely
mindhárom nap étteremben volt, elfoglaltuk szállásunkat az
iskolában, és készültünk az esti fellépésre. Aznap este a
Körösfői és Cigándi néptánccsoporttal léptünk fel (ők szin−
tén velünk voltak), amely nagyon fergeteges és hangulatos
volt. Igazán mondhatom sikert arattak az itthoni magyar gye−
rekek, utána kalotaszegi táncház vette kezdetét. A vacsora a
késő éjszakába nyúlt, hiszen este 10 órára mentünk ki az ét−
terembe. Szombat délelőtt kirándultunk Kolozsvárra és meg−
néztük idegenvezetőnk, Laci bácsi segítségével a város neve−
zetességeit. Délután Körösfőn a templomot néztük meg, ill.
látogatást tettünk Péntek Ferenc kézműves műhelyében. Itt
gyönyörű kézzel megmunkált fa díszdobozokat vásárolhat−
tunk és nézhettük meg a megmunkálását. Utána egy kalota−
szegi tiszta szobában csodálhattuk meg e gyönyörű hímzést
és a kézzel festett és díszített bútorokat.
Este
Bánffyhunyadra kirándultunk ahol ezen a hétvégén rendez−
ték meg a kalotaszegi magyar napokat. Itt bulizhattunk An−
tal Timi és a Beatrice koncertjére. A vasárnap is tartogatott
meglepetést. Délelőtt Magyargyerőmonostoron vettünk részt
egy református istentiszteleten, és koszorúztuk meg
Gyarmathy Zsigáné emléktábláját, aki a kalotaszegi művé−
szetet elevenítette fel, tanította meg az asszonyoknak és lá−
nyoknak és terjesztette el szerte a világban. Itt együtt koszo−
rúztunk, Máté András Leventével Kalotaszeg országgyűlési
képviselőjével. Természetesen sikerült Tarcal jó hírét elvin−
nünk ezekre a településekre, megismertetni velük a polgár−
mesterek borát, amely Baracskai László polgármesterünk
felajánlása volt. A gyerekek a fellépés, és a koszorúzás után
örömmel osztogatták prospektusainkat, amelyeket itthonról
vittünk magunkkal. A koszorúzás után még megnéztük Vas−
vári Pál emlékszobáját és ebéd után indultunk haza tele él−
ményekkel! Reméljük szeptemberben sikerül ebből a csodás
vendégszeretetből egy kicsit visszaadnunk, és Tarcalon tap−
solhatunk a Körösfői néptánccsoportnak.
Lovasné Tóth Judit
csoportvezető

A települési gyermeknapot a bizonytalan időjárás miatt a
Borfalu falai között kellett megtartani. Ennek ellenére nagyon
jól érezte magát gyermek és felnőtt egyaránt. Ügyességi
játékok során próbálhatták ki kitartásukat, leleményességüket
a gyerekek. Közben pihenésképpen rajzolhattak, Mónikával
fonalgrafikát készíthettek, Szilvi óvónénivel társasozhattak.
Kis finomsággal is készültünk, melyet örömmel fogadtak.
Legnagyobb sikere a „Tiéd a színpad” programnak volt. Ének
és tánc, vers és próza egyaránt elhangzott. Végül gyermek −
karaoke zárta programot (képünkön). A délután meg−
szervezésében és lebonyolításban a Tarcali Patrióták
Társasága tagjai
segédkeztek. Hálásan köszönöm
munkájukat! Az édességeket, üdítőket támogatóink jó
szándékának köszönhettük: Halászné Kovács Mária, Szilágyi
Péter és Bodnár László (Háziasszonyok boltja) vállalkozók és
a Községi Önkormányzat.
K.D.A

Szent Iván−éj − Bajok kivédve
Településünk már védelem alatt áll, hisz a Szent Iván−éji
Vigasság kezdetén Baracskai László polgármester felhe−
lyezte az önkormányzat épületének homlokzatára az óvó−
védő koszorút. Tűztől, víztől és minden egyéb bajtól kell
hogy megvédje településünket a néphit szerint. Úgy legyen!

Részletes beszámoló következő számunkban!

Tarcali Hírek

Júliusi ünnepnaptár
Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy napja.
Semmelweis Ignácra emlékezve.
A Köztisztviselők Napja Magyarországon. 1997−ben tartották
meg először.
Július 2.: A sportújságírók napja. 1995−ben ünnepelték elő−
ször.
Sarlós boldogasszony napja. Boldogasszony a várandós
asszonyok, a szegények a betegek, elesettek védőszentje.
A „sarlós” elnevezés az aratás hajdan volt módjára utal.
Szilágyi Domokos születésnapja (1938.) erdélyi magyar köl−
tő, író, irodalomtörténész, műfordító
Július 4.: Nemzetközi Szövetkezeti Nap
Július 10.: Vasutas nap − 1951−től augusztus, majd 1961−től
július 2. vasárnapján ünnepeljük a kormány határozata alap−
ján.
Július 11.: Népesedési világnap
Július 21.: Polgárőr nap Magyarországon.
Füst Milán születésnapja (1888.) író, költő
Nagy László születésnapja (1925.) költő, műfordító
Július 26. Szent Anna napja, Szűz Mária édesanyjáé. A kato−
likus asszonyok hozzá
könyörögnek gyermekáldásért.
Július 31. Balatoni halak napja. Az ünnepség célja, hogy ez−
úton is felhívja az emberek figyelmét a Balaton és környéke
változatos élővilágára, természeti értékeire.

Felhívás
Idén is megrendezésre kerül a
TARCAL BORKIRÁLYNŐ −je
VÁLASZTÁS
mely 2013. augusztus 3−án vasárnap a Tarcali Nap keretén
belül kerül megrendezésre. A jelentkezőknek a szőlővel,
borral, gasztronómiával és etikettel kapcsolatos elméleti és
gyakorlati tudásukról kell számot adniuk a szakértőkből
álló zsűri előtt.
Az első három helyezett pénzjutalomban részesül.
A nyertes 1 éven át képviselheti településünket a
rendezvényeken..
Jelentkezéseket 2013. július 20−ig várjuk.
Bővebb információ és jelentkezés:
Hatputtonyos Borfalu 3915 Tarcal, Rákóczi út 4.
Tel.: 47/380−177; 580−008 vagy 06−30/458−73−01
e−mail: drozda.aranka@gmail.com
felkészülésben segítséget nyújtunk.

Eladó
Családi ház a vasútállomáshoz közel. 3 szobás, étkezős,
gázkonvektoros, villanykályhás, pincével, kettő garázzsal.
Irányár: 7,8 millió Ft Érdeklődni: 06−47/380−196 vagy 06−
30/568−2860
ELADÓ INGATLAN
TOKAJ HEGYALJÁN, TARCALON, CSENDES KIS UTCÁBAN
ELADÓ EGY 410 NM TERÜLETŰ (LAKÓHÁZ, UDVAR,
GAZDASÁGI ÉPÜLET) GÁZFŰTÉSES INGATLAN. A RAJTA
LÉVŐ 83.8 NM LAKÁS: KÉT SZOBA, ÉTKEZŐ, KONYHA,
KAMRA ÉS MELLÉKHELYISÉGGEL RENDELKEZIK.
IRÁNYÁR: 5.0 MFT
ÉRDEKLŐDNI: 06 20/916 2983 SZÁMON LEHET
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a JÚLIUS hónapban

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
július 1. Kornél
július 5. Emese, Sarolta
július 6. Csaba
július 22. Magdolna
július 26. Anna
július 30. Judit

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2013. június−július
június 22 − július 20. VILÁGOK − Orosz Helga fes−
tőművész kiállítása
Helye: Hatputtonyos Borfalu kiállítóterme
Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: hétfőtől péntekig 10 − 16 h; szo.: 14−18 h
Ettől eltérő időpontban egyeztetés szükséges: 30/458−73−01
július 2. kedd 10−12 h Zempléni Hulladékkezelő Kht.
fogadóóra
Panaszaikkal, kéréseikkel, befizetési szándékukkal szemé−
lyesen is felkereshetik a cég képviselőjét.
Helye: Hatputtonyos Borfalu − konferencia terem
július 9. kedd 10−16 h VÉRADÁS
Helye: Hatputtonyos Borfalu − konferencia terem

TARCALI NAP − előzetes
2013. AUGUSZTUS 3.
Sztárvendégek
HIDVÉGI BAND
EstHajnal zenekar
GÖNCZI GÁBOR és a SMILE ROCK CIRCUS
*
A RENDEZVÉNYEKRŐL RÉSZLETES PROGRAM
plakátokon, szórólapokon, Tarcal honlapján olvasható.

Sport
Csak az ifi szereplésének lehet örülni!

Utolsóként esett ki a Tarcal FC
Ami várható volt a Tarcal FC egész éves szereplése láttán:
csont nélkül utolsóként esett ki a gárda a megyei II−ből...
Optimizmusra és bizakodásra egyedül az U 19 csapat pro−
dukciója adhat okot. Az ifik mérlege:
6. hely: 30 16
3
11
96−72 51
A klub további sorsáról és terveiről júliusi szá−
munkban olvashatnak!
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Tarcali jógatábor
Mottó:
A jógaterápia a betegségek testi, lelki, mentális, ener−
getikai, életvezetési és szociális okainak feltárásával,
feldolgozásával és rendezésével az okok szintjén oldja
meg a problémát, ha a gyakorló képes ilyen mélyen dol−
gozni magán!
A jóga ősi időktől végighúzódó alapvető megközelítés
módja a gyakorlatok kidolgozásánál, hogy mind a test,
mind a finomabb síkok (érzelmi, mentális, szociális,
tudatalatti) kiegyenlítésére, harmonizálására törekszik.
Jógatábort tartunk augusztusban Tarcalon, ahol az egyes
betegségek enyhítésére való jógaterápiás gyakorlatokról
fognak szólni a gyakorlások. A tábor időtartama augusz−
tus 13−20.
A táborban kétféleképpen lehet részt venni:
1. Akik helyi lakosok, a Tokaji borvidéken, Tarcalon,
Tokajban, Szerencsen, Miskolcon vagy a környező fal−
vakban laknak lehetséges csak a gyakorlásokon részt
venni! Nekik is előre jelentkezni kell, mert minden
résztvevő írásos anyagot kap és tudnunk kell, mennyi
példányban sokszorosítsuk az anyagot! A gyakorlások
1500 Ft−ba fognak kerülni alkalmanként /gyakorlá−
sonként!
2. Akik távolabb laknak és szeretnének bentlakóként
részt venni a táborban, nekik a szállással étkezéssel és
gyakorlással együtt 49.000 Ft−ba fog kerülni a tábor.
Részletes program:
Augusztus 13. kedd
17.30 − 20−00 Délutáni jógagyakorlás − Stresszoldás,
ízületek átmozgatása, jóganidra és pránajáma
Augusztus 14. szerda
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Jógagyakorlatok az
emésztőrendszeri problémák, az anyagcsere
problémák kezelésére.
17.30 Délutáni jógagyakorlás: Jógagyakorlatok a
méregtelenítésre.
Augusztus 15. csütörtök
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Jógagyakorlatok a
veseműködés és a kiválasztás zavarainak kezelésére.
20.30 Esti program
Beszélgetés az alternatív gyógyításról, világraszóló
magyar orvosi innovációkról, a jövő gyógymódjáról − a
frekvencia terápiáról, − a gépek, a diagnosztikai és
kezelő műszerek bemutatása.
Super Ravo Zapper, Mini Frekvencia Genarátor, F−
Scan, Mágneses quantum analízis, Spa−méregtelenítő,
Agytréning, Neurofeedback, MMS−komplett méregte−
lenítő szer, Antikoleszterin védőoltás.
Augusztus 16. péntek
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Migrén és fejfájás
jógaterápiás gyakorlatai.
20.00 Filmvetítés − A Tibeti Jógik

A Dalai Láma külön engedélyével készült ez a film a ma
még élő tibeti jógikról, akik a kínai megszállás miatt az
Indiai Himalájába szorultak vissza. Élőben láthatjuk és
hallhatjuk azokat a rendkívüli képességeket,
amelyeket felülírják élettani ismereteinket és csak
hosszú évek, évtizedek gyakorlásával érhetőek el.
Augusztus 17. szombat
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Légúti betegségek,
asztma allergia
17.30 Délutáni jógagyakorlás: Gerincbetegségek és a
hátfájás jógaterápiája
20.30 Esti program: Mantrák és mentális gyakorlatok −
elmélet gyakorlat; Tratak − gyertyaláng−nézés
Augusztus 18. vasárnap
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Reggel a szív és ker−
ingési rendszer jógaterápiája.
17.30 Délutáni jógagyakorlás: Női jóga terápia − leg−
gyakoribb női betegségek
20.30 Esti program: Koncentrációs és meditációs
gyakorlatok − elmélet−gyakorlat
Augusztus 19. hétfő
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Jóga a hormonális
működés szabályozására.
Augusztus 20. kedd
7.00 − 9.30 Reggeli jógagyakorlás: Gyakorlatsorok
áttekintése otthoni gyakorlás céljából − Immunerősítés
Egyéni kérdések alapján megnézzük az otthoni gyakor−
lás lehetőségeit!
6−10 oldalas írott anyagot fogunk kézbe adni a
résztvevőknek minden egyes jógagyakorlás után, mely
elméleti és gyakorlati összefoglalója a hallottaknak,
látottaknak. Ezért a gyakorlásra előre jelentkezni kell!
Jöhetnek majdnem kezdők is. Mivel ketten vezetjük a
tábort a feleségemmel, ezért rájuk is megfelelő figyelem
irányul!
Érdeklődni és jelentkezni Selmeci Csongornál: +36−
30/237−08−38 számon, vagy a yoga@yoga.hu email
címen lehet.

