Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2013. július XVIII. évfolyam 7. szám
A hónap igéje:
„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok…”
/ApCsel.18,9/

Július − Jakab hava
Az idén valami miatt mindig visszatérő téma az időjárás. Régebben
ez fontos volt mert az ember élete és tevékenysége szervesen
kötődött a természethez. Ma már ezt az érzékeny együttélést ritkán
helyezzük a mindennapi életünk magasabb polcaira. A természet
erejétől, annak hirtelen és erőteljes hatásától, következményeitől
alkalmanként mégis megdöbbenve szerzünk újabb és újabb
kellemetlen tapasztalatokat. Így volt ez július 11.−én délután három
órakor is.
Rég nem látott ítéletidő csapott le Tarcalra. A 80−90 km−es szél
tombolását kidőlt fák, leomlott tűzfalak, megbontott tetők, szétszórt
cserepek, és palák jelezték. Harmincöt perc alatt leesett 60 mm−nyi
eső, hogy emberemlékezet óta nem látott sáros folyamként hömpö−
lyögjön az utcákon. A hegyoldalról követ és sarat terített szét a Fő
utcán és a mellékutcákon. Az árkok, átereszek nem bírták elvezetni
ezt a tömérdek vizet, így az utcák teljes szélességében szétterülve a
szuterénekbe is beköszöntött. Mindennek tetejébe a jégverés a
szőlőtermés minimum felét tönkretette.
Ekkora vízre csak az idősebbek emlékeznek, hiszen legutoljára
talán 1968−ban öntött ki a Veréb árok. Ilyen eset volt az 1924. július
14−i ciklon is, melyről egy kedves idős hölgy jóvoltából újból
olvashatunk az újságban (a 8. oldalon). A katolikus templom
fazsindelyes tornyát ez a vihar pusztította el. Biztosan emlékeznek −
főleg a kárvallottak − arra az l987−es nyári szélviharra, amely
nyomán nagyon sok házon kellett új tetőt építeni. De hát nem
véletlenül van ez így, hiszen a sokéves meteorológiai adatok szerint
július az év legzivatarosabb hónapja!
Bizony még jó néhány nap el fog telni, mire felszámoljuk a vihar
következményeit. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a
vihar nyomait mihamarabb eltüntesse. Örömmel vesszük, ha ebben
tevékenyen részt vesz a tenni akaró lakosság is! A vész később sem
kerülhető el, de káros hatásait csökkenteni lehet egy kis be− és
előrelátással! Az árkok és átereszek sok helyen azzal a "szeméttel"
torlaszolódtak el, amelyet bizony a lazaságunkkal itt−ott eldobálunk,
vagy otthagyunk.
Mire is gondolok? Bizony a levágott nyesedékek, kaszálékok,
venyigék sokszor ott maradnak a porták, telkek, ültetvények
sarkain. Nem vagyok híve az esztelen égetésnek, de ha ezeket
kiszáradva, kis csomókban, szélmentes időben el−elégetné a gazdá−
ja, a hirtelen esők legföljebb a hamut sodornák el. Így nem dugul−
nának el az átereszek, a hegyről „csak” a sáros víz folyna le.
Hozzáteszem, ilyen típusú csapadékhullásra nem lehet százszáza−
lékos biztonsággal felkészülni sehol sem! Ilyen vízre máskor is
számítani lehet. Nincs az a pénz, az−az előrelátás, amellyel teljesen
ki lehet védeni.
De vannak „kis dolgok”, amelyekkel tehetünk azért, hogy a
következmények minél kisebbek legyenek. Ebben viszont min−
denkinek van felelőssége.
(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2013. június 17−án rendkívüli ülést tartott, amelyen
elsőként a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását tárgyalták, a
módosítás Tokaj Város vonatkozásában tartalmazott új
elemeket, a változások településünket nem érintik.
A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok között
döntött a Harlequin Tánc Sport Egyesület 2013. június
28−30. között Budapesten megrendezett Európa
Bajnokságon való részvételének támogatásáról.
A képviselők határoztak a belső ellenőrzési
tevékenységről, mivel a Többcélú Kistérségi Társulás
keretében korábban biztosított belső ellenőrzési
tevékenység 2013. január 1−el megszűnt.
A Képviselőtestület a rendkívüli jó referenciákkal,
ismertséggel rendelkező, szikszói székhelyű Perfekt
Audit Könyvvizsgáló, Számviteli, Pénzügyi és
Szolgáltató Kft−t bízta meg a feladat ellátásával.
Az utolsó napirendi pont keretében a Képviselő−
testület határozott a sportpályán felnőttek részére
kialakítandó fitness parkra vonatkozó, valamint a 2013.
október 11−13− között tartandó V. Országos
Borkirálynő Fesztivál megrendezéséhez szükséges
LEADER pályázatok benyújtásáról.
Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének
a 2013. június 27−én megtartott rendes ülésének első
napirendi pontja a szociális helyzetről és segélyezésről
szóló beszámoló megtárgyalása volt. A képviselők
sajnálattál állapították meg, hogy a településen élők
körében a szociális támogatásokra igényjogosultak
száma évről−évre nő, mely egyre nagyobb feladat elé
állítja az önkormányzatot.
(Folytatás a 2. oldalon)

A XVIII. Tarcali Nap programja a 4. oldalon
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(Folytatás az első oldalról)
Akár fenn, akár lenn lakik, él és tevékenykedik. Átvett értelemben így a hónap
igéje erre is igaz.
Az újságolvasók már bizonyára értesültek róla, hogy a várossá nyilvánítási
pályázatunkat nem támogatták a döntéshozók. Nos, ha a hír elsőre rosszul is
esett, nem kell elkeserednünk! Itt, a mézédes források földjén élő tarcaliaknak
akkor is büszkének kell lenniük lakóhelyükre, ha mások ezt nem így látják. Mi
látjuk az eredményeinket − legyen az egyéni, vagy közösségi − erre büszkének
kell lenni és azok is vagyunk, anélkül, hogy más eredményét lekicsinyelnénk.
Látjuk a hibáinkat, gyengeségeinket is − bár ezt szoktuk a legkevésbé beis−
merni − és igenis van bennünk annyi erőfeszítés, hogy ezeket leküzdjük, jó
irányba változtassuk. Az utat amit be kell járnunk, csak lépésenként tudjuk
végigjárni. Lépést lépés után, nap−nap után. A ház is tégláról téglára épül. Az
alapjaink megvannak: az emberek a tudásukkal, szakmájukkal, erejükkel,
épületek, földek, az infrastruktúra. Úgy gondolom, ebből az erőből lehet
meríteni. Persze kell hozzá a jövőbe vetett hit is! A hit, amely fáklya is üzem−
anyag is bensőnkben. Mindehhez, ha a Jóisten áldása is járul − mert parancso−
latai szerint élünk, dolgozunk − ki, vagy mi szabhat gátat előrehaladásunkban?
Erre gondoljunk, ha hitünk meg−megbicsaklik is a mindennapok nyomása
alatt.
Közeledik a 18. Tarcali nap! Igyekeztünk változatos, nívós programot biztosí−
tani, hogy jól érezzék magukat a tarcaliak és vendégeik. Remélem minél
többen kilátogatnak a focipályára egy kis lazításra, feledtetve a mindennapok
fáradságát.
Legyen egy kellemesen eltöltött napja Tarcal valamennyi lakójának!
Baracskai László polgármester

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)
A Képviselőtestület tekintettel arra, hogy a szociális hátrányok csökkentése, a
szociálisan támogatásra szorulók számának mérséklése össztársadalmi érdek,
Tarcal település közigazgatási területén továbbra is elsőrendű feladatnak tart−
ja a rendelkezésre álló helyi eszközök maximális kihasználásával a szociálisan
hátrányos helyzetben élők segítését, mindennapi problémáinak enyhítését. A
Képviselőtestület ezért felkérte a szociális területen dolgozókat, hogy tovább−
ra is minden szükséges és lehetséges eszközzel segítsék a rászorulókat.
A második napirendi pont keretében a képviselők a B−A−Z. Megyei Térségi
Ivóvíz−kezelési Önkormányzati Társulás Megállapodásának módosításáról
döntöttek. A társulásba 2010−es megalakulását követően az ivóvíz minőség
javítása érdekében lépett be a Képviselőtestület, s tekintve, hogy az
ivóvízminőség javítása még nem történt meg, a társulás működik, a 2013.
július 1−től hatályos új szabályoknak megfelelően ezen társulás társulási
megállapodását is módosítani, aktualizálni kellett.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a Képviselőtestület jóváhagyta
és elfogadta a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát, mely a vonatkozó jogszabályi előírások maximális figyelem−
bevételével készült.
Végezetül a polgármester tájékoztatta a képviselőket a két LEADER pályázat
benyújtásáról, illetve az ausztriai Fertő tó partján fekvő St. Georgen település
megkereséséről, mely szerint szívesen létesítenének testvérvárosi kapcsolatot
Tarcallal. A Képviselőtestület meghallgatta Tóth Tamás, a Harlequin Tánc
Sport Egyesület vezetőjének részletes tájékoztatóját az V. Országos
Borkirálynő Választás általa javasolt helyszíneiről, a tervezett műsorokról,
programokról.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2013 június

− Chrabák Miklós szabolcsi lakos és
Borbély Orsolya balsai lakos
június 8−án,
− Maczó Tibor mezőzombori lakos és
Szinkulics Rita budapesti lakos
június 14−én
kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk!

Halálesetek:
2013. június hónap
− Toplenszki Bianka (született:
1993.) volt Tarcal Ifjúsági ltp. 8/4. sz.
alatti lakos, elhunyt június 7−én,
− Fábián János (született: 1954.)
volt Tarcal Kövesd u. 22. sz. alatti
lakos, elhunyt június 19−én,
− Lakatos József (született: 1970.)
volt Tarcal Haladás u. 2. sz. alatti
lakos, elhunyt június 22−én.
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakövvezetők

KÖSZÖNET−NYILVÁNYÍTÁS
Köszönjük azoknak,
akik
TOPLENSZKI
BIANKA
temetésén
megjelentek,
sírjára koszorút
helyeztek, fájdal−
munkban osztoztak.
Gyászoló Édesapja és hozzátartozói

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. augusztus 16.

Tarcali Hírek
Szent Iván−éji Vigasságok támogatói
Köszönjük szépen a természetbeni és anyagi támogatást,
mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebony−
olításához: Szilágyi Péter − alpolgármester, Vinnai Károly −
képviselő, Pataky Borporta − Pataky Sándor Ákos, Butta
László − képviselő, Tóth Pince − Tóth Tibor és családja,
Posta Pincészet − Posta Lajos, Pelles Miklós, Kovács
Kálmán és Fia Pincészet, Vajda István vállalkozó, Fábián
Károlyné Etelka, Szakál Miklósné Edit, Degenfeld
Pincészet, Szadai György vállalkozó, Szilvási Katalin,
Halászné Kovács Mária vállalkozó.
Szeretném megköszönni az Önkormányzat műszaki cso−
portjának − irányítójuk Csekő Csaba− a technikai és műszaki
feladatok szakszerű elvégzését. Köszönöm a Tarcali
Patrióták Társaságának a rendezvény előkészítésében,
lebonyolításában végzett lelkes munkáját.
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Szent Iván−éj képekben

Ciráda zenekar

Sárkánylányok
Szerencsi csillagok. Balról Takács Cintia, Rudolf Péter,
Fodor Jennifer

Bájitalnál
Kata és Kincső

Foto:
Serfőző László
Talhakim Tribe hastánc bemutató

A Harlerquin
TSE táncosai

Tüzet ugrik a Szabó házaspár
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XVIII. TARCALI NAP
2013. augusztus 3. Tarcal Sportpálya− Borfalu
Védnökök:
− Dr. Mengyi Roland a B.A.Z. Megyei Közgyűlés
elnöke
− Koncz Ferenc Országgyűlési képviselő
13 h „EMLÉKEZZÜNK ELEINKRE” − koszorúzási
ünnepségek
13.30 h CIVIL KURÁZSI kiállításmegnyitó − Borfalu
14−18 h TARCAL BORKIRÁLYNŐJE verseny −
Borfalu
14 h CIVIL KURÁZSI − helyi csoportok bemutatói
14.50 h MEGNYITÓ
15−16h HIDVÉGI −BAND 2012. év legjobb mulatós

zenéje
BMW −Bodrogkeresztúri Motoros Weekend − Motoros
túra fogadás és motormustra
16 h CIVIL KURÁZSI
16.30 h HEGYKÖZ NÉPTÁNCEGYÜTTES

ONE LIFE DANCE Táncszínház
17 h CIVIL KURÁZSI
18 h EstHajnal zenekar népzenei koncertje

20 h Streetfigter show − ERDŐS CSABA

21−23h SZTÁRVENDÉG − GÖNCZI GÁBOR és a
SMILE SHOWTIME BAND
A legjobb partizenekar Magyarországon!

23 h SÁRKÁNYLÁNYOK − Tűzijáték

23.30 h Utcabál
Kísérő programok:
− „Tarcal, nyilazó seregeknek büszke vezére” − íjászat −
ERKE
− Népi játszótér − 25 különböző ügyességi játék
− Játszóház: arcfestés, homokkép készítés, fotó készítés
− Kirakodó vásár
− Vidámpark
− Nyitott Pincék − borkóstolási lehetőség a település
számos tradicionális pincéiben
Belépőjegy: 6−18 év 200 Ft/fő; 18 évtől 300 Ft/fő

19 h Tarcal Borkirálynője koronázási ünnepsége

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Tarcali Hírek
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Ismét Európa Bajnok lett
a HARLEQUIN TSE!

Táboroztunk!
Immár hagyománynak számít, hogy minden évben beszá−
molok a Tiszavasvári táborról, talán azért mert ide szívesen
jár gyerek és tanár egyaránt. Tartalmas hetet töltöttünk
Tiszavasváriban július 8−13−ig, amely tele volt aktív,
szórakoztató programokkal. Közel 100 kisdiák, a környező
településekről vett részt programjainkon, Tiszalúc, Mád,
Szerencs, Tokaj és természetesen Tarcal iskolásai, valamint
új táborozóként az éven csatlakoztak a megyaszói gyerekek
is. Volt úszásoktatás a strand nyitása előtt reggel fél 8−tól,
aerobic Norbival, reggeli futás a tó körül, futóverseny, discó,
fociedzés, angol és német nyelvi órák, kirándulások, dráma−
játékok, különböző szórakoztató versenyek pl. discótánc−
verseny, amelyre a tarcali gyerekek már itthon készültek, a
többi település gyerekei nem is mertek részt venni a magas
színvonal miatt. Divatbemutató, aszfaltrajzverseny, táncház−
társastánctanulás cha−cha cha, salsa, szabadtéri filmvetítés,
smink és fodrász verseny, csillaghullás az éjszaka közepén és
természetesen úszás és fürdés. Minden napnak megvolt a
maga mottója és nevelési célja. A reggeli zenés ébresztő a
Republik együttes „Jó reggelt kívánok” számával
emlékezetes lesz minden gyereknek. Miért is nevelési célú
egy táborozás? A táborozással fejlődik a gyerekek önállósá−
ga, a zsebpénz beosztásával, fejlődik a matematikai kompe−
tenciájuk, a szociális életviteli és környezeti kompetenciájuk,
hiszen a 7− 8 fős faházakban alkalmazkodni kell egymáshoz,
és maguk után takarítani, amelyet napjában kétszer pontoz−
tuk, és a tábor végén értékeltük a tisztasági versenyt. A tár−
sas viselkedés terén fejlődött a konfliktustűrő és kezelő
képességük, hiszen ahol több gyerek van együtt ott ezzel is
számolni kell. A versenyekre való jelentkezéssel fejlődött a
vállalkozói kompetenciájuk a kezdeményező képességük.
Megtanulták elfogadni egymást és egymás értékeit, kezelni a
konfliktusokat. A táborozásunkat a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma Gyermek és Ifjúsági Alapprogramja is támo−
gatta amelyre a Tarcali Diáksport Egyesület sikeres pályáza−
tot nyújtott be.
Reméljük jövőre ismét sikerül ilyen sok diák számára meg−
szervezni ezt a tartalmas hetet!
Lovasné Tóth Judit táborszervező

Egyesületünk május és június hónapban Nyíregyházán és két
alkalommal Budapesten versenyzett. A sok áttáncolt órának
meglett az eredménye és az ismét kiemelkedő teljesítményt
nyújtó csoportjaink büszkén térhettek haza a kupákkal és
oklevelekkel.
Eredményeink
− A Szabolcs Dance Star 2013 Táncos Tehetségkutató
regionális versenyen, Nyíregyházán a Sun Flowers csopor−
tunk Afro Circus című koreográfiával I. helyezést ért el.
− A Magyar Látványtánc Sportszövetség Magyar
Bajnokságán, Budapesten a Smiley's, Sun Flowers, Colours
és a Kócbabák csoportjaink összesen 16 koreográfiával
versenyeztek és az alábbi helyezéseket érték el:
3 db kis−ARANY minősítés; 1 db kis−EZÜST minősítés; 6 db
II. helyezés; 1 db III. helyezés; 3 db IV. helyezés; 1 db V.
helyezés és 1 db VI. helyezés
− A Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett
Látványtánc és Ének Európa Bajnokságon, Budapesten a
Kócbabák − felnőtt csoportunk képviselte egyesületünket,
Tarcal községet nem kis sikerrel. A bajnokságon négy kore−
ográfiát indítottunk, melyek a különböző kategóriákban
kiváló eredményeket értek el. Munkánk legnagyobb elis−
merését viszont az jelenti, hogy 2013−ban második alkalom−
mal is megszereztük az Európa Bajnoki címet!
Helyezések, koreográfia címek, kategóriák:
1. hely ALL THAT JAZZ című koreográfia − színpadi
látványtánc
kategória
az
EURÓPA
BAJNOK
KOREOGRÁFIA!
Ezüst minősítés a LADY GAGA MIX című koreográfia −
poptánc kategória
2. hely REVOLUTION című koreográfia − hip−hop kategória
3. hely CUBA című koreográfia − discotánc kategória
Az elért eredményeket köszönjük koreográfus−oktatóinknak
Mihály Viktóriának, Butta Dórának, Gál Lórántnak és
Ködöböcz Sándornak és természetesen a táncosoknak!
Köszönjük a szülőknek és Tarcal Község Önkormányzatának
minden anyagi és erkölcsi támogatását, hogy ismét eljuthat−
tunk a versenyekre!
Tóth Tamás
Harlequin TSE elnöke

TETŐTŐL − TALPIG
alsó és felső ruházat
Tarcal, Fő út 55. sz.
NYÁRI VÁSÁR 20−30−40% ÁRENGEDMÉNNYEL!
CT.: Balogh Norbert Miklós
Nyitva tartás:
Hétfőtől−péntekig 9.00 − 12.00 és 13.00 −17.00 −ig
Szombaton 8.00 − 12.00 − ig

Szeretettel várok mindenkit!

6

Tarcali Hírek

Versenyek egész éven át

Tarcal község Önkormányzata
A Klapka György Általános Iskola diákjai az elmúlt tanév
Szeretettel meghívja Önt és családját
során az alábbi versenyeken vettek részt, legtöbb esetben a
legjobbak között szerepeltek.
csoportos kiállításmegnyitóra
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei döntő
Kiállítók
Eredmény: megyei 2. helyezés − Bánóczki Fedóra
Adámy
Józsefné,
Bokor
Hajnalka, Nagyné Sárkány
Felkészítő tanár: Nyusti Sándorné
Mónika, Takács Mónika, Újfalusi Beáta, Kiss Dávid
Komplex Anyanyelvi Verseny − Tiszanagyfalu
Gergő, Farkas László, Szabó Attila, Takács Zsolt
Eredmény: Bánóczki Fedóra 1. helyezés
Helye: A „Hatputtonyos Borfalu” kiállítóterme
Felkészítő tanár: Nyusti Sándorné
Tarcal, Rákóczi u. 4.
„Szomszédolás” − Tarcal
Ideje:
2013. augusztus 3. 13.30 h
1.a Varga Petra /próza/ 1. hely − Takács Béláné felkészítő
Köszöntőt
mond:
BARACSKAI LÁSZLÓ
1.b Angi Anna /vers/ 3. hely − Antóni Zoltánné felkészítő
Tarcal
község
polgármestere
4.a Rudolf Lili /vers/ 1. hely. − Kiss−Tóthné Bolló Nóra
Megnyitja: HORNYÁK PÁL művésztanár
felkészítő
Minden
érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
4.a Nagy Nikolett /próza/ 1. hely. − Kiss−Tóthné Bolló Nóra
Megtekinthető:
2013. augusztus 29−ig munkanapokon
felkészítő
10−16 óráig.
4.b Szakos Anna /próza 2. hely − Áts Károlyné felkészítő
Pethő Tímea 3. o 2. helyezés − Molnár Magdolna felkészítő
Szakos Anna 4. o 1.helyezés − Áts Károlyné felkészítő
ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
Titkó Eszter 4. o 2. helyezés − Áts Károlyné felkészítő
TARCAL 2013. 08. 17.
Rudolf Lili 4. o 3. helyezés − Kiss−Tóthné Bolló Nóra felkészítő
Hívunk és várunk minden érdeklődőt
Hegyalja Matematika Verseny
a ZEMPLÉNI FESZTIVÁL tarcali
Elődöntő: Titkó Simon 3. hely − továbbjutott
rendezvényére.
Döntő: Titkó Simon 3. hely Felkészítő tanár: Kovács Zsolt
A
TALAMBA
ÜTŐEGYÜTTES
ad koncertet 18 órától
Zrínyi Ilona Matematika verseny
a Tarcal Agora szabadtéri
Eredmény: Titkó Simon Országos szinten 60 %−os szereplés
színpadán.
Felkészítő tanár: Kovács Zsolt
Szeretettel
várunk
minden
különleges zenét kedvelőket!
SNI tanulók Szépíró versenye − Hejőkeresztúr
HOZD a BARÁTODAT IS!
Lakatos Rebeka 2. o 2.helyezett
Belépés díjtalan!
Mata Réka 5. o. 2.helyezett
Lenkovics Patrik 4. b o. 1.helyezett
Felkészítő tanár: Tapody Németh Sándorné, Baracskainé Sveda
Erzsébet
III. Országos Komplex Ének−Zenei Műveltségi Verseny
A Székesfehérvári Csitáry Művészeti Műhely AMI által
meghirdetett III. Országos Komplex Ének−Zenei Műveltségi
Verseny 2013. évi Észak−magyarországi Régiós Döntőjén
Kecskés Noémi 6.o., Kovács Eszter 7. o., Forgó Mónika 8.o. ta−
nulók IV. helyezést értek el.
Felkészítő tanár: Kovács Józsefné
ÉVZÁRÓ
Sportversenyek
A 7−8. osztályos fiúk megnyerték a teremlabdarúgás körzeti Az általános iskolai tanévzáró ünnepségen a 4.a és b
verseny megyei elődöntőt és a megyei döntőn 4. helyezést értek osztályos tanulók adtak hangulatos műsort.
el.
Atlétika csapatbajnokságban körzeti elsők, kézilabdában körzeti
elsők, megyei elődöntő 2. helyezettek. Atlétika egyéni
versenyszámban Dócs Norbert 1500 méteren 1., Lakatos
Krisztián távolugrás 1., 100 méter síkfutás 1., Farkas Andrea
egyéni összetettben 1., Kecskés Noémi egyéni összetettben 1.
helyezett lett.
Labdarúgásban a Bozsik tornákon az év végi összesítésben a II.
korcsoportosok I. helyezést értek el.
Lakatos Krisztián a megyei döntőn 100 m síkfutásban 6., távol−
ugrásban megyei 2., 595 cm−rel, ami országos döntőt ered−
ményezett.
Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető

CIVIL KURÁZSI
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Augusztusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Augusztus 1.: Az anyatejes táplálás világnapja. A forint
születésnapja: 1946. aug. 1.
Augusztus 3. Gárdonyi Géza születésnapja (1863.) író és
költő. Legismertebb műve az Egri csillagok
Augusztus 6.: A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc
világnapja. A magyar néphagyományban a borszentelés
napja.
Augusztus 8.: Kölcsey Ferenc születésnapja (1790.) magyar
költő, politikus, nyelvújító
Augusztus 9.: Az állatkertek napja
Augusztus 10.: Lőrinc napja. A kalendáriumi regula szerint:
Lőrinc napja ha szép, sok a gyümölcs és ép.
Petrovics Emil születésnapja (1873.) műtörténész.
Augusztus 11.: Heltai Jenő születésnapja (1871.) író és költő
Augusztus 12.: A fiatalok világnapja.
Augusztus 13.: A Világosi fegyverletétel napja:1849. A
balkezesek világnapja.
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja. Repülősök napja.
Augusztus 18.: Európa nap Magyarországon.
Augusztus 20.: Szent István napja Államalapító Szent István
királyunk ünnepe.
1774−ben Mária Terézia nyilvánította országos ünneppé.
Az új kenyér ünnepe. A paraszti életben az aratás lezárása
fűződik ehhez az időszakhoz. Több helyütt a templomban
hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az őszi mezőgaz−
dasági munkák megkezdése előtt a faluból általában a
városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szükséges vásárlá−
saikat intézték. Egyes vidékeken a legszegényebb családnak
a módosabbak kenyeret sütöttek ezen a napon. A Tiszaháton
azt tartják, Szent Istvánkor mennek el a gólyák.
Augusztus 22.: A Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti
Színház megnyitásának napja−1837.
Szabó Ervin születésnapja
(1877.) szociológus és
könyvtárigazgató
Augusztus 29.: A mohácsi csata emléknapja. A magyar
fotográfia napja.
Janus Pannonius születésnapja (1434.) költő a magyar világi
líra első jelentős képviselője.
Augusztus 30.: Az Eltűntek Világnapja

az AUGUSZTUS hónapban

Jógatábor Tarcalon
Tartják: Selmeciné Bogdán Ágota és
Selmeci J. Csongor minősített vezető
jógatanárok, Magyar Jóga Akadémia
vezetői, Iyengar Jógatanárok
Időpont: 2013. 08.13.− 08.20.
Helyszín: Tarcal, Hatputtonyos
Borfalu
Jóga reggel 7.30−9.30−ig és este
18.00−20.00−ig.
Díja: 1500 Ft/alkalom.
Minden alkalommal egy betegségcsoportot veszünk. Írásos
anyagot adunk kézbe a résztvevőknek, ezért előzetes beje−
lentkezés szükséges!
Jógázáshoz csúszásmentes jógamatracot és 2 db pokrócot
kell hozni. Érdeklődni és jelentkezni: Selmeci Csongor:
06−30/237−0838, yoga@yoga.hu, www.ahimszajoga.hu

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Augusztus 5. Krisztina
Augusztus 7. Ibolya
Augusztus 11. Zsuzsanna
Augusztus 18. Ilona
Auguszttus 24. Bertalan
Augusztus 29. Beatrix

PROGRAMOK − RENDEZVÉNYEK
2013. augusztus
augusztus 3. XVIII. Tarcali Nap
Helye: Tarcal Borfalu, Sportpálya
augusztus 3− 31−ig Civil Kurázsi −Tarcali alkotók kiállítása
Helye: Tarcal − Borfalu
Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig
szombaton: 14−18 óráig
augusztus13. 10−12h ZHK fogadóóra
augusztus 13− 20−ig Jógatábor Tarcalon
Helye: Tarcal − Borfalu
augusztus 17. 18 h Zempléni Fesztivál
Talamba Ütőegyüttes koncertje
Helye: Tarcal − AGORA
Részvétel díjtalan.
A RENDEZVÉNYEKRŐL RÉSZLETES PROGRAM
plakátokon, szórólapokon, Tarcal honlapján olvasható.

44 éves találkozó
Oroszné Zsuzsa és középiskolai osztálytársai 44 esztendeje
minden évben találkoznak. Idén a tarcali Borfaluban töltöttek
el egy kellemes délutánt.
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Sport
Folytatás a
megyei III−ban
A Tarcal FC csapata kiesett és el−
búcsúzott a megyei II. osztály me−
zőnyétől. Tehát nem maradt más
választásunk, mint alacsonyabb
osztályban folytatni tovább.
Visszalépésről szó sem lehetett,
mert akkor − a már a szezon elején
elnyert − pályázatunk elvész. A kö−
rülmények mindenütt mások. Van
olyan szomszédos település, ahol a
bőség zavarával küzdenek és két
futballcsapat is van (Mád FC a
megyei II−ben a Mád ÖFI SE pedig
a megyei III−ban szerepel) és van
olyan is, ahol megszűnt a futball−
csapat! (mint pld. Bekecs, Prügy,
Tolcsva, Taktakenéz, Olaszliszka
mind nagy múltú gárdák!)
Az élet nem áll meg. Ha nehéz
anyagi körülmények között is, de
tovább folytatjuk. Van egy alaku−
lóban levő, fejlődőképes jó után−
pótlás csapatunk. A nagy fejtörést
továbbra is a felnőtt csapat jelenti.
Nagyon szeretnénk, ha minél több
helybeli fiatal futballozna az egye−
sületnél! Gondolok itt főleg a 20−
as vagy 30−as korosztályra! Ez
egyben azt is jelentené, hogy szere−
tettel várjuk azokat a fitalokat, akik
régebben vagy a közelmúltban itt
fociztak és van bennük kurázsi,
hogy jöjjenek vissza és folytassák!
Végezetül a TAO pályázatról egy
pár gondolatot. Az öltöző épület
felújítása, korszerűsítése befejező−
dött és a napokban a műszaki át−
adás is megtörtént.
Ezúton szeretném megköszönni
azoknak a cégeknek, vállalkozók−
nak, akik ezt a beruházást társasá−
gi adójukkal támogatták: CÉK,
GRAND PHARMA KFT, FLÓRA
AMBIENTE, Takarékszövetkezet,
NEURON 2000 BT. Az Önkor−
mányzatunknak pedig azt, hogy az
ehhez szükséges önrészt biztosítot−
ták!
Az átigazolási szezon még javá−
ban tart, ezért a csapatról

− a játékos kerettel kapcsolatban −
részletesebb tájékoztatást csak a kö−
vetkező számban tudok adni. Ami
valószínűsíthető: a megye III. baj−
nokság Miskolc Észak csoportjában
szerepelnénk, ha ezt jóváhagyja az
MLSZ B−A−Z megyei Igazgatósága.

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba
elnök

A fenti korabeli újságcikket Szűcs Jánosné
Karácsondról
küldte
Tarcal
pol−
gármesterének. A cikkben szereplő ter−
mészeti csapás csaknem napra pontosan
89 évvel ezelőtt történt!

A Rendőrség Körzeti megbízott
(KMB)
telefonszáma:

+36−30/900−77−49

