Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2014. augusztus XIX. évfolyam 8. szám
A hónap igéje: "Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek
szabadítását nap mint nap." (1Kron16,23)

Augusztus − Nyárutó − Bőség hava
E hónapra a Kisasszony hava elnevezés talán a legismertebb, de szá−
momra a legkifejezőbb a Bőség−hava. A rivalizáló római császároknak
köszönhetően pedig egy nappal hosszabb, mint ahogy a sorban kellene
lennie. Augusztus szépsége, bősége megihlette a festőket, írókat,
költőket. Bármelyik magyar poéta kötetét felütjük, legalább egy
augusztusi verset találunk benne. De, nekünk magyaroknak ez Szent
István hava is. 1083−ban a hónap 20. napján oltárra emelték államala−
pító nagy királyunk koporsóját. Ez azt jelentette, a dicső királyt a pápa
engedélyével a keresztény szentek közé felvétették. Mindez köszönhető
annak a lovagkirálynak, Lászlónak, kinek apját még lázadóként meg−
vakíttatta István király. Hát igen, már akkor is tudták, a legitimációhoz
túl kell lépni bizonyos dolgokon. A magasabb rendű cél az ország
egysége, a folytonosság ezt kívánta. Ezzel az aktussal a pusztai vad és
szilaj nép elismert tagjává vált a keresztény európai világnak. Legelső
királyunk olyan alapokra építette az országát, amelyről ezt nem lehetett
ledönteni. Több mint ezer éves történelmünket jól ismerjük. Tudjuk,
milyen megpróbáltatások érték a nemzetet, mégis megmaradt e hazán.
Erre büszkék lehetünk, és további ezredéveken keresztül fenntarthatjuk,
ha építő, megújító munkánkat, szorgalmunkat, tudásunkat adjuk hozzá.
Máig érvényes Szentistváni gondolat: "Egyszerre magyarnak és euró−
painak lenni!" Szent István ünnepén nem feledkezhetünk meg a
Kenyérről! A kenyérről, amely e napon mind szakrális, mind profán
vonatkozásában is a" mindennapi".
Bölcs királyunk fiához, Imréhez írt intelmeiben nagyszerűen össze−
foglalta e két világban való eligazodás és élés szabályait. Ha elolvassuk,
észre kell vennünk, ezer éven átívelő tanácsok ezek. Bizony olvasása
közben pironkodhatunk a mai életünk szabályain és cselekedetein.
Az elmúlt ünnep kapcsán van egy kis szomorúság bennem. Úgy a temp−
lomban, mint az ünnepi programokon a Borfaluban nem láttam az
ünnep fényeit az emberek szemében. Mert igazából nem voltak ott!
Néhányan előfordultak, és kész. Ennyit érne az ünnep? Nem hiszem, de
okát nem találom. Nos, elkezdődött a 2014−es választási év utolsó
felvonása. Itt az Önkormányzati választás. 50 napon belül Tarcalon is
kinyilváníthatják véleményüket az elmúlt négy éves önkormányzati
munkáról a szavazófülkékben. De mint minden választás az október 12−
i is alapvetően a jövőről szól. Akkor is, ha a vélemény nyilvánításban
benne van a múlt is. Igen, a választás a jövőről, az előre tekintésről, és
most legfőképpen Tarcalról szól. Szokásainkhoz híven lesz majd
választási fórum is, ahol megismerkedhetnek a "versenyzőkkel". Bár ők
úgyis ismerősek a mindennapi életből. Már az országgyűlési választás
előtt is írtam az újságban, most még jobban szeretném hangsúlyozni:
Október 12− én mindenki menjen el szavazni! Míg tavasszal kereshet−
tünk kifogásokat, miért nem megyünk el szavazni, ezt most nem
tehetjük meg, hiszen Tarcalról szól a dolog. Van még egy kis idő a dön−
tésig a számvetésre, gondolkodjanak el rajta − kérem Önöket! Addig
pedig élvezzék a "Nyárutót", ki−ki készüljön egyéb őszi dolgára−
iskolára, szüretre, dióverésre, vetésre.
Jó munkálkodást kívánva maradok tisztelettel:
Baracskai László polgármester

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2014. július 30−án rendes ülést
tartott, melynek első napirendje keretében a
képviselők a település egészségügyi helyzetéről
szóló tájékoztatókat hallgatták meg. A képviselők
megköszönték a háziorvosok, és a védőnők
munkáját.
Az ülés második napirendi pontja a Tokaji
Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
működéséről szóló tájékoztató elfogadása volt. Az
írásos előterjesztéshez Dr. Szentesiné Dr. Sallai
Zsuzsanna ügyvezető igazgató részletes szóbeli
kiegészítést fűzött, az igazgató asszony elmondta,
hogy a kezdeti nehézségeken túl vannak, egyre
több beteg keresi fel őket, s a szakorvosi
óraszámok is növekednek. Sajnos a közlekedési
nehézségek még mindig hátráltatják a munkájukat.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a
Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2014.
évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet
módosítását. A rendelet módosítására az év
közbeni plusz források miatt került sor, így öröm−
mel állapította meg a Képviselőtestület, hogy az
eredetileg betervezett hitelfelvételre nincs szükség.
A negyedik napirend keretében a képviselők a
Református és a Római Katolikus Egyházközség
tulajdonában álló temető ingatlanok önkormányza−
ti tulajdonba vételét tárgyalták meg. A jegyző az
előterjesztés szóbeli kiegészítésében elmondta,
hogy az egri érsek határozottan ellenzi az egyházi
temető térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását, így ez további egyeztetést igényel. A refor−
mátus egyházközség kéri a református temető
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét. Ezek
után a Képviselőtestület határozott az átruházásról
szóló szerződés megkötéséről, annak érdekében,
hogy a jelenleg egyházi tulajdonban lévő temetőin−
gatlanok rendszeres gondozása, ápolása − a jövőre
vonatkozóan − megoldásra kerüljön.
Az ülés következő napirendi pontja során a
Képviselőtestület határozott egy önkormányzati
ingatlan tulajdoni hányadának értékesítéséről.
Az indítványok, javaslatok napirend során a pol−
gármester ismertette az Árpád köz lakóinak
kérelmét, akik egyrészt megköszönték az utcájuk−
ban végrehajtott fejlesztést, másrészt azonban
azt kérték, hogy vizsgálják meg a jelenlegi járdák
(Folytatás a 2. oldalon)
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Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
szintjének megemelése lehetőségét, annak érdekében, hogy a
mélyebb fekvésű területen a csapadékvíz ne okozzon kárt. A
Képviselőtestület a kérdés megvizsgálása után azt az állásfoglalást
hozta, hogy a fejlesztést követően az el nem vezetett csapadékvíz
mennyisége olyan jelentéktelen, amely mindenféle károkozás
nélkül elszikkad.
A Képviselőtestület
ezért
nem
látja
indokoltnak a
járdaépítést, a járda szintjének megemelését, azonban kész arra,
hogy egy−két nagyobb esőzést követően megvizsgálja a kiépített
csapadékvíz elvezető rendszer működését, s ahol ez indokoltnak
látszik, a járda szintjét megemeltesse.
A napirend során a polgármester ismertette a Vasút utca lakónak
kérelmét is, akik tekintettel arra, hogy az utcájuk a Magyar Közút
Zrt. kezelésében van, azt kérték a Képviselőtestülettől, hogy támo−
gassák a vízelvezetés mielőbbi megoldása érdekében a Közúthoz
írt kérelmüket, valamint sebességkorlátozó tábla kihelyezését
indítványozták. A Képviselőtestület a kérelemben foglaltak támo−
gatásáról döntött, és megbízta a polgármestert, hogy a szükséges
lépéseket tegye meg.
Az utolsó napirend keretében a képviselők határoztak a Görög
Katolikus Egyházközség fenntartásában működő görög katolikus
kápolna felújításának támogatásáról.
Ezeken kívül a polgármester ismertette a franciaországi
testvértelepülés, Eguisheim meghívólevelét, amelyben az 54. alka−
lommal megrendezésre kerülő bortermelői ünnepségre Tarcal
település küldöttségének meghívása szerepel. A Képviselőtestület a
testvér−települési meghívást köszönettel elfogadta.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok
hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
2014. július
Majoros Lotti 2014.07.02
Szülei: Kertész Eszter
Majoros László
Czirjáki László Dávid 2014.07.04
Szülei: Izsvák Judit
Czirjáki József
Balogh Noel 2014.07.29
Szülei: Borbás Szilvia
Balogh Ferenc
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit
Védőnők

Házasságkötés:
2014. július
Márton József és Majoros Erika tokaji lakosok
július 5−én,
Mohácsi Gábor és Marsalkó Zsanett miskolci lakosok
július 19−én,
Fekete Angéla tarcali és Madarász István taktaszadai
lakosok július 26−án
esküdtek egymásnak örök hűséget községünkben.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás
2014. július
Kovács György (született: 1923. )
volt Tarcal, Klapka u. 6. sz. alatti
lakos, elhunyt július 6−án.

NETTY
ZÖLDSÉGES
ELKÖLTÖZÖTT!

Részvétünk a gyászoló családnak!

Tarcal, Fő út 84. sz. alá!
(Gazdasszonyok
Boltja mellé)

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
Tarcal, Fő út 84. sz. alatt!
LAKÁS KIADÓ
A nyíregyházi főiskolához közel, külön bejáratú szoba nem
dohányzó lánynak kiadó. Internet, TV megoldható.
Telefon: 06−42/236−608 vagy 06−70/554−57−84

Kertészné Cziba Ilona és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Idősek Klubja
vezetőinek, dolgozóinak a gyors intézkedésért!
Ugyanis a Simku Tibor temetését egy távolban élő rokona
próbálta megakadályozni, de nem sikerült neki. Az Idősek
Klubja vezetője és dolgozói felkeresték főtisztelendő
Szűcs Zoltán plébános atyát, aki rövid időn belül
megérkezett és nagyon szép búcsúbeszédet mondott,
énekeket, imákat és rendben lezajlott a temetés.
Köszönet a Lengyel Temetkezési Vállalat dolgozóinak,
Erdélyi István tmemtő gondnoknak a türelmükért.
Köszönet a szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak,
a végtisztességet tevőknek, akik utolsó útjára elkísérték.
sírját koszorúk, virágtcsokrok borították.
"Nyugodj békében Tibor!"
42 évig volt szomszédod
Spitzmüller Istvánné
az Idősek Klub tagja
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Igazlátás − 2014
Az augusztus 20 −i Kenyérünnepünket az ERKE Egyesület
jóvoltából az Igazlátás programjával bővítettük a műsorok mel−
lett. Gondoltuk, így a választás közeledtével talán aktívabbak
lesznek az emberek, és a közélet dolgairól érdemes leülni beszél−
getni. Még jó, hogy volt a kérdésfeltevésre más alternatíva, mert
egy érdeklődőn kívül senki nem szánta rá a délelőttjét.
A beérkezett kérdésekre, felvetésekre mégis illik választ adni, amit itt
és most megteszek.
− Az Ifjúsági Lakótelep is Tarcalhoz tartozik. De mivel osztatlan közös
tulajdon, talán az ott élőknek kellene összefogni a házakhoz tartozó
telek karbantartására. Tudom, nem mindenki ismeri ezeket a
telekhatárokat, mert lassan a még 20 éve művelt kertecskék is eltűn−
nek. A Hivatalban lévő térképek segítségével szívesen segítünk a
határok tisztázásában.
− Nem csak a Lakótelep, de Tarcal nagyon sok utcájára ráférne már a
felújítás. Én is türelmetlenül várom már azokat a pályázatokat, ame−
lyekkel végre eredményeket tudunk felmutatni.
− A járdák felújításában csak saját erőnkre támaszkodhatunk. Több
járda felújítása be van tervezve, így a Görög Kat. Imaháztól a Kinizsi
utcáig lévő szakasz is. Remélem, ez utóbbi még az idén elkészül.
− A Szociális rendeletünkben szabályoztuk az idősek szemétdíj támo−
gatását. A 80 év feletti lakosok fél évi díját tudja átvállalni az Önkor−
mányzat. A többi korosztálynak, illetve egyedül élőknek a 60 literes
kuka igénybevétele a kedvezmény.
− Nem tudom, milyen szemüveget hord, aki csak azt látja, hogy a
központban kaszálunk, mert ez nem igaz! A Fő utcán táblától tábláig,
jó néhány nagyobb forgalmú egyéb utcákban, az egyházi temetőkben,
a szennyvíz átemelők környékén.
− A játszótéri mobil WC kérdése is sínen van, de lehet, hogy csak a
tavaszi nyitásra lesz meg. Kis türelmet még!
− Kedves focirajongó! Nézőpont kérdése, hogy keveset, vagy sokat
költünk a focira. A focisták szerint keveset, szerintünk eleget. Abban
igaza van, hogy focizhatnának jobban, de ez nem pénz, hanem játékos
függő. Erről a Tarcal FC vezetőségével kellene konzultálni.
− A Málenkij robotra elhurcoltakra, aki akar, emlékezhet Páll János
Vinnai−dűlői szőlőjénél. A felvetést a belső emléktábla elhelyezésére
támogatom, 2015−ben a 70. évfordulón meg is valósíthatjuk.
− A Bányató hasznosítására komplex ötlettel még senki nem jelen−
tkezett, de a téma nincs a sutba dobva.
− A Liga−kút vizének legendáriumához nem tudok hozzászólni, de
nincs kényszerítő helyzet, hogy bármiért is fontos lenne a víz bevizs−
gáltatása.
− A neten kóválygó kósza hírekkel nem foglalkozunk. Bárkinek bár−
miről konkrét kérdése van, a Hivatalban személyesen, levélben, tele−
fonon megkereshet bennünket, és a legjobb tudásunk szerint fogjuk
informálni.
− Lehet, hogy a közmunkások munkája nemegyszer kifogásolható, de
amióta ilyen nagy számban tudjuk foglalkoztatni őket − az állam
jóvoltából − számtalan olyan feladatot elvégeznek, amelyet másképpen
nem tudnánk megcsinálni. Egyébként van, akit elküldünk, mert még az
elvárható minimumot sem hozza, és sajnos nem nagyon van helyette
más!
− Minden iskolában vannak jó és kevésbé jó pedagógusok. Így van ez
Tarcalon is. Probléma esetén a Tokaji Tankerület az illetékes, mint
fenntartó.
− Valóban jó lenne, ha lennének új munkahelyek. Bízom abban, hogy
az új Uniós támogatási ciklusban a munkahely teremtésre valóban
jóval többet fog áldozni − ígéretei szerint− a Kormány.
Baracskai László
polgármester
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Szent Erzsébet zarándoktábor
Sárospatak

2014 június 30−tól július 4−ig öt csodás napot töltöttünk
Sárospatakon zarándoktáborban Szűcs Zoltán atya
szervezésében (Mád Mezőzombor Tarcal Plébániák).
A zarándoktábor hétfőn kezdődött, megnéztük a
Sárospatakon a bazilikában a Szent Erzsébet ereklyéjét,
Zoltán atya itt tartotta a tábornyitó misét. Majd ismerkedési
estet tartottunk még itt a bazilikában.
Másnap strandolás volt a fő program, szerdán buszra szállva
meg sem álltunk Sátoraljaújhelyig, ahol libegőztünk, boboz−
tunk, majd ebéd után tovább indultunk Füzérre. Itt szent−
misén vettünk részt. Kassai dóm volt a következő állomás.
Csütörtökön délelőtt játék és kézműves programok voltak (a
rossz idő miatt, de ekkor sem unatkoztunk ) de már délután
ismét a strandon pancsoltunk. Este az "utolsó vacsora" után
(itt a táborban vacsora ) tábor záró szentmisét tartottunk.
Hálaadás és kis összefoglaló után mi is megköszöntük Szűcs
Zoltán plébános atyának ezt a csodálatos nyaralást, ahol ki−
csik és nagyok egyaránt remekül éreztük magunkat.
Más volt...más ez a pár nap...hisz ez egy "hittanos tábor" volt
ahol kicsit vagy talán sokat voltunk Istennel, a minden napos
misék, az együtt étkezések (ima evés előtt− evés után) az
együtt imádkozások este és reggel..
A sok jó kis program − játékok ( foci, ügyességi labda−
játékok, gyurmázás..stb.) − az angyalkupon gyűjtés és a sok−
sok jó kis és nagy ajándék, nagy örömöt szerzett a
gyerekeknek. Az esti beszélgetések, vidámság,a tábortűz, a
sok−sok nevetés mind−mind felejthetetlen emlék lesz mind−
annyiunknak!
Köszönet mindenkinek aki lehetővé tette számunkra ezt a
csodás 5 napot!
Köszönet és hála Zoltán atyának aki ezt megszervezte!
Isten áldása legyen életén és munkáján, hogy sokszor és
sokaknak szerezhessen még ennyi örömet mint a táborozó
gyerekeknek ez alatt a pár nap alatt!
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Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe képekben

Palik Zoltán /ERKE/ és Palik Ábris a kemence előfűtést végzik

Az első cipó "bevetésre" vár

Kaméleon Musical Színház és Gyermekszínpad ünnepi műsora

Az ERKE egyesület tagjai készítették Tarcal ünnepi kenyerét

MÚLT−JELEN−JÖVŐ kiállításmegnyitó

Főtisztelendő Szűcs Zoltán plébános atya, Kovács Attila nagytiszteletű
úr az új kenyér megáldása közben

.Baracskai László polgármester ünnepi beszédet mond

Kraft Józsefné és Hajduné Volf Krisztina saját sütésű kenyeret hoztak
az ünnepi asztalra

Minden jelenlévő megkóstolta a megáldott kenyereket

AZ AGYAGBANDA zenekar közreműködésével remek hangulatú
táncházzal zárult ünnepnapunk

Tarcali Hírek
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Tejtermékek értékesítése Szegiben

Ennyi az egész!

Gáspár Krisztina több éve folytat őstermelői tevékenységet
Szegiben. Fő tevékenysége a különféle tej és tejtermékek előál−
lítása, melyet helyben, helyi értékesítési láncok útján, illetve helyi
piacokon keresztül értékesít. Jelenleg a tejet, sajtot, vajat és túrót
állít elő.
A 35/2013. V. 22.) VM rendelet, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013−ban nyújtandó támo−
gatások jogcímre benyújtott "Helyi termék előállítását segítő
eszközbeszerzés Gáspár Krisztina őstermelő részére" című
pályázat keretében, a gazdaság eszközfejlesztése és gépesítése zaj−
lik.
A beruházásnak köszönhetően a termékek előállítása hatékonyab−
bá tud válni mind mennyiségben, mind pedig minőségben. A
tejtermékek elkészítését magasabb színvonalon tudja végezni,
amelynek köszönhetően az előállított termékek mennyisége növel−
hető, valamint a termékek minősége is javítható.

Számtalan helyen tapasztalom, hogy egyesek az árkokat használják a
kigyomlált, levágott dudva, zöld növényi maradványok úgymond
tárolására, elhelyezésére.
De miért?
Józan praszti ésszel is felmérhető
a következmény: eldugulnak az
átereszek, megtelnek az árkok és
nem
képes
elvezetni
a
csapadékvizet. Amiből az idén
jócskán van részünk. Ennek
következtében az úttesten,
udvarokon kisebb tavacskák, tengerszemek alakulnak ki, melyeken
lassan már csak csónakkal lehet átkelni.
Kell ez nekünk?
Egy kis odafigyeléssel mindezt elkerülhetnénk! A gaz, a dudva a
komposztba, tárolóba kerüljön. A vízlefolyó árkok rendszeres
kitisztításval elkerülhető a kellemetlenség.
És még csónakot sem kell beszerezni. Sőt, a szomszéddal is jóvi−
szonyban maradhatunk.
Ennyi az egész!

Gyöngyvér, a fényrajzoló

MESEMONDÓ VERSENY
"Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de
mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesít−
sük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes,
értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!"
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005−ös felhívásából)
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csat−
lakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember
30. − Benedek Elek születésnapja − legyen a népmese napja.
E nap apropóján mesemondó versenyt hirdetünk óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
Szeptember 30−án, a népmese napján, mesemondó versenyt ren−
dezünk a Borfaluban. Óvodások és alsó tagozatos kisiskolások
jelentkezését várjuk.
Az óvodások szabadon választhatnak mesét. Az általános iskolá−
soknak egy kötelező és egy
szabadon választott mesét
kell elmondani.
Valamennyi
gyermek
ajándékban részesül, a
legjobbak értékes tárgyjutal−
mat kapnak.
További részletek plakátokon
és szórólapokon olvasható.
MONDD EL KEDVENC MESÉD S MÁRIS NYERTÉL!

Augusztus 20−án nyitottuk meg Bartók Andrásné fotóművész− Múlt−
Jelen−Jövő című kiállítását a Borfalu kiállítótermében.
Alkotótársa, házastársa − Bartók András képzőművész, így ír az
alkotóról.
"Bartók Andrásné Gyöngyvér a MAFOSZ diplomás fotóművésze.
Életeleme, alkotóeszköze a fény, általa írja, rajzolja képeit. Fotói a
mindenkori jelen fontos, érdekes, humoros, néha groteszk pil−
lanatainak mélységes humánummal megfogalmazott rajzolatai.
Kiváló fényrajzoló, szereti a szép formákat, melyek a semmiből
keletkeznek és a valóságba érkeznek meg. Számára a fotográfia
ablak a világra, mely ugyan nem tökéletes, de lehet szép és kell is,
hogy általa szebbé, jobbá tegyük.
A falakat Gyöngyvér képei ékesítik, aki munkássága legaktívabb
éveit éppen nyugdíjasként éli. Sikeresen, hiszen nem csupán
fotóművész diplomát szerzett, hanem az ezt követő években kiállítá−
sok százain szerepelt eredményesen. Igen sokszor díjazottként itthon,
Európában és a Világ Európán kívüli államaiban egyaránt.
Résztvevője nemzetközi és hazai kiállításoknak. A legkülönbözőbb
témákban lett azok díjazottja szociofotógráfiától az emberábrázolá−
son át a mai kor legmodernebb fotografikai képalkotásáig szinte min−
den területen még a könnyedebbnek látszó, ám mégis legnehezebb
feladatot jelentő aktfotográfia műfajában is.
Rá jellemző mottója "Megvalósítani a legszebb álmot, kinevetni a
Világot, szeretni, hinni, alkotni és remélni, csak így érdemes élni!" "
A kiállított hatvan fotó magáért beszél, kérem tekintsék meg,
érdemes!
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mesterseg.tarcal@gmail.com
"Haladj bátran, egyre mélyebben az erdők közé. A fák alatt, itt−ott még lát−
hatod a harmatot, ahogy megcsillan a fűszálak hegyén. Jusson eszedbe,
hogy Angyalok könnye az. Angyaloké, akik sokat sírnak még ma is, mert
annyi sok embernek marad zárva a szíve a szép előtt. De miattad nem sír−
nak már. Mosolyognak, amikor jönni látnak."
(Wass Albert)

Iglai Vivien − Tarcal község Borkirálynője
(2011−2014)
− Kedves Vivien! A 2008−ban első alkalommal megrendezett Országos Bor−
királynő Fesztivál az elmúlt években Tarcal legrangosabb eseményévé nőt−
te ki magát. Dr. Mengyi Roland szavait kölcsönözve a jó borok és szép nők
jegyében telnek e rendezvény napjai, ahol Te több éven át voltál a tarcali
borok arca és számos egyéb borfesztiválon, bormustrán és borversenyen
képviselted a településünk múltját és jelenét legnagyobb mértékben megha−
tározó mesterséget: a szőlőművelést és borászatot. Hogyan emlékszel visz−
sza életed ezen időszakára?
− Udvarhölgyként már 2011 előtt megismerkedhettem a Borkirálynők éle−
tével, ezért az elnyert címmel járó feladatok nem voltak idegenek számom−
ra. Megtisztelő és egyben felemelő szerepkör hárult rám azzal, hogy a tar−
cali borokat és bortermelőket még ismertebbé és elismertebbé tegyem.
− 2011−ben egészen fiatalon − természetesen
még most is nagyon fiatal vagy: − nyerted el
a borkirálynői címet. A felkészülés időszaká−
ban kiktől kaptál segítséget, volt−e stylist, aki
segített személyes stílusod kialakításában és
miért zöld színű ruhára esett a választáso−
tok?
− A borkirálynői címért indulókat Majoros
László borász segítette, aki mindössze pár
nap alatt megpróbált minden szőlővel és bor−
ral kapcsolatos ismeretanyagot átadni. Na−
gyon sok segítséget kaptam még önkormány−
zatunktól, és településünk rendezvényszer−
vezőjétől, Aranka nénitől is, legtöbbet azon−
ban anyukámnak köszönhetek, aki a stylist
feladatainak nagy részét is magára vállalta. A
zöld színű borkirálynői ruhára közel 10 éves
hagyomány alapján esett a választásunk.
− A középkorban megjelenő első borlovag−
rendek hűséggel, odaadással és mértékletességgel váltak a borkultúra őre−
ivé, és az azonos alapokon nyugvó hazai borlovagrendek is a borkultúra
fejlesztését, a jó bor dicséretét, a tudományos kutatás elősegítését és bor−
fesztiválok szervezését tűzték célként zászlajukra. Melyik borlovagrenddel
ismerkedtél meg az elmúlt 3 évben, és kialakult−e valamilyen munkakap−
csolat közöttetek?
− Voltak borlovagrendek támogatását megemlítő versenytársaim, és bízom
benne, hogy a közeljövőben talán a tarcali Borkirálynő(k) is kaphatnak
ilyen jellegű megerősítést, mert nálunk ez jelenleg még egy hiányzó lánc−
szem.
− Egy borkirálynőnek többnyire az ünnepnapokon vagy hétvégeken meg−
rendezésre kerülő eseményeken kell helytállnia. Volt−e éves rendezvény−
naptár, amely tartalmazta azokat a helyszíneket, ahol részt kellett venned?
− Konkrét rendezvénynaptárt nem kaptam, viszont számomra teljesen egy−
értelmű volt az, hogy ahol a bornak szerepe van, azon a rendezvényen ott
a helye a Borkirálynőnek is, azaz nekem , és minden más programot félre−
téve tettem eleget minden meghívásnak, felkérésnek.
− Visszatekintve az elmúlt három évre, van−e olyan dolog, amit így utólag
nézve másképp csináltál volna?
− Az elmúlt három év számomra egyben a felnőtté válást, és a megkomo−
lyodást is jelentette. Lehet, hogy épp emiatt, Borkirálynőként elmentem
olyan dolgok mellett, amelyek még sikeresebbé tehették volna ezt az idő−
szakot, azonban úgy érzem, hogy a lehetőségekhez mérten eleget tudtam
tenni az elvárásoknak.
− Végezetül engedd meg, hogy a Tarcali Hírek olvasóinak a nevében meg−
köszönjem a borkirálynőként végzett munkádat, és megkérdezzem, hogy mi−
lyen útravalóval látnád el Bernadettet az elkövetkező egy évre?
− Ne feledje, hogy a borkirálynői cím nem csak egy díj, amit elnyert, ha−
nem egy felelősségteljes, elkötelezettséggel járó nemes munka.

Tóth Bernadett − Tarcal község Borkirálynője
(2014 − )
− Kedves Bernadett! Engedd meg, hogy a Tarcali Hírek olvasóinak a nevé−
ben gratuláljak az elnyert címhez és sikeres évet (éveket) kívánjak a borki−
rálynői feladatok teljesítéséhez. Kérlek mondj néhány mondatot bemutat−
kozásképpen magadról.
− Tóth Bernadett vagyok, 23 éves. Jelenleg a Miskolci Egyetem Gazdaság−
tudományi Karán Pénzügy és számvitel (Bachelor) Szakon tanulok, mint
végzős levelező tagozatos hallgató, valamint társadalombiztosítási és bér−
ügyi szakelőadói képesítést adó OKJ−s tanfolyamra is járok. A szőlőműve−
léssel és borkészítéssel már gyermekkoromban kapcsolatba kerültem, mert
nagyszüleimnek rendszeresen segítettem a szőlő növényápolási és feldol−
gozási munkáiban. Családi vállalkozásunkban a vendéglátásban is jártassá−
got szereztem. Szabadidőmben szívesen járok barátaimmal kerékpározni,
és nagyon érdekel a zumba fitness. Emellett még állattartó is vagyok: van
egy gyönyörű karthauzi cicám.:
− Udvarhölgyként már több alkalommal átélted a hazai rendezvények
fílingjét, az idei Országos Borkirálynő Fesztivál március 31−én megtartott
sajtótájékoztatóján pedig elhangzott, hogy a szervezők idővel európai
szintre emelnék ezt a − magyar bormarketingben kiemelkedő szerepet betöl−
tő − tarcali kezdeményezésű rendezvényt. Mi−
lyen tervekkel és reményekkel indulsz el a
borkirálynők − nem ritkán − akadályokkal
tűzdelt útján?
− Mindenekelőtt szeretném megfogadni Vivi−
en tanácsát, hisz az én véleményem szerint is
a borkirálynői cím elsősorban elhivatottságot
igénylő munka, különösen úgy, hogy gyak−
ran rivaldafényben történik.
Természetesen igyekszem a legjobb tudásom
szerint felkészülni minden eseményre, külö−
nösképpen az Országos Borkirálynő Válasz−
tásra. Aki ismer, tudja rólam, hogy maxima−
listaként − a kitartásomra és megszerzett tu−
dásomra építve − igyekezni fogok a legjobb
helyezést elérni.
− Be kell vallanunk, hogy egy jó ötlet megva−
lósításában akadhatnak hullámvölgyek is.
Véleményed szerint kitől, vagy kiktől várha−
tunk segítséget, támogatást annak érdekében, hogy valóban országossá
váljon ez a fesztivál, melynek nem utolsó sorban az is célja, hogy a turisták
minél nagyobb számban fedezzék fel Tarcalt, Hegyalját és az itt termelt bo−
rokat?
− Véleményem szerint ahhoz, hogy valóban országossá váljon ez a rendez−
vény, segítséget elsősorban a médiától várhatunk. Ezalatt azt értem, hogy a
legnépszerűbb rádió−, és TV−csatornák, az elektronikus és nyomtatott sajtó
országos szinten foglalkozzon ezzel a fesztivállal, és a kellő időben elindí−
tott tömegtájékoztatás − mint sok más esetben − itt is meghozhatja a gyü−
mölcsét.
− A borkirálynők 2013−as vetélkedőjének feladatai mindannyiunk számára
ismertek. Az idei év versenyfeladataiban számíthatunk−e vajon változások−
ra, mikor derülnek ki a résztvevők számára a konkrét "olimpiai verseny−
számok" és mennyi idő lesz a felkészülésre?
− Színesebbé tenné a versenyt, ha idén lennének változtatások a verseny−
számokban. A konkrét feladatok várhatóan az utolsó pillanatokban fognak
kiderülni, és tekintettel arra, hogy itt a már meglévő tudást kell hasznosíta−
ni, a felkészülési idő intervalluma ebből a szempontból elhanyagolható.
− A Tarcalon készített borok széles választékából mi alapján választanád ki
azt, amelyik számodra a legkedveltebb?
− A nők többnyire a desszertborokat részesítik előnyben, ez alól én sem va−
gyok kivétel. Így az édes ízek kedvelőjeként egyértelmű, hogy Tokaj−
Hegyalja legmeghatározóbb, méltán híres borát, az aszút választom.
− Főiskolai hallgatóként hogyan fogod tudni összeegyeztetni egyéb elfog−
laltságaiddal a borkirálynői feladatok ellátását?
− Végzős levelező tagozatos hallgatóként főiskolai kötelezettségeim kötet−
lenebbek, ezért úgy gondolom, hogy a borkirálynői feladataim maradékta−
lanul színvonalas ellátása nem fog számomra nehézséget okozni.
Erdélyi István
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RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
SZEPTEMBERI ÜNNEPEK, JELES NAPOK
Szeptember 1.: A II. világháború emléknapja. Ezen a napon
emlékeznek meg a II. világháború kitöréséről.
Szeptember 5.: Lőrinc napja, úgy nevezett "rontónap". Lőrinc sok
kárt tesz, például megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni
(hideg van), beleesik (máshol belepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári
görögdinnye e nap után már élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.
Bányásznap. (szeptember első vasárnapja) 1950 óta ünneplik. 1991 óta
a hivatalos bányásznap december 4−e, Szent Borbála, a bányászok
védőszentjének napja.
Szeptember 7.: A török Buda emléknapja. Buda visszafoglalásának
emlékére.
Szeptember 8.: Írástudatlanság elleni küzdelem napja. 1968. 09. 08−
tól az (alfabetizálás) nemzetközi napja, az UNESCO
kezdeményezésére ünneplik.
Szeptember 12.: Gyermekek világnapja.
Szeptember 18.: Takarítási világnap. 1992−ben az ENSZ
Környezetvédelmi Programja (UNEP) meghirdette a takarítási világ−
napot. Jelszava: Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon.
Rokkantak napja. 1981−ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar
eseménysorozatának szervezésére létrehozott bizottság hirdette meg.
Szeptember 21.: Magyar Dráma napja.
Szeptember 23.: Nemzetközi hulladékgyűjtő világnap
Szeptember 27.: Idegenforgalmi világnap.
A fehér kendő napja. 1993−ban a grúz nők a maguk eszközeivel vették
fel a küzdelmet a háború ellen: fehér kendőben tüntettek, amely azóta
a béke és a fegyverszünet kifejezője lett. Magyarország 1994−ben csat−
lakozott a megmozduláshoz.
Szeptember 28.: Hallássérültek világnapja. A Siketek Nemzetközi
Szövetsége határozata alapján 1958 óta minden év szeptember hó utol−
só vasárnapján ünneplik.
Szeptember 29.: A pákozdi csata 1848.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a
túlvilágra költöző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit
az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal és mérleggel ábrá−
zolják.
Szeptember 30.: A helyi önkormányzatok napja Magyarországon
Szeptember 30.: Benedek Elek születésnapja − a népmese napja.
A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind
a magyar, mind más népek meséi felé.

2014. augusztus−szeptember

augusztus 20− szeptember 28−ig
MÚLT−JELEN−JÖVŐ c. fotókiállítás
Bartók Andrásné fotóművész alkotásaiból
Helye: 6 puttonyos Borfalu kállítóterme
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8−16 óráig.
Hétvégén előzetes bejelentéssel.
augusztus 28. 9− 13 h SULIPIAC − CSERE−BERE
Helye: Tarcal, Fő út 57. műv.ház előtér
szeptember 2. 10−12 h ZHK fogadóóra
Helye: Borfalu − Tarcal
szeptember 18 − 23. HAT − MAIT X. Alkotótábor
szeptember 20. 17 óra Alkotói kiállítás megnyitó
szeptember 19−21. Országos Borkirálynő Fesztivál
szeptember 30. A NÉPMESE NAPJA alkalmából mesemondó
verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Borfalu nyitva: hétfőtől péntekig: 8−16 óráig −
fénymásolás ugyanitt.
Könyvtár nyitva hétfő−szerda− péntek: 14− 17 óráig
PC−sarok nyitva hétfőtől szombatig 14− 18 óráig

Lakossági

Lekvárfeldolgozó üzem Szegiben

Horányi Tivadar több éve folytat őstermelői tevékenységet
Szegiben. Fő tevékenysége különféle lekvárok és lekvárkülön−
legességek előállítása. Jelenleg 10 féle lekvár és 7 féle
lekvárkülönlegességet állít elő.
A lekvárfeldolgozó üzem Szegiben várja a kedves érdeklődőket,
ahol a vásárlás mellett lehetőség nyílik a lekvárok megkóstolására
is. A 35/2013. V. 22.) VM rendelet, Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013−ban nyúj−
tandó támogatások jogcímre benyújtott "Helyi termék előállítását
segítő eszközbeszerzés Horányi Tivadar őstermelő részére" című
pályázat keretében, új lekvárfeldolgozó üzemének eszközfej−
lesztése és gépesítése zajlik. Fontos, hogy az alapanyagként hazai
(sőt, ha lehet, akkor helyi) termelők által megtermelt zöldségek és
gyümölcsök kerüljenek felhasználásra a feldolgozás során, így
támogatva a helyi gazdaságot.
Lekvárok: szilva, körte, barack, birs, cseresznye, szőlő, aszú,
Kiadja: Tarcal község
Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos hagyma, paradicsom, tök
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka Lekvárkülönlegességek: bor, bodza, szeder, ibolya, akác, csipke,
30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai Nyom− kökény.

Tarcali Hírek

daipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2014. SZEPTEMBER 18.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az szeptember hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Szeptember 5. Viktor
Szeptember 9. Ádám
Szeptember 11. Nikolett
Szeptember 15. Enikő
Szeptember 16. Edit
Szeptember 25. Lajos
Szeptember 29. Mihály

8

Tarcali Hírek

SULI PIAC − CSERE−BERE

MEGHÍVÓ

Hamarosan kezdődik a tanév.
Biztosan van otthon az iskolakezdéssel kapcsolatos
dolog − táska, tolltartó, füzet, füzettartó, borító, könyv,
sportszer vagy ruhanemű, esetleg játék,
ami még használható, de kinőtt, megunt, vagy már
kicsi.
MI LEHETŐSEG BIZTOSÍTUNK ARRA, HOGY
ELADD VAGY ELCSERÉLD.
PIAC ÉS/VAGY CSERE−BERE

Támop−6.1.2/LHH/11/B
"Egészségfejlesztés és életmód−
váltás a tokaji kistérségben"
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
KONDICIONÁLÓ TORNA heti rendszerességgel
Tornát tartja: TÓTH JUDIT személyi edző
Total−Fitt stúdió Miskolc
Helye: Tarcal − Borfalu Minden héten szerda 17.15 óra
Részvétel: INGYENES

Helyszíne: Tarcal, Fő út 57. Művelődési ház
előtere

Időpont: 2014. augusztus 28. csütörtök 9−13 óráig
Helyfoglalás: 8 órától.
INGYENESEN biztosítjuk a helyet az árusításhoz.
Az árusító helyek száma korlátozott,
foglalás jelentkezési sorrendben.
Aki árusítani, cserélni szeretne kérem jelezze
a 30/458−73−01 telefonszámon, vagy a Borfaluban.

“Ezt kóstold meg!" főzőverseny
Apraja−nagyja CSALÁDI NAP ra meghirdetett főzőverseny II.
helyezést elért étel receptje.
A Családsegítő Szolgálat főzős csapatának tagjai: Báthori
Gábor és családja, Anderkó Dénesné és férje, Macsiné F.
Angéla és családja.
Pincepörkölt − mi általunk elkészített receptje:
Hozzávalók: sertéshús, burgonya, hagyma, pirospaprika édes
és csípős és mindenféle fűszer ami kéznél van.
Elkészítése:
A nagyon egyszerű és finom egytálétel elkészítése: pörkölt
alapot készítünk a húsból, felfűszerezzük ízlés szerint, majd
amikor már szinte kész a hús,hozzáadjuk a krumplit kicsit
vízzel felöntjük és készre főzzük. Mi még bolondítottuk vörös−
borral, Erős Pistával, gulyáskrémmel, fokhagymával, borssal.
Jó étvágyat!

A zsűri tagjai − Mészárosné Aranka pedagógus jobbra,
Dolgos Judit EFI irodavezető balra és Szilágyi Péter alpol−
gármester − a pincepörkölt kóstolásakor

Ünnepre készült a Hajdu család
Nemzeti ünnepünk közeledvén felhívást adtam közzé, hogy bárki elhoz−
hatja saját készítésű kenyerét, pogácsáját, hogy megsüsse a Borfalu ke−
mencéjében. Hajduné Volf Krisztina és kislányai éltek is a lehetőséggel.
Az ünnep délelőttjén bedagasztott, sütésere váró kenyértésztát hoztak.
Sőt! Az ünnepi asztalra már megsütött, kész, nemzeti színű szalaggal át−
kötött különleges snidlinges cipóval is megleptek. Köszönjük kedves
Krisztina, Lara és Szonja, hogy közös munkálkodásotokkal még szebbé
tettétek községi ünnepségünket. Íme a recept!
Snidlinges cipó
Öregtészta: 25 dkg kenyérliszt, 3 dl langyos víz, pici só, és másfél dl lan−
gyos tejben feloldott 3 dkg élesztő. Ezt előző nap, vagy 2−3 nappal előt−
te elkészítjük, naponta 2−3−szor megkavarjuk, letakarva szobahőmérsék−
leten tároljuk. Elkészítés: Az egy kg kenyérlisztből megmaradt 75 dkg−
ot tálba szitáljuk, belerakjuk az öregtésztát, és jól összegyúrjuk, ha szük−
séges még langyos tejet adunk hozzá. Kidagasztjuk. Kelesztőtálban ke−
lesztjük fél órát. Közben a csokor snidlinget megmossuk, és fél cm−es
darabokra vágjuk. /jó egy maréknyi snidling szál kell hozzá/
Fél óra leteltével a tésztát lisztezett deszkára borítjuk, és hozzáadagoljuk
átgyűrve a tésztát, hogy jól elkeveredjen a snidling a tésztában. Ezután
letakarva konyharuhával még kelesztjük fél órán át. Majd az előmelegí−
tett sütőben 220 fokon sütjük, legjobb hőlégkeverés mellett, kb.60 per−
cig. Sütés előtt a cipó tetejét bevágjuk késsel,3 vonalban hasítjuk, majd
lekenjük tojás sárgájával. Amikor kivettük a sütőből, akkor hideg vízzel
kétszer átsimítjuk, ezáltal jó ropogóssá válik a héja. Kemencében sütve
még ízletesebb!
Sok sikert az elkészítéséhez!

