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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. július
21. napján rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje kereté−
ben a polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a József A.,
Hegyalja és Babocsay utcákra kiírt közbeszerzési eljárás meghirde−
tését követően derült ki, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló
forrás az útfelújításokra a tervezői költségbecslés szerint nem ele−
gendő. Ha a közbeszerzési eljárást lefolytatják, akkor annak ellené−
re, hogy nincs elegendő forrás a megvalósításra a szerződést a nyer−
tessel meg kellene kötni. Ezért a Képviselőtestület a 61/2015.
(VI.30.) határozatával kiírt közbeszerzési eljárást visszavonta és
felkérte a közbeszerzési eljárás lefolytatóját, hogy az eljárás vissza−
vonásáról az érdekelteket tájékoztassa.
Ezt követően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § /7/ bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgya−
lásos közbeszerzési eljárást indításáról döntött a Képviselőtestület a
Tarcal Babocsay és József Attila utcákban tervezett útfelújítások ki−
vitelezésére, mert ezen munkálatokra a rendelkezésre álló források
elegendőek, valamint felhívta a közbeszerzési eljárást lebonyolító
Quick Solution Kft−t, hogy az ajánlattételi felhívást
− Mika Gábor egyéni vállalkozó
− STRABAG Általános Építő Kft.
− DHJ Építőipari és szolgáltató Kft− nek küldje meg.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. 07. 24−
én ünnepélyes ülést tartott, melynek egyetlen napirendje keretében
Gazdag Ferencnek a KENTAUR Kft. tulajdonosának és Petró At−
tilának a Gávavencsellői Nyírmárvány Kft. tulajdonosának Dísz−
polgári címet adományozott. Ezúton is gratulálunk!
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. július
28−án rendes ülést tartott, melynek első napirendje során a település
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat tárgyalta és fogadta
el a testület.
A Képviselőtestület következő napirendje a Tokaji Egészségügyi
Központ működéséről szóló tájékoztató megtárgyalása és elfogadá−
sa volt.
A Képviselőtestület 3. napirendje keretében a talajterhelési díjról
szóló 18/2012. (XI.27) önkormányzati rendelet egyik eljárási sza−
kaszának módosítását tárgyalta, amely tekintettel arra, hogy lénye−
gi módosulást nem jelent, a testület változtatás nélkül elfogadta.
A negyedik napirend során Papp Gábor a PK−Terv Kft ügyvezető−
je és kollégái a multi−funkciós közösségi ház átdolgozott tanul−
mánytervét bemutatták, a Képviselőtestület megállapította, hogy
az mind küllemében, mind funkcionalitásában megfelel az elvárá−
soknak, ezért engedélyezésre beadható.
Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület meg−
bízta polgármesterét, hogy a Tarcal belterületi 626. hrsz−ú,1185 m2
nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,
természetben Tarcal, Könyves Kálmán u. 51. szám alatti ingatlan
1/2−ed részének megvásárlására kössön adás−vételi szerződést a tu−
lajdonossal, ezzel egyidejűleg tudomásul vette, hogy a megvásárol−
ni kívánt ingatlan további 1/2−ed részének tulajdonjogát a Tarcali
Római Katolikus Egyházközség szerzi meg annak érdekében, hogy
az ingatlanon későbbiekben kialakítandó parkolót, az "Áldó Krisz−
tushoz" vezető zarándoksétány látogatói, illetve a "Mária Zarán−
dokház" vendégei, valamint a Római Katolikus templom hívei kö−
zösen használhassák. A testület kinyílvánította, az adás−vételi szer−

ződés hatályba lépésének feltétele az, hogy a Római Katolikus Egy−
házközség tulajdonszerzéséhez az Egri Érsek járuljon hozzá. A
Képviselőtestület az ingatlan 1/2−ed részéért kifizethető vételárat
2.800 ezer Ft−ban határozta meg.
Az indítványok, javaslatok közt a polgármester tájékoztatta a Kép−
viselőtestületet a vis−maior pályázatok sikeréről, a megítélt állami
támogatás megegyezik az igényelt összeggel. A Képviselőtestület
felkérte a polgármestert, hogy a Tarcal Temető u. 12. szám előtti,
illetve a Tarcal Klapka tér 4. szám előtti pincebeszakadások vis−
maior támogatás igénybevételével megvalósuló −veszély − elhárítá−
si munkálatai kivitelezésére vonatkozó szerződéseket a
GEOSZOLG Kft−vel kösse meg.
Ezt követően a jegyző tájékoztatta a Képviselőtestületet a Klapka
tér 1. szám alatti, illetve a Paszternák Zoltán tulajdonát képező
Könyves Kálmán utcai ingatlan megvásárlása érdekében tett lépé−
sekről, valamint arról, hogy a vételi ajánlatokra érdemi válasz még
nem érkezett. Majd ismertette a szelektív hulladékgyűjtés beindítá−
sával kapcsolatos fejleményeket, mely szerint megkezdődik az un.
"sárga" szelektívgyűjtő kukák kiosztása a lakosok részére.
Alpolgármester asszony tájékoztatta a testületet arról, hogy az isko−
la részéről megkeresték az épületben elvégzendő halaszhatatlan
karbantartási feladatok segítése érdekében. A Képviselőtestület azt
a megoldást támogatta, mely szerint a munkálatokat az önkormány−
zat karbantartó brigádja elvégzi, ha a KLIK a karbantartási felada−
tokhoz szükséges anyagokat beszerzi.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok
hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Tarcal díszpolgárai lettek

Képünkön balról: Petró Attila vállalkozó
(Gávavencsellő), Gazdag Ferenc vállalkozó (Tarcal),
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő és Butta
László Tarcal polgármestere a XX. Tarcali Napok
ünnepélyes megnyitóján.
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A VÍZ ÉLET, GONDOLKOZZUNK KÖZÖSEN!

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség
és hóvihar… az éghaj−latváltozás hatásai
egyre
sürgetőbbé
teszik,
hogy
felkészüljünk ezekre a csapásokra és −
amennyiben lehet − kezeljük a szélsőséges
időjárás hatásait.
Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének
visszatartásával, távozásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változá−
sokhoz igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország
összes felszíni és felszín alatti vízére vonatkozó Vízgyűjtő−
gazdálkodási Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. decem−
ber 22−ig készül el.
A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és
véleményezhetik a Vízgyűjtő−gazdálkodási Tervek országos,
illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre
vonatkozó fejezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak
be a vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok,
vízhasználók megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb
problémákkal és azok megoldásával. A területi fórumok meghívói
a www.vizeink.hu oldalon találhatóak.
Magyarország vízben gazdag és vízben szegény ország is egysz−
erre. Gondos és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvéd−
hetjük természeti kincsünket és kamatoztathatjuk a vizeinkben
rejlő kihasználatlan lehetőségeket. "A természeti erőforrások,
különösen… a vízkészlet… a nemzet közös örökségét képezik,
amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége." /Magyarország
Alaptörvénye (2011. április 25., P) cikk/
Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az új
Vízgyűjtő−gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!
Somlyódy Balázs
főigazgatórszágos Vízügyi Főigazgatóság

Iskolai hírek
Javító vizsga időpontja:
2015. augusztus 27. 9,00 órai kezdettel
Javító vizsgára felkészítés:
2015. augusztus 24−25−26−án 8−10 óra között. (az érintettek
minden nap keressék szaktanárukat!)
Tankönyvosztás:
2015. szeptember 1−jén az első tanítási napon.
Első tanítási nap:
2015. szeptember 1. kedd 8,00 óra
Ünnepélyes tanévnyitó:
2015. szeptember 1. kedd 9 óra (megjelenés valamennyi diáknak
az alkalomhoz illő ünneplő ruhában).

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aran−
ka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2015. SZEPTEMBER 18.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2015. július
− Palombi István és Lázár Krisztina tarcali lakosok
2015. július 4−én
− Orosz Viktor és Vig Beatrix budapesti lakosok
2015. július 4−én
− Lelesz Miklós és Oláh Edit hajdúdorogi lakosok
2015. július 4−én
− Máté Zsolt és Nagypál Brigitta kazincbarcikai
lakosok 2015. július 11−én,
− Vladár Zsolt János és Lukács Anita nyíregyházi
lakosok 2015. július 11−én,
− Gálik Levente és Gálik Judit tarcali lakosok
2015. július 18−án
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés
2015. július
− Kiss Panna 2015.07.07
Szülei: Szalánczi Zsuzsanna, Kiss Gábor
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

HALÁLOZÁS
2015. július
− Forgó Miklós (sz: 1965.)
volt Tarcal, Könyves K. u. 31/1. sz.
alatti lakos, elhunyt július 13−án,
− Nagy Imre Károlyné (sz: 1932.)
volt Tarcal, Petőfi u. 6. sz. alatti
lakos, elhunyt július 20−án,
− Szaszák József (sz: 1956.)
volt Tarcal Könyves K. u. 91.sz.
alatti lakos, elhunyt július 25−én.
− Ficsor Józsefné (sz: 1940.)
volt Tarcal Sport tér 26.sz. alatti
lakos, elhunyt július 30−án.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

Tarcali Hírek
Klapka György Általános Iskola
Szent István és az új kenyér ünnepe
Augusztus 20−i ünnepségre a Borfalu, illetve a közművelődésben dolgo−
zók összefogásával megsütöttük a település kenyerét. A kenyeret Gergely
Tamás készítette − állította össze, kelesztette, szakította és sütötte − mi
többiek segédkeztünk. Közben a dekoráció készítésén ügyködött a két
Mónika. Marika és segítőnk Kata mindent kézhez adott. Köszönöm mun−
kájukat.
Az ünnepség lebonyolítására két helyszínre készültünk − Agora és Borfa−
lu − mivel nagyon változékony volt az időjárás. Végül Államalapító Szent
István és az új kenyér ünnepét a kellemetlen, esős idő miatt a Borfaluban
tartottuk meg. Butta László polgármester úr köszöntője és történelmi
visszatekintését követően Dr. Mengyi Roland úr, országgyűlési képvise−
lő mondta el ünnepi gondolatait. A beszédeket követően a történelmi egy−
házak tarcali egyházközségeinek vezetői − Szűcs Zoltán római katolikus
plébános, Kovács Attila református lelkész és Polyák Péter görög katoli−
kus parókus − ökumenikus szertartás keretén belül megáldotta az erre az
alkalomra sütött kenyereket. Felszeleteltük s a megjelenteknek kínáltuk
fogyasztásra. Szopkó Kincső középiskolai tanuló és Drozda Aranka mű−
velődésszervező Szent István királyról és dicsőítéséről olvastak fel költe−
ményeket. Ezt követően Petró Dalma operaénekes "Ez az otthonunk!"
címmel összeállított műsora méltó befejezése volt ünnepi műsorunknak.
Előadásában hallhattuk a Honfoglalás című dalt, Csézy−től "Ez az ottho−
nod!" című dalát, Magyarország című örök érvényű melódiát és a Ha én
rózsa volnék című dalt. Gyönyörű dalok, csodálatos előadásban!
Az ünnepséget követően a finom kenyér mellé finom nedűt, tarcali bort
kínáltunk "a mézédes források földjén!"
D.A.

Fotó: Gergely Tamás
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Bártfainé Varga Györgyi igazgatónőnek
Tisztelt Igazgató Asszony!
Botár Béla vagyok. Több mint 40 évet dolgoztam a gyer−
mekvédelemben. Szinte minden pozicióban tevékenykedtem.
18 évig Salgótarjánban egy halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek oktatását és nevelését biztosító iskola és diákotthon
vezetője is voltam. Ezt csak azért írtam meg, hogy meg tudom
ítélni, milyen szinten vannak a gyerekek.
2015. augusztus 3−7−ig Szigetbecsén táborvezető voltam, s
volt szerencsém találkozni a "gyerekeivel", tanítványaival.
Kissé tartottam a csoporttól, mert nagy létszámú volt, s ve−
gyes korosztályt képviseltek. A gyerekek szinte az első pil−
lanatoktól azonosultak a táborozási körülményekkel.
Felmérték, hogy remek helyre kerültek, s ha a felnőttekkel
szorosan együttműködnek, akkor azzal csak ők járnak jól.
Rendkívül nyitott, befogadó, őszinte, együttműködő, kreatív,
segítőkész, fegyelmezett, szabálykövető gyerekek voltak. A
betervezett programokat maradéktalanul megvalósítottuk, s
ebben elsősorban a gyerekek hozzáállása segített. Gazdag
programot állítottunk össze. A Duna közelsége biztosította
számunka a fürdési lehetőséget. A gyerekek a közösen megal−
kotott szabályokat betartották, nem feszegették a határokat.
Rendkívüli esemény nem történt, ügyeltek önmaguk és társaik
testi épségére. A kicsiket nem különítették el a nagyobbak,
hanem a vegyes csoportokban bevonták őket a játékokba,
versenyekbe. Ennek nagyon örültem, mert a vegyes csoportok
vetélkedhettek egymással. Aktívan részt vettek a közös
reggeli tornákon, a tábori programokban, s nem egy alkalom−
mal a felnőtteknek segítőkezet nyújtottak a különböző ren−
dezvényeinken. Az önkiszolgáló munkában példamutató hoz−
záállást tanúsítottak: mosogatás, hálótakarítás, ágyazás,
tisztálkodás, stb. A tanárok teljes szívvel, lélekkel azon
fáradoztak, hogy közösen sikeres, a gyerekeknek is élményt
nyújtó táborozást szervezzünk. Ezt a célt elértük!
A gyerekek facebook bejegyzései ezt visszaigazolták. A
táborzáró tábortűznél nem tudtam megszólalni, mert annyira
elérzékenyültem. Gratulálok az iskola nevelőmunkájához! Ezt
a táborozást, amíg élek, nem fogom elfelejteni.
Budapest, 2015. augusztus 17.
Üdvözlettel: Botár Béla táborvezető,
pszichopedagógia szakos nevelőtanár

Hegyfoglaló lovasverseny
Idén több évnyi kihagyás után újra megrendezésre került a XX. Tarcali Na−
pok keretén belül a Tarcal Vezér Hegyfoglaló Lovasverseny. A nemes meg−
mérettetés hagyományosan a sportpályáról indult. Itt gyülekezett a kilenc
lovas szombaton reggel. 9 órakor ágyú lövésre indultak útnak a felsorako−
zott lovasok. A verseny útvonala közel kilenc kilométer, melynek 90%−a
burkolatmentes volt. Az utolsó vágta előtt kötelező három perces pihenőt
tartottak. A cél a Kopasz−hegy csúcsa volt. A folyamatosan emelkedő pá−
lya, s az utolsó pihenő utáni szakasza −a sípálya − megviselt lovat s lovast
egyaránt. A végső sorrend is az utolsó szakasz megtétele után alakult ki.
Íme: I. Szadai György Tarcal − Fecske nevű lovával, II. Hornyák Péter
Tarcal − Teqila nevű lovával III. Brevák Edit − Bekecs − Kesely nevű lová−
val. Gratulálunk!
A jól megérdemelt díjakat − Tarcal címeres faragott díszhordó, 6−6 illetve
12 palack 2003−as évjáratú félszáraz furmint − Bányai Béla a bekecsi Bá−
nyai Lovasiskola tulajdonosa, versenybíró és Butta László polgármester
adták át. A díjátadó ünnepséget s egyben a versenyt díszlövés zárta.
Reméljük jövőre hasonló szép és izgalmas versenynek lehetünk részesei.
D.A. Fotó: KovKrisz
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Képriport a XX. Tarcali Napokról

Agyagbanda

Emlékeztünk eleinkre − koszorúzás a Könyves Kálmán szobornál

Cantabile kórus − Törökbálint

Gerome és a Milord zenekar

Gold Dance − Tarcal

Harlequin − Tarcal

Játék a Diri−Dongó együttessel

Karthago koncert

Tarcali Hírek
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Miss Mullins

Republic koncert

Totem Zenekar − Tarcal

Streetfighter show − Erdős Csaba

TT Dance − Tarcal

Szandi

Ötvös Éva színművész

A XX. Tarcali Napokat követően Butta László polgármester úr a ren−
dezvény lebonyolításában részt vevő dolgozókat meghívta a Borfaluba
est−ebédre. Ezzel köszönte meg valamennyi − 80 fő− résztvevő
köztisztviselő, közalkalmazott, közfoglalkoztatott, diákmunkás és
önkéntes dolgozó munkáját. Pohárköszöntője alatt és a vacsora közben
is kivetítőn nézhették meg a résztvevők a rendezvényen készült
képeket.
D. A.

Köleséri Sándor színművész és Gáspár Szilvia jazz−énekes

Foto:
Kovács Krisztián − KOvKrisz
Tóth Gábor − Photoga
Kovács Balázs János
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mesterseg.tarcal@gmail.com
"S kinek nincs múltja, hová ülteti a jövendőt? Mely mélyebb
földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge!"
(Hunfalvy Pál)

Kocsis János − felsőfokú építész műszaki ellenőr,
a Szent Terézia kápolna felújítási munkáinak
projekt menedzsere
− Tisztelt Kocsis Úr! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta az inter−
júfelkérést, ily módon közösen mutathatjuk be a − lapunkat is szim−
bolizáló − Szent Terézia kápolna felújítási munkáit, és ahhoz kap−
csolódóan e történelmi épület közeljövőben betöltendő idegenforgal−
mi szerepvállalását. Az 1749−50−ben késő barokk stílusban épült
kápolnát utoljára az 1970−es évek végén renoválták, amikor az oda
vezető szilárd burkolatú út is elkészült. Mivel Tokaj−Hegyalja e
meghatározó, műemléki védettségű tájképi eleme világörökségi
területen áll, milyen megoldandó feladatokkal találták magukat
szemben az előkészítési szakaszban?
− 2014. áprilisában kapcsolódtam be a Degenfeld Bt. által 2014.
januárjában elnyert EU−s pályázat "Turisztikai attrakció kialakítása a
Degenfeld szőlőbirtokon" megvalósításának előkészítési munkáiba,
aminek egyik eleme a kápolna teljes felújítása és a
kápolna körüli fogadótér kialakítása. A kápolna
felújítására már 2007. augusztusában elkészült az
építési engedély kérelem dokumentáció, ami alapján
2012. májusában építési engedélyt adtak ki. Az EU−s
támogatás odaítélésekor az építési engedély már lejárt
és új engedélyezési eljárást kellet megindítanunk. A
felújítás örökségvédelmi engedély köteles. A 2007−es
engedély kérelem dokumentációt aktualizálva, 2015.
márciusában kaptuk meg az örökségvédelmi építési
engedélyt, de ezzel párhuzamosan már folyt a kiviteli
tervdokumentáció készítése és azt már csak a
határozatban szereplő kikötéseknek megfelelően kel−
lett aktualizálni. Ezt követően történt meg a kivitelező
kiválasztása.
− Az építtető Degenfeld Bt. az épület eredeti és megmaradó funkcióját
− római katolikus kápolna − előtérbe helyezve a tervezési munkákkal
Salamin Ferenc építészmérnököt bízta meg, akinek már számos meg−
valósult épülete teszi egyedivé és meghatározóvá környezetünket. Az
elkészített kiviteli tervdokumentációnak melyek azok a részei, ame−
lyeket felsőfokú építészként leghangsúlyosabbnak tekint?
− Az építési engedély kérelemhez már le kellett folytatnunk azokat az
előzetes egyeztetéseket, kutatásokat és be kellet adnunk azokat a
speciális tervfejezeteket, amiket előírt az engedélyező hatóság.
Előzetes engedély alapján 2014. szeptemberében festő−restaurátori
falkutatást végeztünk és a kutatás eredményét dokumentációban állí−
tottuk össze. 2014. decemberében megkaptuk a Tervtanács ajánlását
az engedélyezésre. 2014. decemberében faanyagvédelmi szak−
vélemény készült a kápolna faanyagú szerkezeteiről, 2015. január−
jában szakértői véleményt készítettünk a kápolna falazatáról, 2015.
februárjára pedig elkészült egy teljes körű építéstörténeti kutatási
dokumentáció. Az egyeztetések, kutatások és szakvélemények ered−
ményeit, útmutatásait részletesen tartalmazza a kiviteli tervdoku−
mentáció. A kivitelezés során pedig lefolytattuk azokat a helyszíni
egyeztetéseket, mintafelületek jóváhagyatását az örökségvédelem
képviselőivel, amiket az engedélyben kikötöttek.
− A Szent Terézia kápolna eredeti szentélyében az oltár központi
alakja a fából faragott Avilai Szent Teréz szobor volt, melynek két
oldalán Nepomuki Szent János és Szent Flórián térdeplő alakja
került elhelyezésre. A felújítási munkák során a belső tér
kialakítására vonatkozóan mi a koncepciójuk, és lesz−e gyakorlati
funkciójuk az épület berendezési tárgyainak?
− A kápolna berendezését a kiviteli tervdokumentáció belsőépítészeti
munkarész tervfejezet tartalmazza. Az elhelyezésre kerülő bútorok

között lesznek a gyakorlati funkció betöltésére is alkalmas barokk
stílusú padok, barokk stílusú szentségtartó oltár, oltárasztal, barokk
stílusú karosszék és elhelyezésre kerül egy Avilai Szent Terézt ábrá−
zoló 100x180 cm−es méretű festett oltárkép is. A belső tér
kialakítását emeli a karzat új mellvéd és mennyezet burkolata és a
karzat feljáró különleges 3D−s kialakítása. A padló 40x80 cm−es
fűrészelt, matt csiszolt, antikolt JURA kő burkolatot kap.
− A kápolnát jelenleg övező infrastruktúra egyetlen eleme az oda
vezető jó minőségű, szilárd burkolatú út. A kivitelezést végző vál−
lalkozóknak szembesülniük kellett az alapvető közszolgáltatások
(elektromos hálózat, víz stb.) hiányával, melyhez társult az időnkén−
ti extrém hőség is. Hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a
nehézségekkel, ill. milyen megoldásokat találtak a hiányosságok
hosszabb távú kiküszöbölésére?
− A kastélyszálló mellől indulva − mint új infrastrukturális elem − már
elkészült egy közel 1000 m hosszú ösvény a kápolnáig, a birtok
eddig kieső részén és az egyik szőlő teraszon a szőlősorok között
vezetve, több pihenő kialakításával. Az ösvény szintemelkedése
majdnem 90 m és a pihenőknél szép kilátást kínál Tokaj−hegyalja ill.
a Zempléni−hegység egyik legmeghatározóbb természeti
látványosságára, a Kopasz−hegyre, valamint az
egykori mezőváros, Tarcal épületeire és azok
környezetére. Az elektromos áramot, a szolgáltatóval
közösen választva a legoptimálisabb megoldást,
meglévő légvezeték élővé tételével, oszlop transzfor−
mátor telepítésével fogjuk biztosítani. Ez tervezés
alatt áll, az építéshez szükséges áramot most még
aggregátorokkal állítjuk elő. Bízunk benne, hogy a
szolgáltató az átadás időpontjára kiépíti a saját hálóza−
tát. Az extrém hőség a mi munkánkat is lassította, de
úgy gondolom, hogy az átadási határidőt nem veszé−
lyezteti az elmúlt hetek időjárása.
− A Terézia dűlő szőlőültetvényeinek megújítása során
az ott található cserjés−bozótos, rendezetlen
területrészek a tulajdonosnak köszönhetően eltűntek.
A kápolna kivételesen szép panorámájú telkén jelenleg a természetes
gyeptakarón kívül nem található növényzet. Milyen terveik vannak e
dombtető növényesítésével, vonzóbbá tételével kapcsolatban?
− A kápolna körüli fogadótéren burkolt felületű sétányok, padokkal
ellátott pihenő és parkosított zöldfelület kerül kialakításra. A fák, a
növények és a füvesített területek hosszú távú fennmaradását
telepített víztartályokra épített automata öntözőrendszer kialakításá−
val és rendszeres, szakszerű fenntartással biztosítjuk.
A kápolna épülete homlokzat világítást kap, környezete pedig
térvilágítást. Az elkészült állapot és értékek megóvása érdekében tér−
figyelő rendszert építünk ki a kápolna körül és behatolás jelző rend−
szert a kápolnában.
− A Degenfeld Bt., a dűlő legnagyobb tulajdonosa a birtokközpontból
a már említett, hangulatosan vadregényes ösvényen/sétányon a
szőlőterületek bejárásával kívánja vendégeit felvezetni a felújított
Szent Teréz kápolnához. Milyen rendezvényekre lesz alkalmas e
megújult épület és környezete, és várhatóan mikortól lesz látogat−
ható a nagyközönség számára?
− A teljes felújítás, a növénytelepítési és parképítési munkákat is
figyelembe véve, 2015. október végéig elkészül. Tulajdonosi
szándék szerint sor fog kerülni a kápolna felszentelésére és egyházi
szertartásoknak is helyt tud majd adni. A kialakított belső és külső
környezet remélhetőleg vonzóvá teszi majd a kápolnát koncertek,
kísérő rendezvények és egyéb közösségi szerveződésű programok
lebonyolítására is. A kápolna látogatása a jövőben mindenki részére
szabadon biztosított lesz a II. Vatikáni Zsinat előírásainak figyelem−
be vétele mellett.
Erdélyi István

Tarcali Hírek
JELES NAPOK − ÜNNEPEK − ÉRDEKESSÉGEK
SZEPTEMBER
Szeptember 1.: Egyed napja, őszkezdő nap. Sok helyütt ekkor kezdték meg a búza és a
rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak.
1939. szeptember 1−jén Németország megtámadta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött A
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ, amely mind méreteiben, mind veszteségeiben, mind máig
tartó hatásaiban többszörösen meghaladta az elsőt. A hat évig tartó háború közel 60 millió
embert pusztított el.
Szeptember elseje az iskolakezdés napja, ekkor kezdődik az új tanév.
Szeptember 2.: Buda felszabadulása 1686−ban a török uralom alól.
Szeptember 5.: Lőrinc napja, úgy nevezett "rontónap". Lőrinc sok kárt csinál, például
megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hideg van), beleesik (máshol belepi−
sil!) a dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.
Szeptember 6.: 1897−ben, Tata−tóvárosban, a világon először acetilén közvilágítást helyez−
tek üzembe. Ferenc József szeptember 10−15. között találkozott a városban egy hadgyakor−
lat alkalmából II. Vilmos német császárral, a díszes világítást a találkozó tiszteletére hoz−
ták létre. Berdenich Győző mérnök, feltaláló és gyártulajdonos tervei szerint.
Szeptember 8.: Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Magyarországon ked−
velt búcsúnap. Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a cselédek szolgálatba
állásának napja is volt. Ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak.
1965. szeptember 8−án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy dön−
tött, hogy e napot AZ ÍRNI−OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁ−nak nyilvánítja. Ez
a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig egy
milliárd írástudatlan felnőtt él.
Magyarországon 1996 óta Szent Adorján napján ünneplik A BÜNTETÉS−VÉGREHAJTÁS
NAPJÁt. Az afrikai születésű, Nikodémiában élt katonatiszt keresztény hite miatt szenve−
dett vértanúságot.
Szeptember 16.: SZENT−GYÖRGYI ALBERT születésnapja (Budapest, 1893. szeptember
16. − Woods Hole, 1986. október 22.): A Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi
Karán 1917−ben nyert orvosdoktori diplomát. Ezután hollandiai, németországi, angliai és
amerikai egyetemeken dolgozott. 1928−ban hívta meg Klebelsberg Kunó kultuszminiszter
a szegedi egyetemre. Katedráját 1930−ban foglalta el, és folytatta korábban megkezdett ku−
tatásait a biológiai oxidációs folyamatok mechanizmusával és az általa felfedezett C−vita−
minnal kapcsolatban. Nagyon jelentős volt annak a felfedezése, hogy a szegedi zöldpapri−
kában különlegesen nagy az aszkorbinsav koncentrációja. Ez lehetővé tette, hogy addig el−
képzelhetetlenül nagy mennyiségben állítsák elő, és mind biológiai, mind pedig kémiai
szempontból világszerte sokrétű kísérleteket végezzenek vele. 1937−ben orvosi Nobel−díjat
kapott "a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéséért, különösen a C−vitamin, vala−
mint a fumársav−katalízis vonatkozásában". 1947−től az Egyesült Államokban élt.
Szeptember 19.: Kossuth Lajos születésének évfordulója (1802)
Szeptember 21.: A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984−től minden évben
szeptember 21−én ünneplik A MAGYAR DRÁMA NAPJÁ−t annak emlékére, hogy 1883−ban
ezen napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemuta−
tója a Nemzeti Színházban. A művet Paulay Ede állította színpadra. A nap célja, hogy fel−
hívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint,
hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására.
Megindul a Balatonon az első gőzhajó. Egyik kezdeményezője és tetemes részben anyagi
támogatója Széchenyi István volt; többek között az 1846. április 2−án Balatoni gőzhajózás
címmel megjelent röpiratában szállt síkra a "magyar tengeren" való gőzhajózás megindítá−
sa mellett. Ezt megelőzően, 1842−ben, egy füredi nyaralása során Kossuth Lajos is felve−
tette a balatoni hajózás ügyét. A gőzöst figyelmes gesztussal Széchenyi 55. születésnapján,
1846. szeptember 21−én indították első útjára a füredi kikötőből.
Szeptember 26.: A numerus clausus törvény elfogadása 1920−ban. Párizsban értekezletet
tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok − sorshúzással −
megkapták az új platina−iridium méterrudakat, illetve a kilogrammetalonokat. Az 1875−ben
Párizsban kötött első méter−egyezményt 18 ország írta alá, és vállalta a méterrendszer be−
vezetését. Az Egyesült Államok és Anglia nem csatlakozott az egyezményhez.
Szeptember 27.: Operaház megnyitása. Az Operaház építésének gondolatát 1872−ben
Orczy Bódog, a Nemzeti Színház akkori igazgatója vetette fel először. Az épület tervezé−
sére 1873−ban nemzetközi pályázatot hirdettek. A bíráló bizottság Ybl Miklós tervét fogad−
ta el, aki azt többször átdolgozta és a megvalósult terv az addigi összes tervek előnyeit ma−
gába foglalta. Az Operaház építése 1875. október 11−én kezdődött és kilenc évi munka
után, 1884. szeptember 27−én tartották meg a nyitóelőadást. A nyitóelőadáson Erkel Ferenc
Bánk bán című operája, majd Hunyadi László című operájának nyitánya, végül Wagner
Lohengrinjének első felvonása volt az ünnepi műsor.
Szeptember 29.: 1848. szeptember 29−én Sukoró és Pákozd között a Móga altábornagy ve−
zette túlnyomórészt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jellasics parancsnoksága
alatt álló, császári erőkkel (sorezredek, határőrök, horvát nemzetőrök). A magyar seregek
győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jellasics Bécs irányá−
ban, menekülve hagyta el az országot.
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
SZEPTEMBER hónapban
névnapjukat
ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Szeptember 7. Regina
Szeptember 9. Ádám
Szeptember 12. Mária
Szeptember 13. Kornél
Szeptember 16. Edit
Szeptember 17. Zsófia
Szeptember 21. Máté
Szeptember 29. Mihály
"A MESE AZ KELL"
MESEMONDÓ VERSENY
Szeptember 30. − Benedek Elek
születésnapja
A NÉPMESE NAPJA
Tarcal Község Önkormányzata óvo−
dásoknak és kisiskolásoknak mesemondó versenyt hir−
det a Népmese Napja alkalmából.
A verseny célja: a mesemondás élményének, szépségé−
nek átéreztetése, a mesék világának megismertetése és
megszerettetése, valamint a tehetséggondozás, a beszéd−
készség, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. Tarcal kul−
turális és szellemi örökségének megőrzése, továbbadása.
A megmérettetésre három korcsoportban várjuk tarcali
gyermekek jelentkezését:
I. korcsoport − óvodások szabadon választott mesét
mondhatnak el. Előzetes feladat: Legkedvesebb mese−
hősöm címmel kép készítés. A/4−es méretben, bármely
technikával készülhet az alkotás.
II. korcsoport − általános iskola 1.−2. osztályosai szaba−
don választott mesét mondhatnak el.
Előzetes feladat: Legkedvesebb mesehősöm címmel kép
készítés. A/4−es méretben, bármely technikával készül−
het az alkotás.
III. korcsoport − 3.−4. osztályosoknak egy kötelező és
egy szabadon választott mesét kell előadni.
Kötelező mese: Benedek Elek: A tarcali vásár
A szöveg megtalálható a Községi Könyvtárban a
"Tarcal öröksége − Tarcal jövője" kiadványban− (Kiadó:
ERKE−Tarcal) Az előadásra kerülő mesék időtartama
maximum 5 perc. Minden indulót megkérünk, hogy a
versenyre hozza magával az elmondani kívánt mese
fénymásolatát.
Információ és jelentkezés:
Jelentkezési határidő:
2015. szeptember 19. szombat
A verseny időpontja: 2015. szeptember 26. szombat
15 óra
Jelentkezés helye:
Községi Könyvtár, Tarcal Árpád út 1. vagy "6 puttonyos
Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.
A verseny helye: "6 puttonyos Borfalu" Tarcal, Rákó−
czi út 4.
Az értékelés szempontjai:
− a korosztálynak megfelelő meseválasztás
− folyamatos, érthető mesemondás
− szép kiejtés, kifejező beszéd
− élvezetes előadás.
Díjazás:

Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban ré−
szesül. Valamennyi gyermeket megajándékozzuk.
MONDD EL KEDVENC MESÉD S MÁRIS
NYERTÉL!
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ÖREGFIÚK TÁRSASÁGÁBAN

Meghívást kaptam, az "Öregfiúk" idei találkozójára. Engem kértek fel,
készítsek csoport−emlékképet az esemény résztvevőiről. Beszámolóm−
hoz csatolom a sportos csoportképet, aminek Üzenete van a mai aktív
tarcali labdarugókhoz, de mindenkihez.
Segítek magyarázatot adni: A korabeli "foci" nemcsak a pályán tartotta
össze a csapatot, de harminc−negyven év távlata se homályosítja el kap−
csolatukat. Az esemény színhelye, Szabó Lajos szőlőoltvány termelő
Henye dűlői tanyája, kezdettől fogva. Az afrikai forróság senkit nem
tartott vissza a találkozóról.
Elő kerültek a szép emlékek, a kistermelői pálinkák, borok, sörből se
volt hiány, de ásványvízből kellett felkészülni a legjobban. Ami egy
ilyen vendéglátáshoz kell, minden megtalálható volt! Az üstben főtt
"Gulyásköltemény" készítői megérdemelnék a Mesterszakács okleve−
let! Az öröm, a testvéri szellem járta át a légkört. Visszaemlékezések,
az eltávozottak érdemeinek méltatása, és a Végsőkig való találkozás
melletti kiállás megható, ünnepélyes légkört teremtett. Géczi András
egy vadonat új labdát ajándékozott, amire minden részvevő aláírása rá−
került.
Végül kiderült:
AZ ÖREG FIÚK, SZÍVÜKBEN ÖRÖK IFJAK!
Leskó Imre (hajdani labdaszedő)

Újra a szülőfaluban
XX. Jubileumi Tarcali Napok rendezvényünk keretén belül
szerveztük meg a Tarcalról Elszármazottak Találkozóját.
Munkatársaim − lévén tarcali születésűek− maguk és ismeretségi
körük körében is elkezdték összegyűjteni a neveket, címeket.
Felhívásunkra településünk lakosai is sok−sok névvel és
elérhetőséggel kopogtattak be hozzánk. Mindezek alapján 166 haj−
dani tarcali lakos neve és címe gyűlt össze. Meghívólevelünket
elküldtük mindenkinek. Sajnos volt néhány, mely visszajött
ismeretlen név vagy cím jelöléssel. Nem keseredtünk el, hisz 73 fő
volt tarcali születésű személy elfogadta a meghívásunkat és vissza−
tért szülőfalujába. 71 fő kísérő is érkezett velük.
A Tarcal Agorán − rendezvény és piactéren − fogadtuk vendégein−
ket. Butta László polgármester úr köszöntötte őket, és röviden
bemutatta településünkön az elmúlt időszakban történt
fejlesztéseket. Ezt követően ismertettem a további programot.
Sétálva a Borfaluba mentünk, elmondtam milyen funkciókat tölt be
a valamikori lakóépület. Ezt követően a református templomba öku−
menikus szertartáson vettünk részt. Rövid egyházzenei műsor után
Butta László polgármester úr megköszönte, hogy elfogadták a
meghívást, majd ebédre invitálta a hazalátogatókat. A templomaj−
tóban kis ajándékkal, Tarcal látképeivel illusztrált hűtőmágnessel
kedveskedtünk az elszármazottaknak. Az újjáépült óvoda
épületében Török Dezső úr a megyei közgyűlés elnöke és kedves
felesége várta a vendégeket. Rövid köszöntők és asztali ima
elhangzása után az óvoda dolgozói felszolgálták az ebédet.
Vendégeink már a séta közben is, de a terített asztal mellett is nagy
örömmel ismertek egymásra, idézték közös emlékeiket, gyer−
mekkori történéseket. Majd átfordult a beszélgetés. Kinek hogyan
folytatódott, alakult az élete. Kit milyen öröm, esetleg bánat ért. Két
osztálytalálkozó is kerekedett ezen napon. Az iskolába is ellátogat−
tak. Kötetlen beszélgetéssel, családi találkozókkal, temetőlátogatás−
sal folytatódott sokuk délutáni programja. Voltak, akik bekap−
csolódtak a Tarcali Napok programjába és megnézték, illetve
meghallgatták Ötvös Éva és Köleséri Sándor Tarcalról induló
előadóművészek műsorát. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy
vendégeink jól érezzék magukat, s tapasztalják meg mily sokat
szépült, épült volt falujuk. Bízom abban, hogy az újabb meg−
szervezésre kerülő találkozón még többen elfogadják meghívá−
sunkat.
D. A.

HIRDETÉS − ELADÓ
Tarcalon, Fő út 128. szám alatt 2 szobás parasztház, alatta kis
pincével eladó.
Érdeklődni: 06−30/465−8015 számon.

NŐI − FÉRFI − GYERMEK
FODRÁSZAT
3915 TARCAL, FŐ U. 34.
(A RÉGI PÓKA ÓRA− ÉS ÉKSZER ÜZLET HELYÉN)
Nyitva tartás:
Bejelentkezés alapján minden nap! Árak: Pl. Férfi, gyerek
vágás: 900 Ft./ Női vágás+szárítás rövid: 2100 Ft, közepes:
2200 Ft.,hosszú: 2300 Ft./ Stb.
EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK:
− Hőillesztéses −, mikrogyűrűs −, mikrogyűrűre varrott hajhossz−
abbítás − Brazil keratinos végleges hajkiegyenesítés(Hajas Laci
féle) − Keratinos hajszerkezet újraépítés − Színleszedés (a fes−
téket távolítja el a hajból)
HAJAT FELVÁSÁROLOK (40 CM−TŐL)!
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473 9052

