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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2016. május 24. napján ülést tartott, melynek első napi−
rendje keretében a képviselők a Tokaji Rendőrőrs tájé−
koztatóját tárgyalták meg. Keresztesi János kapitányság−
vezető az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést fűzött,
melyben elmondta, hogy a bűncselekmények száma az
előző évekhez képest csökkent, kivéve a közterületen el−
követett cselekményeket. Sem sorozatos, sem a lakossági
együttélést, a biztonságérzetet negatívan befolyásoló cse−
lekmények nem történtek. Minden 3 cselekményből 2−őt
eredményesen tudott a rendőrség felderíteni. A vagyon
elleni bűncselekmények száma sem változott, egyedül a
közlekedési balesetek száma emelkedett, ami leginkább a
megnövekedett kamionforgalomnak, a helyi út főútvo−
nallá minősítésének tudható be. Ez ügyben megyei szin−
ten két alkalommal is volt egyeztetés, olyan zónává sze−
retnék alakítani Tarcal területét, s ennek megfelelő közle−
kedési táblákat helyezne el a Közútkezelő, amelyben a
szabálytalanul közlekedő kamionos csak a büntetés pos−
tai úton történő kifizetése után hagyhatja el a helyszínt.
Vélhetően ha órákra, vagy napokra visszatartják a kami−
onokat, akkor kevesebben választják majd ezt az útirányt.
A közterületi rendőri jelenlét folyamatos, a rendőrségi
együttműködés a helyi intézményekkel folyamatos és
konstruktív. A rendőrkapitány végezetül elmondta, hogy
egyre nagyobb probléma a szőlőterületek őrzésének meg−
oldatlansága, a mezőőr hiánya.
A második napirend során a testület a Polgárőrség tájé−
koztatóját fogadta el. Lovász László helyi polgárőrpa−
rancsnok elmondása szerint egyre többen jelentkeznek if−
jú polgárőrnek, s talán még inkább motiválni fogja a fia−
talokat, hogy az ifjú polgárőrök térítésmentesen szerez−
hetnek majd jogosítványt, s juthatnak majd vagyon− és
biztonsági őri képzettséghez.
Ezt követően a Képviselőtestület a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
Alapító Okiratának módosításáról döntött, valamint az
Óvoda vezetője részére engedélyezte a maximális cso−
portlétszám átlépését.
Az ülés következő napirendje az önkormányzat 2015. évi
pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendelettervezet
megtárgyalása, elfogadása volt.
Az ötödik napirendi pont keretében Kissné Fási Nóra al−
polgármester asszony Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságból való visszahívásáról, bizottsági tagsá−
gának megszüntetéséről döntött a testület figyelemmel
arra, hogy a Mötv. rendelkezései szerint alpolgármester

nem lehet a Képviselőtestület bizottságának tagja. A
visszahívást követően a Képviselőtestület Urbán Máriát −
nem önkormányzati képviselőt −, mint úgynevezett kül−
sős tagot választotta meg a bizottság tagjának.
A Képviselőtestület a 6. napirend keretében az éves ellen−
őrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést tár−
gyalta, s azt változtatás nélkül fogadta el. A testület meg−
elégedéssel állapította meg, hogy sem a belső ellenőrzés,
sem az egyéb szakmai, illetve ágazati hatósági ellenőrzé−
sek az önkormányzat és intézményei munkájában külö−
nösebb hibákat, hiányosságokat nem tártak fel. A testület
felhívta a tisztségviselői és valamennyi önkormányzati
intézmény vezetőjének a figyelmét a belső kontrollok kö−
vetkezetes működtetésére, valamint arra, hogy az ellenőr−
zések által feltárt kisebb hiányosságok, hibák megszünte−
tése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Az indítványok javaslatok között Dr. Kovács Zoltán
jegyző ismertette a testülettel azon kérelmeket, mely az
Ady utca folytatásában található külterületi ingatlanok
belterületbe vonását kezdeményezték, figyelemmel arra,
hogy az ingatlanokon a tulajdonosok lakóépületet kíván−
nak építeni. A testület úgy határozott, hogy mivel a
HÉSZ legutóbbi módosítása május 4−én lépett hatályba, a
kérelmekre vonatkozó döntését szeptemberi ülésére ha−
lasztja.
Ezt követően a testület az adósságkonszolidációban nem
részesült települések támogatásából megvalósítandó,
a tarcali polgármesteri hivatal épületei tetőszerkezetének
felújítási, építőipari kivitelezési munkáinak műszaki el−
lenőri feladatainak ellátásával a TBM Tervező Beruházó
Mérnökiroda Kft−t bízta meg, majd felhívta polgármes−
terét, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonat−
kozó szerződést bruttó 500 ezer forint megbízási díj kikö−
tése mellett kösse meg.
Végezetül a polgármester tájékoztatta a testületet egy
döntően vállalkozói tőkéből megvalósítandó idegenfor−
galmi projektről, melynek helye Tarcal határában, a To−
kaji−hegyen lenne. A Képviselőtestület megbízta polgár−
mesterét, hogy a tervezett idegenforgalmi, turisztikai pro−
jekt előkészítése, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítése érdekében az előkészítő tárgyalásokat kezdje
meg, a megfelelő terület kiválasztását segítse elő.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.
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Hagyományteremtő BORVERSENY Tarcalon

A Mallár Imre Szőlész−, Borász és Kertbarát Szakkör június 13−án
megrendezett, borversenyt megelőző bormustráján Bócsi Lajos, Butta
László, Éles István, Komáromi István, Marczinkó Ferenc és a
Basilicus Szőlőbirtok borait kóstoltuk. A kizárólag építő szándékú
összejövetelen tapasztaltak szerint egyhangúlag megállapítást nyert,
hogy a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borok mellett nagy
szükség van/lenne a termelői borok rendszeres értékelésére és a köl−
csönös tapasztalatcserére is.
Mindezek alapján Tarcal Hegyközség és Tarcal Község Önkor−
mányzata támogatásával hagyományteremtő céllal helyi borversenyt
szervezünk a 2016. év Tarcal bora cím elnyeréséért.
A verseny időpontja és helyszíne:
2016. július 15−én 9 órától Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
Kategóriák:
1. Termelői borok
2. Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borok
A versenyre a minták leadhatók 2016. július 6. és július 13. között
munkanapokon 8 órától 16 óráig a hegyközségi irodában.
Nevezni mintánként kettő palack (2x0,75 vagy 2x0,5 liter) borminta
leadásával lehet, nevezési díj nincs. A palackon fel kell tüntetni a ter−
melő nevét, a bor származási helyét, az évjáratot, a fajtát és az édessé−
gi kategóriát (száraz, félszáraz, félédes, édes).
A borverseny eredményhirdetésére és a díjak átadására július 29−én
délután, a Tarcali Napok nyitó rendezvényén fog sor kerülni.
Várjuk jelentkezésüket!

Erdélyi István szakkörvezető

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2016. május
− Szívós József és Sándor Krisztina
tarcali lakosok
2016. május 7−én kötöttek házasságot
− Víg Attila és Fodor Jolán tarcali lakosok
2016. május 13−án kötöttek házasságot,
− Németh Gábor és Herczik Marietta tar−
cali lakosok
2016. május 21−én kötöttek házasságot.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás
2016. május
− Takács Istvánné
(született: Fehér Margit, 1931.)
volt Tarcal Szondi utca 11. sz. alatti lakos
elhunyt május 2−án,
− Tomcsik István Csaba
(született: 1959.)
volt Tarcal Hubay u. 14. sz. alatti lakos
elhunyt május 16−án,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tisztelt Tarcali Lakosok!
Minden szombaton 7.30−11.30−ig a községi piacon lehetőségük van
füstölt húsáru vásárlására, Lubicki János kistermelőtől.
KÍNÁLATUNK:
− füstölt hús− füstölt kolbász − füstölt szalonna (paprikás, császár)
− disznósajt − tepertő, tepertőkrém − sertészsír
Szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelt Tarcali Lakosok!
FRISS TEJ: 150 Ft/l áron közvetlenül a termelőtől.
Tejföl, túró, vaj, gomolya, joghurt is kapható.
Szerdai és szombati napokon a tarcali Piactéren

szeretettel várok mindenkit!
Magyar Tarka Tehenészet Tarcal
Pásztor Jánosné: 06−20/362−08−74

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Tomcsik István temetésén
megjelentek, sírjára a részvét virágait
helyezték és osztoztak gyászunkban.
A gyászoló család

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztő−
ség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008
Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−
01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.
38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2016. JÚLIUS 18.
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Lengyel testvérvárosi delegáció Tarcalon
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A lengyelországi Lazy település képviselő−testületének tagjai látogattak
Tarcalra a közelmúltban (képünk a progarmjuk egyik állomásán készült). A
hosszú hétvégén megismerkedtek településünk látnivalóval. Felsétáltak a za−
rándok és panorámasétányon az Áldó Krisztus szoborhoz, ahonnan a gyönyörű
időnek köszönhetően ragyogó kilátás nyílt a környező településekre. Megtekin−
tették a római katolikus templomot, a Mária Házat valamint a Borfalu épület−
együttesét, kiállításait. Késődélután pedig a Terézia−kápolnához sétáltak fel
Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony kíséretével. Este a pincesoron tett lá−
togatást követően belehallgattak a Kárpátia zenekar koncertjébe is. A látogatás
ideje alatt Bártfainé Varga Györgyi igazgató asszony Szedmák Sándor vállalko−
zó és segített a nyelvi nehézségek leküzdésében.
D. A.

Sikersorozat
Év végén szokás, hogy mérleget készítünk az elmúlt időszakról. Ná−
lunk, pedagógusoknál az év természetesen tanévet jelent. Ezt a mér−
leget szeretném megosztani az újság olvasóival. Tanítványaimmal
több tanulmányi versenyen is részt vettünk ebben a tanévben. Több
mint tíz éve indulunk a Simonyi Zsigmond Kárpát−medencei helyes−
írási versenyen. A verseny felmenő rendszerű, ami azt jelenti, hogy
az iskolai forduló után a legtöbb pontszámot elért tanulókat behív−
ják a megyei döntőbe, ahonnan az elsők vehetnek részt a Kárpát−me−
dencei döntőn, ahol, amint az elnevezés is mutatja, határon túli diá−
kok is versenyeznek. Diákjaim mindig bejutottak a megyei forduló−
ba, ahol eddig a második helyezés volt a legjobb, amit elértünk.
Ebben a tanévben Titkó Eszter 7. osztályos tanuló megnyerte a me−
gyei fordulót, és így nagy izgalommal készülhettünk a döntőre, me−
lyet 2016. május 28−án rendeztek meg Budapesten az ELTE Termé−
szettudományi Karán. Az évfolyamában negyven versenyző vett
részt, így színvonalas versenyre számíthattunk. Ünnepélyes keretek
között, professzorok részvételével tartották a megnyitót. Nagyon
megható és felemelő érzés volt, hogy a nagynevű iskolák diákjai kö−
zött mi is ott lehettünk egy kis településről. Itt, szakmai berkekben
éreztem, hogy elismerik tudásunkat. Míg a diákok megoldották a
versenyfeladatokat, mi, tanárok színvonalas előadásokat hallgathat−
tunk.
Szavakba nem lehet önteni azt az érzést, mikor megtudtuk az ered−
ményhirdetéskor, hogy Eszter 5. helyezést ért el ezen a rangos ver−
senyen. Kitartó munka, szorgalom és tudás van mögötte. Remek pél−
dáját mutattuk meg annak, hogy tarcali diák is érhet el kimagasló
eredményt, dicsőséget szerezve iskolánknak és településünknek.
Ezen kívül több szép eredménnyel is büszkélkedhetünk. A bodrog−
keresztúri iskola által szervezett műveltségi vetélkedőn csapatunk
első helyezést ért el. A tokaji Rákóczi−versenyen szintén csapatban
harmadikok lettünk, a Nemzeti Művelődési Intézet által Széphal−
mon megrendezett anyanyelvi verseny döntőjén megyei harmadik
helyen végeztünk, magunk mögött hagyva az Avasi Gimnázium
csapatát, a Tiszaeszláron megtartott helyesírási versenyen Titkó
Eszter első lett. Ezekre a versenyekre az önkormányzat járművével
jutottunk el, melyért köszönetet mondok Butta László polgármester
úrnak. Köszönetemet fejezem ki továbbá a Titkó−családnak, akiktől
segítséget kaptam az utazásokhoz.
Mindezek mellett természetesen végeztük mindennapi munkánkat,
megküzdöttünk a nevelő−oktató munka hétköznapjaival, megoldva a
problémákat vagy örülve a kisebb eredményeknek is.
Köszönöm diákjaim kitartó szorgalmát, mellyel részt vettek a felké−
szítő foglalkozásokon. Tartalmas nyári szünetet, jó pihenést és a kö−
vetkező tanévre feltöltődést kívánok nekik.
Nyusti Sándorné, felkészítő tanár

Utolsó Gyereknapunk együtt
Ebben a tanévben május 27−én került sor a gyereknap meg−
rendezésére. Szórakoztató feladatok sokasága fogadta a di−
ákokat, akik szívesen vettek részt ezeken. Egyik ilyen prog−
ram volt a Hegyaljai Bringások Egyesülete által szervezett
biciklis akadályverseny és egy vele társuló közlekedésisme−
reti előadás és KRESZ−t, ahol a tanulók értékes jutalmakat
nyerhettek. Az akadályverseny fő szervezője Hornyák Dá−
vid, aki iskolánk egykori tanulója. Ezúton is szeretnénk még
egyszer megköszönni neki és az egyesület tagjainak, akik
odaadó munkájukkal színesítették délelőttünket.
A védőnők közreműködésével iskolánk szervezett egy osz−
tályonkénti BMI mérést, ahol a legkisebb testtömeg indexel
rendelkező osztály oklevéllel gazdagodott.
A programok befejezésekor iskolánk minden tanulója meg−
látogatta községünk legújabb látványosságát az Áldó Krisz−
tus szobrot. Intézményünk összes diákja csodálatos élmé−
nyekkel gazdagodott azon a napon.
A gyereknapi ajándékokért köszönettel tartozunk a nyíregy−
házi Kerékpár Gurunak, valamint a Halász Zöldségboltnak,
Kovács Attila boltjának és a helyi Diákönkormányzatnak.
8.a osztály tanulói:
Csernyei Barbara, Motkó Renátó és
Gál Péter
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Elballagtak...
Az oktatási év végén az óvodáktól és általános iskoláktól is búcsút vesznek a gyermekek. A tarcali intézményekből is elbal−
lagtak a nebulók. Az óvodából 17 gyermek, az általános iskolából pedig 14 diák búcsúzott ünnepélyes keretek között
2016 évben is.
Kép és szöveg: D. A.
Ballagó diákok:
Andrássy Antónia, Aranyi Csaba, Balogh Ferenc,
Csernyei Barbara, Damu Alex, Galambos Eszter, Gál
Péter Zoltán, Gresz Anett Amarillisz, Lakatos József,
Lakatos Sándor, Motkó Renátó Milán, Oláh Elizabet,
Perge Zsanett, Szálka Cintia

Ballagó óvodások:
Balogh Beatrix Vivien, Borai Dzsenifer, Fábián
Tamás, Horkai Richárd, Keresztes Márton,
Kincses Lajos, Kis Réka, Kiss József, Kosárkó
Patrik, Krajczár Dávid, Mészáros Gergő,
Mészáros Luca, Skara Jázmin, Szabó Zsanett,
Rontó Leila, Szilvási Bence, Zsíros Zoltán

Határtalanul
A HAT−15−05−0538 pályázat keretében 2016. június 2 −4.−ig 3
napot töltött a Tarcali Klapka György Általános Iskola 7.
évfolyama a Határtalanul pályázati program keretében
Erdélyben. A Pályázatban elnyert összeg 850 000 Ft. Június 2.−
án reggel 6 órakor izgalommal telve indultunk, hiszen az
előkészítő órákon, valamint a projektnapon elég alaposan
felkészültünk Erdély történetéből, irodalmából, földrajzából, a
magyarok lakta településekből, valamint a viselkedési szabá−
lyokból. Az első állomásunk Nagyvárad volt, ahol először az
idegenvezetőnkkel találkoztunk, majd megtekintettük a
Székesegyházat, illetve a Kanonok sort. Az idegenvezetőnk kis
játékokkal tette élvezetesebbé a
gyerekek számára a kirándulást, és az
első feladat a Kanonok sorhoz
kötődött, hiszen meg kellett a spontán
kialakított csoportoknak számolni a
Kanonok sor oszlopait. Ezután meg−
néztük a Sas Palotát és a Szigligeti
Színházat nem csak kívülről, hanem
belülről is. Legvégül megkerestük
Nagysándor József aradi vértanú
emléktábláját. Délután 2 óra után elin−
dultuk a Királyhágóra, amelyet Erdély
kapujának hívnak. Itt gyönyörködtünk
a tájban, és kiselőadást hallgattunk
meg az Erdélyben élő magyarok mai helyzetéről. Késő délután
érkeztünk Bánffyhunyadra, ahol a 13. században épült gótikus
református templomot kerestük fel, ahol megcsodálhattuk a
templomot díszítő kék és piros varrottasokat, amelyek
Kalotaszeget világhírűvé tették. Kalotaszentkirály volt a
következő állomásunk, ahol egyben a szállásunk is volt.
Fáradtan, de élményekkel telve ültünk neki a finom vacsorának
a nap végén, miután minden gyermek elhelyezkedett a
szobájában. Második nap felkerestük helyben a református
templomot, valamint a Kalota patak partján Ady emlékművét.

Izgalommal várták a tanulók a partneriskola tanulóival való
találkozást Körösfőn. Az igazgatóúr már a kapuban köszöntötte
a csoportunkat, és körbevezetett bennünket az iskolában. A
gyerekek kérdéseket tehettek fel az iskolarendszerrel kapcsolat−
ban valamint még egy osztályozónaplót is megtekinthettek. A
fiúk ekkor már lélekben készültek az előre lebeszélt barátságos
labdarúgó meccsre. A gyerekek barátságokat kötöttek és öröm−
mel adtuk át ajándékainkat, könyveket, focilabdát és igazi
Szerencsi Csokoládét a körösfői tanulóknak. Itt megcsodálhat−
tuk a híres négy fiatornyos református templomot, aki akart
felmehetett a toronyba, és megnéztük Vasvári Pál emlékművét.
Délben, továbbindultunk Kolozsvárra,
ahol először a Házsongárdi temetőbe
vezetett utunk, sajnos itt kirándulá−
sunkat beárnyékolta a szakadó eső.
Ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk
Válaszútra és megnézzük a néprajzi
múzeumot, valamint a Bánffy kastélyt.
Visszaérkezvén Kolozsvárra, szeren−
csére elállt az eső, és így meg tudtuk
nézni Mátyás király szülőházát, lovas
szobrát a főtéren és a Szent Mihály
templomot. Este visszaérkezvén a szál−
lásunkra, várt ránk a finom vacsora,
utána a táncbemutató és a táncház,
ahol közelről megismerhettük a kalotaszegi népviseletet. A 3.
napra már eléggé elfáradtunk, de tudtuk, hogy még ez a nap is
tartogat számunkra sok újdonságot. Zilah és Nagykároly szere−
pelt a programunkban. A két város számos látnivalóval örven−
deztetett meg Bennünket, amely mind magyar hőseinkhez kapc−
solódik pl. Wesselényi Miklós az árvízi hajós szobra, vagy a
kollégium ahol Ady Endre tanult Zilahban. Sok élménnyel,
nemzeti öntudatunkban megerősödve indultunk haza
Nagykárolyból.
Lovasné Tóth Judit osztályfőnök
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ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
2016. augusztus 12−21.
TARCALI PROGRAMJAI
2016. augusztus 13.

ARANY JÁNOS: A NAGYIDAI
CIGÁNYOK
16 óra Agora − Szabadtéri Színpad
A Csavar Színház zenés interaktív
előadása gyermekeknek.
SWING Á LA DJANGO
18 óra Agora (Közösségi tér)
A magyar django swing megteremtőinek
koncertje.
A belépés mindkét előadásra díjtalan!
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GYERMEKNAP TARCALON
képes összefoglaló

Mács Kata mesélt

Játszottunk és ügyeskedtünk...

A gyerekeké volt a színpad

Aszfaltra is rajzoltunk

Zsíros kenyér partival zártuk a napot
Gyermeknap támogatóinak
köszönöm segítő hozzájárulá−
sukat, mellyel elősegítették a
program
sikeres
lebo−
nyolítását: Háziasszonyok
Boltja; Kovács Attila Tarcal;
Szabó József Tarcal; Szadai
György Tarcal; Magyar
Vöröskereszt Tarcali Szer−
vezete.
D.A.
Fotó: Kovács
Krisztián.

Óriás Buborékokat is fújtunk

Fáklyás sétát tettünk

Angi Anna a gyermeknap nyertese. Nyereménye: Négy
főre szóló családi belépő a Nyíregyházi Állatparkba

Tarcali Hírek
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mestersege.tarcal@gmail.com
Nagy Csaba − c. r. alezredes
(őrsparancsnok, Szerencsi Rendőrkapitányság Tokaji
Rendőrőrs)
− Tisztelt Őrsparancsnok Úr! Tarcal község bűnügyi− és közbizton−
sági helyzetéről a Tokaji Rendőrőrs éves rendszerességgel készít
összefoglaló tájékoztatót, ill. beszámolót a település vezetősége
számára. Néhány mondatban hogyan foglalná össze az elmúlt 10 év
során végbement, a rendőri munkájuk/hivatásuk különböző
részterületeit érintő változásokat? Megfigyelhető−e valamilyen
összefüggés a lakosság számának csökkenése, és a kialakult bűnü−
gyi−közbiztonsági helyzet között?
− Az elmúlt 10 évben elsősorban a jogszabályi környezet változott meg.
Új Alaptörvényünk, Büntető Törvénykönyvünk, Szabálysértési
törvényünk, HSZT.−nk van. Olyan, korábban sohasem volt jogin−
tézményeket alkalmazunk, mint az ideiglenes megelőző
távoltartás. Ezzel szemben a Rendőrség, azon belül a
Tokaji Rendőrőrs alapvető feladata nem változott.
Célunk elsősorban a közbiztonság, a lakosság nyu−
galmának megőrzése, amely akkor valósul meg igazán
jól, ha a tisztességes, törvénytisztelő emberek számára a
jelenlétünk nem zavaró, azonban állandó fenyegetést
jelentünk azok számára, akik nem akarnak a társadalmi
normák nyújtotta keretek között élni. Az elmúlt években
intézkedési kultúraváltás zajlott a Rendőrségen belül,
ami többek között azt is jelenti, hogy előtérbe helyeztük
a Rendőrség szolgáltató jellegét. Ennek eredményekép−
pen az emberek nem csak a büntető rendőrrel
találkozhatnak, hanem azzal is, akihez segítségért lehet
fordulni. Szabálysértések észlelése esetén a rendőröktől
központi elvárás a mérlegelés, ami azt jelenti, hogy ha
az intézkedő rendőr véleménye szerint egy szóbeli
figyelmeztetés is eléri a kívánt célt, akkor kisebb jogsértések esetén
gyakrabban élhet ezzel a szankcióval. Mindazonáltal vannak olyan, a
közérdeket súlyosan sértő szabálysértések is, amely mellett nem
mehetünk el egy figyelmeztetéssel. Ilyen pl. az ittas vezetés, a gyors−
hajtás, vagy a piros lámpán való áthaladás. Regisztrált bűncselek−
mények tekintetében folyamatos csökkenés tapasztalható nem csak a
településen, hanem a tágabb környezetében is. Ugyan még mindig a
vagyon elleni cselekmények teszik ki az elkövetett bűncselekmények
legnagyobb hányadát, azonban arányuk évről−évre csökken. A bűncse−
lekmények számát a lakosság számának ingadozása csak kisebb
mértékben befolyásolja. Alapjaiban mi sem tudunk rajta változtatni,
hiszen a bűnözés egy össztársadalmi jelenség.
− A 38−as főútvonal nyomvonalának 2014. év eleji áthelyezése jelen−
tős változást okozott településünk életében: nagyságrendekkel
növekedett a kamionforgalom, így közlekedésbiztonsági
helyzetünk egyértelműen romlott. Milyen eszközök állnak az Önök
rendelkezésére annak érdekében, hogy lehetőség szerint korlátoz−
zák az áthaladó tehergépjárművek számát?
− Az igazi megoldást az elkerülő út megépítése jelentené. Erre azonban
belátható időn belül nem kerül sor. Az áthaladó forgalom ugyan
összességében csökkent, de még mindig hatalmas. A továbbra is jelen−
tős forgalom okát két alapvető tény határozza meg. Az egyik, hogy
hiába tiltották ki a kamionforgalmat az adott útszakaszról. A másik ok,
hogy a súlykorlátozás figyelmen kívül hagyása fix összegű
szabálysértés, vagyis a táblát figyelmen kívül hagyó külföldi
kamionosnak a rendőr csak 10.000 Ft. helyszíni bírságot tud kiszabni,
ami nem bír visszatartó erővel, ugyanis ennek az összegnek a több−
szörösét spórolja meg a rövidebb úton. Mivel magasabb összegű
helyszíni bírság kiszabásához jogszabályt kellene módosítani, jelenleg
a Rendőrség mást megoldást talált a probléma kezelésére. Ennek
lényege, hogy a súlykorlátozást nem egyes útszakaszokra, hanem a
sebességkorlátozás mintájára zónákra terjesztenék ki. Ennek lényege,
hogy aki a zóna tábla tiltását megszegi, annak közigazgatási bírságot
kell kiszabni, ami 30.000 Ft. Ebben az esetben nem az összeg lesz elret−

tentő hatású, hanem maga az intézkedés, ugyanis közigazgatási bírság
esetében a menetokmányokat a helyszínen be kell vonni és az
intézkedés alá vont személy csak akkor kapja azokat vissza, ha igazol−
ja a bírság befizetését. Vagyis abban reménykedünk, hogy az első, fél
napig rostokolni kényszerülő kamionos után a többiek a törvényes utat
fogják választani.
− Tarcal idegenforgalmi−turisztikai vonzereje a közelmúltban meg−
valósult helyi−, hazai− és külföldi befektetéseknek, valamint nem
utolsósorban az egyházi és önkormányzati fejlesztéseknek köszön−
hetően folyamatosan emelkedik. Hogyan működik ehhez igazodva
a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata?
− A hegyaljai települések közül Tarcalon elsősorban a minőségi turiz−
mus jelent meg, hiszen a két nagy szálloda 4, illetve 5 csillagos. A fenti
szállodákba érkező vendégek a szállodák luxusszolgáltatásai miatt
gyakorlatilag nem is nagyon mozdulnak ki onnan, vagy ha igen, akkor
sem jelentenek közbiztonsági kockázatot, mint ahogy
alapvetően egyik turista sem. Ugyanez mondható el az
Áldó Krisztus szobor miatt érkező vendégekre is,
akiknek a többsége hívő.
− Az elmúlt évben megszaporodott szőlőlopások szá−
mos szőlősgazda számára okoztak a kellemetlen
meglepetés mellett elsősorban anyagi kárt Tokaj−
Hegyalja néhány településén. A rendőrség milyen
hatékonysággal tud eljárni egy−egy ilyen jellegű
lopáskár bejelentése esetén? Milyen megelőző mód−
szerek javasolhatók a szüreti időszakra?
− A tavalyi évben a szüreti időszakban elszaporodtak a
szőlőlopások a Tokaji Rendőrőrs illetékességi területén,
elsősorban a 37−es út mentén. Ez amiatt történt így,
mivel a Sárospatak és Olaszliszka közötti térségben
széleskörű együttműködés jött létre a gazdák, az önkor−
mányzatok és a rendészeti szervek között a termény
megóvása érdekében. Ez az összefogás a szőlőtolvajlásra szakosodott
embereket kiszorította arról a területről és megjelentek a mi
vidékünkön, ahol az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ön−
kormányzatok többsége már hegyőrt, vagy mezőőrt sem alkalmazott,
illetve a gazdák sem védték a javaikat. A figyelem tehát nem lanyhul−
hat, ha nem akarjuk, hogy jövőre még több szőlőt szüreteljenek le
illetéktelenek, akkor a nyáron itt, helyben is tető alá kell hozni egy
hasonló széles alapokon nyugvó összefogást a külterületekért.
− Az 53 fős Tarcali Polgárőr Egyesület tagjai folyamatos jelen−
létükkel napi kapcsolatot ápolnak településünk lakosságával, hely−
ismeretük vitathatatlanul hozzájárul biztonságérzetünk stabi−
litásához. Hogyan jellemezné a helyi polgárőrök és a rendőrség
együttműködésének eredményességét?
− Hagyományosan nagyon jó kapcsolatunk van a tarcali polgárőrökkel,
egyesületük egyike a térség legaktívabb polgárőr egyesületeinek.
Bűnmegelőzés szempontjából egyik legfontosabb dolog a láthatóság,
vagyis amikor egy rossz szándékú ember áthalad a településen, akkor
nagy bizonyossággal találkozzon olyan személlyel, aki a közbiztonság
megóvására hivatott. Ha ez nem a rendőr, akkor legyen a polgárőr.
Márpedig a tarcali polgárőrök kocsijával lépten, nyomon találkozni
lehet a településen. Saját tapasztalatom szerint késő éjszaka is.
Mintaértékű, ami energiát a helyi polgárőrök beletesznek a közösség
védelmébe.
− A hatékonyabb munkavégzés érdekében szervezett negyedéves
járási közbiztonsági konzultációs fórumokon, és a napi feladatok
végrehajtása során tapasztaltak alapján melyek a főbb célkitűzé−
seik 2016. évre vonatkozóan?
− Bűnügyi és közrendvédelmi területen elsősorban meg kell őrizni a
kedvező eredményeket, törekednünk kell gyors és hatékony
intézkedésekkel a Rendőrség tekintélyének megszilárdítására. Nagyon
fontos eleme lesz az idei munkánknak az átmenő teherforgalom
lassítása, kizárása, az új szabályok érvényre juttatása. Kiemelt figyel−
met fordítunk továbbra is az idősek védelmére.
Erdélyi István
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"Tarcali Pieta"

Tarcal római katolikus templomának ÉNy−É−i külső falánál, a
sekrestye bejáratától pár lépésre található egy szobor. A
homokkőből faragott kompozíció tulajdonképpen egy sírem−
lék, melynek az alsó felébe vésett szöveg azt hirdeti, hogy
Szepesi Aloiz emlékére állították. A szöveg
néhány helyen elmosódott, nehezen olvasható,
sőt a kipontozott részeit nem is sikerült kibo−
garászni.
MÁRIA
Szentek fénye nagy reménye
Légy csillaga hív oltalma boldogságos
Szűz Anya
Esedező szívének a veszélyben …kinek
Mogyoródi Apát…nak az Istenbuzgó
Papjának
Nyerd meg Szent Fijad… …..szenved…
Jutalmát
SZEPESI ALOIZNAK
A síremlék felső részét elfoglaló kompozí−
cióban a művész a felhasznált rusztikus kőzet
ellenér hűen visszaadja a halott fiú miatt érzett
fájdalmat, a gyászt. Az ismeretlen mester
alkotásából sugárzik a hit áhítatán keresztül érzékelhető
egyetemes veszteség feletti bánat, melyet a Szűz Anya fején
látható korona tompít, sugallva a halál utáni feltámadást. A
barokk szobor érdekessége, hogy a piétáknál megszokottaktól
eltérően a szűz anya nem kendőt visel, hanem koronát, mint a
Maria regina ábrázolásokon, ahol Mária, fején drá−
gakövekkel, vagy gyöngyökkel ékes koronával ül a trónon.
Kár, hogy a templom felújításakor megsérült szobrot kontár
módon igyekeztek helyre állítani és a javításnál az eredeti
kőzettől teljesen idegen anyagot használtak. Annak ellenére,
hogy a szobor nem szerepel műemlék listán, érdemes lenne az
alkotást szakértővel megnézetni és hozzáértően restaurálni.
Miért is nevezem a kompozíciót "Taracali Pieta"−nak? A név

bevallom, nem tőlem származik, de ha úgy is lenne, büszkén
vállalnám. A szobor elnevezésével, Olajos Csaba: A tarcali
koronauradalom építészeti emlékei című munkájában
találkoztam. Azóta használom én is ezt a kifejezést. De ki is
volt a szövegben szereplő apát. Szepesi Aloiz,
azaz Szepessy Alajos 1811−től 1841−ig Tarcal
város katolikus plébánosa volt. Az apáti címet,
a mogyoródi Szent György bencés apátság
címét, Mogyoródi Boldogságos Szent Szűz
apátság néven, már, mint tarcali plébános
kapta 1825−ben. Erről tanúskodik a síremléken
kifaragott, apátokat megillető jelvények. A
csücskös talpú pajzs felett mitra (püspök−
süveg), korona és mögötte pásztorbot,
címerfedélként ábrázolt papi kalap, melyből
két zsinór ereszkedik a címer két oldalán egy−
egy hurokkal, illetve hat−hat bojttal a végein. A
pajzson víz felett, csőrében koszorúval, lábá−
val horgonyt tartva kitárt szárnyú galamb
látható.
Szepessy Alajos minden valószínűség szerint
kiérdemelte a neki adományozott címet, ugyan
is tevékeny résztvevője volt a korabeli Magyarország kato−
likus hitéletének. Úgy, mint Tarcal város plébánosa, de úgy is,
mint a kassai püspöki Szentszék assessora (ülnöke, tanácsno−
ka). Lelki tanítók számára 1828 és 1831 között több kötet
kiadásra került melyekben Szepessy Alajos vasárnapi− és
ünnepi, öt évre szóló nagyböjti prédikációit, szentbeszédeit,
egyházszónoklatait gyűjtötték egybe.
A tarcali Pieta−t magába foglaló síremléket nagy
valószínűséggel 1841−ben, de legkésőbb 1842−ben készíthet−
ték és állíthatták fel, ugyanis egyes források szerint Szepessy
Aloiz 1841. április 20−án tért örök nyugovóra és 1841−től
Tarcal város plébánosa már Markovics János volt.
Guth Ferenc

Vendégek Tiszaeszlárról
Településünkön egyre gyakrabban találkozni iskoláscso−
portokkal, turistákkal, kirándulókkal, családokkal. Felke−
resik látnivalóinkat, gyö−
nyörködnek a tájban, elidőz−
nek parkjainkban, játszóte−
rünkön, betérnek egy−egy
útba eső boros pincébe. A
Borfaluba is többen beláto−
gatnak, hisz lehetőség van
az információ szerzésre, is−
meretszerzésre, nézelődés−
re, szórakozásra. Megtekin−
tik az éppen aktuális kiállí−
tásunkat, megszemlélik egy
közép−nemesi család lakó−
házát, Tarcal vezér vagy a
Kövesdi kisasszony alakja mögé állva fotót készítenek sa−
ját arcukat kölcsönözve, megismerkednek a tarcali embe−
rek hétköznapi életével, használati eszközeivel a helytörté−

neti gyűjteményben. Így tették ezt a tiszaeszlári diákok is,
akik Tóth Attiláné és Máté Rita pedagógusok kíséretével
érkeztek Tarcalra. A gyere−
kek nagyon remekül érezték
magukat nálunk. Szinte az
egész települést bejárták,
minden érdekességet meg−
néztek, hatalmasat játszot−
tak. Számukra a legszembe−
tűnőbb az volt, hogy milyen
sok szép virág, milyen sok
látnivaló van itt. Irigyked−
tek pedagógusaikra, hogy
milyen szép településen
laknak. Öröm volt hallani
ezeket a megállapításokat.
Bízom abban, hogy sokáig így látják majd az idelátogató
vendégek, amit a kisdiákok megfogalmaztak, sőt le is raj−
D. A.
zoltak.
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Júliusi ünnepnaptár

Kárpátia koncert Tarcalon

Fontos, hogy tudd! Érdekes, mosolyogj!

Május utolsó szombatja aktív pihenéssel telt Tarcalon, mely
remek koncerttel zárult. A szombati napon a helyi civil
közösségek − Tarcal FC, Vöröskereszt − valamint családok,
baráti társaságok bográcsaiban rotyogtak a finom ételek. Közben
zajlott a focimeccs, vendég−motorosok fuvarozták az arra vál−
lalkozókat. A gyerekek szabadon futkározva élvezték a remek
időt. A mentőszolgálat ügyeleten kívüli autója egy másodpercre
sem volt üres, hisz szabadon megnézhette bárki. Kipróbálhatta
szirénáját, hangosbemondóját. Közben épült a színpad, állt fel a
technika az esti nagyszabásúnak ígérkező előadásra. Ebédre
megérkeztek lengyel testvérvárosi vendégeink, megyei
vezetőink, akikkel közösen költöttük el a finom ebédet.
Az este nyolc órakor kezdődő koncertre tisztes számú idegen és
helyi lakos gyűlt össze. A kiváló hangzás és fénytechnika
feledtette, hogy a vártnál kevesebben vagyunk. Az együttes
szimpatizánsai, barátai most is elkísérték kedvenceiket. Egyen−
pólók, zászlók, az együtt−éneklés arról árulkodott, hogy össze−
szokott közösség a Kárpátia zenekar rajongói tábora.
Zárásként a magyar és erdélyi himnuszt szinte egyként
énekeltük. Köszönjük az élményt!
D.A.

Július 1.: ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAP. Július első napját az Építészek
Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is
felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon
alakító építészetre. Magyarországon 1988−ban ünnepelték meg
először.
SEMMELWEIS IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA − 1818 − A MAGYAR
EGÉSZSÉGÜGY NAPJA. A gyermekágyi láz okának és gyógymód−
jának felfedezője, SEMMELWEIS IGNÁC. Elsőként mondta ki,
hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves
anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást
végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a
nőbetegekre. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre: erőteljes kéz−
mosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban.
Módszerének helyességében még közvetlen munkatársai is
kételkedtek, a gyermekágyi halálozások számának radikális
csökkenése sem bizonyult elég meggyőzőnek. Halála után eljárása
átmenetileg feledésbe merült, a közben fellépő Lister módszere ter−
jedt el, a karbolsavas fertőtlenítés utólagos alkalmazása a műtéti bea−
vatkozásoknál. Manapság a két eljárás kombinációját alkalmazzák.
Július 17.: Július harmadik vasárnapja POLGÁRŐR NAP
MAGYARORSZÁGON. Az eltelt évek bebizonyították a pol−
gárőrszervezetek létjogosultságát. A lakosság széles körben felis−
merte az önszerveződés fontosságát, ami abban is megmutatkozik,
hogy nemcsak a városokban, de már a kisközségekben is működnek
polgárőrségek.
Jókai Mór: A polgárőrség (részlet)
"... Megy az utcán a polgárőrség puskával, zászlóval. Nagy a parádé.
A városházától jönnek, s mennek a templomba.
Kövér főkapitány járul elöl gyalog, kivont szablyával, s világért hátra
nem nézne a századjára, csak úgy kommandíroz.
Egy kis mellékutcán egybe oda lehetne érni a templomhoz, de a
kapitány végig akarja vinni az őrséget a piacon, hogy lássa a népség.
Amint tehát a kis utcához érnek, az egész század igen természetesnek
találja, hogy oda be kell kanyarodni, a kapitányt pedig hagyják
egyedül menni, gondolván, hogy valami dolga van neki a piacon. A
templom előtt majd összetalálkoznak.
A csapatvezér tehát szépen megy végig kivont karddal a piacon, s
amint egyet fordulni kell, elkiáltja magát:
− Jobbra kanyarodj! Csak akkor veszi észre, hogy senki sem megy
utána. A derék polgárok azóta régen a templom előtt állnak sorban,
s már ki is pihenték magukat..."
Július 22.: A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA −
1456 A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette
keresztény sereg 1456. július 22−én világra szóló győzelmet aratott
Nándorfehérvár, az "ország kapuja" alatt. A diadalnak óriási szerepe
volt abban, hogy a török hetven évig nem vezetett nagyobb hadjára−
tot Magyarország ellen.
A vár védelmének legendás alakja, az idős katona, Dugonics Titusz,
hogy megakadályozza a török lófarkas jelvény kitűzését, magával
rántotta a mélybe a vár fokára kapaszkodó török katonát.
A pápa, III. Calixtus még a csata előtt rendelte el, hogy déli
harangszó szólítsa imára a híveket Magyarországért szerte a
keresztény világban.
Július 31.: A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA, PETŐFI SÁNDOR
HALÁLA − 1849 Az 1848/49−es forradalom és szabadságharc vég−
napjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31−én Segesvár
mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el
Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom
és szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Szeretettel várunk minden kedves régi és új
vendégeinket a Sport tér 4. szám alatti
üzletünkbe.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
− fodrászat − kozmetika
− műkörömépítés − álló és fekvő szolárium
ÚJDONSÁG! 1−3D szempillaépítés, amely
bevezetőáron 3000 Ft.
Időpont egyeztetés:
DOROGI ZSUZSA (fodrászat)
06−20/498−3349
TÓTH ENIKŐ (kozmetika)
06−20/509−5300 vagy 06−20/343−5549

FIGYELEM
Ványai Temetkezés bemutatóterem
Tarcal, Fő út 5. szám alatt.
Éjjel−nappali ügyelet: 06−20/966−44−64;
06−47/361−906
További információ: Takácsné Szadai Magdolna
Tarcal, Fő út 5./1.
Tel.: 06−20/951−82−04
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S P O R T
BAJNOK CSAPAT!
Legmerészebb álmunk vált valóra, az utolsó Mád ÖFI ellen meg−
nyert mérkőzésen. A felnőtt csapatunk megnyerte a bajnokságot, így
ismét a megyei II−ben folytatja a küzdelmeket. Gratulálok és köszö−
nöm a játékosoknak azt az élményt, amit a mérkőzés után átélhet−
tem. Gratulálok az utánpótlás csapatunk 2. helyezéséért is. A tava−
szi szezonban bemutatott stabil játékunk, nagyban befolyásolta a
bajnokság kimenetelét. Külön öröm számomra, hogy a 2015.04.05−
e óta tartó hazai veretlenségünk nem szakadt meg. Sokszor a csapat−
ról beszélünk, de aki benne van, az tudja, hogy inkább nevezhetnénk
egy nagycsaládnak. Gratulálok Szegedi Márknak, a házi gólkirá−
lyunknak a 31 lőtt góljához. A következő szezonban szeretnénk egy
stabil közép csapat lenni a magasabb osztályban.A TAO program−
ban elnyert pálya felújítás 2016.06.16−án megtörtént, melyet a Pre−
mier Pitches Kft. végzett el. A pálya a megfelelő minőség elérése ér−
dekében egy hónap pihentetés miatt zárva lesz. A pályázat sikeres−
sége miatt köszönetet kell mondjak a Cola Északkő Bányászati Kft.
Cseh Zoltán ügyvezető és Böszörményiné Lechner Éva gazdasági
igazgatójának, valamint a KE−VÍZ 21 Zrt. Dr. Szakolczai Zsolt gaz−
dasági igazgatójának a TAO támogatásukért.
Köszönettel tartozok a Tarcal FC támogatását biztosító Butta Lász−
ló polgármester úrnak, Dr. Kovács Zoltán jegyző úrnak valamint
Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonynak, Bekényi József, Erdé−
lyi István, Perge Géza, Szilágyi Péter, Tóth Tamás képviselőknek.
Köszönöm az egész éves segítséget az önkormányzati dolgozóknak.
Köszönöm Péter Andrásnak, Dobler Jánosnak, Géczi Andrásnak,
Büdi Zsoltnak, Tomkovics Istvánnak, Kovács Kálmánnak, Lengyel
Zoltánnak, Molnár Gyulának, Hornyák Lászlónak az önzetlen mun−
kájukat. Köszönöm a Királyudvar Kft.−nek a Bajnoki címért való
felajánlását!
Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is segítette a munkánkat.
Hajrá Tarcal FC!
Soltész Csaba

Gyermekfoci Gála
2016. június 3. −án ötödik alkalommal került megrendezésre a
Hegyalja−Tarcal Gyermekfoci Alapítvány szervezésében a diák
focitorna. A hagyományokhoz híven Tolcsva, Bodrogkeresztúr,
Erdőbénye és házigazdaként Tarcal általános iskolás csapatai vet−
tek részt a gyerekfoci gálán. A csapatok és csapatvezetők a torna
végén a helyezésnek megfelelően díjazásban és jutalomban
részesültek. Eredmények: I. korcsoport (1−2 o.) 1. Tolcsva 2.
Tarcal 3. Bodrogkeresztúr, II . korcsoport (3−4 o.) 1. Tarcal 2.
Bodrogkeresztúr 3. Tolcsva III. korcsoport (5−6 o.), 1. Tarcal 2.
Tolcsva 3. Bodrogkeresztúr− Erdőbénye. IV. korcsoport (7−8 o.)
1. Tolcsva, 2. Tarcal, 3. Bodrogkeresztúr.
Legjobb mezőnyjátékos: Adu Oszkár (Bodrogkeresztúr −
Erdőbénye), Legjobb kapus:
Sivák Ferenc
(Tolcsva),
Legsportszerűbb csapat: Bodrogkeresztúr. A torna gólkirálya: Kiss
Arnold (Tarcal).
Az Alapítvány vezetése nevében ezúton szeretnék köszönetet mon−
dani: Tarcal község Önkormányzatának és a lebonyolításban
résztvevő dolgozóinak, Butta László polgármester úrnak, Kissné
Fási Nóra alpolgármester asszonynak, Bártfainé Varga Györgyi
iskolaigazgatónak. A résztvevő települések általános iskola igaz−
gatóinak, a felkészítő és a kísérő tanároknak, A Napköziotthonos
Konyha vezetőjének Hornyák Istvánnak és a dolgozóinak az ebéd
elkészítéséért és felszolgálásáért, Szadai György, Bodnár László
"Háziasszonyok Boltja" vállalkozóknak. Vinnai Károly Alapítványi
elnök, borásznak, Kovács Kálmán, Dálnoki Kiss Attila

Felnőtt csapat: Álló sor: Kovács Attila, Hojdák László, Nagy Ist−
ván, Ötvös Gábor, Németh Attila, Jerebák Gábor, Gál Róbert,
Sárosi Tamás, Kiss Attila Dávid, Soltész Csaba elnök. Guggoló
sor: Czentnár Gergely, Kamarási Csaba, Szegedi Márk, Mérész
Máté, Szegedi Krisztián, Spitzmüller Zsolt, Ónodi Csaba, Titkó
Péter. Fekszik: Dovák Dávid. Nincs a képen: Gönczi Péter

Utánpótlás csapat: Álló Sor: Tóth Gyula, Soltész Gábor, Kuknyó
Csaba, Krajczár Tibor, Szabó Tibor, Demeter Ákos, Czentnár
Gergely csapatvezető, Soltész Csaba elnök. Guggoló sor: Lakatos
László, Pacsuta Márk, Soltész Tamás, Soltész Bence, Szűkösdi
László, Kóma György, Fülöp Gábor Fekszik: Bódi Krisztián.
Nincs a képen: Fábián Richárd, Vadászi Krisztián, Bényei
Szilárd, Bankus Zsolt, Zajácz Gábor Szabolcs, Nagy Zsolt
borászoknak, Takács Andrásnénak az adományokért, Soltész
Csaba Tarcal FC elnöknek és a segítőinek, Kovács Krisztián
játékvezetőnek, Géczi Andrásnak a szervezést segítő munkájáért,
Drozda Arankának és Kovács Krisztiánnak pedig a technikai
segítségnyújtásért.
Bűdi Zsolt kuratóriumi tag

