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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. június 27.
napján ülést tartott, melynek első
napirendje keretében  az egyházak
képviselőivel konzultált a testület. A helyi
görög katolikus egyházközség részéről
Polyák Péter parókus úr, illetve a helyi
református egyházközség részéről Kovács
Attila lelkész úr vett részt a napirend tár-
gyalásán, melynek keretében elmondták
gondjaikat, problémáikat, ugyanakkor
megköszönték az Önkormányzat eddigi
segítségnyújtását működésükhöz.
Ezt követően a  testület arról döntött ,
hogy  Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló, 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet III.1.c.) pontja sze-
rinti rendkívüli önkormányzati költ-
ségvetési támogatás előirányzat terhére
pályázatot nyújt be vissza nem térítendő
támogatásra a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 45. §-a szerinti feladatai ellátásához.
Az ülés következő napirendje során a
Képviselőtestület úgy határozott, hogy  az
Önkormányzat tulajdonában álló  további
zártkerti ingatlanokon található, mintegy
234 erdei m3 mennyiségű és nettó 2.106
ezer forint értékű lábon álló fatömeget
értékesítésre kijelöli azzal a feltétellel,
hogy az értékesítésre kijelölt fatömeg
megvásárlására jelentkezőnek vállalnia
kell a lábon álló fatömeg kitermelését, az
érintett területen a bozót irtását, a terület
kitakarítását, a termeléshez szükséges
engedélyek megszerzését. A
szerződéskötés további feltétele, a munka
megkezdése előtt legkevesebb 1 millió
forint foglaló megfizetése. A testület
felkérte tisztségviselőit, hogy az
értékesítésre történő kijelölést az önkor-
mányzat honlapján 30 napig hirdessék
meg.
A negyedik napirendi pontban a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló törvényben
foglaltakra figyelemmel Butta László
főállású polgármester 2017. évi szabad-
ságának ütemetervét hagyta jóvá a
testület, majd felkérte a jegyzőt, hogy a
Kttv-ben előírtaknak megfelelően a
szabadság-nyilvántartás vezetéséről gon-
doskodjon.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont
keretében a Képviselőtestület a tulaj-

donában álló belterületi 336. hrsz-ú, az
ingatlannyilvántartásban présház
elnevezésű, de természetben közterületről
nyíló pinceként funkcionáló ingatlanát
értékesítésre kijelölte. A testület az ingat-
lan legalacsonyabb vételárát 1.200.000,-
Ft-ban határozta meg. A testület felkérte
tisztségviselőit, hogy az értékesítésre
történő kijelölést az önkormányzat hon-
lapján 30 napig hirdessék meg.
A következőkben Dr. Kovács Zoltán
jegyző emlékeztette a Képviselőtestületet
arra, hogy a legutóbbi ülésen az önkor-
mányzati utak rekonstrukciójára
vonatkozó közbeszerzési kiírásról döntött
a testület, azonban idő közben kiderült,
hogy a határozatból hiányzik a meg-
valósításra rendelkezésre álló forrás
nagyságrendjének megjelölése, illetve a
közbeszerzési Bíráló bizottság tagjainak
kijelölése. Ezért a Képviselőtestület az
57/2017. (V.23.) számú határozatát
visszavonta, majd a „Tarcal Község
közigazgatási területén tervezett közút
rekonstrukciós munkák” elnevezésű
közbeszerzési kiírás tárgyában új
határozatot fogadott el. 
Végezetül Dr. Kovács Zoltán jegyző
tájékoztatta a testületet arról, hogy a helyi
Borászati Kutatóintézet azzal a kéréssel
fordult a testülethez, hogy főépítészi
eljárásban módosítsák (pontosítsák) a
területükre vonatkozó Helyi Építési
szabályzatot. A testület megállapította,
hogy az 5/2005. (IV.12.) önkormányzati
rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzata állami főépítészi eljárás
keretében történő módosítására meghirde-
tett partnerségi egyeztetés időszaka alatt a
partnerek részéről semmiféle észrevétel,
megjegyzés, kifogás nem hangzott el,
ezért a Képviselőtestület a partnerségi
egyeztetést lezárta, majd felkérte a
Polgármestert, hogy a határozatot a szük-
séges mellékletekkel együtt, az állami
főépítészi hatáskörben eljáró BAZ.
Megyei Kormányhivatalhoz a záró szak-
mai vélemény megkérése céljából küldje
meg.

Az ülések jegyzőkönyvei 
-  elektronikus formában - 

a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Emlékezz! (2. oldal)

Tarcali Napok program (3. oldal)

Vöröskeresztes nyári tábor  (7. oldal)

Karitasz hírek  (8. oldal)
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Halálozás
2017.  június

- Emmert György 
(sz: 1961.)

volt budapesti lakos, elhunyt június 5-én,
- Tinics Mihály

(sz: 1943.)
volt Tarcal Füzes u. 12. sz. alatti lakos,

elhunyt június 14-én,

Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS
2017. június 

hónapban született:

Horkai Andrea 2017. 06. 25.
Szülei: Tausz Andrea

Horkai József

Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit védőnők

„Egy mécses imbolygó lángja;
egy néma fedetlen főhajtás;

részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai 

soha nem hunyhatnak szemet
Hőseink dicső tettei felett!”

Tarcal község Önkormányzata, valamint a
Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület közös
szervezésében, a Debreceni Helyőrségi
Zenekar közreműködésével közös
emlékezést és koszorúzást tartottunk a
Hősi Halottak Emlékparkjában. 
Július első napján katonai tiszteletadással
emlékeztünk a háborúban elhunytakra.
Butta László polgármester úr és Kovács
Attila nagytiszteletű úr emlékezett a tarcali
hős katonákra, tetteik máig ható példájára,
a háború, a fogság borzalmaira.
„Emlékezz” című műsor összeállításban
Kovácsné Drozda Aranka előadásában
versek hangzottak el, közben Hajdú
Larissza és Oláh Renáta a helyi általános
iskola tanulói hazafias érzelmű modern
énekszámokat adtak elő. Ezt követően

nyolc szervezet, közösség koszorúja került
elhelyezésre.  
A méltó emlékezést követően Sétány kon-
certre vonultak a jelenlévők. Főtisztelendő
Szűcs Zoltán plébános úr beszédét és
főtisztelendő Polyák Péter parókus úrral
közös imáját követően a zenéé lett a
főszerep.  A MH5 Bocskai István
Lövészdandár Debrecen Helyőrségi
Zenekara emlékező koncertje következett
az Áldó Krisztus szobor mellett. A
zeneirodalom szinte valamennyi
műfajából hallhattunk zeneszámokat.
Népszerű, közismert dallamok csendültek
fel, melyet sokan dúdoltak, énekeltek. A
záró műsorszámot a közönséggel közösen
megszólaltatva hallhattuk, hisz ez a népi
egyházi ének volt az első himnuszunk.
Kiváló időben, csodás helyen, remek dal-
lamokat hallhattunk. 
Köszönjük az emlékezetes pillanatokat, a
színvonalas, szép koncertet minden
szervezőnek, közreműködőnek. 

Szöveg: Drozda Aranka
Fotó: Kovács Józsefné, Leskó Imre

Emlékezz!
Házasságkötés

2017. június hónapban nem volt
településünkön. 

Képek a megemlékezésről

Tisztelt Tarcali Lakosok!
A Facebookon az elmúlt napokban élénk
érdeklődés, találgatás mutatkozott a Fő utca és
a Szőlőhegy utca kereszteződésében található
hősi emlékparkban folyó munkálatokkal kap-
csolatban.
Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, a hősi
emlékmű, emlékpark jelenlegi helyén tovább-
ra is megmarad, mindössze megszépült,
megújult formában.
Az emlékpark mögötti faragott kő támfal
sajnos az elmúlt évtizedek alatt több helyen
veszélyesen megnyílt, ezért azt a köz-
munkaprogram keretében visszabontjuk, majd
újraépítjük oly módon, hogy az emléktáblák is
kronológikus sorrendben kerülnek visszahe-
lyezésre.
Reményeink szerint az építkezés ideje alatt
pozitív értesítést kapunk az emlékmű, a bronz
szobor felújítására benyújtott pályázatunkra,
így a munkálatok végeztével az egész
emlékmű megújulhat.
Igen, 2 állásos elektromos töltőállomás
kialakítása is folyamatban van a területen, de
ez csak minimális terület igénnyel jár, ennek
kapcsán a kilátást, kihaladást hosszú évek óta
akadályozó elektromos trafóállomás is áthe-
lyezésre kerül.

Butta László 
polgármester



                                                           Tarcali Hírek              3



4                                                          Tarcali Hírek                                       

A Tarcali Klapka György Általános
Iskola tervezett pályázati tevékenysége

A Szerencsi Tankerületi Központ az EFOP-
4.1.3-17 " Állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infra-
strukturális fejlesztése " című pályázatot
nyújtott be, mely a következő felújításokat
tartalmazza intézményünkre vonatkozóan: 
• az épület földszinti folyosójának
felújítása, 
• a vizesblokkok felújítása, 
• valamint az elektromos hálózat, világítás
korszerűsítése szerepel.
Beadásra került továbbá az EFOP-1.3.9-17-
es számú pályázat, amely az iskolaközpontú
helyi együttműködések támogatására szol-
gál.
Ami már biztosan indul:

Az Oktatási Hivatal irányítja az EFOP-
3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben”
kiemelt projektet, amelyben közremű-

ködésre kérték fel az intézményt. 
A projekt célja a befogadó nevelés támo-

gatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás
és lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos
helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-
piaci esélyeinek növelése.
A felkérő levélből való a következő
kiemelés: „Az Ön által vezetett intézmény-
ben elismerésre méltó erőfeszítéseket tettek
eddig is a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek
javításáért. A Projekt fejlesztési folya-
mataiban ezért számítunk az Önök tapaszta-
lataira, felhalmozott szaktudásukra és elért
eredményükre.”
Köszönjük az elismerő szavakat.
Köszönjük a lehetőséget, tanítványaink
érdekében igyekszünk a legtöbbet profitálni
a pályázat kínálta programokból!

A lengyel testvérváros iskolájával
közösen nyújtottunk be pályázatot a Varsói

Magyar Nagykövetségre, melyet támogat-
tak, így 2017. október végéig két látogatást
bonyolítunk le egymás intézményeinél.
-  Nagy örömünkre szolgál, hogy támo-
gatásban részesült az Erasmus+ pályázat is,
melyet hat ország (Olaszország,
Horvátország, Törökország, Lengyel-
ország, Románia, Magyarország képvise-
letében pedig a Tarcali Klapka György
Általános Iskola) közös projektje kapott.
Témája Európa szimbólumainak feldolgo-
zása. Igyekszünk hasznos, értékes munkát
végezni a nemzetközi munkacsoportban.
Gazdag, mozgalmas új tanév elé nézünk,
melyhez – a tanulók aktív részvételén túl -
tisztelettel kérem a fenntartó, a kollégák,
szülők, valamint a településünk
vezetésének támogatását.

Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető

A Klapka György Általános Iskola Hírei

Levelet hozott a posta. Meglepődtem, mert ma már inkább e-
maileket írunk és különböző szolgáltatókkal háztól-házig küldjük
csomagjainkat. Ez a levélcsomag – hisz kissé vastagnak tűnt-
sejtettem, hogy levélen kívül mást is rejt. Felbontva egy régi,
megsárgult füzet-könyv (A/5, 55 oldal) bukkant elő az alábbi le-
vélbe burkolva.  
„Egy ideje minden hónap bizonyos szombatján, Szerencsen, a
Buffalo Bill nevű étterem körüli téren (parkolóban), Buffalo
Market elnevezésű régiségvásárt rendeznek a szervezők. Ezen az
immár jól bejáratott vásáron mindenféle régiséget, ócskaságot,
értékeset is, meg gagyit is lehet látni. Valami olyasmi kicsiben,
mint Erdélyben a feketetói vásár.
Mivel szeretem a régiségeket, no meg ezeket az „ócska” piacokat,
magam is többször ellátogattam erre a vásárra, és ha árban
megfelelő, számomra értékes „kincs”-re bukkanok, elhatalma-
sodik rajtam a birtoklási vágy, és senki sem tud lebeszélni (még
imádott feleségem sem) a tárgy megszerzéséről.
Nos, nem olyan régen egy ilyen vásáron, miközben régi dísztár-
gyak, szerszámok, járművek közt bóklásztam, az egyik vásári asz-
talon régi könyveket és egyéb írásokat pillantottam meg. Be kell
vallanom, hogy az elmúlt korok tárgyai közt az egyik nagy
gyengém a régi idők nyomtatványai. Persze hogy letáboroztam
ennél az asztalnál és elmélyedtem az írások tanulmányozásában.
Volt ott mindenféle. Delfin sorozatban kiadott ifjúsági regények,
Nyírő József regényei Révai kiadásban, Lenin írásai, de még Marx
és Engels Kommunista kiáltványa is fellelhető volt.
Miközben egy 1902-ben, a Franklin-társulat által kiadott
Vörösmarty egyik epikáját, a Zalán futását olvasgattam, és
élvezettel rágcsáltam az 1800-as évek eleji magyar nyelv ízes
szavait,
„Árpád, a rohanó seregek fejedelme, legottan
Lóra kapat gyors férfiakat, hogy híjanak össze
Hősöket a megbírt földekről: gyors nyilu Tarczalt,
A zászlós Bulcsút s apját, a jó kedvű Bogácsot,
S hadzavaró kaczagányos Etét, ki erőre hatalmas
A hadba, lelkére nagyobb, szépségre legelső.”
Megpillantottam ezt a kis könyvecskét.
Nem akartam hinni a szememnek, amikor a könyvecske borítóján
ezt olvastam „Tarcal honfoglaló vezér”.

Hirtelen az emlékezetembe villant, hogy erről az írásról már olvas-
tam valahol. Nem sokáig kellett kutatnom emlékeim közt. Korunk
nagy vívmányán, az interneten gyakran szörfölgetek, és egy ilyen
alkalommal egy svéd honlapon közölt ausztráliai bibliográfban
találkoztam ezzel a könyvecskével. Ilyenkor szokták mondani
„Milyen kicsi a világ”.
A másik meglepetést ez a hollywoodi kiadás azzal okozta, hogy
emigrációban élt Szőllősy Sándor saját kezűleg dedikált köl-
teményét a szintén emigrációban élt neves színésznőnk, Szeleczky
Zita ajánlásával adták közre.
Mit tagadjam. A birtoklási vágy elkapott, és a könyvet megvettem.
Aztán itthon kényelmesen, nyugodt körülmények között végig
olvastam a költeményt. A nyelvezete ugyan nem olyan míves, mint
Vörösmartyé, de az igyekezet, hogy emléket állítson, nem csak
Tarcalnak, a honfoglaló vezérnek, hanem Tarcalnak, a településnek
ahonnan emigrációba kényszerült megható és minden dicséretet
megérdemel.
Az, hogy ez a könyv nem engem illet, eszembe sem jutott.
Fizettem érte. Aztán mikor jobban belegondoltam, miközben
néztem a pecsét „Községi könyvtár Tarcal” feliratát, no, meg a
benne lévő leltári számot elbizonytalanodtam. Arról, hogy ez a
könyv Tarcalt illeti az öreg Szőllősi Sándor remegő kézírása
győzött meg. Ő ezt a könyvet Tarcal községnek szánta, így hát az
Tarcalé.
Kérem, vigyázzanak rá, mert még egyszer nem leszek ilyen
nagylelkű.
Sárospatak                                                 Üdvözlettel, X. Y. Z.”
Ha hiszik, ha nem könny szökött a szemembe mikor végigolvas-
tam. Vannak csodák!
Ha hiszik, ha nem egy picit újra hittem, hogy vannak még jó
emberek. 
Szeleczky Zita többek között ezt írja bevezetőjében: „Magyar
szülők ne sajnáljátok az időt és fáradságot, hogy gyermekeiteknek
felolvassátok Tarcal vezér történetét, meglátjátok, mennyire fogják
szeretni és élvezni – s talán értékelni a dicső magyar múltat!”
Szívemből szólnak e szavak!
Tarcal honfoglaló vezér története Szőllősy Sándor tollából újra
olvasható a Tarcali Községi Könyvtárban, hisz visszatért. Hálásan

köszönjük X. Y. Z                                                   D A

Tarcal honfoglaló vezér megtérése
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Folytatva történetünket, mivel a fővárosban, a
színháznak berendezett Rondella lebontásával
a magyar nyelvű színjátszás számára megfelelő
hely nem volt biztosított, a feloszlott társulat
színészei nyakukba vették az országot és
kezdetét vette a magyarországi ván-
dorszínészet kora. Elsősorban a vidéki városok
(Eger, Miskolc, Kassa, Debrecen, Kolozsvár,
Székesfehérvár, stb.) adtak otthont a magyar
színjátszásnak. E szempontból kiemelkedő
helyen volt Kassa, Miskolc és Kolozsvár. Nem
kizárt, hogy ebben nagy szerepe volt, hogy
ezekben a városokban időztek a kor
legkiválóbb magyar színészei. Déryné
Széppataki Róza is ezen színészek közé tarto-
zott. 1819-ben édesanyja halála után Miskolcot
maga mögött hagyva húgát, mint gyámja maga
mellé véve Komáromban csatlakoztak Kilényi
Dávid társulatához. Az 1791-es születésű
Kilényi, eredeti nevén Kocsis Dávid a
napóleoni háborúkból hazatérve hozta létre tár-
sulatát 1815-ben, és mint színész, rendező,
színigazgató vált a magyar nyelvű színjátszás
egyik úttörőjévé. Társulatát Alföldi Nemzeti
Színjátszótársaság néven jegyezték. Déryné
húga a 21 éves, feltűnő szépségű Johanna
nővére támogatásával 1819-ban kezdte meg
színésznői pályafutását, amit férjével, Kilényi
Dáviddal és annak társulataival folytatott
Kilényi 1852-ben bekövetkezett haláláig.
Déryné karrierje töretlen. Bejárja az egész
országot. Nincs olyan tájegysége az országnak,
ne feledjük ebben az időben ez háromszor
akkora, mint a mai Magyarország területe, ahol
ne hódította volna meg a közönséget.
Elismertségét tanúsítja, hogy külföldre is
csábították, a művésznő azonban e szavakkal
utasította vissza a felkérést: „Ha én most kiu-
taznék, s elhagynám a magyar színészetet, nem
lenne több operája se Magyar, se
Erdélyországnak, ha csak nem majd száz
esztendő múlva.” Népszerűsége a mai film-
sztárokéhoz, de még inkább egy-egy befutott
popsztár népszerűségéhez hasonlítható.
Gyakran megesett, hogy egy-egy este 10-15
figurát egymás után kellett megformálnia,
ehhez ugyan ennyi alkalommal kellet gyors
egymásutánban kosztümöt váltania, ez is
növelte a nagyérdemű elismerését. Ekkor volt
népszerűsége csúcsán. Alapító tagnak hívták,
amit el is fogadott, az újonnan megalakult
magyar nyelvű színháznak, a Pesti Magyar
Színháznak, vagy, ahogy később nevezték
Nemzeti Színháznak. Talán csak Liszt Ferenc,
a kor másik nagy sztárja, akinek a kesztyűjét
széttépték az európai szalonok hölgyei, hogy
egy darabját emlékül vehessék belőle, veteked-
hetett ezzel a népszerűséggel. A hanyatlás
kezdete 1838-ra tehető, mely a nagy pesti
árvízhez köthető. Házának emeleti szobájából,
ahol több napig a víz fogságában volt, szem-
lélte, hogyan dől össze több ezer ház és fullad-
nak több mint százötvenen a zajló árba.
Mintegy 50-60 ezren váltak hajléktalanná, de
életben maradtak, köszönhetően a Lónyi János
királyi biztos által megszervezett, vezetett
önkéntes csónakos mentők, segélyezők

sokaságának, mint Wesselényi, Landerer és
még sokan mások. Déryné a márciusi hideg
következtében teljesen áthűlt. Annyira
berekedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán,
hónapokig nem tudott énekelni, illetve a vis-
szajött hang elveszítette régi csengését, szép-
ségét. Egyre több olyan kritikát kapott,
különösen az opera előadásokat illetően,
melyek bírálták előadásmódját. Vörösmarty
ugyan elismerte színészi kvalitását, de ő is
bírálta játékának idegenszerűségét, negédes
mivoltát. Újra a vidéket járta, Kassa, Debrecen,
Kolozsvár, itt-ott még voltak sikerei, de az
„ifjú titánok” olyan képviselőivel, mint Prielle
Kornélia, Laborfalvy Róza, vagy Hollósi
Kornélia már nem bírta a versenyt. Az 1840-es
évek második felére számos kudarc után,
pályájának utolsó éveit Pesten a nemzet szín-
házában töltötte, de a mellőzöttséget és a
kegyelemkenyér bélyegét nem tudta az 54 éves

idős asszony elviselni így hát elfogadta férje
invitálását és ott hagyta a színház csillogó
világát. Azt hogy egyenesen Tarcalra, vagy
előbb Diósgyőrbe és utána jött Tarcalra nem
lehet tudni. Az tény, hogy Déry ekkor már a
korona uradalom diósgyőri és tarcali tiszttartó-
ja volt. Karacs Teréz, a magyar nőnevelés
(leánynevelés és oktatás) úttörője, aki baráti
kapcsolatban volt Dérynével, úgy tudta, hogy
1848-ban Déry és felesége Miskolcon volt.
Prielle Kornélia, akivel Déryné többször együtt
dolgozott, emlékezéseiben Tarcalon találja a
Déry házaspárt. Ez utóbbi azért hihetőbb, mert
ebben az időben Kilényi Dávid és hitvese
Széppataki Johanna is itt éltek nevelt
lányukkal, aki nem volt más, mint Prielle
Kornélia húga, Prielle Lilla. A ház melyben
éltek, sajnos már nem áll, a jelenlegi orvosi
rendelő helyén volt. Itt kell megjegyeznünk,
hogy ő az a Prielle Kornélia, aki 1846 novem-
berében Debrecenben úgy elcsavarta a
lánglelkű, szabadságharcos, forradalmár,
Petőfi Sándor fejét, hogy a szerelmes költő
minden akarata ellenére csak azért nem háza-
sodtak össze, mert a hirtelen jött esketést a
személyi dokumentumok hiányában egyik
felekezet papja sem vállalta. A korabelei
emlékezések, levelek egyébként arról szólnak,
hogy a költő akkor már túl volt jó néhány
Szendrey Júliához írt szerelmes versen, ugya-
nis a két fiatal 1846. szeptember 8-án látta meg

egymást először. E kis kitérő után, folytatva
eredeti témánkat, Prielle Kornélia arról is
beszámolt, hogy húga úgy tájékoztatta ebben a
házban volt bekvártélyozva Klapka György
tábornok az 1849. január 22-i tarcali csatát
követő 1849. január 29. és február 1. közötti
időszakban. Déryné tarcali tartózkodásának
van még egy bizonyítéka. Ma már köztudott,
hogy a nagyvárosi élethez szokott élemedett
korú színésznő betegségein és adósságain kívül
egyebet nem igen hozott magával. Erről
tanúskodik az a Waltherr Lászlóhoz és
Waltherr Lászlónéhoz írt 1848. november 18-i
dátummal ellátott levele, melyben száz forint
kölcsönt kért, hogy egy pesti zsidó embernél
felvett hitelt ki tudjon egyenlíteni, mert, ahogy
írja „én teljességgel nem fizethettem sem a
tőkét sem a kamatot.” Ugyan ebben a levélben
írja, „Most már éppen egy éve, hogy eljöttem
Pestről…” Ez azt jelenti, hogy 1847 novem-
berében már eljött Pestről és az 1848-49-es
szabadságharc alatt itt tartózkodott. Prielle
Lilla, aki később maga is színésznőként élte
életét, nővérének arról is beszélt, hogy Klapka
itt tartózkodása során Déryné férjével együtt
meglátogatta a Kilényi családot, s Déryné
oktatta a fiatal lányt, miként szolgálja ki a
fáradt tábornokot, hogy szobájában senki ne
zavarja. Hogy hol laktak Déryék? Minden
bizonnyal a tiszttartói lakásban. A viccet fél-
retéve Tarcalon ebben az időben a kincstár
tulajdonában lévő „Nagy Curia”, vagy, ahogy
ma nevezik a Királyudvar, a Fő utca 92. szám
alatti épülete adott helyet a szolgálati lakásnak.
Ezt igazolandó, az épületről 1857-ben történik
említés, amikor az uralkodó Ferenc József és
hitvese Erzsébet (Sziszi) tervezett látogatása
miatt az udvarház tiszttartói lakását fejedelmi
lakosztállyá alakították át Az 1849. év során a
Déry házaspár elhagyta városunkat és Déry
diósgyőri házában éltek Déry István 1862-ban
bekövetkezett haláláig. Ezt követően a 69 éves
megöregedett primadonna beköltözött
Miskolcra, az ugyan csak megözvegyült
húgához, a férjét tragikus körülmények közt
elvesztő Kilényiné házába. Szinnyei Jószef így
írt Kilényi haláláról: „Lilla, nevelt leánya
elhagyta s Rónaihoz szökött; e miatt mély
bánat és keserűség fogta el, éjbe borult
szelleme, oda dőlt a tűztől piros kemenczére és
nagy kínok közt meghalt.” Déryné 1868-ban
még egyszer, színpadra lépett, hogy eljátszhas-
sa utolsó szerepét. Az utolsó fellépését
követően a dráma- és újságíró, Egervári
Potemkin Ödönnek sikerült kijárni, hogy a
nyomorban élő, a magyar színjátszás kima-
gasló alakja, Déryné Széppataki Róza évi
százhúsz forint segélyben részesüljön. Hálából
elkezdte emlékezéseit írni, amit négy éven át
az 1872-ben bekövetkezett haláláig írt. A több
mint ezer oldalas emlékiratot „Déryné
emlékezései” címmel három kötetben adták ki.
Emlékét számtalan köztéri szobor, emlékmű,
emléktábla őrzi a tágabb értelembe vett orszá-
gunk területén. Szerintem senki sem tiltakozna,
ha itt is hirdetné nagyságát egy emléktábla.

(Vége)            Guth  Ferenc

Déryné Széppataki Róza (II.).
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„Hogy az ördög, aki vár, soha el ne vigyen……”
/Horváth Attila – dalszövegíró, költő/

Bekényi József – a TOTEM zenekar 
frontembere és egyik alapító tagja

• Kedves József! Szándékosan nem írtam le a dal címét, amelyből
beszélgetésünk fenti mottóját idéztem, hiszen az Öregesen (ahogy
jól esik) fékezett hangzása nehezen társítható a zenekar energikus
megjelenéséhez, viszont ez az egy sor annál inkább rámutat a tagok
vitalitására. De fogalmazzunk lényegre törőbben: Mikor és milyen
indíttatásnak köszönhetően jött létre Tarcalon a Totem zenekar?
Kik voltak az alapító tagok rajtad kívül?
-  A zenekar megalakulásának hivatalos évszáma 2004., de már ki-
csit korábban bontogatta szárnyait a csapat, igaz még nem a teljes
létszámmal. Az indíttatás elsősorban a dallamos
rockzene iránti szeretettel magyarázható, mert ez áll
hozzánk a legközelebb. Ha megosztanám az
olvasókkal a megalakulás teljes történetét, akkor
valószínű, hogy az újságban nem sok hely maradna.
A hivatalos évszámhoz még annyit tennék hozzá,
hogy Takács Zsolt és Tóth Attila fejéből pattant ki a
zenekar megalakításának ötlete. A TOTEM nevet is
Takács Zsolt hozta magával, amit egy későbbi közös
megbeszéléskor több név közül választottunk ki. Az
alapítók Tóth Attila mellett a zenekar jelenlegi tagjai
közül Takács Zsolt, Balázs András, Farkas László és
jómagam voltunk.
• Tizenhárom év nem kevés ahhoz, hogy egy 6 fős
zenekar életében ne következzenek be személyi vál-
tozások, amiket okozhatnak belső nézeteltérések
vagy akár az egymással szembeni tolerancia hiánya is.  Nálatok
mennyire volt jellemző ez a folyamat, hogyan pótoltátok a kieső
tagokat?  
- A zenekar 2016-ig csak 5 tagú volt, de a kérdés így is jogos,
függetlenül attól, hogy 5 vagy 6 főt számlálunk. Természetesen
nézeteltérések voltak és lesznek is a csapatban, de szerintem ez így
teljesen életszerű. Személyi változások nálunk csak a dobos posz-
ton történtek, de ott elég sűrűn. Ha mindenkit beleszámolnék, ez
alatt a néhány év alatt talán 10 dobosunk is volt, ha nem több.
Távozásuk részben családi, szakmai okok miatt következett be, de
a szabadidő egyeztetése sem volt egyszerű. Pótlásuk hol hosszabb,
hol rövidebb időbe telt, mert a környéken nem olyan sok ember
van, aki jól dobol és nem tagja egy zenekarnak sem. Jelenlegi dobo-
sunk Poczkodi Attila, szerencsi lakos.
• A 2004-es megalakulást követően miként tudtátok megteremteni a
zenekar működéséhez szükséges alapvető feltételeket? Gondolok itt
elsősorban a technikai felszerelésre, a próbateremre és nem utolsó-
sorban a tagok munka melletti szabadidejének az összehang-
olására. Az önerő mellett számíthattatok-e az önkormányzat támo-
gatására, vagy más, helybéli szponzorok segítségére?
- Már rögtön a zenekar megalakulásakor segített Tarcal Község
Önkormányzata a próbatermet illetően. (Első próbatermünk a
Klapka György Általános Iskola kazánháza volt.) Később a Tarcali
Ötök egyesületének tagjai lettünk, és az önkormányzat a többi civil
szervezethez hasonlóan a lehetőségeihez mérten anyagilag is támo-
gatta zenekarunkat, amit nem győzünk elégszer megköszönni. A
zenekar eddigi életében 3 polgármester dolgozott Tarcalon: Pataky
Sándor Ákos, Baracskai László és a jelenlegi, Butta László.
Midhárom polgármester és a velük együtt dolgozó képviselők előtt
le a kalappal, mert azt hiszem, mindnyájunk nevében mondhatom,
hogy a környéken itt a legkimagaslóbb a civil szervezetek támo-
gatása. Természetesen az önerő a legnagyobb, mivel egy rock
zenekarban a hangszerek és a hozzátartozó technikai felszerelések

nem kevés anyagi befektetést igényelnek és állandó fejlesztésre
szorulnak. A szabadidő összeegyeztetése sem egyszerű, mivel a
zenekar tagjai dolgoznak, így általában vasárnaponkét próbálunk,
ha mindenkinek megfelelő.   
• A Totem zenekar első, bemutatkozó koncertjére a helyi Könyves
Kálmán Művelődési Házban, ezelőtt 13 évvel került sor. Hogyan
emlékszel vissza erre az estre, és az ezt követő színpadi évekre?
Milyen rendezvényeken vettetek részt? Országos ismertséggel
rendelkező zenekarokkal volt-e alkalmatok találkozni? 
- Ez a fellépés kis túlzással nevezhető koncertnek, mert kb. 3-4 szá-
mot sikerült megtanulni erre az összejövetelre, és ezt játszottuk el
néhányszor. Ezzel az volt a célunk, hogy megmutassuk az akkori
vezetésnek, hogy a szándékunk komoly, és milyen színvonalon
csináljuk azt, amit csinálunk. Ezen az összejövetelen Pataky

Sándor Ákos polgármester, néhány képviselő,
családtagok és barátok vettek részt. Én személy
szerint nagyon izgatott voltam, mert ez volt az első
zenekari fellépésem. Az ezt követő években sok fel-
lépésünk volt; Tarcali Napok, motoros találkozók,
rock bulik stb. Több hazai nagy zenekar fordult meg
Tarcalon is, pl. Lord, Ossian, Bikini, Karthago.
Ezekkel a zenekarokkal volt alkalmunk találkozni,
barátkozni és együtt zenélni. De az ország többi
részén megrendezett bulikon is hasonló volt a
helyzet. Tokajban együtt játszottunk és hangosítot-
tuk az azóta már befutott Kowalsky meg a Vega
zenekart.
• A klasszikus, dallamos hazai rockzene mellett
néhány angol nyelvű zeneszám is hallható fellépé-
seiteken. Mi alapján kerülnek ezek a dalok

kiválasztásra, és mennyi időre van szükségetek egy-egy új nóta
színvonalas elsajátítására? Vannak-e saját szerzeményeitek? 
- Az, hogy melyik együttes számát játsszuk, attól függ, hogy a
zenekar többségének tetszik-e? Ha valamelyikünk hall egy számot
és az megtetszik neki, azt megmutatja a többieknek és eldöntjük,
hogy megtanuljuk-e? A zenekar szívéhez inkább a magyar zenék
állnak közel, ezért játszunk kevés külföldi számot. Az, hogy men-
nyi ideig tanulunk egy új számot, függ a szám nehézségi fokától és
a zenekar szabadidejétől. Ugyanis mindenki a saját dolgát otthon
tanulja meg, a próbákon ezeket csiszoljuk össze. Saját dalokat
illetően, van saját dalunk, és célunk, hogy minél több legyen.
• Mi a véleményed a hazai könnyűzenében végbemenő változá-
sokról? A zenekarotok eddigi életéből mi az, amire saját, személyes
sikerként is a legbüszkébb vagy? Milyen kitűzött céljaitok vannak
az elkövetkező évekre?
- Véleményem szerint, ha bekapcsoljuk bármelyik országosan
fogható rádiót, hallhatjuk, hogy mindenütt a változatos zenét hir-
detik, de én nem nagyon hallok rock vagy esetleg heavy metal
számokat, pedig ezeken a koncerteken is rengetegen vannak. Így
erre a műfajra is sokan kíváncsiak. A zenekar eddigi életéből arra
vagyok a legbüszkébb, hogy egyáltalán működik ennyi éven
keresztül. Ez mindannyiunk személyes sikere. Célunk a további
zenélés, koncertezés, saját számok írása. Mindez addig, míg
örömünket találjuk benne. Ha pedig a közönségnek is tetszik, az
maga a tökély.

(A TOTEM zenekar jelenlegi tagjai: Bekényi József – ének;
Balázs András – gitár; Szegő István – gitár; Takács Zsolt –
billentyű; Farkas László – basszus gitár; Poczkodi Attila – dob)

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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Augusztusi ünnepeink
augusztus 1.: A forint születésnapja. 1946. augusztus 1-jén jelent meg
a ma használatos forint a pénzforgalomban felváltva ezzel a hiperinflá-
ciós pengőt. Ezért ünnepeljük augusztus elsején a forint születésnapját.
1325-ben Károly Róbert uralkodó uralkodása alatt vezették be az első
forintot. Ekkor Magyarország még rengeteg aranykészlettel ren-
delkezett. Akkoriban az aranyforintot sok helyen használták, nemcsak
Magyarországon és sok ország aranypénzének mintájául szolgált. 1848-
ban Kossuth önálló magyar bankjegyet bocsát ki forint néven. Azonban
a szabadságharc után hiába próbálkozik megmenti a forintot, a legtöbb
bankjegyet elégetik és csak néhány bankó éli túl. 1867-ben, a kiegyezés
után, az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalos pénznemévé válik, és
végre ez az első alkalom, hogy magyar nyelvű felirattal is készül belőle.
Harmadszor, 1946. augusztus 1-én megjelenik az igazi magyar forint,
ekkor még valódi aranyfedezettel a háta mögött.
augusztus 15.: Nagyboldogasszony ünnepén a légierő és a repülő
fegyvernem napja. A legenda szerint államalapítónk és első keresztény
királyunk, Szent István ezen a napon ajánlotta fel országát és koronáját
a Szűzanyának és később ő is ezen a napon halt meg 1038-ban. A ma-
gyar repülők Nagyboldogasszonyt választották oltalmazójuknak és így
augusztus 15-én ünneplik fegyvernemük napját. A katonai repülés
kezdete itthon a XX. század elejére tehető.
augusztus 20.: Államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér
ünnepe is.
- Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I.
István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé,
ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot.
Élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz
Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az ünnep
dátumát Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban
VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra I.
István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatásával
volt egyenértékű.
- A kommunista rendszer az ünnep vallási, és nemzeti tartalmát nem vál-
lalta, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem
látta célszerűnek, inkább tartalmilag változtatott rajta. Először az új
kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány
hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus
20-ára időzítették. 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmány
napjaként ünnepelték, 1950-ben pedig az Elnöki Tanács törvényerejű
rendelete a Magyar Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította.
- A rendszerváltozás óta, 1989-től ismét a régi tradíciók szerint rendezik
meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi
újjászületése csak 1991-ben történt meg. Az első szabad választásokon
létrejött Magyar Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István
napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
Az ország számos pontján ünnepi műsorokkal készülnek erre a napra. A
legtöbben azonban csak a tűzijátékot várják.
augusztus 29.: A magyar fotográfia napja, az első Magyarországon,
nyilvános eseményen készült fénykép emlékére. 2003 óta minden
esztendőben ezen a napon a ünnepeljük a fotó-kulturális nemzeti örök-
ség és a kortárs fotóművészet értékeit. 1840-ben, ezen a napon készült
először Magyarországon, nyilvános eseményen fénykép vagy ahogyan
akkor nevezték dagerrotípia. „… a Magyar Tudós Társaság tizenegyedik
nagy gyűlésén. Vállas Antal rendes tag a nemzeti kaszinó Duna felé
fekvő termeiben egybegyűlt társaságnak két, olajozás és égetés nélkül,
általa készült Daguerre-féle fényképet mutatott be. Ezzel bizonyítva,
hogy birtokában van mindannak a tudásnak, amellyel élethű képeket
alkothat a világról. ...”
Néhány a sok világhírű magyar (vagy magyar származású) fotográfusok
közül: Robert Capa, André Kertész, Moholy-Nagy László, Munkácsi
Márton, Brassaï (Halász Gyula), Hoffmann Dezső, Stefan Lorant,
Petzval József, Máté Bence és még sokan mások tettek szert
művészetükkel és tehetségükkel világhírnévre és díjjakra. 

N.S.M

Lépjen be a digitális világba, mi segítünk!
INGYENESEN kaphat tudást.

A két tanfolyam sikeres elvégzése estén Ön maximum 70.000 Ft értékű
képzést kaphat meg térítésmentesen. 

NINCS  vizsgadíj, apró betűs költség, csak megszerezhető tudás. 
Jelentkezzen a képzésekre, forduljon mentorához: 

Mentor neve: Borzné Lovász Borbála Telefonszáma: 70/457-9579
Személyes jelentkezés a Tarcali Napokon 
2017. július 29-én szombaton 15.00-18.00 

a rendezvény helyszínén. 

Ki ad ja Tarcal köz ség   Ön kor mány za ta  Szer kesz tő ség:  6 puttonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580-008    Főszer kesz tő: Kovácsné Drozda
Aran ka  30-458-73-01  Szer kesz tő: Me ző  Lász ló   Nyom dai mun kák
Bu dai  Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.   Tel: 46/416-226   

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   
2017. AUGUSZTUS  20.

TARCALI  HÍREK

Vöröskeresztes nyári tábor
Idén is megtartotta a Magyar Vöröskereszt Dél- Borsod Területi
Szervezete a tarcali nyári tábort nehéz helyzetben élő gyerekek
számára.  Huszonkilenc nehéz sorban élő kisgyermek táborozhatott
Tarcalon július 3-tól 7-ig. A nappali programokhoz házigazdaként tar-
cali gyermekek is csatlakoztak. Az ellátás és a heti program ingyenes
volt a résztvevők számára. A szervezet működési területén lévő
települések önkormányzatai javaslata alapján kerültek kiválasztásra a
szerencsés gyerekek.  A területi szervezet 3 településéről,
Tiszaújvárosból, Hejőpapiról és Tarcalról érkeztek 8 - 15 éves korú
gyermekek a táborba.  A tábor első napjaiban az ismerkedésen és
barátkozáson túl, a település megismerése volt a fő cél. A táborlakók
megtekintették Tarcal néhány fő nevezetességét, az Áldó Krisztus
szobrot a hozzá vezető sétánnyal. A héten sor került Nyíregyházán az
állatkert megtekintésére és strandolásra az élményfürdőben.
Meglepetés vendégként tett látogatást és egy kis műsort adott a
„Középsuli” c. sorozat négy szereplője. A tábor egész ideje alatt a
játék, az önfeledt kikapcsolódás, a közös élmények szerzése állt a
középpontban. E mellett a Vöröskereszt eszmeiségével, céljaival, és
fő feladataival is megismerkedhettek a gyerekek. A záró esten
tábortűzzel, vidám énekléssel és fájó szívvel vettek búcsút egymástól
a résztvevők. A megkeresett vállalkozások önzetlenül ajánlották fel
ismét a támogatásukat. A gyerekek számára a szállást a Mária
Zarándokház biztosította, a kedvezményes ellátásáról Tarcal Község
Önkormányzata, a helyi vállalkozások és magánszemélyek is gondo-
skodtak. A táboroztatás valamennyi költségét adományokból
teremtette elő a területi szervezet. Ezért külön köszönet jár a
következő vállalkozásoknak nagylelkű felajánlásaikért, melyek nélkül
a tábor nem valósulhatott volna meg! Külön köszönet az alábbi támo-
gatóknak: Inno-Comp Kft., T-Forex Kft., Ecomissio Kft.,  Narádi
Invest Kft., Cordys Holding, Balogh Sándor Alapítvány, Global
Protect Kft., Viktori Kft., Whist Kft., Formadó Bt., Berg Design Kft.,
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület, Tarcal Község Önkormányzata.

Kenyeresné Eged Erzsébet
Magyar Vöröskereszt Dél- Borsod Területi Szervezete vezetője
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KARITÁSZ
HÍREK

A legutóbbi jelentkezésünk óta az alábbiak
történtek a helyi Karitász háza táján. 2017.
április 8-án szombaton  nagyböjti
élelmiszergyűjtést  végeztünk a tarcali Coop
élelmiszerbolt előterében, melyből 22 rá-
szoruló család részesült Húsvét ünnepe előtt.
Az  Öngondoskodó háztartások Programba
az idén 40 családot kapcsoltunk be.
Konyhakerti növényeik vetőmag csomagot,
valamint paradicsom és paprika palántát jut-
tattunk el a családoknak. Sajnos az idén
vetőburgonyát nem kaptunk, mert nem volt.
2017. május 11-én a Karitász csoportunk
idős és mozgásban korlátozott hölgyeket
fogadott a Mária Házban. Az Egyházközség
kisbuszával háztól-házig szállítottuk
vendégeinket. A Mária Háztól az Áldó
Krisztus szoborhoz az Önkormányzat elek-
tromos kisautója vitte fel a társaságot. Utána
a Házban sütemény tea és üdítő mellett jól
elbeszélgettünk. Végül közösen részt vet-
tünk a csütörtöki  délutáni szentmisén. Öröm
volt hallani búcsúzáskor, hogy ezen a
délutáni programon milyen jól érezték
magukat, régen látott ismerősökkel
találkozhattak, és hogy jól esett nekik
kimozdulni otthonukból.
2017. június 10-14-ig a tavalyi évhez hason-
lóan 15 tarcali rászoruló család gyermeke
vehetett részt ingyenes táborozáson a
KARITÁSZ jóvoltából Egerben. A napi
étkezéseket a Karitász biztosította idén is
számunkra. Szép étterembe vihettük ebédel-
ni a gyerekeket, ahol mindig háromfogásos
menüt kaptak. A reggelihez, vacsorához való
alapanyagot is biztosította a KARITÁSZ de
azt nekünk kellett elkészíteni. A gyerekek is
részt vettek a konyhai feladatokban. Utazás,
és a programokban való részvétel költségeit
a tarcali támogatóinknak köszönhetjük.

Minden napra tartalmas programokat szerveztünk a gyerekeknek: volt
városnézés, strandolás, várlátogatás, kisvonatozás a Szépasszony-völgybe,
fagyizás, játszóterezés, és ha estig nem fáradtak el eléggé, a tágas udvaron
kedvükre játszhattak sötétedésig. A búcsú estén a gyerekeknek diszkót
szerveztünk nagy örömükre. 
Táborozásból hazafelé betértünk egy meglepetés uzsonnára a Mc
Donaldsba Miskolcon. A táborozás nem jöhetett volna létre támogatóink
nélkül, melyet ezúton is köszönünk: a tarcali Egyházközség
Alapítványának, A Tarcali Önkormányzatnak, Butta László polgármester
úrnak, a Colas-Északkő Kft. vezetőjének Cseh Zoltán igazgató úrnak,
Degenfeld Mária grófnőnek, Szűcs Zoltán plébános atyának, Szadai
Györgynek és az Anikó Fodrászatnak. Köszönöm munkatársaimnak, akik
elkísérték a gyerekeket Egerbe: Juliskának, Klárikának és Évikének. JÓT
TENNI JÓ!
Igaz, még a nyári szünet közepén tartunk, ettől függetlenül szívesen várjuk
megunt, félretett iskolatáskát, tolltartót, kinőtt ünnepi ruhát, tornacipőt,
egyéb iskolai felszerelést. (Szerda -  Péntek 9-11-ig az Ispitály épületében)
Köszönjük!  

Baracskainé Sveda Erzsébet
Karitász Csoport vezető

Tisztelt Polgármester úr, kedves barátaim!
Szeretnék köszönetet mondani Butta László polgármester úrnak,
családomnak, Drozda Arankának, Kovács Krisztiánnak, Péter
Gergőnek. Önfeláldozó munkájukkal, fáradtságot nem ismerve
segítették hazaköltözésemet. Polgármester úrnak köszönhetően
minimális költség vonzattal. Nagyon köszönöm a segítséget! 

Majoros Angéla

TARCAL VEZÉR 
EMLÉKFUTÁS

2017. július 28. péntek
VÉDNÖKÖK:

TÖRÖK DEZSŐ A B-A-Z MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE
BUTTA LÁSZLÓ TARCAL POLGÁRMESTERE

VERSENYKÖZPONT:
KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARCAL, Árpád u. 1.

Nevezés: 16:30 – 17.15
Rendezők: ZÖLD SPORTOK CLUBJA  

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁV: 3 km (aszfaltozott utakon), szintemelkedés: 90 méter

MEZŐNYRAJT: 17:30
RAJT: TARCAL VEZÉR SZOBRA
CÉL: ÁLDÓ KRISZTUS SZOBOR

A pálya a honfoglaló TARCAL VEZÉR SÍREMLÉKÉT IS ÉRINTI
KORCSOPORTOK:

- 18 év alatt
- 19-49 között

- 50 felett
NEVEZÉSI DÍJ: ELŐNEVEZÉS: 800 Ft/fő

(A fizetési kötelezettséggel járó előnevezésnek NÉV, ÉLETKOR, TELEPÜLÉS
megadásával július 25-ig kell beérkeznie a kovacsagabor@gmail.com címre!)

Későbbi és helyszíni nevezés: 1000 Ft/fő
A tarcali lakosok 50 %, az érvényes Spuri Kártya tulajdonosok 100 Ft kedvezményt

kapnak
DÍJAZÁS:

A dobogósoknak korcsoportonként és nemenként ÉREM
A 18 év alatti érmeseknek SZERENCSI CSOKOLÁDÉCSOMAG

Az idősebb dobogósoknak 1 palack TARCALI BOR
A LEGIDŐSEBB és LEGFIATALABB célba futónak KÜLÖNDÍJ

AZ ELSŐ 50 BEFUTÓNAK „TARCAL VEZÉR EMLÉKFUTÁS” feliratú, 
a síremlék képét is ábrázoló KITŰZŐ

EREDMÉNYHIRDETÉS: 

TARCAL AGORA RENDEZVÉNYTÉR 19 ÓRA

TÁMOGATÓK
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Tarcal

Kovács Pince – Kovács Kálmán, Tarcal

COLAS Északkő Kft..


