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TArCAl KÖzSéG inForMáCióS lApjA
2018. július XXiii. évfolyam 7. szám

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. június 26-án
rendes ülést tartott, melynek első
napirendi
pontja
keretében
a
képviselők konzultáltak a helyi egyházak képviselőivel, a jelenlévő
meghívottak beszámoltak az eddigi
eredményekről, a jövőbeli tervekről, a
felmerülő gondokról, problémákról,
amelyekhez az önkormányzat segítséget tudna nyújtani.
Az ülés második napirendi pontja az
UNIO COOP Zrt. Tarcal települést
érintő tevékenységéről, tervekről,
fejlesztésekről szóló tájékoztatója volt.
A harmadik napirendi pont keretében a
Képviselőtestület
elfogadta
a
Településrendezési Terv K-7 jelű
módosítását.
A negyedik napirendi pont során a
Képviselőtestület
határozott
az
óvodavezetői munkakör betöltésére
vonatkozó pályázat kiírásáról, tekintettel arra, hogy 2018. végén a jelenlegi
vezető közalkalmazotti jogviszonya és
vezetői megbízása megszűnik.
A képviselők az ötödik napirendi pont
keretében döntöttek a bodrogkeresztúri

horgászegyesülettel
a
Tarcali
Bányatóra megkötött bérleti szerződés
felmondásáról. A szerződés azonnali
hatályú felmondását az indokolta,
hogy az Egyesület szerződésben vállalt
kötelezettségeinek felszólítás ellenére
sem
tett
eleget,
melynek
következtében a bányató környezete
elgazosodott, elszemetesedett.
A napirendi pontot követően a
képviselők megismerték a polgármesternek az előző ülés óta eltelt
időszak intézkedéseiről szóló tájékoztatóját.
Az utolsó napirendi pont az
indítványok javaslatok voltak, amely
keretében a Képviselőtestület módosította egy korábban értékesítésre
kijelölt önkormányzati ingatlan - telekmegosztást követő értékesítési
fetételeit.
Az ülés befejezéseként képviselői
közérdekű indítványok, javaslatok
hangoztak el.

A tartalomból:

Fotókiállítás és könyvbemutató a Borfalu
Galériájában
(2. oldal)

Sporttábor az iskolában
(3. oldal)

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

A római katolikus plébánia felszentelése

Dr. Ternyák Csaba
érsek úr július 15én (vasárnap) a
délután 5 órakor
kezdődő
szentmisét követően,
melyet a tarcali
római katolikus
templomban mutatott be ,megáldotta
községünk
300
éves,
felújított
plébániáját

Szentivánéji örömünnep
(3. oldal)

Megkezdte a felkészülsét a
Tarcal FC
(7. oldal)
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Fotókiállítás és könyvbemutató a
Borfalu Galériájában

A fénykép a pillanat ihlete" címmel a Magnificent Artist Group
fotósainak munkáiból nyílt kiállítás múlt pénteken a Hatputtonyos
Borfalu Galériájában. A kiállítást Leda D'Rasi írónő, a
Boszorkánydinasztia könyvek szerzője nyitotta meg. A megnyitó
után az írónő legújabb könyvét, A Dög című könyvét mutatta be az
író-olvasó találkozón megjelent érdeklődő közönségnek.
A fotókiállítás július 20-ig tekinthető meg a Hatputtonyos Borfalu
nyitvatartási idejében.

AnYAKÖnYVi HÍrEK

Házasságkötés

- Krutila Zoltán János és Nagy Edina Anikó
június 27-én,
-- Szabó Attila és Kovács Erika
június 30-án
kötöttek házasságot településünkön.
Gratulálunk!

Halálozás
2018. június

- Buczilla józsef (sz: 1955.)
volt Tarcal Fő u. 102. sz. alatti lakos, elhunyt
június 10-én,

- Szabó Tibor (sz: 1958.)
volt Tarcal Széchenyi u. 8. sz. alatti lakos, elhunyt
június 19-én,
- Bokor józsef (sz: 1945.)
volt Tarcal, Zrínyi u. 23. sz. alatti lakos, elhunyt
június 26-án.
részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

KÖSzÖnETnYilVánÍTáS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága Édesanyánk, Testvérünk Spitzmüller
Istvánné (született Fejes Mária) temetésén megjelentek és sírjára a kegyelet virágait elhelyezték és
gyászunkban osztoztak.
Míg éltél, szerettünk, míg élünk szeretni fogunk.
Fiaid: István és Zoltán
Testvéreid: Gyula és Márta

lovász lászló

a tarcali Polgárőr
Egyesület elnöke telefonszáma

06-70/457-95-81

Tarcal
Körzeti

megbízott
telefonszáma

06-20-610-51-01

Tarcali Hírek

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu
Tarcal. Tel.: 47/580-008
Főszerkesztő: Tóth Zsolt.
Szerkesztő: Mező László
Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc,
Meggyesalja u. 38. Tel:
46/416-226
KÖVETKEzŐ
lApzárTA:
2018. augusztus 17.

zempléni Fesztivál tarcali
programjai
Augusztus 11.

15:00 "6 puttonyos Borfalu" kulturális központ
- Tarcal
GArABonCiáS EGYÜTTES
Szabó rita – furulyák, hegedű, gitár, tambura,
ritmushangszerek, ének
Kemenesi ágoston – nagybőgő, ének
Boross Tamás – gitárok, mandolin, ének
A belépés díjtalan!
17:00 "6 puttonyos Borfalu" kulturális központ
Népzene harsonákra
Szokolay Dongó Balázs – furulya, duda,
tárogató, szaxofon
CorpUS HArSonAKVArTETT
Jegyár: 1.500,-Ft
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Szentivánéji Örömünnep

Június 23-án községünkben ismét megrendezésre került
a Szentivánéji Örömünnep. A szokatlanul hűvös idő
ellenére már a 18 órakor színpadra lépő Igrice
Néptáncegyüttesre is sokan kíváncsiak voltak, aztán
még többen jöttek el megnézni és meghallgatni a méltán
népszerű Balkan Fanatik együttest. Természetesen az
idei évben sem maradhatott el az óvó-védő koszorú
elhelyezése a Polgármesteri Hivatal kapuján, és a hagyományoknak megfelelően idén is Butta László polgármester úr cserélte le a régi koszorút az új koszorúra,
hogy az védje meg településünket minden gondtól és
bajtól. A program a megszokott módon, tűzugrással
zárult.

Szeretettel várunk minden szülőt és
gyermeket
július 28-án 10 és 17 óra között a Tarcali
napok alkalmából az Agórán!

Sporttábor volt júniusban a
Klapka György általános
iskolában
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Tekerj gyorsan, szedd a lábad címmel tematikus sporttábor zajlott júniusban a Klapka György Általános
Iskolában.
A tábor zárónapján értékelték a hetet, ahol a gyerekek
is és a tanárok is jól érezték magukat, hiszen egy tábor
csak így lehet sikeres. A hét Vincze Ottó
egészségmegőrző előadásával zárult!
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(Borospincében is futunk!)

TArCAl VEzér
EMléKFUTáS
2018. július 27. péntek

VéDnÖKÖK:

KONCZ FERENC ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének PINCÉJÉN is átvezet,
majd érinti a honfoglaló TARCAL VEZÉR SÍREMLÉKÉT

KorCSoporToK:

- 18 év alatt - 19-49 között - 50 felett
nEVEzéSi DÍj: ElŐnEVEzéS: 1200 Ft/fő
Az előnevezésnek NÉV, ÉLETKOR, TELEPÜLÉS megadásával július 23-ig kell beérkeznie a
kovacsagabor@gmail.com címre, a nevezési díjnak pedig a Zöld Sportok Clubja (Korona Takaréknál vezetett)
bankszámlájára: 55400266-10000403
Helyszíni nevezés: 2000 Ft/fő
A tarcali lakosok 50 %, kedvezményt kapnak
DÍjAzáS:
Az abszolút első 3 férfinek és nőnek ÉREM
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 75 BEFUTÓNAK „TARCAL VEZÉR EMLÉKFUTÁS” feliratú,
a síremlék képét is ábrázoló KITŰZŐ
Minden előnevezőnek 1 palack TARCALI BOR
A befutók között az székesfehérvári Andromeda Utazási Iroda felajánlásából kisorsolunk 2 db, egyenként 3 fő
részére szóló ingyenes 7 éjszakára szóló szállásutalványt a görögországi Makrygialos üdülőhelyre!

TáMoGATóK:

KOVÁCS ÉS FIAI PINCÉSZET
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Egy honfoglalás kori vezér leletei

Az 1950-es években az akkori
Országos Magyar Történeti Múzeum,
mai nevén a Magyar Nemzeti
Múzeum által hitelesített jegyzőkönyv
tanúsága alapján 1894 októberében
egy olyan ember maradványait rejtő
sírt tártak fel, aki a régészek és
történészek egybehangzó véleménye
szerint „egyike volt azoknak a magasrangú vezéreknek, akik a magyar
nagyfejedelem udvarában a 950-es
évek előtt a közvetlen politikai döntések előkészítői és végrehajtói
voltak.”. A négy sírból háromban a
halottakon kívül mást nem találtak. A
negyedikben azonban az elhunyt mellett, magas méltóságát tükröző gazdag
rangjelző tárgyait is megtalálták.
Legfényesebb bizonyítéka ennek a
palmettamintás, aranyozott ezüst tarsolylemez, valamint az egykori övet
szinte teljesen befedő aranyozott ezüst
veretek. De, hogy teljesebb képünk
legyen e férfiúról és a korabeli társadalomban betöltött szerepéről, idézzük a fentiekben jelzett, Dr. Jósa
András által rögzített jegyzőkönyvet.
„Dr. Jósa András a tarcali sírleletről.
(Zemplén m.)
Arch. Ért. 1895. 75-76 old.
A múlt év október hónapjának végén
(25-e és 28-a között) Tarczaly Dávid
alezredes úrnak öccse, Lajos, egy-két
holdnyi phylloxera által tönkretett
szőlőjét
újratelepítés
céljából
rigalíroztatta, amely terület a várostól
1 ½ kilóméterre észak, északkeleti
irányban, az un. Vinnai dűlőben egy
fennsíkon fekszik. A rigalírozás 70-80
cm mélységre történt, Czepper János
vincellér többedmagával akadtak
leletre, a rigalírozott terület közepe
táján. Az alezredes urat csak akkor
értesítették, a leletről, amikor a sírokat
már szétdúlták, aki igyekezet nagy
utánjárással a széthordott tárgyakat
összekeríteni. Amint Czepper János
mondja négy sír volt mintegy 20 m2nyi területen, úgy hogy 4-4
méternyire
egymástól,
három
párhuzamosan, egy pedig keresztben
feküdt. A párhuzamos sírokban fejjel
nyugotnak, lábbal északkeletnek
feküdtek a csontvázak puszta földben,

se kőre, se koporsó hordalékra szemtanú nem emlékezik. Három sírban a
csontvázon kívül állítólag egyéb nem
találtatott. A negyedik azonban lovassír volt, honfoglalási tárgyakkal. A ló
kinyújtóztatva, állítólag bal oldalán
feküdt, feje nyugotnak, hátulja keletnek, lábai északnak irányítva.
Közvetlenül a ló háta mögött, ezzel
párhuzamosan emberi csontváz, kissé
bal oldalára a ló felé fordult, úgy hogy
az ember és a ló koponyája közel
egymáshoz feküdt.

A sírból megmentett tárgyak a
következők:
1 vaskard,
2 kengyelvas,
4 nyílhegy,
1 vaslemez, talán a tegeznek része,
zabla oldalrúdjának töredéke vasból,
belévert ezüst szálakkal,
2 lapított karika sárgarézből,
3 apró szíjcsat,
1 ezüst lemez, trébelt növényi díszítményekkel, aminők a Galgóczi
lemezen vannak,
a kardmarkolatról és a kardhüvelyről
való trébelt díszű ezüstlemezek,
két más, határozhatatlan rendeltetésű
trébelt ezüsttag,
végül tizenegy féle idomú apróbb
nagyobb pitykék, gombok, aklás
díszek, amelyek részben még rajta
vannak a bőrön, vagy a nemezen,
melyekből néhány darab fönnmaradt.
Czepper János nem egészen megbízható emlékezete szerint a süveget
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díszítő lemezek és a nyílhegyek az
emberi csontváz térde táján voltak
elhelyezve, a kard állítólag a
csontváznak a jobb oldalán feküdt, a
bőrdarab ott, ahol a nyereg szokott
lenni- találtatott, a díszítések részint a
felzablázott lónak, részint a vitéz tartozékát képezték. Az alezredes úr az
értékes leletet a n. múzeumnak szánta.
Nyíregyháza, 1895. januárius 13.
Dr. Jósa András

Pecsét: Országos Magyar Történeti
Múzeum, Főigazgatóság
A jegyzőkönyvet olvasva rögtön
látható, hogy a leletanyag közel sem
teljes. Mivel nem hozzáértők tárták
fel a sírokat, könnyen lehet, hogy a
vezéri sír sokkal gazdagabb volt, de jó
része a kapzsiság martalékává vált. A
talaj 70-80 cm mélyen történő átforgatása (rigolírozás) közben sírra
bukkanó szőlőmunkások a sárgán
csillogó fém látványától megrészegülten nem igen törődtek a sír és a leletek
éppen tartásával, hanem rövid úton
feldúlták azt, és amit tudtak, a számukra értékesnek vélt darabokat
elosztották, majd hazavitték, köztük
az elhunyt koponyáját is. A korabeli
feljegyzések arról szólnak, hogy több
nap, talán egy hét is eltelt, amikor a
terület tulajdonosának (Tarcali Dávid
alezredes) a tudomására jutott a már
megbolygatott sír ténye és kezdte el a
„a széthordott tárgyakat összekeríteni”. A némely esetben komoly
ráhatással visszaszerzett immár
hiányos lelet együttest a koponya és
négy darab kisebb ezüst veret
kivételével a tulajdonos, a Nemzeti
Múzeumnak adományozta. Ezeket ma
is ott láthatjuk. A négy veretről és az
időközben előkerült koponyáról
legközelebb 1926-ban hallunk,
amikor az országban az elsők között
létrejövő
községi
múzeumnak
adományozzák.
Településünk
bánatára egy rossz jegyzői döntés és a
II. világháború zavaros időszakának
következtében az anyag nem csak
Tarcalról, de még az országból is
eltűnt.
Guth Ferenc

TARCAL HIREK UJ MERET2_TARCAL HIREK UJ MERET2.qxd 2018. 07. 23. 11:11 Page 6

6

Tarcali Hírek

mesterseg.tarcal@gmail.com

Dr. Erdélyi Tamás – orvos

● Kedves Tamás! Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
június 30-án orvosdoktorrá avatásod alkalmából elsők között
gratulálhattam neked. Ezen a napon a papp lászló Budapest
Sportarénában megrendezett ünnepségen részesei lehettünk a
Semmelweis Egyetem általános orvostudományi Karán
végzett 595 hallgató eskütételének. Dr. Bagdy György
tudományos rektorhelyettes és Dr. Hunyady lászló dékán kézfogásukkal doktortársaikká fogadtak titeket. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned az orvosavatáson?
- Igazi mérföldkő volt az a nap mind évfolyamtársaim, mind az én
életemben, ahogyan ott ültünk és vártuk a kézfogást, melytől fogva
már orvosként leszünk a társadalom tagjai. Egy hosszú út ért véget
akkor, ami még hat évvel ezelőtt kezdődött. Egyrészt óriási volt
bennem az öröm, hogy befejeztem az ország egyik legnehezebb
egyetemi képzését, másrészt éreztem, hogy sok része hiányozni fog
mindannak, amit az évek alatt tapasztaltam. Fel-felvillantak a barátaimmal átélt emlékek, jóval és rosszal egyaránt, de talán a legmeghatározóbb percek az eskütétel után
következtek, mikor visszaültem a székemre és
végiggondoltam azt, hogy az orvoslást választottam hivatásomul és ezt szeretném szolgálni
innentől életem végéig.
● Az elhangzott ünnepi beszédekben
kiemelten szóltak az élethosszig tartó tanulás
fontosságáról, valamint az olyan készségek
megőrzéséről és fejlesztéséről, mint a nyitottság, a rugalmasság, a kreativitás, az innovatív gondolkodás és az együttműködés.
Véleményed szerint egy orvosnak milyen
tulajdonságokra van még szüksége ezeken
kívül?
- A mindennapi munka során meg kell tanulnunk megértőnek és elfogadónak lenni. Az
elmúlt évek alatt megtanultuk, hogy mi, miért és
hogyan történik a betegekkel, valamint azt, hogy
a betegségeket hogyan kezeljük. Azt azonban
nem tudjuk megtanulni, hogy a beteg, mint
egyén hogyan éli meg betegségét, ugyanis ez mindenkinél más és
más. A kérdésben említett együttműködés fontos az orvoskollégák
között is, de kiemelt szereppel bír orvos és beteg között is. Meg kell
találni a közös hangot: amennyiben a beteg szeretne alternatív
gyógymódokat igénybe venni, el lehet fogadni, viszont meg kell
beszélni, hogy az orvosi segítséget ne utasítsa el.
● „A Semmelweis Egyetem küldetése: hagyomány, tudás, alázat
és az ezeken alapuló fejlesztés” – olvashatjuk Dr. Merkely Béla
péter rektori köszöntőjében. A Times Higher Education világrangsora szerint a Semmelweis Egyetem – Magyarországon
egyedüliként – az 500 legjobb egyetem között van.
orvostanhallgatóként az elmúlt 6 évben mit jelentett számodra
ez a nemzetközi besorolás?
- A Semmelweis Egyetem nemzetközileg elismert és saját tapasztalatok alapján is ismert egyetem. Számos alumnus és alumna
hasznosítja tudását nemzetközi téren megfelelve a szakmai elvárásoknak. Valószínűleg hozzájárul a sikerhez az a tény is, hogy a
magyar mellett angol és német nyelven is folyik a "Sotén"
orvosképzés. Az egyik legmeglepőbb utazásos élményem is az
egyetemhez kapcsolható, amikor is egy egyesült államokbeli
repülőtéren egy helyi lakó felismerte a pulóveremen a feliratot és
közölte, hogy az ő testvére is nálunk tanult még évekkel ezelőtt.
Emellett német nyelvterületen is kifejezetten kedvelt helynek
számít az egyetemünk. Jó érzés volt egy ilyen színvonalas

intézmény hallgatójának lenni.
● Ha visszamegyünk 20 évet az időben, megérkezünk Tarcalra,
a Kikelet óvodába, ahonnan folytatjuk utunkat a Klapka
György általános iskolába, majd 10 évvel később eljutunk
Miskolcra. a Földes Ferenc Gimnáziumba. Milyen emlékeid
vannak ezekből az intézményekből? Hogyan gondolsz vissza
régi nevelőidre, tanáraidra?
- Mindig jó szívvel gondolok vissza az óvodai és általános iskolás
éveimre. Akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy nem az az
igazi tanulás egy gyermek számára, hogy mit jegyez meg egy
könyvből, hanem az, hogy miket lát a környezetében lévő
felnőttektől. Úgy érzem, rengeteget tanultam az életről szüleim
mellett többek között Tóth Gyuláné Editke óvónénitől, Takács
Ágika tanárnénitől vagy Kovács Zsolt tanár úrtól. Megtanulhattam,
hogyan kell embernek és emberinek lenni. Szerencsére ez a folyamat a gimnáziumban is folytatódott olyan oktatók segítségével,
mint például az osztályfőnököm, Jobbágy László tanár úr. Büszkén
gondolok arra, honnan jöttem, szinte minden barátom megtanulta
már, hol van Tarcal.
● A középiskola utolsó félévében határoztad
csak el, hogy az orvosi egyetemre jelentkezel,
döntésed helyességét azonban az is bizonyítja,
hogy summa cum laude minősítéssel vehetted
át orvosi diplomádat július első hetében. Az
egyetemi évek alatt a kötelező vizsgák mellett
milyen eredményeket értél még el? Kialakulte valamilyen választott szakirány?
- Már a második évem elején tudományos
munkába kezdtem a Semmelweis Egyetem
Pulmonológiai Klinikáján, ahol egyre mélyebben
beleláttam a tüdőgyógyászat részleteibe. A
tudományos munka során számos konferencián
előadhattam, így 2016-ban eljutottam az Európai
Tüdőgyógyász Társaság londoni kongresszusára.
Ugyanebben az évben elnyerhettem a köztársasági ösztöndíjat is, valamint az ötödévem második
felét és a hatodév elejét Innsbruckban és
Rosenheimban tölthettem Erasmus ösztöndíjjal.
A szakmai eredmények mellett a környezetem számára is szerettem
volna adni valamit, ezért a Korányi Frigyes Szakkollégiumban vállaltam több éven keresztül közösségi munkát, ahol a 2016/2017-es
tanévben a Diákönkormányzat elnökévé is megválasztottak. Az
elért szakmai eredményekhez a legtöbb esetben a tüdőgyógyászat
területén végzett munkám segített, amit végül szakirányomnak is
választottam.
● A magyar egészségügyi ellátórendszer egy közelmúltban
készült jelentés szerint összességében alulfinanszírozottnak
mondható: az egy főre jutó egészségügyi költés az uniós átlag
felét is alig éri el, emellett az egészségügyi dolgozók folytatódó
kivándorlása, ill. a magánszférába való áttérése akadályozni
fogja az ellátáshoz való hozzáférést a közfinanszírozott
intézményekben. neked milyen terveid vannak a rezidens
időszakra?
- Saját környezetemben tapasztaltam, hogy az évfolyamtársaim és
az előttem végzők jó hányada Magyarországon kívül kezdte el
orvosi tevékenységét. Egy néhány éves külföldi tapasztalatszerzést
a jövőben a saját pályámon is el tudok képzelni. Természetesen
nehéz helyzetben vannak az egészségügyi dolgozók, de úgy gondolom, hogy sok munkával és odafigyeléssel adott a lehetőség a
megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező szakorvossá
váláshoz.

Erdélyi István
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Tarcali Hírek
Augusztusi ünnepeink

Augusztus 1.: 1946. augusztus 1-jén jelent meg a ma használatos forint a pénzforgalomban.
Ezért ünnepeljük augusztus elsején a forint születésnapját. 1325-ben Károly Róbert uralkodó
uralkodása alatt történt, hogy bevezették az első forintot. A forint neve az olasz firenzei arany
kifejezésből ered (Fiorino d´Oro). Ekkor Magyarország még rengeteg aranykészlettel rendelkezett. Akkoriban az arany forintot sok helyen használták, nemcsak Magyarországon és sok
ország aranypénzének mintájául szolgált. 1848-ban aztán Kossuth önálló magyar bankjegyet
bocsát ki forint néven. 1867-ben, a kiegyezés után az osztrák Magyar Monarchia hivatalos
pénznemévé válik, és végre ez az első alkalom, hogy magyar nyelvű felirattal is készül belő le.
Végül 1946 augusztus 1-én megjelenik az igazi magyar forint, ekkor még valódi
aranyfedezettel a háta mögött.
Augusztus 13.: A világosi fegyverletétel napja. 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert a
Görgei Artúr vezette feldunai hadtest Paszkievics főherceg, az orosz intervenciós erők
főparancsnoka előtt. A szabadságharc menthetetlenül elbukott, és kezdetét vette a véres megtorlás időszaka, amikor százakat ítéltek golyó és kötél általi halálra, valamint több ezren jutottak várfogságra. Görgeinek akkor és ott tízezrek életéről kellett döntést hoznia. A vereséggel,
és a bukáshoz vezető körülményekkel egymaga nem tudott szembeszállni, ezt számon kérni
rajta tehát – jogosan – nem lehet.
Augusztus 20.: Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és
az államalapító Szent István király emlékére. Az új kenyér ünnepe. A nap egyben a magyar
katolikus egyház egyik, Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. Az Árpádkorban az uralkodó dinasztia legitimációját szolgálta az István-kultusz, melyet a később hozzákapcsolódó Szűz Mária-tisztelet egyházi jellegűvé változtatott. 1686-ban XI. Ince pápa Buda
visszafoglalása alkalmából elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent
Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára
hozatta a Szent Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar uralkodók. 1891ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két világháború között újra a
nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe
iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet, amit a Rákosi-rendszer betiltott.
Megszüntették az ünnep egyházi és nemzeti jellegét, de nem törölték el mint munkaszüneti
napot, hanem a tartalmát változtatták meg. Először az évtizedek óta aratóbálokkal, aratási
felvonulással megtartott új kenyér ünnepének nevezték, a „dolgozó parasztságot” előtérbe
helyezve. 1949-ben pedig erre a napra időzítették az új, szovjet mintájú alkotmány hatályba
lépését, az új – szocialista – államalapítást, ezért a következő évben az Elnöki Tanács
törvényerejű rendeletben a Népköztársaság ünnepévé, illetve a Magyar Népköztársaság
Alkotmányának ünnepévé nyilvánította augusztus 20-át. A rendszerváltás után, 1991-ben az
Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította. A 2011-ben
elfogadott Alaptörvény külön cikkben nevesíti a nemzeti ünnepeket, köztük augusztus 20-át
mint hivatalos állami ünnepet.

MEGHÍVó

Tarcal Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját
2018. augusztus 17-én 17.00-kor a tarcali Agórán
tartandó augusztus 20-a alkalmából tartandó
Ünnepi megemlékezésre.
Az Ünnepi műsor programja:
Köszöntőt mond Butta László, Tarcal község polgármestere
A történelmi egyházak képviselői megszentelik az új
kenyeret

SporT

7

Megkezdte a felkészülést
a Tarcal FC

A Tarcal FC megyei ii-es labdarúgó csapata e havi lapunk zárása utáni napokban a július
23-i héten - megkezdi illetve megkezdte a
felkészülést a 2018/19-es szezonra. A csapatról Soltész Csaba elnök-edző adott rövid
tájékoztatást.
- Heti két edzéssel és edzőmeccsekkel készülünk
az augusztus 11-12-i bajnoki rajtra. - mondta a
sportember érdeklődésünkre. - Egyelőre senki
sem jelezte távozási szándékát. Ellenben minden
csapatrészbe akarunk erősíteni. Neveket még nem
mondhatok. A csapat ügyes-bajos dolgait
Spiczmüller Zsolt és jómagham intézzük továbbra
is. Számítunk a következő bajnokságban is lelkes
és hozzáértő szurkolóink támogatására!
(M.L.)

HAjrá TArCAl!

20 éves a Tarcali polgárőr
Egyesület

Jubileumi kerti partit tartott a Tarcali Polgárőr
Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából. A megnyitón köszöntötte a megjelenteket
Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Polgárőr Szövetség elnöke, Butta László, Tarcal
község polgármestere, Pataky Sándor Tarcal
község volt polgármestere és Lovász László a
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke, akinek az önkormányzat Pro Urbe díjat adományozott kiemelkedő
munkájáért. A felszólalók mind elmondták, hogy
kiemelkedő a közbiztonság a községben és jó az
együttműködésük a rendőrséggel, illetve az önkormányzattal. A lakosok szívesen fordulnak az
egyesület tagjaihoz. Az önkéntesek jelképesen az
egyesület logójával ellátott
porcelán érmet kaptak
munkájuk elismeréseként.
Az esemény alkalmából
ünnepi tortával kedveskedtek a megjelenteknek, majd közösen
kapcsolódtak ki.

Szeretettel köszöntjük az
augusztus
hónapban névnapjukat
ünneplő kedves
olvasóinkat!
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