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A HÓNAP ÜZENETE

Július − Nyár − Kék ég

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik
azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen
értik meg az emberek.” (Wass Albert)

A nyaralók és aratók örömére kánikula van. Egy−két
hete még a sok esőt szidtuk, ma meg már az enyhet
adó záporeső után sóvárgunk. Hiába, ilyenek
vagyunk, amióta a Paradicsomból dicstelenül
kiűzettünk. Mindig valami más kellene, mint ami van.
Még jó, hogy óhajaink szerint nem változtathatunk a
dolgokon. Még csak az kéne! Micsoda felfordulás
lenne itt!
Ismerősöm jön haza a nyaralásból, és dünnyög az
időjárásra, hol a nap volt sok, hol az eső. Pedig ahol
járt, minden időjárási formációban jól érezhette
magát. Mert volt víz, ha sütött a nap, és volt múzeum,
cukrászda, ha esett. Inkább annak örült volna a
szerencsétlen, hogy tíz év után megengedhette magá−
nak és családjának egy tíznapos üdülést. Érdekes,
miért nem a dolgok jó oldalát nézzük?
Azt mondják a hozzáértők, a mosolyhoz az ember
fején 8−10 izomnak kell elmozdulni. De a savanyú és
mérges pofához 48 izomnak kell működésbe lépni.
Mégis milyen kevés a mosolygós ember van manap−
ság.
Amint tapasztalhatják szerte a faluban, a közmunka
programnak jól látható eredményei vannak. Magam
sem gondoltam − ismerve az állomásra járók szokásait
−, mennyire szeretik használni az új járdát a
Vasútállomás felé. A Prügyi út felújítása után −
augusztus elején kezdik a munkát − az Árpád utcai
járdát is szeretnénk még az idén rendbe tenni. Saját
erőből sikerült egy szép kis parkot varázsolni az
Arany János utca előtti kis térre. A Köztemető belső
útját felújítjuk, térkövezzük. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani Vajda István vállalkozónak, aki
gépi munkával segítette a szükséges tereprendezést.
Ugyanakkor szomorúan tapasztalom, hogy a rongáló
bitangok is működnek! Ellopják a virágokat,pld.a
képviselői iroda elől, megbontják a buszváró
lécezését! Miért van ez így, a közös szép nem érték?
De köszönjük a biztató szavaikat, dicséreteiket is.
Vesszük a kritikai megjegyzéseket is, de egyszerre
nem lehetünk mindenütt, ahol van feladat.
Örömmel számolhatok be, hogy az elmúlt két és fél
évben elkészített Uniós pályázatainkból kettő sikere−
sen megállta a helyét. Az iskola a TÁMOP 3.1.4 jelű
pályázatán 30,5 millió forintot nyert a Kompetencia
(Folytatás a 2. oldalról)

Tarcali Napok programja 4−5−6. oldalon

Tájékoztató a Képviselőtestület 2009.
június 24−én megtartott üléséről
A Képviselőtestület az első napirend keretében a szo−
ciális helyzetről, segélyezésről szóló beszámolót tárgyal−
ta. A testület megállapította, hogy a szociálpolitika jelen−
legi rendszere, jogi szabályozottsága sok kívánnivalót
hagy maga után, s mielőbb felülvizsgálatra szorul.
Tarthatatlan, hogy az egymást követő kormányzatok
ugyanazokat a rétegeket, csoportokat támogatják sokszor
érdemtelenül, s jóhéhány, egyébként nehézsorsú család,
személy néhány száz forintos eltérés miatt nem juthat
hozzá a különféle szociális ellátásokhoz.
A Képviselőtestület felkérte az illetékeseket, − Szociális
Bizottság, polgármester, jegyző −, hogy kiemelten
kezeljék a problémát, s a súlyosbodó gazdasági
körülmények között tegyenek meg minden lehetséges
intézkedést a hátrányos helyzetű tarcali családok, szemé−
lyek támogatása érdekében.
A Képviselőtestület a következő napirend keretében a
Tarcal FC Egyesület beszámolóját hallgatta meg, s gratu−
lált az Egyesület vezetésének, játékosainak a Megyei II.
osztályban a 2008/2009−es idényben elért I. helyezéshez.
A Képviselőtestület hosszas tárgyalás után − bízva abban,
hogy az egyesület a nehezebb körülmények között is
tisztes helytállást tanúsít − a labdarúgók Megyei I.
osztályban való indulásához 1 millió forint többlettámo−
gatásról döntött.
A Képviselőtestület a 3. napirend tárgyalása során dön−
tött az ÉMOP−3.1.3−2008−0226 számú projekt − melynek
keretében 4 önkormányzati út felújítására, illetve
kiépítésére, a Fő utcán 1150 fm−en járda felújítására,
illetve egy db lámpás átkelő kiépítésére kerül sor −
közbeszerzési szakértőjének megbízásáról, valamint a
kivitelező kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás
jóváhagyásáról. A Képviselőtestület ezt követően az
időszakos likviditási problémák kivédésére, 10 millió
forintos éven belüli folyószámlahitel felvételéről, illetve
rendelkezésre tartásáról döntött, majd elfogadta az
„Idősek Klubja”
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
és az „Önkormányzati konyha és étkezde” összevonásáról szóló
határozatot, s az összevont intézmény részére egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adott ki.
A Képviselőtestület a 6. napirend keretében a jelenlegi és
jövőbeni gazdaságfejlesztési igények kielégítése céljából,
figyelemmel az Országos Településrendezési Tervben foglaltakra
elrendelte a település hatályos szabályozási tervének és Építési
Szabályzatának felülvizsgálatát.
A Képviselőtestület a következőkben határozott a nagytarcsai
székhelyű Szabisport Kft. Tarcalon megvalósítandó "
Sportcentrum" projektjének elvi támogatásáról, majd tájékoztatót
hallgatott meg a 2009. évi Tarcali Napok szervezéséről.
A Képviselőtestület végül megválasztotta a már jelzett ÉMOP
3.1.3−2008−0226 számú projekt közbeszerzési bíráló bizottságá−
nak tagjait, illetve 50.000 Ft támogatást biztosított a 2009. évi
Tarcal Vezér csúcsfutás díjazására.
A 2009. június 24−i ülés magánszemélyek által térítésmentesen
felajánlott ingatlan−tulajdonok, tulajdon részek elfogadásával,
illetve a Képviselőtestület tagjainak közérdekű hozzászólásaival
zárult.

Július − Nyár − Kék ég
(Folytatás az első oldalról)
alapú oktatás bevezetésére. Ezzel a pályázattal az iskolai oktatás
szakmai színvonalának emelésére van lehetőség, a pedagógusok
továbbképzésével, és a tanítást segítő eszközök bővítésével.
Végre a belső utak rendbetételéhez egy sikeres pályázattal jelen−
tős anyagi erőforráshoz jutottunk. Az ÉMOP 3.1.3 jelű
pályázatunkat 66,5 millió forinttal támogatja a NORDA. Az
önerő hozzáadásával bruttó 74 millió Forintból az alábbiak való−
sulnak meg: a ma még Névtelen (18 hrsz.) út a Benzinkúttal
szemben, és a Széchenyi utca. Mindkettő a Fő utcától a
Keresztúri útig teljes hosszában felújításra, illetve megépítésre
kerül. Aszfaltos úton lehet megközelíteni a jövőben a Téglagyári
pincesort, és a Haladás utca is aszfaltburkolatot kap. Ezen kívül
felújítjuk a járdát a Keresztúri úttól a Terézia kertig, és forga−
lomirányító lámpa segíti a Posta előtti zebra gyalogosforgalmát!
A támogatási szerződést megkötöttük a NORDÁVAL, jelenleg a
közbeszerzés folyik. Terveink szerint novemberig szeretnénk a
munkákat elvégeztetni. Kérem az érintett szakaszokon lakók
türelmét az építkezéssel járó kellemetlenségek elviseléséhez.
Ja, és a hónap fő eseménye a Tarcali Bornapok és Országos
Borkirálynő Választás!
Kérem Önöket, hívják ismerőseiket, rokonaikat erre a nagyszerű
hétvégére. Kóstoltassák meg velük a nyitott pincék borait, élvez−
zék a három nap műsorait, eseményeit, ízeit. A programok ingye−
nesen látogathatók, − de! − tombolaszelvény vásárlással /200 Ft/
támogathatják a rendezvényt, és még nagyszerű nyereményekhez
juthatnak! Kívánom, mindenki érezze jól magát, jó szórakozást
kívánok Kedves Mindnyájuknak!
Baracskai László
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESETEK
2009. június:
MIRKI ISTVÁN (született 1940.)
volt Tarcal Móricz Zs. u. 10/1. sz. alatti
lakos elhunyt június 6−án.
KOVÁCS SÁNDOR (született 1954.)
volt Tarcal Ifjúsági ltp. 17/2. sz. alatti
lakos elhunyt június 9−én.
TAKÁCS LÁSZLÓ (született: 1937.)
volt Tarcal Fő utca 70. sz. alatti
lakos elhunyt június 11−én.
BÉRES JÓZSEF (született: 1954.)
volt Tarcal, Ifjúsági ltp. 13/4. sz. alatti lakos
elhunyt június 28−án.

Részvétünk!

Házasságkötés
2009. június hónap:
Halkó Zoltán Tamás és Kosztik Andrea
nyíregyházi lakosok 2009. június 11−én
esküdtek egymásnak örök hűséget.
Gratulálunk!
Péter Andrásné
Anyakönyvvezető

SZÜLETÉSEK
2009. június hónap
Szabó Bence Levente 2009.06.09
Szülei: Rozman Mónika, Szabó János
Szilvási Bence 2009.06.27
Szülei: Sztrikó Ágnes, Szilvási Zoltán
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők
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Köztisztviselői nap
Településünkön tevékenykedő köztisztviselőinket kis
műsorral köszöntötték amatőr előadó−művészeti cso−
portjaink. Ezt követően a 6 Puttonyos Borfalu lovagter−
mében finom estebéddel vendégelte meg önkor−
mányzatunk vezetői a dolgozókat. A desszerttel
koronázott étket a napközi konyha dolgozói vará−
zsolták az asztalra a napi ellátás elkészítése mellett.
Köszönet a finomságokért. Köszönet az önkormányzat
vezetésének a tisztes s nem várt ajándékért. A leg−
nagyobb meglepetést néhány képviselőasszony és úr
okozta,
akik
a
tálalásban
segédkeztek.
Figyelmességüket jóleső érzéssel fogadtáka vendégek.
Képeinken: Tóth Boglárka és Kanyogh Bence társastánc
produkciója valamint a terített asztalnál konyhai
dolgozóink kis csoportja

ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT BALLAGTAK A
NYOLCADIKBÓL
Andrássy József, Bajusz Etelka, Bodnár Ilona, Bodnár
Irén, Bodnár Margit, Éles Ilona, Éles István, Éles
Katalin, Erdélyi Endre, Ficsor Anna, Ficsor István,
Forró Erzsébet, Gábor István, Golenyák János, Gulyás
Gizella, Harasztosi Ilona, Hazslinszki Mária, Hunkó
János, Kelemen Zsuzsanna, Kosárkó Anna, Kundráth
Mária, Lengyel Margit, Máday András, Majoros Ilona,
Meczner Béla, Osváth Zoltán, Pellei József, Puskás
László, Rácz Magdolna, Rigerszki Zoltán, Sándor
Szilárd, Sinku Anna, Szabó András, Szegedi Pál,
Szerbina Klára, Takács Mária, Vízkeleti Katalin.
A fenti lista egy megfakult osztálynaplóból, illetve egy
megkopott tablóról származik, fél évszázada így festett
a tarcali általános iskola nyolcadikosainak névsora.
Elballagtak akkor, az élet szétszórta őket a nagyvilág−
ban, ám most úgy döntöttek, felelevenítik a régi időket.
Erdélyi Endre, Éles István, Gulyás Gizella, Harasztosi
Ilona és Szegedi Pál vette kézbe a szervezés − nem
könnyű − feladatát. A randevú összejött. Örömkönnyek,
majd vidám órák, és egy kis keserűséggel vegyített fáj−
dalom, mert a találka az élet mulandóságára is

rádöbbentette a megjelenteket. Az egykori osztályból
tizenegyen már végleg elballagtak…
Emlékezés rájuk, a diákévekre, azon társakra is, akik
egyéb oknál fogva most nem utazhattak Tarcalra.
Emlékezés Molnár Ferenc osztályfőnökre, aki
egészségügyi okok miatt nem lehetett jelen a ren−
dezvényen. Emlékezés a tanárokra, közülük aki tehette,
részt vett az összejövetelen, mindenek előtt Monoki
János iskolaigazgatóra − most Tarcal legidősebb pol−
gára. Kis csevej, élettörténetek, vacsora, majd egy ötven
év elteltét jelző torta megszegése, és egy korty a
„Mézédes források földjének” nedűjéből. Szolid
nótázás Éles István amatőr zenész muzsikájára, egy kis
tánc, hiszen örülni jöttek − egymásnak.
SfL

Képeinken: balra élettörténetek, jobbra:
18−an a 38 ból Fotó: Leskó Imre
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II. Országos Borkirálynő Fesztivál és XIV. Tarcali Bornapok
2009. július 24−25−26−án
a Művelődési Házban, a 6 Puttonyos Borfaluban
és a pincéknél
Fővédnök:
Dr. Niklai Ákos, a Magyar Turizmus Zrt. elnöke
Július 24. péntek Bodrogkeresztúri úti pincesor
19.30 Nyilvános „PINCE−PARTI”
Szabolcs Néptáncegyüttessel
Július 25. szombat Művelődési Ház kertje
13.45 Műsorvezetői köszöntő: R. KÁRPÁTI PÉTER,
alias Berényi András
13.50 Szabolcs Néptáncegyüttes − Felvezető táncok
14.00 Ünnepélyes megnyitó − Díszpolgári cím átadása
14.10 Szabolcs Néptáncegyüttes − Hangulatfokozó
kavalkád
14.25 Borkirálynők köszöntése: "MC−DC" Guinnes
rekorder freestiller − rímfaragó
14.30 Borkirálynők 2 perces bemutatkozása a
nagyközönségnek
14.50 Neuser Vivien (Nyíregyháza): Musical
slágereket énekel
15.30 Paddy & The Rats zenekar koncertje
17.30 Romwalter Music − az elmúlt 50 év legnépsz−
erűbb dalai
18.30 CRAZY DANCE Tánccsoport műsora: "Salsa
Dinamic"
19.00 Brezóczki Barbara és Király Attila versenytán−
cosok latin tánc bemutatója
19.10 „Királynők királynője 2009” verseny ünnepélyes
eredményhirdetése, díjátadások
19.30 Brezóczki Barbara és Király Attila versenytán−
cosok latin tánc bemutatója
19.40 Gold Dance Club (Tarcal): Diszkó−show
19.50 Szabolcs Néptáncegyüttes műsora
21.00 FENYŐ MIKLÓS és a táncosok
22.15 Utcabál a Kis−Ker zenekarral
Július 26. vasárnap Művelődési Ház kertje
14.00 A délelőtti főzőverseny eredményhirdetése
14.10 Tarcali Hagyományőrzők műsora
14.30 Sunflowers Modern Tánccsoport (Tarcal) műso−
ra
14.40 Tarcali Örökifjak Asszonykórus előadásában
Bordalcsokor
14.50 Sunflowers Modern Tánccsoport (Tarcal) műso−
ra
15.05 Tarcali Örökifjak − Táncparódia

15.10 Operett− és világslágerek − Előadják a
„Szerencsi Csillagok”
15.30 Tarcali Örökifjak − Táncparódia
15.35 Musical− és világslágerek. Előadják a „Szerencsi
Csillagok”
16.00 „Csillogó Gyöngyszemek” − Pergős cigány
táncok
16.15 Miskolcz−Revital Tánc Sport Egyesület
„Latin tánc show”
16.45 „Csillogó Gyöngyszemek” − Görög cigány
táncok
17.00 EPERJESI ERIKA a miskolci Nemzeti Színház
primadonnája és Jenei Tamás − Operettparádé
17.40 „Csillogó Gyöngyszemek” − Cigány táncok
18.00 Szabolcs Néptáncegyüttes − Ráadás
18.30 Cairo együttes műsora
19.15 Harleqin Tánc Sport Egyesület show műsora
20.10 Tombolasorsolás Fődíj: plazmatévé
21.00 ZOLTÁN ERIKA és a táncosok
22.00 Pergő tűz − Tűzijáték−varázs
Július 25. szombat, 6 Puttonyos Borfalu
11.00 A „Királynők királynője 2009” versenyre
érkezett borkirálynők kedvenc borainak n y i l v á n o s ,
kóstoltatással egybekötött bemutatója, találkozás a
zsűritagokkal, érdeklődő közönséggel
12.30 „Tokaj−hegy lankáin” − Rehorovics Anita fest−
ménykiállításának megnyitója a borkirálynők tár−
saságában
14.20 Romwalter Duó: Családi slágerparty
15.00 LTJ− Modern Tánccsoport műsora
15 .15 „Királynők királynője 2009” verseny gyakorlati
feladatai I. rész:
15.35 LTJ− Modern Tánccsoport műsora
16.00 „Királynők királynője 2009” verseny gyakor−
lati feladatai II. rész
16.20 Az év kirobbanó őrülete, a miskolci
„BOHEMIAN BETYARS” együttes koncertje
17.30 „Királynők királynője 2009” verseny gyakorlati
feladatai III.
18.10 Székely György előadóművész Bródy műsora
Július 26. vasárnap, 6 Puttonyos Borfalu
A 6 Puttonyos Borfalu kertjében „Piknik−kertet” ren−
dezünk be (a Fesztivál mindhárom napjára) baráti tár−
saságoknak, családoknak a borozgatás és falatozás
melletti beszélgetésre. Fellép Paulon László Levente,
„PILA” énekes−gitárművész Nyíregyházáról, "Duó−
Esszencia" együttes Miskolcról.

Tarcali Hírek
A FESZTIVÁL ELŐ−RENDEZVÉNYE
Július 24. péntek, a Művelődési Ház kertje
Tarcal öröksége
Védnök: Dr. Ódor Ferenc a Borsod − Abaúj − Zemplén
Megyei Közgyűlés elnöke
10.30 − 12.30 „Tarcal nyilazó seregeknek büszke
vezére” A Pitypalatty−völgyi Hagyományőrző Csoport
műsora:
− „A Magyarok nyilaitól ments meg uram minket” −
előadás gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek a
honfoglalók harcmodoráról
− Baranta (hagyományos magyar harcművészeti) és
történeti íjász bemutató
− Történeti íjak kipróbálása, célba lövés
14.30 − 15.00 A magyar nemzet lobogói − Somogyi
Győző Munkácsi− és Mednyánszky−díjas képzőművész
kiállítása, a tárlatot megnyitja Koncz Ferenc, a
Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke
15.00 − 17.30 Szolgáltató udvar − előadások, informá−
ciók és tanácsok az:
− egészségünk védelméhez,
− szociális és foglakoztatási ügyeink intézéséhez
− családi, iskolai, közösségi, munkahelyi problémáink
rendezéséhez
Közös gondolkodás a település jövőjéről, az ifjúsági,
kulturális és közösségi szolgáltatások építéséről.
18.30 − 22.00 HEKUBA Orfeum
Borkorcsolya verseny
Kabaré jelenetek és zenés produkciók, köztük
− Ádám Laura (Tarcal) − és a Holmollez zenekar
(Miskolc) koncertje.
A napi programot szervezik:
HEKUBA (Hegyalja Kultúrájáért Baráti) Kör
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
Támogatók:
Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei
Önkormányzat
Mecénás Alap
Tarcal Jövőjéért Közalapítvány
Török Károly munkavédelmi szaktanácsadó
Tarcal Község Önkormányzata
Július 24. péntek, Klapka György Általános Iskola
TARCZAL VEZÍR CSÚCSFUTÁS − A TESTED
MOZGASD, NE A MOTORT!
Egészségvédő szabadidősport rendezvény a Zöld
Sportok Clubja szervezésében
Prológ: ARÉNA−STAFÉTA (lásd: 8.o.)
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Július 25. szombat, Vasútállomás
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10.30 Emléktábla avatás: A Tiszavidéki Vasút
Debrecen − Nyíregyháza − Miskolc vasútvonalán
150 évvel ezelőtt indult meg a menetrend szerinti
közlekedés.
A táblát felavatja: Baracskai László polgármester
valamint Koi István területi igazgató, MÁV Debrecen
Július 25. szombat, Gróf Degenfeld Kastélyszálló
15.30 − 17.00 Veterán autók és motorok ügyességi
versenye a Kastélyszálló parkjában
17.00 − 17.30 Veteránjárművek kiállítása
Július 26. vasárnap, 6 Puttonyos Borfalu
9.00 Sakkbajnokság a Sakk Barátok Köre
szervezésében (lásd: 8. o.)
9.00 FŐZŐVERSENY
Baráti társaságoknak bográcsos ételek főzőversenyét
hirdetjük meg a 6 Puttonyos Borfaluban és környékén.
( részleteket lásd a plakátokon)
EGYÉB INFORMÁCIÓK
BORKÓSTOLÁS
A borkóstoláshoz az információs helyeken 1.200,− Ft−
ért megvásárolható poharak szükségesek. A
poharakhoz kóstolójegy−tömb is jár.
TOMBOLA
Sorsolás július 26−án vasárnap este kb. 20.00 − kor
Zoltán Erika műsora előtt.
ASZFALTVONAT
Rendezvényünkön vendégeink aszfaltvonatokkal is
felkereshetik a pincészeteket. Menetjegy: 300,− Ft fel−
szállásonként.
GASZTRONÓMIAI KÍNÁLAT
Gyarmati Lajos sütőmester, a Magyar Pékek Fejedelmi
Rendje rendfő helyettesének szabadtéri sütésbemutató−
ja.
Bandi bácsi konyhájában készülő különlegességek
A Misi−Husinál grill ételeket, Trasziknál a különlön−
leges lángost érdemes megkóstolni
Sándor Tamás Bükki Kézműves Sajt Műhelyéből
sajtkülönlegességek.
Az Általános Iskola kertjében a Borkirálynő
Fesztivál ideje alatt Családi játszópark − vidám−
park, akadálypálya, felfújható játékok, kézműves és
szakmai bemutatók, kirakodóvásár. A rendezvény
valamennyi programja díjmentesen tekinthető meg!
Jöjjön el Ön is, hozza el családját, hívja barátait,
rokonait, szomszédait, munkatársait!
A rendezvény az önkormányzat, a település
borászainak és civil szervezetinek összefogásával
valósul meg.
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Tarcali Hírek
Tarcal öröksége − Egész napos program

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület és a Könyves
Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár egész napos ren−
dezvényt szervez a Tarcali Bornapokhoz kapcsolódóan. A
rendezvény címe: „Tarcal Öröksége”. E cím egyrészt a
települést − Anonymus szerint − alapító Tarcal vezérre utal.
Így természetesen helyet kap a programok között a hon−
foglalás korának megidézése is. Másrészt a „Tarcal örök−
sége” cím a település egyéb történeti, természeti, kulturális,
szellemi örökségének, sőt leginkább a jelen értékeinek
bemutatására vonatkozik. Igyekeztünk ugyanis olyan
programot összeállítani, amely többet kínál az egyszerű
szemlélődésnél.
Könnyedebb formában, de a településen élők bekap−
csolódásra, aktív részvételére építünk. Úgy gondoljuk,
hogy a tarcaliak többet érnek és többre is képesek annál,
mint amennyivel jelenleg részt vállalnak akár a saját, akár
a közösség sorsának formálásában. Szóval a „Tarcal Örök−
sége” egy olyan rendezvény, amely azt ünnepli, hogy az itt
élők fontos kincsek birtokában vannak.
Július 24. Péntek − Tarcal öröksége
Védnök:
Dr. Ódor Ferenc a B.−A.−Z Megyei Közgyűlés elnöke
10.30−12.30„Tarcal nyilazó seregeknek büszke vezére”
− „A magyarok nyilaitól ments meg uram minket” − előadás
gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek a honfoglalók
harcmodoráról
− baranta (hagyományos magyar harcművészeti) és
történeti íjász bemutató
− történeti íjak kipróbálása, célba lövés
14.30−15.00 A magyar nemzet lobogói
Somogyi Győző Munkácsy és Mednyánszky − díjas
festőművész, grafikus kiállítása
a tárlatot megnyitja : Koncz Ferenc a Borsod − Abaúj −
Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke
15.00 − 17.30 Szolgáltató udvar előadások, információk
és tanácsok az:
− egészségünk védelméhez,
− szociális és foglakoztatási ügyeink intézéséhez
− családi, iskolai, közösségi, munkahelyi problémáink ren−
dezéséhez
Közös gondolkodás a település jövőjéről, az ifjúsági, kul−
turális és közösségi szolgáltatások építéséről.
18.30 − 22.00 HEKUBA Orfeum
Borkorcsolya verseny
Kabaré jelenetek és zenés produkciók, köztük
− Ádám Laura (Tarcal)
− és a Holmollez zenekar (Miskolc) koncertje
Támogatók:
Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Közgyűlés Mecénás Alap
Tarcal Jövőjéért Közalapítvány
Török Károly
Tarcal Község Önkormányzata

CLUB Kávézó Tarcal

Várjuk kedves vendégeinket szeretettel
minden nap
− friss süteménnyel,
− kávé−különlegességekkel, kávé−koktélokkal,
− főzött fagylalt különlegességekkel, hagy−
ományos ízekben is,
− fagylaltkelyhek széles választékával,
− minőségi alkoholos és alkoholmentes
italokkal.
Különleges és egyedi nyári ajánlatunk:
Bodza, erdei gyümölcs, narancs és málna szörpök
jéggel és citrommal!
Születésnapok, névnapok, baráti
összejövetelek lebonyolítását is vállaljuk.
Bográcsozási és grillezési lehetőség a kávézó
kerthelyiségében hangulatos fenyőkkel övezett
környezetben.
Elérhetőségek:
06−47/380−831, 06−20/317−29−81
A CLUB Kávézó a FC Tarcal támogatója!

APRÓ HIRDETÉSEK
Miskolc központjában üresen álló garzon
hosszabb távra kiadó. Érdeklődni:30/490−17−56

*
Tarcal Ifj.lktp. 19/2 alatti új kertes 160 m2−es ,
4 szobás, összkomfortos, szuterénes családi
sorház eladó, vagy csere is érdekel.
Igényesek jelentkezését is várjuk!
Irányár:7.8 M Érdeklődni: Ifjúsági lakótelep
19/2. Telefon: 20/283−0533 vagy 70/216−2166

*
ELADÓ Tarcal központjában a régi piac fölött
3 szobás, szuterénos, gáz és
vegyes tüzelésű családi ház. Irány ár: 8M Ft.
Érdeklődni: 06−20/492−76−64 vagy
06−20/460−5739

Tarcali Hírek
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KÉPRIPORT A SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOKRÓL

A bájitalok minden igényt kielégítettek

Hangkeltő eszközök készítése

Óvó védő koszorú elhelyezése

POM POM Família gyermekműsora

Tűzugrás
Kareoke partyval zárult a hajnalig tartó rendezvény

Tarcali Hírek

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtár Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
Szerkesztő: Mező László Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Palik Szilvia, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai Nyomda−
ipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226 KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2009. AUGUSZTUS 17.

Tarcali Hírek

8

Sport
Az FC Tarcal célja a
stabil bentmaradás
Az FC Tarcal megyei elitbe jutott lab−
darúgó
csapata
megkezdte
a
felkészülést a sporttörténeti első megyei
I−es bajnokságra.
Kovács Attila klubelnököt a keret változá−
sairól és a csapat céljairól kérdeztük.
− Eddig a korábbban Felsőzsolcán játszó
Staviarszkit igazolltuk le − kezdte mon−
dandóját az elnök úr. − Rajta kivül még
1−2 igazolás várható. A bajnokcsapatból
egyedül Kádas távozott. Ő befejezte a fut−
ballt.
Az elnök tájékoztatása szerint zsinórban
játsszák a felkészülési meccseket egészen
a bajnoki rajtig. Mire lehet elég az FC
Tarcal ereje egy osztállyal feljebb? Mi a
célja a csapatnak a megyie I−ben? Ezekre
a kérdésekre (is) kértük a klubelnök
válaszát.
− A mezőny és a mi lehetőségeinket és
keretünket ismerve alapvető célunk a sta−
bil bentmaradás kivívása − ecsetelte
lapunknak Kovács Attila. − Ehhez a
képviselő testülettől megkaptuk a zöld utat
vagyis
a
megfelelő
támogatást.
Szponzoraink is mellettünk maradtak, így
remélhetőleg anyagi gondjaink nem
lesznek.
(mező)

K
II. Országos Borkirálynő
Fesztivál
XIV. Tarcali Bornapok
SAKKBAJNOKSÁG
A Sakk Barátok Köre versenyt hirdet!
Helye: „6 Puttonyos Borfalu”
Ideje: 2009. július 26. /vasárnap/ 09.00 h
Nevezés: a helyszínen július 26−án 08.00−
tól 09.00−ig Nevezési díj: 200 Ft
Verseny típusa: Rapid verseny 2x20 perc a
FIDE szabályok szerint. 5−7 forduló
Kis létszám esetén körmérkőzés lehet−
séges. Az első hat helyezett díjazásban
részesül. I. 5.000 Ft II. 4.500 Ft III.
4.000 Ft IV. 3.500 Ft V. 3.000 Ft VI.
2.500 Ft Mindenkit szeretettel vár a
verseny szervezője:
Pásztor Károly klub vezető
Bővebb információ: 06/47−381−004

Augusztusi ünnepek
Kisasszony hava−Nyárutó−Új kenyér hava
Augusztus 1. Az anyatejes táplálás világnapja.
A forint bevezetésének napja.
Augusztus 2. Szent István pápa.
A cigány holokauszt emléknapja.
Augusztus 5. Havas Boldogasszony.
Augusztus 6. A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja.
Augusztus 10. Szent Lőrinc. Földműves nép körében határnapnak
Augusztus 13. A Világosi fegyverletétel napja:1849
A balkezesek világnapja.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony−Szűz Mária mennybevétele.
A repülősök napja.
Augusztus 18. Európa nap Magyarországon.
Augusztus 20. Szent István király−Az alkotmányosság, jogállamiság
napja,
Az új kenyér ünnepe.
Augusztus 24. Bertalan napja, időjárás jósló nap − őszkezdő nap.
Augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága.
A Mohácsi vész emlékezete −1526

TARCZAL VEZÍR CSÚCSFUTÁS − A TESTED
MOZGASD, NE A MOTORT!
Egészségvédő szabadidősport rendezvény a Zöld Sportok Clubja
szervezésében
Védnökök:
Koncz Ferenc, a B−A−Z Megyei Közgyűlés alelnöke
Baracskai László, Tarcal polgármestere
Butta László, Tarcal alpolgármestere
Versenyközpont: Általános Iskola
Nevezés: 16.00 és 16.45 között
Táv: műúton 5,5 km, Szintemelkedés: 400 m
Rajt: Hősi Emlékmű Cél: Kopasz−hegy, TV−torony
A versenyen saját felelőségére életkori korlátozások nélkül bárki
részt vehet, ha nem dohányzik!
Díjazás: Korcsoportonként az 1−3. helyezett nő és férfi egyedi
kivitelű és szalagú, míves érmet, az abszolút győztes férfi és nő
serleget, a legidősebb (50 éven felüli) és legfiatalabb (18 éven aluli)
célba érkező különdíjat kap. Korcsoportok: 18 év alatt, 19−49 között,
50 év felett
Prológ: ARÉNA−STAFÉTA
Táv 1000 méter, Szintemelkedés 85 méter Mezőnyrajt: 16.50−kor
Az Aréna−stafétában saját felelősségére életkori korlátozások nélkül
bárki rajthoz állhat, de csak a 14 éven aluliakat és 50 éven felülieket
díjazzuk érmekkel, különdíjakkal.
Az első 50 (nevezési díjat fizetett) célba futó
„A tested mozgasd, ne a motort” feliratú emblémázott pólót kap kap−
kap! Nevezési díj: Csúcsfutás: 600,− Ft/fő, Aréna−staféta: 500,−
Ft/fő. Spuri kártya tulajdonosai és a hölgyek 100,− Ft kedvezményt
kapnak
Információ: Zöld Sportok Clubja, Kovács Attila 3532 Miskolc,
Bíró út 10. Tel.: 46/334−502

