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Tarcali Hírek
A HÓNAP ÜZENETE:

„Az igazán erkölcsös és értelmes
ember minden sorsfordulatot

méltósággal visel.”
Arisztotelész

Beszámoló
a 2010. június 23−án megtartott képvise−

lőtestületi ülésen történtekről.

A Képviselőtestület a 2010. június 23−i ülé−

sén beszámolót hallgatott meg a település

szociális helyzetéről, a segélyezésről, vala−

mint elfogadta a 2007−ben megalkotott hul−

ladékgazdálkodási tervben foglaltak végre−

hajtásáról szóló tájékoztatót, és ezzel egyi−

dejűleg pályázatot írt ki a települési folyé−

kony hulladék ártalmatlanítására. 

A képviselők elfogadták a Tarcal FC Sport−

egyesület 2009−2010−es évadjáról szóló be−

számolót, valamint megvitatták a közteme−

tő üzemeltetőjének tájékoztatóját. A testület

megbízást adott az „Orvosi rendelő felújítá−

sa” tárgyú pályázat közbeszerzési eljárás−

nak lefolytatására, valamint jóváhagyta a

projekt ajánlattételi felhívását. 

Ezek után a képviselők rendeletet alkottak a

személyes gondoskodás körébe tartozó

alapellátások, illetve a gyermekek napköz−

beni ellátása keretében biztosított étkezési

térítési díjairól, valamint az avar és kerti

hulladék égetéséről. 

A Képviselőtestület az ülés végén a belvíz

elleni védekezés költségeire vis maior tá−

mogatás igényléséről döntött.

A 2010. július 12−én megtartott rendkívüli

ülés keretében a Klapka György Általános

Iskola akadálymentesítésére kiírt közbe−

szerzési eljárásra beérkezett pályázatokat

bírálta el a testület, valamint − a működési

kiadások finanszírozásának nehézségei mi−

att − csökkentette az önkormányzati alkal−

mazottak meleg étkeztetési természetbeni

juttatását.    

A képviselőtestületi ülésekről készült jegy−

zőkönyvek elektronikus formában megte−

kinthetők a Könyvtárban.                  P.A.

JÚLIUS − JAKAB HAVA
E gyönyörűen forró, és záporoktól, zivataroktól sem mentes hónap−

ban eljött az aratás ideje. Az „Élet” megérett, és be kell takarítani. A

„mindennapi” kenyerünk a magtárakba kívánkozik. A földműves

embernek ez számadás. Jól művelte−e földjét, jókor, jó vetőmagot

vetett−e. Az eredménybe természetesen beleszól a természet is

számtalan álmatlan éjszakát  okozva a gazdálkodónak. De az aratás

akkor is ünnep, még ha izzadságos, nehéz munka is. Talán a modern

világban ezt kevésbé így éljük meg. Kár! Minden jól elvégzett mun−

ka jutalma az az eredmény, amivel több lesz, jobb lesz nekem, ne−

künk, mindenkinek. Jó lenne, ha erről időnként  meg−megállva el−

gondolkodnánk és értékelnénk is. 

Más! Nemsokára elkészül a piac, bár még kerítés takarja a munka−

területet, de látni, hogyan alakul, szépül. 

Az Orvosi rendelők pályázata is a megvalósítás első mérföldkövé−

hez érkezett. A közreműködő szervezettel a VÁTI−val a szerződés−

kötés utolsó fázisában vagyunk.  Várhatóan augusztusban kiírásra

kerül a kivitelezés közbeszerzési felhívása és már az idén elkezdő−

dik a munka. 

Hosszas vajúdás után döntöttek az Óvoda és Napközi Konyha pá−

lyázatunkról. Július 16−án az Irányító Hatóság zöld utat adott a pro−

jektnek. Bár ez és az orvosi rendelő kivitelezése is áthúzódik a kö−

vetkező évre.

A Borsodvíz Zrt. a Babocsay utcai átemelőbe két új, nagy teljesít−

ményű szivattyút rakott és még egy műszaki változtatáson dolgozik,

amivel remélhetőleg megszűnnek a szennyvíz kiömlések.

A belvízi elöntéseket felszámolandóan több érintett területen meg−

történtek a felmérések, illetve készülnek a tervek. A megvalósításig

türelmüket kérjük. 

Bizonyára látták már  a plakátot, a XV. Tarcali Nap a Sportpályán

lesz megtartva és egynapos lesz. Ettől függetlenül remélem, min−

denki talál magának megfelelő programot és jól fog szórakozni. Bí−

zom abban, hogy a saját csoportjaink és a vendégelőadók színvona−

las műsorokkal kedveskednek Önöknek. Jöjjenek el minél többen.

Baracskai László 

polgármester

XV.
Tarcali

Nap 
programja  a 4. oldalon

Az eseményen Fekete Dávid 
(is)  fellép. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
2010. június hónapban: 

Kovács András (sz: 1949.)

volt Tarcal Széchenyi u. 21. sz. alatti

lakos elhunyt június 4−én, 

Takács Józsefné (sz: Siskó Margit, 1953.)

volt Tarcal Füzes u. 10. sz. alatti lakos 

elhunyt június 9−én, 

Majoros László (sz: 1955.)

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 11/3. sz. alatti lakos 

elhunyt június 14−én, 

Nagy Tibor (sz: 1938.)

volt Tarcal Fő u. 43. sz. alatti lakos 

elhunyt június 15−én, 

Ladamérczki János (sz: 1948.) 

volt Tarcal Aradi u. 3/2. sz. alatti lakos 

elhunyt június 20−án, 

Részvétünk!

SZÜLETÉS 
2010. június hónapban 

születettek: 

Krajczár Krisztofer  

2010.06.08. 

Szülei: Tóth Ilona − Krajczár Tibor
Kiss Milán 

2010.06.30

Szülei: Tóth Nikolett − Kiss Tamás

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők    

HÁZASSÁGKÖTÉS

2010. június hónapban: 

− Megyeri Tibor és Rusznyák Katalin Enikő
budapesti lakosok június 19−én, 

− Szakszon Attila és Dr. Páka Erika Orsolya
nyíregyházi lakosok június 26−án, 

esküdtek egymásnak örök hűséget 

Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Borsodvíz Zrt. a

lakossági vízbekötések ösztönzésére 2010. évben lehetőséget

ad kedvezmények igénybevételére, melynek nagyságrendje:

19.900,− Ft/db+ÁFA

A kedvezményen belül a vízórát térítésmentesen biztosítják, a

szerelési díjból 50% kedvezményt adnak és nem számolják fel

a helyszíni felmérési és munkaterület átvételi díját. A ked−

vezmény mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges

költség függ a bekötő vezeték hosszától, a gerincvezeték

minőségétől és átmérőjétől. A bekötések felmérésénél erről a

szakemberek tájékoztatni fogják a megrendelőt, a számlát

pedig a kedvezmények figyelembevételével állítják ki.

A tényleges költség az alábbi tételeket nem tartalmazza: − a

földmunka és az út−helyreállítási költséget, − a vízóraakna

költségét, − a szükséges szakfelügyeletek, geodéziai

bemérések díját, − a közületkezelői hozzájárulás költségét, az

esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés költségét.

Ezek a költségek, ahogyan eddig is szintén a vízbekötést

megrendelő lakost terhelik.

A felajánlott kedvezmények − 2010. július 15.−től −2010.

szeptember 30.−ig − a Borsodvíz Zrt−hez beérkezett lakossági

víz bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.

Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik

részvétüket nyilvánították és fájdalmam enyhíteni

igyekeztek férjem tragikus hirtelenséggel  bekövetkezett

halálakor.

Szerető felesége: Nagy Tiborné

„Elfeledni téged nem lehet, 
csak megtanulni élni nélküled.” 

Megrendülten, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik

ismerték és szerették, hogy Muhi Györgyné tarcali lakos

76 éves korában elhunyt.     Köszönetet mondunk minda−

zoknak, akik drága Édesanyánk temetésén megjelentek és

fájdalmunkban osztoztak. 

ÓVODAI HÍREK
Értesítjük azokat a kedves Szülőket, akiknek gyermeke a

2010/2011−es tanévben először kezdi meg az óvodába járást,

hogy számukra a gyermekek zökkenőmentes beszoktatása

érdekében, a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok

részvételével tájékoztató Szülői értekezletet tartunk, 2010

augusztus 25.−én szerdán 16:30 órai kezdettel az óvodában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Értesítjük a leendő első osztályos gyermekek szüleit, hogy

2010. augusztus 30.−án hétfőn 9:30 órára az óvodában az isko−

lai tanévnyitó műsorra előkészítő gyakorlást szervezünk.

Kérjük, hogy a megadott időpontra gyermekeiket kb. fél−

háromnegyed órás gyakorlásra hozzák el.

Köszönettel: 

Tóth Gyuláné óvodavezető
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Kötelező elkészíteni a tokaji borok termékleírását

Az Európai Unió borreformja meg−

változtatja a borok minőségi beso−

rolásának eddigi rendszerét. Meg−

szűnik a nemzeti besorolás és egy−

séges alapú közösségi szabályozás

lép a helyére.

Ennek megfelelően a Tokaji borkü−

lönlegességek és a meghatározott

termőhelyről származó minőségi

borok (fajtamegnevezésű Tokaji

borok és a késői szüretelésű bor)

OEM kategóriába kerülnek, a ko−

rábbi tájborok (nálunk a Zempléni

borok) az OFJ kategóriába kerül−

nek, míg az asztali borokat ezt kö−

vetően az FN borok fogják képvi−

selni.

OEM: oltalom alatt álló eredet meg−

jelölésű borok 

OFJ:   oltalom alatt álló földrajzi

jelzésű borok

FN:    földrajzi jelzés nélküli borok

Most átmeneti szabályozás van,

amely azt jelenti, hogy 2009 au−

gusztus 1−től mind a nemzeti, mind

pedig az EU besorolás alkalmazha−

tó 2011. december 31−ig. Ezt köve−

tően csak akkor maradhatnak meg a

jelenleg oltalmat élvező megneve−

zések, ha benyújtjuk az Uniónak az

első két kategóriára vonatkozó un.

termékleírást. Ez indokolja a ter−

mékleírás elvégzését, amelynek is−

mertetésére és véleményezésére a

napokban került sor hegyközségi

közgyűlésen. Az előkészületi mun−

kák mintegy másfél éve folytak a

Hegyközségi Tanács Szőlészeti és

Borászati Szakbizottságában. A Ta−

nács által jóváhagyott anyag került

ismertetésre és megvitatásra a hegy−

községi közgyűléseken, majd kerül

beterjesztésre a nemzeti szintű elfo−

gadásra. Ez utóbbi fórumra történő

beterjesztés határideje 2010. de−

cember 31. Csak ezután lehet to−

vábbküldeni az Unió Bizottságá−

nak. 

A termékleírásnak kötelezően ki

kell terjednie a területi lehatárolás−

ra, a bormegnevezésekre, a szőlő−

termesztési és borászati szabályok−

ra, az érzékszervi jellemzőkre és

minősítésre valamint az ezekhez

kapcsolódó ellenőrzési feladatokra.

A termékleírás részletei megtekint−

hetők a hegyközségben, illetve a

Hegyközségi Tanács honlapján

(www.tokajiborvidek.hu). Itt csak a

legfontosabb elemek ismertetésére

van lehetőség.

1. A Tokaji megnevezés csak az

OEM borok kategóriájában hasz−

nálható. Ez gyakorlatilag az eddigi

megnevezéseknek felel meg: pl.: to−

kaji aszúk, szamorodnik, késői szü−

retelésű borok, furmintok, hársleve−

lűk stb. Nem használhatják a Toka−

ji nevet a jégborok és a műanyag

(PET) palackozású borok. Megszű−

nik az aszúeszencia mint külön ka−

tegória, de a meglévő készletek ter−

mészetesen értékesíthetők, amíg el

nem fogynak. Terméskorlátozásuk

a korábbi szabályozás szerinti. Az

előírt minimális mustfok 17. E kate−

góriában lehetséges lesz község és

dűlőnév megnevezéssel is forgal−

mazni szigorúbb terméskorlátozási

és minőségi feltételekkel. A kategó−

ria minden borára előírás az előze−

tes érzékszervi minősítés. Ez azt je−

lenti, hogy a fajtamegnevezésű bo−

rokat is be kell mutatni a Tokaji

Borbíráló Bizottságnak. Szintén új

elem, hogy ezeket a borokat 2012

jan. 1−től a palackozás alkalmával el

kell látni sorszámozott borvidéki

minőségvédelmi jelzéssel. Ez bizto−

sítja azt, hogy csak annyi  bor tölt−

hető le, amennyiről a forgalmazási

engedély rendelkezik. Ma ennek el−

lenőrzése nem történik meg.

A borkülönlegességek továbbra

sem javíthatók. Az egyéb Tokaji

borok a törvényes mértékig igen, de

elsősorban borvidéki sűrítményt le−

het használni. A borkülönlegessé−

gek csak a borvidéken palackozha−

tók, az egyéb Tokajiak borvidéken

kívül is, de külön engedéllyel,

amely a névhasználat feltételeit kor−

látokhoz köti.

Tokaji megnevezés alatt pezsgő is

készíthető. Ennek külön szabályai

vannak. 

2. A földrajzi jelzésű borok a Zemp−

léni megnevezésű borok lehetnek

fajtanévvel, vagy anélkül. Ide tar−

toznak majd a jégborok is. Zemplé−

ni név alatt a jégbor kivételével mű−

anyag palackba is lehet forgalmaz−

ni. Ez utóbbiak korábban is piacon

voltak. Termelhető mennyisége 140

q/ha. Az előírt minimális mustfok

15.

3. A földrajzi jelzés nélküli borok

szabályozása további lazításokat

tartalmaz. 13 mustfokú alapanyag−

ból is készíthető. A termelhető

mennyiség 170 q/ha. Erről termék−

leírást nem kell készíteni. Itt az álta−

lános borkészítési szabályok érvé−

nyesek. 

A termékleírás jórészt a tokaji bo−

rokra vonatkozó korábbi külön ren−

delkezéseket gyűjti egy szabályba.

Csak egy−két esetben jelent attól

szigorúbb feltételeket. A mai nehéz

gazdasági helyzetben ezzel azt sze−

rettük volna elérni, hogy a termék−

leírás jelentős törést ne okozzon a

Tokaji borok forgalmazási feltétele−

iben, de egyértelművé tegyen olyan

törekvéseket, amellyel minden piaci

szereplőt azonos ellenőrzés alá le−

het vonni. Mindezek ismeretében a

borkészítő szabadon dönthet abban,

hogy mely kategóriára vonatkozó

feltételeket képes, vagy tudja betar−

tani. 

Marcinkó Ferenc 

Hegyközség elnöke  
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XV. TARCALI NAP

2010. július 31. 

Helye: Sportpálya − Tarcal, Sport tér 

6 Puttonyos Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.

A rendezvény védnöke: KONCZ FERENC 

országgyűlési képviselő, a B.A.Z. Megyei 

Közgyűlés alelnöke

PROGRAM

10 óra „Emlékezzünk eleinkre..”

− Turzul emlékmű és a Könyves Kálmán szo

bor koszorúzása 

10 óra Zempléni Ízvarázs −  Tokaj−hegyaljai bográc

sos ételspecialitások versenye 

Helye: Tarcal, Sportpálya

10 óra Tréfás Ügyességi vetélkedő − családok, baráti 

társaságok, közösségek  4 fős csoportjainak 

közreműködésével

11 óra „Tarcal, nyilazó seregeknek büszke vezére” 

− Pitypalatty−völgyi Hagyományőrzők és az  

ERKE bemutatója

10.30  „Mallár Imre” Szőlész−, Borász és 

Környezetvédő szakkör 40. évi jubileumi 

ünnepség és kiállításmegnyitó

Helye: 6 Puttonyos Borfalu konferencia terme

13 óra „Életem 59 pillanata” − Guth Ferenc  

fotókiállítása 

Helye: 6 Puttonyos Borfalu kiállítóterme

14 óra Megnyitó ünnepség − Tarcal, Sportpálya

Zempléni Ízvarázs − eredményhirdetés

14.30 Arany Turul Történelmi Hagyományőrző Kör 

bemutatója

15.30 Tánc − kavalkád: Aprók Tánca− helyi 

tánccsoportok bemutatói

16.30 Goda István erőemelő bemutatója

17.30 Tánc − kavalkád: Nagyok Tánca  helyi 

tánccsoportok bemutatói

19.00 Musical slágerek  − Kaméleon Musical 

Színház 

20.00 Humor minden mennyiségben −  LORÁN 

BARNABÁS  (Trabarna) Duma Színház tagja

20.45 Európa bajnok GOLD DANCE Táncshow    

21.00 SZTÁROK ÉS REMÉNYSÉGEK A 

SZÍNPADON

FEKETE DÁVID − a Megasztár −közönség 

kedvenc− sztárja

Reménységünk: Ádám Laura       

TOMBOLA

22.00 Harlequin Táncshow

22.15 Retró−buli − Dj. Yohanssonnal

23.00 TOTEM zenekar koncertje

Retró−buli − Dj. Yohanssonnal

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK

Arany Turul Történelmi Hagyományőrző Kör

Tarczal Vezér korának, az ősi magyar kultúrának

bemutatása:  − életképek, jeleneteken keresztül a min−

dennapi élet bemutatása  − jurtában az élettér szemlél−

tetése  − ősi mesterségek, kézművesség: fonás, fegyver

használat   − korabeli ételek kóstolása  − fegyver−

használat  − íjászat korhű fegyverekkel, az eszközök

megismerése, kipróbálása

Hegyalja Taktaköz, Hernád−völgye Idegenforgalmi

és Kultúrális Egyesület

Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete: − kiál−

lítása, 5 −féle mesterségek bemutatója, vására

Tarcali Séta − település épített értékeinek megis−

mertetése különböző hosszúságú és tematikájú séta−

útvonalakon vezetett és/vagy térképpel segített for−

mában.

Nyitott Pincék program − borkóstolási lehetőség a

település számos tradicionális pincéiben.

Egyéb programok: játszóház, vidámpark, kirakodó

vásár, kiállítások, egészségügyi tanácsadás

BOGRÁCSRA FEL!

Versenyfelhívás

Tarcal község Önkormányzata a XV.

Tarcali Nap keretén belül meghirdeti a

Bográcsos ételek főzőversenyét.

A verseny ideje: 2010. július 31. szombat. Helye:

Tarcal − Sportpálya

Nevezéseket 2010. július 31−én 10 óráig várjuk

Díjazás: I., II., III. helyezett értékes tárgyjutalomban

részesül.

A versenyre várjuk családok, baráti társaságok,

közösségek jelentkezését egyaránt. Hús alapanyagú,

tarcali borral ízesített bográcsos étel elkészítését kérjük.

Felszerelést, alapanyagot, hozzávalókat mindenki hoz−

zon magával.  A szakértő zsűri szombaton 13−tól 13.45

óráig bírálja el a finomságokat. Eredményhirdetés:

15.30 órakor. 

MOZDULJ!

Tarcal község Önkormányzata 

a XV. Tarcali Nap keretén belül

meghirdeti  „Játszunk most együtt” c.

tréfás sportvetélkedőjét,  melyre várjuk

családok, baráti társaságok, közösségek 4 fős csa−

patainak (2 felnőtt, 2 gyermek) jelentkezését  2010.

július 31−én 9.30 óráig.

A verseny ideje: 2010. július 31. szombat 10 óra;

helye: Tarcal, Sportpálya

Díjazás: I., II., III. helyezett csapat értékes tárgyju−

talomban részesül.

XV. Tarcali Nap programja
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Szent Iván−éji Vigasságok képekben

Szívből jövő hálás köszönetemet szeretném kifejezni minda−

zoknak, akik anyagi, tárgyi, szellemi és tevőleges munkájukkal

hozzájárultak a Szent Iván−éji Vigasság sikeréhez!   K.  D. A    

A megnyitó ünnepségen mondtunk köszönetet Koncz

Ferenc alelnök úrnak a B.A.Z. Megyei Közgyűlés

MECENAS Alapjának támogatásáért

Kiállítás megnyitón

Kovács Zsolt grafikus

(balra) által készített te−

lepülés címerekből ké−

szült    alkotásokat mu−

tatja be Somorjai Lehel,

a miskolci Levéltár igaz−

gatója.

Tánc−

csoportjaink 

bemutatói

Bájitalt az ERKE

boszorkányai

kínálták

A  KESERŰ zenekar világzenét játszott

Hotel Menthol

musical 

legismertebb

dallamai

Fantasztikus hangulatú koncerttel zárult a

rendezvény a Paddy And The Rats együttes

virtuóz zenészeivel

Tűzugrás 

Több, mint 

félszázan

erősítették meg 

kapcsolatukat, 

tették próbára

bátorságukat
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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,  Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese  Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2010. AUGUSZTUS 20.

Tarcali  Hírek

Igazán tartalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. 

Június 19−én szombaton két alkalommal is megtelt a

tokaji Paulay Ede színház nézőtere. Táncklubunk

gálaelőadásokon mutatta be eddigi munkáját és mon−

dott köszönetet szülőknek, támogatóknak.

Június 25−27 között a rakamazi és a tarcali nagy

lányokkal Kaposvárott vettünk részt a Magyar

Látványtánc és Sportszövetség által rendezett Európa−

bajnokságon és Világkupán. Ez egy kvalifikációs ver−

seny volt, melyet területi és országos bajnokság előzött

meg. Sorra vettük az akadályokat. 

Az országos bajnokságot megnyerve nagyon örültünk,

és amikor megtudtuk,

hogy bejutottunk az

Európa−bajnokságra is,

az már minden

álmunkat felülmúlta.

Örömünk nem volt

határtalan, mert nem

tudtuk, hogyan utaz−

zunk el, hiszen komoly

pénzösszeget kellett

előteremteni az

utazáshoz. Azonban

sikereinket megtudva

sokan nyújtottak segítő

kezet. Ezért hálás

köszönetet mondunk

Baracskai László polgármester Úrnak és az egész

képviselőtestületnek, valamint a rakamazi és az

erdőbényei önkormányzatnak, akik egy emberként áll−

tak mellénk, s megteremtették a lehetőségét annak,

hogy részt vehessünk ezen a rangos versenyen, ahová

nemhogy a településünkről, de még a környékről sem

gyakran juthatnak el gyerekek, fiatalok.

A versenyen a legjobb tudásunkat nyújtottuk az esély−

telenek teljes nyugalmával. Úgy voltunk vele, boldogok

vagyunk, hogy itt lehetünk, és bármilyen eredménynek

nagyon fogunk örülni. Az eredmények azonban minden

álmunkat felülmúlták! A rakamazi lányok discótán−

cukkal a dobogó 3. fokára állhattak fel, a tarcali

nagylányok showtáncukkal 4. helyezést értek el, 1

ponttal lemaradva a dobogóról, latin táncukkal viszont

felállhattak a dobogó legfelső fokára, Európa−bajnokok

lettek! Sokat segítettek és erőt adtak a lányoknak a

helyszínen szurkoló szülők és az itthonról értünk

drukkoló emberek. Köszönjük mindenkinek, akik szorí−

tottak értünk! És legfőképpen köszönjük a szép

sikereket a felkészítő tanárnak, Arany Istvánnak.

Még itt Kaposvárott egy klipforgatáson vettünk részt,

mely a „Tánc a Drog Ellen!” kampány keretében

készült. A filmet  elküldik majd a világ minden

országába. Nálunk a VIVA tévén lesz látható. A szín−

padi tánchoz 20 táncost válogattak be, köztük tánc−

tanárunkat, Arany Istvánt is. De a lányaink is láthatóak

lesznek majd, hiszen az első−második sorban szerepel−

tek a tömegtáncban.

Munkánkat folytatjuk

tovább. Vannak rövid

és hosszú távú ter−

veink.

Telephelyenként már

több nagyon jó hangu−

latú és tartalmas tánc−

táborokon vagyunk túl,

melyek még augusz−

tusban is folytatódnak,

hogy megfelelő alapot

adjanak az elkövetkező

éves munkához. 

Azok a gyerekek és

fiatalok, akik

szeretnének részesei

lenni munkánknak, sikereinknek, bátran jelent−

kezzenek, lépjenek be csapatunkba!

Július 17−én szombaton ünnepeltük első születésna−

punkat. Igazi családias szülinapi partit rendeztünk a tar−

cali iskola udvarán és tornatermében. Azt hiszem, még

sosem volt nyár közepén úgy benépesítve az iskola,

mint ezen a szombaton. Volt foci, játék, vetélkedő,

zene, tánc és minden, ami egy jó bulihoz kell. Biztos

vagyok benne, hogy feledhetetlen élménnyel mentek

haza, akik részt vettek ezen a rendezvényen.

Bízom benne, hogy még sok ilyen szülinapot tartunk, s

egyre több sikeres fellépés és verseny részesei lehetünk

majd, ezzel településünknek és sok embernek örömöt

okozva!

Hunkó Emese 
Egyesületi elnök

Gold Dance bravúr
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Augusztus 1.: Az anyatejes táplálás világnapja Az

Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 1992−ben

indította el programját a csecsemők egészséges

táplálására. Azóta ez a nap világszerte a szoptatás világ−

napja.  

A forint születésnapja: 1946. aug. 1.

Augusztus 6.: A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó
harc világnapja. Az egykori Békevilágtanács elnöksége

Hirosima atombombázásának évfordulóját 1978−ban

világnappá nyilvánította.

A magyar néphagyományban a borszentelés napja.
Augusztus 9.: Az állatkertek napja
Augusztus 10.: Lőrinc napja. A kalendáriumi regula

szerint: Lőrinc napja ha szép, sok a gyümölcs és ép.

Földműves nép körében határnapnak számított, amit

országszerte ismert szólás is jelez: „belepisilt Lőrinc a

dinnyébe”, azaz a Lőrinc−nap után szedett dinnye már

ízetlen.

Augusztus 12.: A fiatalok világnapja.
Augusztus 13.: A Világosi fegyverletétel napja: 1849
A balkezesek világnapja.
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja, legrégibb

Mária ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház Mária

mennybemenetelét és egyben Magyarország oltal−

mazóját. Szent István királyunk volt az, aki az országot

Szűz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem

volt a trónon utóda (Imre herceg ekkor már halott). Innen

az elnevezés is Regnum Marianum azaz Szűz Mária

országa. Sokfelé búcsúnap.
Repülősök napja: Lorettói Boldogságos Szűz Mária a

repülősök védőszentje.

Augusztus 18.: Európa nap Magyarországon. 1990 óta

minden évben augusztus 18−án rendezik meg az osztrák

határ közelében.

Augusztus 20.: Szent István napja. Államalapító Szent

István királyunk ünnepe. 1774−ben Mária Terézia nyil−

vánította országos ünneppé. Szent István jobbjának

tiszteletére ezen a napon 1818 óta rendeznek

körmeneteket.

Az új kenyér ünnepe. A paraszti életben az aratás lezárása

fűződik ehhez az időszakhoz. Több helyütt a templomban

hálát adtak az aratás sikeres befejezésekor. Az őszi

mezőgazdasági munkák megkezdése előtt a faluból

általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a télire szük−

séges vásárlásaikat intézték. Egyes vidékeken a

legszegényebb családnak a módosabbak kenyeret sütöt−

tek ezen a napon. A Tiszaháton azt tartják, Szent

Istvánkor mennek el a gólyák.

Augusztus 22.: A Pesti Magyar Színház, a későbbi

Nemzeti Színház megnyitásának napja 1837.

Augusztus 29.: A mohácsi csata emléknapja.

Augusztusi ünnepnaptár Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk önöket tájékoztatni pár sorban a

Településőrség tevékenységéről. Mi elsősorban

akkor dolgozunk, amikor Önök már alszanak. Ezért

úgy érezzük tudniuk  kell Tarcal lakosainak  eddigi

munkánkról. 

Lakossági segítségkérés−bejelentés:  7 esetben

történt.

Nyitva felejtett kapuk bezárása: 4 esetben történt.

Épületek beriasztásának ellenőrzése: 18 esetben

történt.

Verekedés miatt Rendőrségi intézkedés

kezdeményezése: 3 ízben történt.

Kutyával való veszélyeztetés ügyében feljelentés: 6

esetben történt.  (pénzbüntetés lett kiszabva)

Falopás miatt Rendőrségre tett bejelentés: 1−szer

történt.

Rendezvényeken való biztosítás: 12 esetben történt.

Talált kerékpár: 1 esetben  fordult elő. (a tulajdonos

átvette a kerékpárt)

Gyanús gépjárműveket a Rendőrségnek: 4 alkalom−

mal jeleztünk. (Igazoltatásuk megtörtént.)

Gyanús gépjárművek rendszámait: 22 esetben

jegyeztük fel.

Közterületen „ittas−hangoskodókat”: 8−szor

figyelmeztettünk. 

Továbbá besegítettünk a belvízvédekezésnél

árokásással, valamint a fertőtlenítő és tisztítószerek

kiosztásánál is.

A sintérekkel közösen 8 kóbor kutyát fogtunk be a

településen.

Ezek az adatok valósak, és kizárólag tájékoztató jel−

legűek a lakosság számára.

Kérjük továbbra is forduljanak hozzánk bizalom−

mal!  Támogatóinknak pedig ezúton is köszönjük a

segítségeket! 

Tisztelettel: 

A TELEPÜLÉSŐRSÉG

munkatársai

Telefonszámaink:

+36−30/541−85−80 vagy +36−30/541−86−50

HIRDETÉS
Tarcalon a Móricz Zsigmond utcában eladó 3 és

félszobás, összkomfortos, központi gázfűtéses,

részben felújított családi ház.

Irányár: 6.5 millió Ft

Érdeklődni: 

06−20/555−19−16, 20/490−99−23, 

esti órákban 06−1−706−45−01
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TARCZAL VEZÍR CSÚCSFUTÁS 2010. június 25.

Táv: 5,7 km 400 méter szintemelkedés

Eredménvek:

18  éven aluliak: 
1. Harsányi Tamás

(MISI SC,

Nyékládháza), 2,

Hornyák Dávid, 3.

Dobler Dávid

(mindkettő Tarcal)

18 év alatti nők:
l.  Maczó Anikó

(Tarcal)

19−49 évesek: 1.

Harsányi Zsolt

(MISI SC,

Nyékládháza), 2.

Bogár János

(Encs),  3. Tihor

Csaba (NIKE,

Nyíregyháza)

Nők: l. Bihari Ildikó

(Nyíregyháza) 2.

Zoltán Judit (NIKE,

Debrecen)

50 éven felüliek:
1. Kovács Attila (ZSC

Miskolc), 2. Bogár

László (Nyíregyháza)

ARÉNA STAFÉTA  Táv: l km, 80 méter színtemelkedés:

14 éven aluliak: 1. Kovács Alexandra, 2. Szaszák Anna, 3.

Andrássy Antónia  (mind Tarcal) 50 éven felüliek: 1. Bogár

László (Nyíregyháza), 2. Kovács Attila  (ZSC Miskolc)

Foci debütálás számokban
Az  FC Tarcal csapatának első szereplése jól sikerült  a

labdarúgó  megyei I. osztályban − ahová  a megyei I−es

bajnokságok rajta vagyis 1951−óta 113. csapatként

jutott fel 2009. nyarán az együttes.  

A gárdában Csehi László edzősége mellett a következő

játékosok kaptak lehetőséget. (A focisták a csapatba kerülés

sorrendjében vannak feltüntetve vagyis az első 11 név a

2009−2010. bajnokság első fordulójának kezdőcsapatát

mutatja.  A név után a játszott meccsek száma, majd záró−

jelben az elért gólok száma található.)

Jósvai Norbert 33, Konkoly Krisztián 29, Marton Imre 32,

Jakab Gyula 18 (1), Benczik Zsolt 18 (2), Galambosi Árpád
2, Papp Zoltán 31 (6), Staviarszki Csaba 12, Egyed Attila
32 (15), Szutorcsik Dávid 30 (4), Bencsik András 31 (13),

Vass Tamás 3, Dobi Balázs 24 (3), Szegedi Krisztián 21 (3),

Galambosi Tivadar 1, Buri Attila 32 (2), Orlóczki László 15

(1), Tóth Dániel 28 (1), Czentnár Gergő 6,  Kovács Attila 1,

Sárosi Tamás 2, Hlavács Csaba 9, Lechner István 3, Feller
Gábor 2, Pataki Gergő 1, Kassai Gergő 1, Mózes András
14, Dorogi Szabolcs 14 (2), Felházi Szilárd 10 (1), Klenyár
András 1, Erdei Zoltán 2. 

A csapat ősszel 14. helyen állt 19 ponttal. Tavasszal jobban

ment: ebben a szezonban 25 pontot gyűjtött a gárda és

előrelépett a 11. helyre. 

A 2010/2011−es szezonra elkészült a sorsolás. A BLSZ−ben

sikerült szót váltani Csehi László edzővel, aki elmondta:

nem várható nagy mozgás a nyári szünetben a keretben.

Igyekeznek a gárda gerincét együtt tartani. 

(mező)

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT 

VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!  

3915 TARCAL, FŐ U. 55. 

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

Nyitva tartás:

Hétfő: 08:00 − 13:00

Kedd: 12:00 − 18:00

Szerda:    12:00 − 18:00

Csütörtök: 12:00 − 18:00

Péntek:   08:00 − 12:00

14:00 − 18:00

Szombat: 08:00 − 13:00

Akció: −10 % kedvezmény minden árából

(visszavonásig)!

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna
+36−20/473−90−52

FC Tarcal


