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A HÓNAP ÜZENETE:

„Az élet túl rövid... csókolj lassan,
nevess őrülten, szeress igazán, és

bocsáss meg gyorsan.”

Juhász Gyula

TÁJÉKOZTATÓ

A  Képviselőtestület 2011.  június 29−i és

július 6−i rendkívüli üléseken történtekről

A 2011. június 29−i ülésen a

Képviselőtestület beszámolót hallgatott

meg a település szociális helyzetéről, a

segélyezésről, illetve tájékoztatót a Tarcal

FC Sportegyesület munkájáról. Döntöttek

a „Játszótér és közösségi fórum

kialakítása” projekt finanszírozására támo−

gatás megelőlegező, illetve saját forrás

kiegészítő hitel felvételéről, majd a

képviselők tájékoztatót hallgattak meg a

2011. évi Borkirálynő Fesztivál, valamint

a Tarcali Nap tervezett programjáról. Az

ülés végén a Borsod−Abaúj−Zemplén

Térségi Ivóvíz−kezelési Önkormányzati

Társulás Társulási Megállapodásának

módosítására került sor, majd a

Képviselőtestület lehetőséget adott az

ülésen megjelenteknek, hogy elmondják

véleményüket az oktatási−nevelési

intézményekben történt létszámcsökken−

tésről, valamint a futballcsapat további

működéséről. 

A 2011. július 6. napján megtartott rend−

kívüli ülésen a Tarcal FC 2011/2012−es

labdarúgó bajnokságban történő indulásá−

nak finanszírozása volt a napirend, a

testület úgy döntött, hogy 1.000 e Ft−t biz−

tosít a 2011. évi költségvetés terhére a

csapat működéséhez.

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektron−

ikusan megtekinthetőek a Könyvtárban.

P.Á.

Tarcali Hírek
JÚLIUS − nyár − kánikula − fesztivál

Azt hiszem igen jól jellemző e hónapra a fenti három fogalom. Az

idei júliusunk igazi kánikulai rekorddöntögető Celsiusokkal tesz

próbára bennünket. A tavalyi hiányt pótlandó, bőven kapunk az égi

kazánból meleget. Kár, hogy még nem tudjuk elrakni télire, mint a

befőttet a spájzba. Legalábbis sokan gondoljuk, milyen jó lenne ez

a megoldás. Pedig ott a konzerv − fában, szénben, gázban, olajban −

csak sajnos eléggé méretes az ára. Vajon a harminc fokokban gon−

dolunk−e előre a téli mínuszokra? 

De most maradnak a szokásos emberi reakciók. A napimádók

örvendeznek, a szabadban dolgozók szenvednek, aki teheti elbújik

előle. Ki a klímagép mögé, ki a vízbe, ki az árnyas hűvösbe. Télen

bezzeg sóvárgunk utána! 

Most értékelnénk itt fenn a tetőtérben azt a régi vastag falú hűvös

parasztházat, aminek a helyébe építkeztünk, a modernizáció hul−

lámát követve. 

De szavunk nem lehet, mert megérlelte a gabonát, mézédes

gyümölcsöket teremtek a fák, felszárította a vizeket, és jó évjárat

reményével kecsegteti a szőlőtermesztőket.

A nyár a fiatalság nagy évszaka. Most lehet jól feltölteni az „akku−

mulátorokat” a következő tanévre. Most lehet bepótolni az elmu−

lasztott bulikat. Jó lehetőségek erre a különböző zenei fesztiválok,

és egyéb vegyes töltésű alkalmak, ahol találkozni lehet egy−egy

kedvenc sztárral, együttessel. 

Szerencsére ezért nem kell messzire menni. A hónap végén szom−

bat−vasárnap a Borkirálynő választás és a Tarcali nap jó

programokat kínál. A  „boszorkánykodást” azért nem kell

komolyan venni!!

Könyves Kálmán királyunk 900 éve kimondta itt, Tarcalon, hogy

nincsenek, ezért róluk szó ne essék! Egy jó mókát megér, hogy lás−

suk, hogy viszonyul a 21. század embere ehhez a dologhoz.

Remélhetőleg minden résztvevő kellő komolytalansággal veszi a

lapot, és jól fog szórakozni.

A nyár azonban nemcsak a fiataloké, más korosztálynak is fontos ez

az évszak. Remélem, a címszavak bennük is jó érzéseket keltenek,

és nekik is jó élményeket szereznek. 

Kívánom, hogy ne engedjék el maguk mellett ezeket.

Kapaszkodjanak beléjük. Jól fog jönni majd az emlékezéskor.

Az időseket, − akiket ez az időszak a kelleténél jobban megvisel −

vegyük körül nagyobb odafigyeléssel! Ha tehetjük, vásároljunk be

helyettük, hozzuk el a gyógyszerüket, és köszönjünk be gyakrabban

hozzájuk!

Jó hír, hogy elkészült az Orvosi Rendelőnk! Néhány napon belül

birtokukba vehetik az orvosok és a betegek egyaránt. Amint látják,

gőzerővel készül a Piac és az ABC közötti térkialakítás. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés 
2011. június hónapban: 

Dr. Pap Gergely és Dr. Gaál Katalin Zsuzsanna 
nyíregyházai lakosok június 25−én 

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Lakatosné Hock Renáta és 

Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

JÚLIUS − nyár − kánikula − fesztivál
(Folytatás az első oldalról)

A tervek szerint augusztus végére a Játszótérrel együtt

kész is lesz! Örömmel várjuk.

Addig is további szép nyarat kívánok Mindenkinek:

Baracskai László

polgármester

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: 6

Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszer−
kesztő: 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:  

2011.  AUGUSZTUS 20.

Tarcali  Hírek

Halálesetek 
2011. június hónapban:

− Kiss Ákos (sz: 1969.)

volt Tarcal Táncsics u. 22. sz. alatti lakos elhunyt

június 1−jén,

− Ficsor Andrásné (sz: 1948.)

volt Tarcal Nagy B. u. 30. sz. alatti lakos elhunyt

június 11−én,

− Blahota József (sz: 1953.)

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 15/3. sz. alatti lakos elhunyt

június 14−én. 

Részvétünk! 
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Köszönet nyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Blahota József temetésén megjelentek, sírjára

virágot helyeztek, részvétüket nyilvánították, együtt

éreztek velünk gyászunkban.

Gyászoló családja

Erdélyi vendégek a Borfaluban
Településünk református gyülekezete látta vendégül

(szállás és étkezés) július első hétvégéjén az erdélyi

Marosludasról érkezett látogatókat. A ludasiak a

Tokajban megrendezésre került Észak−keleti

Református Találkozón vettek részt. Hazautazásuk

előtt közös ebéddel zárult a magyarországi látogatás.

Képünkön: a Vendégek és Vendéglátók népes

közössége.

Véradás 
Tisztes részvételnek mondható az idei második alka−

lommal megrendezésre került véradás településünkön.

Tarcal 52 lakosa adott vért, mellyel számos embertár−

sunk életét menthetik majd meg. Köszönjük!

Képünkön: Munkában a nővér és páciense
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Diákjaink, akikre 

büszkék vagyunk
Ismét eltelt egy tanév, és a nehézsé−

gek ellenére elmondható, hogy is−

mét bővelkedett eredményekben.

Évek óta rendszeresen sikeresen

szerepelnek diákjaim különböző ta−

nulmányi versenyeken. Róluk sze−

retnék írni, és köszönetet mondani

nekik eredményes szerepléseikért.

Minden tanévben meghirdetik az

országos Simonyi Zsigmond he−

lyesírási versenyt, amelyre 7. és 8.

osztályos tanítványaimmal rendsze−

resen benevezünk. A körzeti fordu−

lóban az első hely mindig a mienk.

Ők a megyei fordulóban versenyez−

hetnek tovább. Az elmúlt tanévben

nagyon szépen szerepelt Bánóczki

Abigél, aki megyei ötödik helyezést

ért el. 

Ez a tanév sem szűkölködött sike−

rekben. A 7. évfolyamból Szilágyi

Szilvia került be a megyei forduló−

ba a kistérség iskolái közül egyedül,

a 8. évfolyamból pedig Molnár Bel−

la, maga mögött hagyva tokaji tár−

sát. A körzet iskoláiból éveken ke−

resztül ez a két település képviselte−

ti magát ezen a színvonalas verse−

nyen.

2010 őszén a bodrogkeresztúri isko−

la által rendezett irodalmi és mű−

veltségi vetélkedőn szerepelt nagy

sikerrel a nyolcadikos csapatunk,

amely megnyerte a versenyt. A csa−

pat tagjai  Hornyák Barbara, Molnár

Bella, Szabó Tibor, Vízkeleti Zsu−

zsanna voltak.

Az elmúlt tanévben nemcsak ma−

gyar, hanem történelmi versenye−

ken is indultunk. Először a tokaji ál−

talános iskola, majd a tokaji gimná−

zium szervezésében vettünk rész

versenyeken, melyeknek II. Rákó−

czi Ferenc élete és szabadságharca

volt a témája. Mindkét versenyen

középiskolás csapatok is indultak.

17 csapat közül az általános iskolák

versenyében 2., összesítve pedig 3.

és 4. helyezést értünk el, magunk

mögött hagyva a középiskolás csa−

patokat is. Ezeket a szép eredmé−

nyeket a 8. a osztály csapata

/Hornyák Barbara, Molnár Bella,

Vízkeleti Zsuzsanna/ érte el. 

Itt szeretném még megemlíteni azt

is, hogy egyre több középiskola ké−

ri a felvételi vizsgához központi fel−

vételi megírását. A mi diákjaink ál−

talában ezt a tokaji gimnáziumban

szokták megírni sok más −nemcsak

a kistérséghez tartozó − település di−

ákjaival együtt. Több éven keresz−

tül mindig tarcali diák írja a legjobb

felvételit magyar nyelvből. 

Köszönöm diákjaimnak a szorgal−

mas munkát, a sikeres szereplést. A

leendő középiskolásoknak további

szép eredményeket kívánok, a töb−

biekkel pedig, remélem, a követke−

ző tanévben is sikeresen fogunk

együtt dolgozni. 

Nyusti Sándorné

További iskolai 

versenyeredmények
A „Szomszédolás” vers− és próza−

mondó verseny eredményeit egy

korábbi lapszámban közzé tettük.

Idegen nyelvi szépkiejtési verseny

− angol nyelv: (Felkészítő: Bárt−

fainé Varga Györgyi, Németh Me−

linda)

Molnár Bella: 8. o., I. hely, Szabó

Tibor: 8. o., I. hely, Vízkeleti

Zsuszsanna: 8. o., II. hely, Bűdi

Bence: 8. o., III. hely, Antóni Zol−

tán: 8. o., V. hely, Szabó Fanni: 7.

o., III. hely

Helyesírási verseny Taktabáj

(Felkészítő: Szabóné Pataky Judit,

Kiss−Tóthné Bolló Nóra, Takács

Béláné) Szakos Anna: 2. b, II. hely,

Gyenge Ádám: 3. a II. hely, Mile

Zita: 4. a, IV. hely

Hegyalja Matematika Verseny

Megyei Döntő: (Felkészítő: Kovács

Zsolt)  Szikora László: 7. a., VI. h.

A Szerencsi Többcélú Kistérségi

Társulás Föld Napja versenye

Tállya: (Felkészítő: Kovács Zsolt)

„Szelektív hulladékgyűjtés” című

kampányfilmmel videokategó−

riában I. helyezést értek el: Szaszák

Bence, Szilágyi Szilvia, Szabó Fan−

ni, Gulyás Dóra, Szikora László

Zenetörténeti verseny Sátoralja−

újhely:

(Felkészítő: Kovács Józsefné) 

Vízkeleti Zsuzsanna: 8. a., II. hely,

Meczner Boglárka: 8. a,, Szabó Ti−

bor: 8. a

ERKE rajzpályázat résztvevői és

díjazottjai:  (Felkészítő: Kovács

Józsefné) Horváth Boglárka: 5. a,

Farkas Roland: 6. a, Macsi Eszter:

5. a, Csáti Leila: 5. a, Varga Rudolf:

5. a

Tehetségpont Tarcalon
Örömmel értesítjük iskolánk tanu−

lóit és szüleiket, hogy iskolánk, a

tarcali Klapka György Általános Is−

kola a Nemzeti Tehetségsegítő Ta−

nács illetékes szakmai bizottsága a

Tehetségpont működési kérelmün−

ket elfogadta.

Mostantól dokumentumainkon jo−

gosultak vagyunk használni mind a

„Regisztrált Tehetségpont” megje−

lölést, mind a Tanács által a Tehet−

ségpontok részére készített (fentebb

látható) logót.

Bízunk benne, hogy ez újabb előre−

lépés lesz a tehetséges gyerekek fej−

lesztése területén.

Bártfainé Varga Györgyi

igazgató

Hírek a Klapka György Általános Iskolából
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XVI. TARCALI NAP 

avagy „Boszorkányok márpedig VANNAK!"

2011. július 31. 

Helyszíne: Tarcal, Sportpálya

Fővédnök: KONCZ FERENC országgyűlési

képviselő

Védnök: Tarcal Község Önkormányzata

10 óra: „Boszorkányok márpedig... VANNAK” 
kiállításmegnyitó és díjátadás a pályázatra érkezett

munkákból Helye: Borfalu kiállítóterme

10 óra: Boszorkány−falatok készítése kotyvasztás,

kelesztés, varázslás és egyéb hókusz−pókusz

megengedett.

10 óra: Óriás−báb Boszik készítése 

11 óra: Hívogató jelmezes felvonulás (a Borfalutól)

Könyves Kálmán király és udvartartása, 

Tarcali Boszorkány kör, 
Boszorkány szépségverseny résztvevői

12 óra: Megnyitó 
12.30 óra: Ősmagyar Haditorna bemutató

13 óra: Boszorkány−szépségverseny 
15 óra: Eredmény hirdetések: Boszorkány−

falatok, Boszorkány−szépségverseny, Óriás−báb

Boszik 

15.30 − 17 óra: Boszorkányos táncok − helyi kis és

nagy boszik kavalkádja

17 óra: Dudu Bohóc interaktív gyermekműsora 

17.30 óra: Boszorkányos táncok − helyi kis és nagy

boszik kavalkádja

18 óra: Tarcal Borkirálynője választás 

18 óra: Arany Turul Történelmi Hagyományőrző
Kör harcászati bemutatója                   

19 óra: BOSZORKÁNY PER − a helyi Boszorkány

kör előadása

Béke Csaba lantművész 

20 óra: Borkirálynő koronázási ünnepsége 

Közreműködik: Tarcali  Hagyományőrző

Egyesület 

20.30 óra: SZTÁRVENDÉGEK
SP − a fiatalok kedvence

SZABÓ ÁDÁM harmonikás− a Csillag Születik   

döntőse, felfedezettje

22 óra: Boszorkány égetési ceremónia
Boszorkány bál − virradatig 

Kísérő programok:

Arany Turul Történelmi Hagyományőrző Kör hon−

foglalás−kori jurta, mint élettér bemutatása

Tokaj−hegyalja, Taktaköz, Hernád.−völgye

Turisztikai Desztináció információ szolgáltatás és

ajándék árusítás

Óriás boszorkánybáb készítés

Játszósarok: népi játékok

Természetgyógyászat, gyógyfüvek, gyógyhatású
készítmények
Jóslás különböző formája, számmisztika
Varázs−italok kóstolása
Boszorkányos − játszóház: interaktív játékok, kreatív

játékok, versenyek 

Kiállító sátor: boszorkányság története, boszorkány

jelképek, talizmánok, képek, eszközök, ékszerek,

fénykép készítés a boszorkánnyal stb.

Arcfestés, hennafestés és csillámtetoválás
Hair Tatto − Boszorkányos Fodrászat 

Egyéb programok:

Nyitott pincék; Omnibuszos sétakocsikázás,
kirakodóvásár, vidámpark

A TARCALI NAP PROGRAMJAIRA A

BELÉPÉS DÍJTALAN!

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT 

FENNTARTJUK!

Bővebb információ: 

Kné Drozda Aranka 

06−30/458−73−01,  06−47/580−008

www.tarcal.hu,  drozda.aranka@gmail.com, 

tarcal.muvhaz@ gmail.com

XVI. TARCALI NAP 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”
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2011. július 30. Tarcal

9 óra: BORKIRÁLYNŐK KIRÁLYNŐJE

jelöltek  bemutatkozása 

Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu  
10 óra: Versenyfeladat megoldás − 
Helyszín: Andrássy Rezidencia Hotel

13 óra: Versenyfeladat megoldás − 

Helyszín: Keresztúri pincesor: Szedmák

Pince

15 óra: Versenyfeladat megoldás − Gróf

Degenfeld Kastélyszálló 

Helyszín: Borfalu  

15 óra: Tarcali Táncosok kavalkádja             

Európa Bajnok −  Gold Dance Club műsora 

15.30 óra: Kiállításmegnyitó: 
Kiss Dávid Gergő −  olajfestmények, elek−

tronikus festészet, számítógépes grafikával

készült alkotásai

16 óra:  Bor és Szerelem lanthúrokon− Béke

Csaba lantművész           

17 óra: Gerák Andrea világzenei műsora 

18 óra: Sláger−Show   − Miskolci Nemzeti
Színház művészei
(Slágerek a táncdalok, filmdalok az operettek

világából)

Helyszín: Sportpálya

19 óra: Sztárvendég: BON−BON együttes  

19.30 óra: BORKIRÁLYNŐK

KIRÁLYNŐJE KORONÁZÁSI

ÜNNEPSÉGE

Közreműködik: Tarcali Hagyományőrző
Egyesület                                                      
20 óra: Rock 'n Rood együttes koncertje

21 óra: Utcabál − Banquet zenekarral

Kiegészítő programok:

Arcfestés, Hennafestés és Csillámtetoválás,
játszóház, kirakodó vásár, Mini−Vidámpark,
kiállítások

Belépő díj: 200 Ft/fő

ORSZÁGOS

BORKIRÁLYNŐ

VÁLASZTÁS 

XVI. TARCALI NAPOK 
avagy „Boszorkányok márpedig 

VANNAK”

2011. JÚLIUS 31.

VERSENYEK,

melyekre bárki nevezhet, nemre és korra való tekintet

nélkül.

ÓRIÁSBÁB BOSZI KÉSZÍTÉSE

10 órától a sportpálya meghatározott pontján ember nagyságú

fa−kereszt felöltöztetése boszorkánynak saját anyagok,

eszközök felhasználásával. 

13 óra Zsűrizés, 15 óra Eredményhirdetés és díjkiosztás

Nevezhetnek: egyének, barátok, családok, társaságok, civil−

szervezetek, bárki aki kedvet érez hozzá. Itt mindenki kiélheti

kreativitását, ügyességét, ötletességét. 

BOSZORKÁNY SZÉPSÉGVERSENY

Boszorkány jelmezbe öltözött személyek és csoportok

versenye, 

mely saját ötletek, tervek alapján készült. 

11 órakor Részvétel a felvonulásban− település lakói is

láthassák, saját ötletes járgány megengedett

13 óra Zsűri előtt bemutatkozás a színpadon. 

Esetleg max. 1 perces produkció is kísérheti  a bemu−

tatkozást.       

15 óra Eredményhirdetés és díjkiosztás

BOSZORKÁNY−FALATOK KÉSZÍTÉSE 

Boszorkányosan finom ételek készítése bográcsban. 

Kotyvasztás, kelesztés, varázslás és egyéb hókusz − pókusz

(egyedi fűszerezés) megengedett.

Előkészület: 10 órától

13 óra Zsűrizés

15 óra Eredményhirdetés 

Valamennyi megmérettetésre várjuk a jelentkezőket!

Elő−nevezéseket a Borfaluban várja: 
Kné Drozda Aranka, 30/458−73−01; 06−47/580−008

e−mail: drozda.aranka@gmail.com

tarcal.muvhaz@gmail.com

Tarcali Turisztikai Információs Iroda 
6 PUTTONYOS BORFALU

Nyitva tartás Szerda−Szombat:

10.00−15.00

Irodavezető: Lakatos Dóra

, Tel.:+36−70/316−89−31 
dora.lakatos@tokaj−turizmus.hu 
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Hírek képen − képes hírek− Szent Iván−éji Vigasság

Elöljáróink megfontoltan latolgatják:

Vajon melyik bájitalt is válasszam?

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal hoz−

zájárultak a Szent Iván −éji Vigasság rendezvényünk sikeres

megvalósulásához!

Szent Iván−éji Vigasság Patrónusai és támogatói:
Tarcal Község Önkormányzata; B.A.Z. Megyei Önkormányzat

MECENAS Alap; Club Kávézó −Feller Gábor, Eszter Virág −

Komlóssyné Szűcs Eszter; Gergely Tamás Tarcal; Háziasszonyok

Boltja − Bodnár László Rakamaz; Kereszthegy Kft. − Kóródi

László; Kovács és Fia Pince− Kovács Kálmán; Kovács Attila −

Tarcal; Netti Zöldségbolt − Andrássy György; Szilágyi Péter alpol−

gármester; Élelmiszer bolt − Tóth Gézáné; Varga Lajos képviselő;

Vinnai Károly képviselő; Zöldségbolt− Halászné Kovács Mária.

Polgármesterünk jóvoltából helyére került

az óvó−védő koszorú, mely egy évig óvja

településünket tűztől víztől, minden fajta

elemi kártól.

Majd ezt követően színes műsorfolyam

szórakoztatta a közönséget. Civil csoport−

jaink, valamint vendégcsoportjaink

műsorukkal remek hangulatot varázsoltak

az esti tűzugrás ceremóniájához.
Kosárkó Gréta csodálatos éneke közben

sokan várták a tűz fellobbanását Szent

Iván éjjelén, hogy átugorhassák.

Koncz Ferenc országgyűlési képviselőnk is rendkívüli

elszántsággal és biztonsággal ugrotta át nejével a tüzet.

Foto: Kovács Balázs János 
Szöveg: Kné Drozda Aranka
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Köszönet
Klapka György Általános Iskola vezetőségének köszönetet mon−

dunk a Sunflowers tánccsoport nevében, hogy támogatták a

tánccsoportokat.

Tóth Bettina csoportvezető
és a táncos diákok

Tiszavasvári táborozás
a TÁMOP−3.2.11/10−1−2010−0042 sz. pályázat 

segítségével

Július 5−10− ig 36 tarcali ált. iskolás gyerek vett részt 2.−tól 8.−

ig osztályig Tiszavasváriban sporttáborban. Kedden reggel

megérkeztünk busszal a táborba, a szobák elfoglalása után  11−

től már előre lefoglalt sportcsarnok várt bennünket. Itt

fejlesztették a gyerekek tudásukat a labdajátékokból / kézilab−

da, kosárlabda,labdarúgás/.   Szerdán reggel fél 8−tól a strand

nyitása előtt már úszásoktatást tartottunk a kisebbeknek, mond−

hatom nagyon élvezték a vízhez szoktató gyakorlatokat ,.pl.

vízi gombóc , medúza, a különböző siklásokat deszkával és az

ügyesebbek deszka nélkül, és igényelték a többi nap folyamán

is, és szívesen gyakorolták a gyorsúszás láb és kartempóját.

Erre a napra is le volt foglalva a sportcsarnok  a labda−

játékokhoz, amely verseny szinten egész héten zajlott. Reggeli

futás a tó körül csütörtökön, aerobic pénteken, táncoktatás  min−

den nap, ping−pong bajnokság, dekázó verseny, focibajnokság a

táborban lévő gyerekek között,úszóverseny, futóversenyek

rövid és hosszú távon folyamatosan, ping−pong labda pattogtató

verseny, hulahopp karika  verseny. Természetesen a szórakoz−

tató programok  egész sora várt a gyerekekre,  discó

csütörtökön és pénteken, ahol zajlott a divatbemutató és disco

táncverseny, aszfaltrajzverseny, smink −és fodrászverseny, férfi

lábszépségverseny , a strandolás és napozás sem maradhatott el

. A kicsik körében mindig nagy siker éjszaka a csillaghullás,

amelyet mindig nagyon várnak. A gyerekek szavazatai alapján

minden évben megválasztásra kerül a tábor szépe mind fiúk

mind a lányok között.

A fényképek (az alább láthatón kivül) megtekinthetők a

Facebookon.  A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól

érezte magát. 

Lovasné Tóth Judit

táborszervező

HIRDETÉSEK

Eladó 2 db 1000  l−es műanyag tartály.

Érdeklődni: 30/582−8723

*

Eladó: − Három fázisú fúrógép, három fázisú

gyalu, hegesztő, hegesztő pálcák, szalagfűrész,

marógép, köszörűgép, satu−csősatu satupaddal,

kompresszor, kétütemű Trabant motor, lemezha−

jlító, kerékpár, tricikli, ráfutófékes utánfutó, új

sírkő. Érdeklődni: 47/380−209, 30/460−46−93

Tarcal, Nagy Balázs u. 14.

Augusztusi ünnepnaptár
Augusztus 1.: Az anyatejes táplálás világ−
napja. A forint születésnapja: 1946. aug. 1.

Augusztus 6.: A nukleáris fegyverek
betiltásáért folyó harc világnapja. 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 határ−

napnak 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.
Repülősök napja.
Augusztus 18.: Európa nap Magyarországon.
Augusztus 20.: Szent István napja Államala−
pító Szent István királyunk ünnepe. 1774−ben

Mária Terézia nyilvánította 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 mezőgaz−

dasági munkák megkezdése előtt a faluból

általában a városokba utaztak a gazdák, ahol a

télire szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes

vidékeken a legszegényebb családnak a módo−

sabbak kenyeret sütöttek 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. A
magyar fotográfia napja
Augusztus 30.: Az Eltűntek Világnapja
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S P O R T
Felemás produkciót nyújtott az FC Tarcal

A 2010/2011−es megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban

felemás teljesítményt mutatott az FC Tarcal. Ősszel a rossz rajt

után (7 mérkőzés után csak 4 pont!) Szárnyakat kapott a csapat: a

következő 10 találkozón nem kapott ki (6 győzelem, 4 döntetlen)

és az őszi idény végére 26 ponttal az előkelő 7. helyen zárt. 

A tavasz azonban szerényebbre sikeredett: csupán 15 pontot

sikerült hozzátenni az őszi eredményhez, így be kellett érni a ma−

gabiztos bentmaradást jelentő 13. helyezéssel. 

Rövid statisztikánkban a számok tükrében vizsgáltuk az FC Tarcal

második megyei I−es bajnoki szezonját.

ÖSSZESÍTETT MÉRLEG:

34 11 8 15 66−71 41

Őszi mérleg: 
17 7 5 5 38−30 26

Tavaszi mérleg:
17 4 3 10 28−41 15

Hazai mérleg:
17 9 4 4 43−24 31

Idegenbeli mérleg:
17 2 4 11 23−47 10

Edző: Csehi László (1−18. forduló)  Nagy Csaba (19−34. forduló)

A szerepelt játékosok: (A labdarúgók a csapatba kerülés sor−
rendjében vannak feltüntetve: vagyis az első 11 név az 1. forduló
kezdőcsapatát mutatja. A név után a játszott mérkőzések száma,
majd zárójelben az elért gólok száma található.)
Jósvai Norbert 10, Mózes András 31 (2),  Búri Attila 30 (2),

Bencsik András 15 (8), Papp Zoltán 25 (1), Egyed Attila 17 (6),

Kalász Gábor 16 (2), Konkoly Krisztián 31 (1), Dorogi Szabolcs

17 (4), Hlavács Csaba 23 (1), Lapis Dániel 19 (2), Gável Balázs

19, Tóth Dániel 23 (10), Bodnár Barnabás 34 (10), Király Attila 2,

Szutorcsik Dávid 14 (4), Dobi Balázs 16 (3), Marton Imre 19 (1),

Rátkai Zsolt 1, Balogh József 13, Madar Csaba 14 (2), Feller

Gábor 2, Szegedi Márk 8 (1), Kovács Máté Olivér 12, Katona

Gergely 12, Kontra Ottó 9 (4), Nagy Csaba 4, Soltész Gábor 10,

Macsi Máté 7, Kranyik Alex 2. 

Búcsú a megyei elittől 68 mérkőzés után
Az FC Tarcal két bajnoki idényt játszott a megyei I. osztály−

ban. Az első évben újoncként 44 ponttal 11. helyen zárt, míg a

most befejeződött bajnokságot 41 pontot elérve a 13. helyen

fejezte be − egyelőre véglegesen − a megyei elitben.

Kovács Attila elnök a kezdetektől − a körzeti bajnokságtól − vett

részt a tarcali futball − minden túlzás nélkül − menetelésében. Az

elnök úr így összegezte a bajnoki évet és a „forró nyár” eddigi

történéseit.

− Ősszel viszonylag jól szerepeltünk. Az elért hetedik helyezés

önmagáért beszél − kezdte értékelését Kovács Attila. − Télen már

jelentkeztek a gondok. Megtudtuk, hogy tavasszal nem tudja az

önkormányzat a korábbi támogatást biztosítani. A bajnokságot

még tisztességgel befejeztük, de a hogyan tovább képlékeny volt.

Tavasszal nem csak emiatt szerepeltünk mérsékeltebben: néhány

kulcsjátékos sérülés miatt kidőlt a sorból, így sok új focistát kel−

lett beépíteni a csapatba. Ez nem megy zökkenők nélkül.  Végül

magabiztosan maradtunk bent. Nyáron azonban jött a fekete leves.

Az önkormányzat jelezte: nem tudja a csapatot támogatni.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
augusztus  hónapban  névnapjukat ünneplő 

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK

Augusztus  5.: Krisztina
Augusztus  7.: Ibolya
Augusztus 10.:   Lőrinc
Augusztus 12.:   Klára
Augusztus 15.:   Mária
Augusztus 16.:   Rókus
Augusztus 18. Ilona 
Augusztus 20.:   István
Augusztus 24.:   Bertalan
Augusztus 28.:   Ágoston

ALBÉRLET NYÍREGYHÁZÁN!
Nyíregyházán a főiskolához közel, külön bejáratú,

központi fűtéses albérlet, nem dohányzó (lehetőleg I.

éves) lánynak kiadó.  Bérleti díj: 15 ezer Ft.+ fél rezsi.

Internet, TV használata megoldható. Érdeklődni:

Török Ferencné 4400 Nyíregyháza Május 1 tér 10.

fsz.1. Telefon: 42/ 445−409 vagy 70/ 554−57−84 e−mail:

orchid2@citromail.hu  −  orchid4400@gmail.com 

Közöltem a fiúkkal: vége! Közben a helyi vállalkozók

összegyűjtöttek egy összeget a csapat megmentéséért.

Ehhez végül az önkormányzat is hozzátett. Így

közvetlenül a nevezési határidő letelte előtt végül be−

neveztünk a  megyei II−re. Én azonban már nem viszem

tovább az ügyeket. Egyelőre csapatvezetőként Kádas
János látja el a klub ügye−bajos dolgainak intézését.

Végül szeretném megköszönni azok támogatását, akik

az elmúlt években segítették a klubot.  Mind anyagilag,

társadalmi munkával vagy bármilyen  módon. Külön

köszönet Pataky Sándor előző polgármesterünknek és a

képviselő testületeknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy

Tarcal futballtörténetében először  sikerült eljutnunk a

csúcsra: a megyei I. osztályba! Szeretném megköszön−

ni családomnak is a türelmet, mert mindig támogattak,

noha  40 hétvégét nem velük töltöttem évek hosszú

során át. Sok sikert kívánok az új vezetésnek és

kitartást. Szívesen átadom az elmúlt időszakban szerzett

tapasztalataimat, ha igényt tartanak rá. Ungvári Gyula
barátomnak külön szeretném megköszönni a segítségét!

Fiatalokkal a bentmaradásért
Villám interjúnkban megkerestük Kádas Jánost is,

aki készséggel állt lapunk rendelkezésére a hogyan

továbbal kapcsolatban. 

− A helyi fiatalokkal és néhány régi tarcali focistával

például Tomkovics Tamással és Bárány Ádámmal −

vágunk neki a megyei II. Keleti csoport küzdelmeinek.

− mondta Kádas János. − Nem lehet más a célunk mint

a megkapaszkodás a megyei II−ben. Nem lesz könnyű

feladat, hiszen  teljesen amatőr szinten többségében

fiatalokkal megy tovább a helyi foci.

A sport oldalt írta és összeállította:

Mező László
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