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Tarcali Hírek
A hónap igéje: „Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá

folyamodókhoz.” (JSir 3,25)

Október − Mindszent hava
Nem írhatom, hogy szüret hava, hiszen jószerével ebben a hónapban

már alig−alig akadt szőlő a tőkén. Azon ritka időjárásbeli konstellá−

ciónak köszönhető mindez, ami talán az elmúlt száz évben talán

egyszer sem fordult elő. Sajnálom is, az egyébként nem kedvelt se−

regélyeket. A kukorica, a napraforgó betakarítva, a szőlő leszedve.

Szegény madarak a jó idő miatt még maradnának, de csak kóvá−

lyognak a levegőben hol erre, hol arra, és nem találnak táplálékot.

Hány meg hány honfitársunk kóvályog ugyanígy manapság! Láthat−

juk a tévében, olvashatjuk az újságban! Pedig a futó felhőkre festik

kancsalul, hogy itt is van, ott is lesz… egy millió! Csak legyen erő

"a szárnyakban" odáig, addig a levegőben maradni.

Szép volt eddig ez az október.

Vajon a lelkünkben is megpendítette−e azokat a húrokat, amelyek a

magyarságunk "emlékdalait" zengik? 

Kedves Olvasóm! Vajon gyújtottál−e egy mécsest október 6.−án?

Mert a megemlékezésnél nem voltál ott az emlékműnél. Biztos

rosszul volt kitűzve az időpont − szombat délután 4 óra − még dol−

god volt. Van ilyen. De estelend csak a 13 mécses égett árván, reg−

gelig. 

163 évvel ezelőtt, akkor, érted is haltak ott az aradi bitófán! Nem ér−

zed? Az baj.

És október 23−án? Ja, csak elfelejtetted az esti film előtt kirakni ab−

lakodba az emlékezés mécsesét. A pesti srácok érted is itatták a

macskakövet a vérükkel!

Vajon gyújtasz−e még mécsest szeretteidért? Névnapján, néhai szü−

letésnapján? Vagy úgy gondolod, már elég évente egyszer, ha ki−

mész a temetőbe november 1−jén?

Elfelejtünk emlékezni? Vagy azokat a húrokat benőtte a közöny, a

tunyaság, a gazdagság, vagy a nincstelenség folyondárja?

Vagy lehet, hogy nem is mi, hanem az ájemef, vagy a zunió, vagy a

láthatatlan világerő tehet róla? 

Vagy a sárgák, a kékek, a feketék, a pirosak, vagy a szivárvány

mindennek az oka?

Darabra lehetünk tíz vagy tizenöt millióan. Ha lélekben sehol sem

vagyunk, Elvesztünk!

Pedig tudod−e, micsoda felemelő érzés, amikor egyszerre csak ezek

a húrok megszólalnak benned, a másikban, a harmadikban, a soka−

dik emberben? Akkor hallhatóvá válik mindenki számára.

Nos, ez a csoda 20−án szombaton megtörtént a tarcali református

templomban. Hét−nyolcszáz ember hálaadó éneke betöltötte a temp−

lomot, és kiáradt belőle. Mindezt a Tarcali Hitvallás elfogadásának

450. évfordulóján élhettük meg.  

Érezd meg Te is, semmi különös nem kell hozzá, csak 50−100 −akár

mennyi ember, aki összejön az Ünnepen, és elénekli a Himnuszt.

Ezt az érzést kívánom Mindenkinek, azért, hogy megérezze: még

sincs Elveszve!

Szeretettel: 

Baracskai László 
polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„A hagyomány nem azt jelenti, hogy az élők halottak

− azt jelenti, hogy a halottak élnek.”
Maurice Harold Macmillan

TÁJÉKOZTATÓ
A szeptemberi Képviselőtestületi üléseken

történtekről

I.
A Képviselőtestület 2012. szeptember 12−én megtar−

tott rendes ülésén elsőként az oktatási−nevelési

intézmények előző tanévi munkájáról, illetve a

2012/2013−as tanévre történő felkészülésről készült

beszámolókat tárgyalta meg. 

A Képviselőtestület mind az általános iskolában, mind

az óvodában folytatott oktatás−nevelés színvonalát

jónak értékelte. 

A Képviselőtestület ezzel együtt felhívta az

intézményvezetők figyelmét, hogy a tanév során is

tegyenek meg minden szükséges és lehetséges

intézkedést annak érdekében, hogy az intézményeik

által nyújtott oktatás−nevelés színvonala, az igénybe

vehető szolgáltatások köre, a tanévkezdési állapo−

tokhoz képest ne csökkenjen, ne szűküljön, s a szülők

és a gyerekek érezzék a velük való törődést, a kiemelt

figyelmet. 

A második napirend keretében az önkormányzat 2012.

évi költségvetésének módosítására került sor. A költ−

ségvetés módosításával a Képviselőtestület elvégezte

mindazokat a bevételi és kiadási előirányzat változ−

tatásokat, amelyek az előző előirányzat−módosítás óta

ismertté váltak, s a költségvetés aktualizálása miatt

átvezetésük indokolt. 

A Képviselőtestület következő napirendi pontja az

önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról

szóló tájékoztató megtárgyalása volt. A testület

megelégedéssel állapította meg, hogy az intézmények

működtetését, a betervezett feladatok végrehajtását

finanszírozási probléma nem nehezítette, a bevételi és

kiadási előirányzatok teljesülése 2012. június 30−al

időarányos volt. 

Ezt követően a Képviselőtestület a Római Katolikus

Egyház tulajdonában lévő, Szent Erzsébet lépcső mel−

letti területére az 1980−as években elrendelt építési

tilalom törléséről döntött annak érdekében, hogy az

egyház pályázatot nyújthasson be az érintett ingatlan

fejlesztésre. 

Az indítványok, javaslatok keretében két állami

tulajdonú   földrészlet   térítésmentes   önkormányzati  

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2012.  SZEPTEMBER

Házasságkötés

− Petromán Péter Ferenc és Orosz Nikolett

tarcali lakosok szeptember 1−jén,

−  Bárány Csaba és Lipták Katalin

gesztelyi lakosok szeptember 1−jén,

− Szakács István Péter és Rudolf Krisztina

tarcali lakosok szeptember 8−án,

− Balázs István és Czifra Szabina  

tokaji lakosok szeptember 22−én

Gratulálunk! Sok boldogságot 

kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Németh Péter (sz:1943.) 

volt Tarcal Babocsay u. 19. sz. alatti lakos

elhunyt szeptember 11−én, 

− Szegedi András (sz: 1953.) 

volt Tarcal Aradi u. 3/1. sz. alatti lakos 

elhunyt szeptember 29−én. 

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Képviselőtestületi tájékoztató
(Folytatás az első oldalról) 

tulajdonba adásának kéréséről határozott a testület, illetve vál−

lalkozói szervezésű nyárbúcsúztató rendezvény céljára a sport−

pályát és létesítményeit rendelkezésre bocsátotta azzal a felté−

tel, hogy a megállapított ellenértéket a vállalkozó a

Sportegyesület támogatására köteles befizetni. 

A Képviselőtestület ezen az ülésen döntött egy energetikai

célú pályázat előkészítéseként a Polgármesteri Hivatal épületei

(Fő u. 61. és 63.) valamint a Konyha és Étkezde épülete ener−

getikai auditjának (felmérésének) elkészíttetéséről, továbbá a

2011. évi hátrányos helyzetű önkormányzati kiegészítő támo−

gatás maradványa felhasználásáról. A Képviselőtestület ezen

forrás terhére egy db tolólap és egy db fűkasza beszerzését,

továbbá az Árpád utcán gyalogjárda építését határozta el.

Végezetül képviselői közérdekű kérdések, hozzászólások

megtárgyalására került sor. 

II.

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012.

szeptember 24−én rendkívüli ülés keretében önerő Alap támo−

gatási kérelmek benyújtásáról döntött. Elsőként a GW−

Borsodvíz Kft. koordinálásával, az aszbesztcement  anyagú

ivóvíz−fővezetékek cseréje projekt önerő igényét tárgyalta a

testület. A projekt során a Borsodvíz szolgáltatási területén

lévő településeken, összesen 1,8 milliárd forint értékben

végzik el  az aszbesztcement   (eternit) csövek cseréjét.

Településünkön a munkálatok tervezett értéke 137 millió

forint, s ennek önerő igénye 20,5 millió forint, ez utóbbi

összeg 100%−ának megigénylésére ad lehetőséget az önerő

Alap pályázat. 

A következő önerő alap igény egy ivóvízminőség javító

pályázatra vonatkozott. Önkormányzatunk is tagja annak az

Ivóvízkezelési Társulásnak, amely összességében 5,7 milliárd

forintos ivóvízminőség−javító projektet indított el. Ezen pro−

jekt esetében nem az önkormányzat a pályázó, így az önerő

alap igénynél is mindössze egy önkormányzati támogatási nyi−

latkozatra volt szükség.   A fejlesztés során új ivóvízkutakat

létesítenek, illetve ivóvízminőségjavító, ivóvíz−kezelési tech−

nológiákat építenek a vízellátó rendszerekbe. 

Ugyanezen ülésen egy harmadik önerőalap igény

benyújtásáról is döntött a testület, mégpedig a jövő év tavaszán

önkormányzati beruházásban megvalósuló övárok projekt I.

ütemének finanszírozásaként. Az összességében 83 milliós

fejlesztés, 4.160 ezer forintos önerő igényének támogatási

kérelméről szól a határozat. 

A Képviselőtestület a rendkívüli testületi ülés negyedik

napirendi pontja keretében a "Turisztikai célú kerékpárút és

kerékpáros létesítmények kialakítása Tokajhegyalján" című

pályázat benyújtásáról döntött. A tervezett fejlesztés Tarcal és

Tokaj települések közös beruházásában, Tarcal község gesz−

torságával a két település közötti kerékpárút megépítését

irányozza elő. 

A fejlesztés prognosztizált összköltsége 245 millió forint, s az

elnyerhető támogatás a költségek 100%−a. 

Végezetül a Képviselőtestület egy 8184 m2 nagyságú önkor−

mányzati tulajdonú termőföld haszonbérbe adásáról döntött.

Az ülések jegyzőknyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetők. 

Születés:
− Kiss József 2012.09.13

Szülei: Kiss Noémi

Tóth József

− Urbán Dzsenifer 2012.09.21

Szülei: Lakatos Viktória

Urbán János

− Kosárkó Fanni  2012.09.28

Szülei: Burján Zsuzsa

Kosárkó Norbert

Nagyné Csengeri Gabriella és

Nádasdi Judit Védőnők                       



                                                      Tarcali Hírek                                                     3

Kiadja: Tarcal község

Önkormányzata      Szer−
kesztőség: Hatputtonyos

Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008   Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László

Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.   Tel: 46/416−226          

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  2012. november 21.

Tarcali Hírek

A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei

Kormányhivatal Munkaügyi Központja
2012. november 28−án (szerdán)

„Szabad a pálya…!” címmel

Pályaválasztási Kiállítást és Képzési Börzét

Szervez Szerencsen.

A kiállítás helyszíne: Kulcsár Anita Sportcsarnok, Szerencs,

Rákóczi út 100.

A rendezvény keretében a közép− és felsőfokú oktatási

intézmények, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli

képzőintézmények mutatkoznak be. 

A kiállítás nyitvatartási ideje:

2012. november 28−a (szerda): 10.00 − 18.00 óráig

A kiállítás célja, hogy komplex információt nyújtson az

iskola− és pályaválasztás előtt álló általános és középiskolai

tanulóknak és szüleiknek, pályakezdőknek, pályakorrekció

előtt álló felnőtteknek és az álláskeresőknek.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

FELHÍVÁS
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

szóló 41/2010.(II.26.) Kormányrendelet 2013. január 1−től

kötelezővé teszi a 4 hónaposnál idősebb ebek mikrocsippel

történő ellátását. 

Amennyiben az eb gazdája ezen kötelezettségét elmulasztja,

úgy ezt a jegyző és a magán−állatorvos köteles jelenteni a

Járási Állategészségügyi Hivatalnak. 

Fentiekre figyelemmel felhívom valamennyi érintett eb tartó

figyelmét, hogy mielőbb gondosodjon kutyája mikrocsippel

történő ellátásáról!

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

Tokaji Szüreti Nap
A Tokaji Szüreti Nap keretén belül a szüreti felvonulást

követően ünnepélyes keretek között a Tokaj−hegyaljai

települések jelképesen összeadják a szőlőt és az aszút. Az

összeadott alapanyagból a Tokaj Kereskedőház készíti el

a Polgármesterek Borát. Reméljük az idei bor finomra

sikeredik. Minden éven településünk valamely vezetőjét

elkíséri az adott év települési borkirálynője. Idén  Iglai

Vivien kísérte el Szilágyi Péter alpolgármester urat. Ők is

hozzátették a Tarcalról vitt szőlőt és aszúszemeket.

Felvételem ezen eseményt örökíti meg.       D.A.

Emlékünnepség '56
Az 1956−os forradalom 56. és a Köztársaság kikiáltásának 23.

évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen

készült a felvétel. Az ünnepi beszédet főtisztelendő Szűcs

Zoltán tarcali plébános mondta. Ezt követően a 8KOR

Színház /Sárospatak/verses−zenés irodalmi előadását láthatta

a közönség. A csendet szinte hallani lehetett előadás közben,

oly figyelemmel kísérte a közönség a rendkívül szuggesztív

előadást. Hatalmas élmény volt! Köszönjük! Ezt követően a

Hősi halottak emlékparkjában helyeztük el az emlékezés

virágait.   

A 8KOR Színház tagjai a megyei ünnepség keretén belül

„Alkotói Díjat” vehettek át eddigi tevékenységük elis−

meréséül a B.A.Z. Megyei Közgyűlés határozata alapján.

Gratulálunk! D.A.

HIRDETMÉNY
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi

fordulója kiírásra került.

A pályázat benyújtásához szükséges a tájékoztató a

Polgármesteri Hivatal Titkárságán szerezhető be.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásá−

nak módja megváltozott.

A benyújtási határidő: 2012. november 23.

Polgármesteri Hivatal

„Soha ne félj kimondani azt, amiről egész 
lelkeddel tudod, hogy igaz.” 

(Márai Sándor)
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Tisztelt Tarcaliak!

Többek kérésének teszek eleget akkor, amikor a község nyil−

vánossága elé tárom a Tarcali Római katolikus Egyházközség

fejlesztési tervét.

A gondviselő Isten kegyelméből és több mint fél éves előkészítő

munka eredményeként, folyó év október 1−én, pályázatot nyújtot−

tunk be az Új Széchenyi Terv keretein belül.

A fejlesztés célja, hogy az egyházközség tulajdonában lévő, jelen−

leg használaton kívüli, egyre romló állagú ingatlanokat felújítva

ismét a közösség használatára bocsássuk.

Terveink szerint a „Monoki” Iskolaként ismert ingatlanban zarán−

dokszállást, a „Kerekes” iskolaként ismert ingatlanban csillagvizs−

gálót és planetáriumot, a plébánia épület alagsori részében lévő,

korábban szőlőfeldolgozásra használt helységben pedig, egy−

házművészeti kiállítást és interaktív műhelyt szeretnénk kialakítani.

Terveinkben szerepel még a templom kertben egy keresztúti stáció

sorozat felállítása, a templom dombon lévő üres telekre pedig nem−

zeti kálváriát és harangjátékot felállítani.

Fontos mindannyiunknak látni, hogy a fent ismertetett fejlesztés

megvalósítása nem csupán a Tarcali Római Katolikus

Egyházközség, hanem az egész település, minden itt élő ember, sőt

Tokaj Hegyalja jól megfontolt érdeke.

A félreértések elkerülése végett a pályázatot az Egyházközség még

nem nyerte meg! Jelenleg a pályázat elbírálása folyik. Pontosan

ezért fontos és kérem, hogy mindannyian imádkozzunk a pályázat

sikeréért! Magyarok Nagyasszonya és a magyar szentek közben−

járására kísérje Isten bőséges áldása egyházközségünk terveit.

Tisztelettel:  Szűcs Zoltán plébános

Megnyílt a Tokaji Fűzfonó
A Tokaji Fűzfonót a Magyar Málta Szeretetszolgálat

hívta életre azzal a céllal, hogy a térségben élő tartós

munkanélküliek helyzetén változtasson TÁMOP−

5.1.1−09/7−2010−0025 kódszámú „Integrált esély−

teremtő és foglalkoztatási program a Tokaji

Kistérségben” címmel. 

A vesszőfonásnak hagyománya van, amelyet az is

felértékel manapság, hogy a fenntarthatóság jegyében

megújuló anyagokat használ. Az újonnan alakult

Tokaji Fűzfonó a 21. századi technológia és a ha−

gyományos fonási technika ötvözésével hosszú életű,

örök darabok gyártását tervezi. A családok kertjeiben,

a borászatokban, a köztereken és a mindennapokban is

sokrétűen használható tárgyak idővel elterjedve a

Tokaji borvidék jellegzetességévé válhatnak.

Most éppen egy fejlesztő csapat dolgozik azon, hogy

kiterjessze a vesszőfonás technikai lehetőségeit. Így

nagyobb méretű, és az eddigieknél különlegesebb for−

mák megvalósítása előtt is megnyílik az út.

Addig is bő választék várja főleg klasszikus fonott

termékekből a látogatókat a Bocskai u. 37−ben. A

különféle kosarak között akad biciklis kosár is, melyet

akár a biciklihez igazítva is elkészítenek. Közkedvelt

termék a kerti kuckó, amelyet imádnak a gyerekek. Az

italtartó kosarak jól használhatóak a borvidéken és

környékén. A Fonó kint van minden hónap második

vasárnapján a Sárga Borház melletti  termelői és

kézműves Tokaj−Hegyalja Piacon is 10−től délután 4

óráig. 

„A jó bornak nem kell cégér” − mondják. A fonóbeliek

is ezt vallják. Abban bíznak, hogy akik egyszer megis−

merik, mindig vágyni fognak az itt készített darabokra.

A csodálatos, kényelmes, intelligens tárgyak örömet

szereznek majd tulajdonosaiknak és hírnevet a

Fűzfonónak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Elérhetőség:

http://fuzfono.hu, webáruház:

http://fuzfono.hu/webaruhaz

3910 Tokaj, Bocskai út 37.

Senior Országos Rapid Sakkverseny Tarcalon
Negyedik alakalommal került megrendezésre a Polgármester Kupa

Tarcalon. A BAZ Megyei Sakkszövetség és Tarcal község Önkor−

mányzatának közös rendezésében és szervezésében zajlott a meg−

mérettetés. Két korcsoportban − 50 év felett és 60 év felett− ver−

sengtek október 22−én a sakk szerelmesei. A pénzdíjas agytornára

57 fő nevezett. Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek sakktudorok.

Hét fordulóban mérték össze szellemi erejüket a versenyzők. A

pénzjutalom mellett aszúborokat és bor−különlegességeket is haza−

vihettek a helyezettek. 

A szellemi torna végeredménye:  "A" csoport −50 év fölött: 1.

Manajlovic Sava Szerbia, 2. Ács Gábor  Miskolc EMESE, 3. Sallai

János Mezőkövesd SE, 4. Dosztán János Újszász VVSE 5. Dr.

Herceg Tibor SSASSE

"B"csoport − Senior  60 év fölött: 1. Nagy Kálmán Berentei Sakk−

Kör SE, 2. Dr. Kende György Biatorbágyi SE 3. Palla György

Balatonfüredi SC, 4. Orbán Zoltán Tiszaújvárosi SC, 5. Zsíros

Sándor FETEVIZI VSE  Különdíjak többek között:  Legjobb

Tokaj−hegyaljai: Balogh Imre Szerencs VSE

B.A.Z. Megyei Senior Rapid egyéni Bajnokság: BAJNOK: Nagy

Kálmán Berente  2. hely: Orbán Zoltán Tiszaújvárosi SC 3. hely:

Dr. Lőrincz Ottó Berentei SE (képünkön)

A rendezvény tarcali támogatói: Andrássy Pincészet, Dorogi

Testvérek Pincészete, Gr. Degenfeld Szőlőbirtok,  Páll Pincészet,

Szedmák Pince, Tarcal Község Önkormányzata értékes

aszúborokkal járult hozzá a díjazáshoz.

Részletes eredménylista a www.borsodchess.hu internetes oldalon

olvasható.                                                                         D.A. 

Valamennyi rendezvényről készült fotó megtekinthető 

facebook oldalamon: Drozda Aranka
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Bozsik Kupa 2012/2013 őszi fordulók

Iskolánk tanulói idén is részt vesznek a Bozsik kupa programban.

A Bozsik program, amely végig kíséri az egész tanévet, tulaj−

donképpen a futball utánpótlás nevelésével foglakozik, egészen

óvodás kortól 8. évfolyamig.  Az egyesületi Bozsik programban

csak alsó tagozatos és óvodás gyerekek vehetnek részt. Az

intézményiben alsósok és felsősök, fiúk és lányok egyaránt, de

csak azok, akik nincsenek leigazolva a helyi  futball−klubba. A

gyerekeknek az MLSZ által kiállított versenyengedély szükséges

ahhoz, hogy részt vegyenek ezeken a mérkőzéseken, valamint

előírás a kötelező sportorvosi vizsgálat, épp úgy, mint a nagyoknál. 

Szerencs körzetében részt vevő települések csapatai: Szerencs,

Tokaj, Megyaszó, Tarcal, Mád, Tállya. A gyerekek élvezettel

vesznek részt ezeken a mérkőzéseken és várják is a fordulókat. A

tavalyi évben kiemelkedően szerepeltek tanulóink, az összesítés−

ben az U 9 megnyerte a bajnokságot, az U 11 harmadik helyezést

ért el.  A meccsek A és B pályákon egyszerre zajlanak, vagyis 5

pályán megy egyszerre a mérkőzés. Nincsenek bírók, csak

játékirányítók, a gyerekeknek maguknak kell ismerni a szabá−

lyokat. Természetesen könnyített szabályok vonatkoznak a

kisebbekre. A meccsek végén, nem érmeket kapnak, hanem min−

den gyerek jutalma egy db csokoládé.

Köszönetet mondok a helyi önkormányzatnak, hiszen minden

alkalomra ideadja a személyszállító kis buszt, amivel Szerencsre el

tudunk utazni és így nem kerül  a TDSE (Tarcali Diáksport

Egyesület) pénzébe az utazás.

Az őszi forduló szeptember elején kezdődött,  már két kupán túl

vagyunk, mire ez az újság megjelenik, lehet, hogy a harmadikon is.

(amelynek időpontja, az őszi szünet első napja hétfő 1 óra)

Bozsik Kupa 2012/13 Ősz 2. forduló Versenyeredmények

U 9: Tarcal − Szerencs 1−2; Tarcal−Tokaj 0−0; Tarcal−Megyaszó

2−0; Tarcal Mád 2−0, Tarcal−Tállya 4−0.

U 11: Tarcal − Szerencs 0−0; Tarcal−Tokaj 2−0 Tarcal−Megyaszó

0−0, Tarcal− Mád 1−0; Tarcal Tállya 2−1.

Lovasné Tóth Judit testnevelő

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT 3915 TARCAL, FŐ U. 55. 

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

Nyitva tartás  : Bejelentkezés alapján alakul! Hétfő:  09:00 − 17:00  Kedd, Szerda, Csütörtök:   11:00 − 18:00

Péntek:   09:00−−  18:00  Szombat:   09:00 − 13:00 Árak: Férfi,gyerek vágás: 900 ft./ Női vágás+szárítás rövid:

1900 ft, közepes: 2000 ft.,hosszú: 2100 ft./ Stb.   Extra szolgáltatások: − Hőillesztéses hajhosszabbítás  − Brazil keratinos végleges hajki−

egyenesítés − Keratinos  hajszerkezet újraépítés   HAJAT FELVÁSÁROLOK (40CM−TŐL) ! Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06

20 473  9052   AZ ÜZLET HAMAROSAN (NOVEMBER  VÉGE KÖRÜL) KÖLTÖZIK A FŐ ÚT 34. SZÁM ALÁ, A RÉGI

"PÓKA" ÓRA ÉS ÉKSZER SZAKÜZLET HELYÉRE!

A Tarcali Hitvallás, 450 év

távlatából
Tiszáninneni Református Egyházkerület őszi lelkész−

presbiteri konferenciáján október 20−án, Tarcalon rend−

kívüli közgyűlés során emlékeztek az 1561. és 1564. évi

részzsinatokra, illetve a Tarcali Hitvallás elfogadásának

450. évfordulójára. Az Egyházkerület minden tájáról,

mintegy 700 résztvevő érkezett a tarcali református

templomba és környékére, hogy emlékezzenek azokra

az elődökre, akik 450 évvel ezelőtt a református keresz−

tyén hit alapvető kérdéseiről tusakodtak."Változó vilá−

gunkban elmondhatjuk, hogy hitvallásainkban, szívünk

szándékában azon az úton járunk, mint Atyáink. Négy

és fél évszázada itt, ezen a helyen azt vallották: egyedül

Isten, és senki más. Mi, a 21. században élő utódok csak

akkor tudjuk ezt a hitvallást megtartani, ha korunk

kihívó kérdéseire felelős őrállóként a magunk helyén

ugyanezt valljuk" − fogalmazott Csomós József püspök

/kép/. A prédikációt követően Kovács Attila, a házigaz−

da tarcali református egyházközség lelkipásztora a

gyülekezet történetét ismertette, majd felkérte Ábrám

Tibor főgondnokot a rendkívüli közgyűlés megny−

itására.   Baksy Mária esperes az Abaúji−, Szőnyi Tamás

esperes a Borsod−Gömöri Egyházmegye, Hajdú Ferenc

esperes−helyettes az Egervölgyi−, Börzsönyi József

pedig a Zempléni Református Egyházmegye nevében

köszöntötte a vendégeket. Tarcal község nevében a

település polgármestere, Baracskai László szólt, majd a

jelenlévők fennállva, Szűcs Endre püspök−helyettes

vezetésével ünnepélyes nyilatkozatot fogadtak el. 

(Teljes beszámoló www.tirek.hu/tarcal honlapon

olvasható)

Kojsza Péter
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Őszi hagyományőrzés az óvodában
Hagyományőrzésként szeptember utolsó hetében az óvodások

megismerkedtek a szüreteléssel és a szőlő feldolgozásával. A fecske

csoport Kovács Attila szőlőjében, míg az Őzike és a Nyuszi csoport

Vinnai Károlyék szőlőjében szüretelhetett. Minden feltételt biztosí−

tottak a szőlőszedéshez. (vödrök, ládák)

A szőlő feldolgozását a Karcsi bácsiék udvarán figyelhették és

tapasztalhatták meg a gyerekek. Érdeklődve nézték a bogyózó gépet,

a prést, a hatalmas kádakat, tartályokat és kóstolhatták a mézédes

mustot. Jó házigazdához méltóan enni−innivalóval is megkínáltak

mindenkit, majd ajándékba egy−egy üveg mustot kapott minden ott

lévő gyermek. 

Októberben a Teréz−napi Must Ünnepen (Borfalu) a Méhecske cso−

port is megtekinthette a szőlő feldolgozásának folyamatát.

Az óvodában közös verseléssel, énekléssel és táncházzal zártuk a 

szüreti projektet.

Népmese napja a Nyuszi csoportban
A Magyar Olvasástársaság 2005 tavaszán felhívással fordult minda−

zokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő

bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a

kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. − Benedek Elek

születésnapja − legyen a népmese napja. A népmese napját első ízben

2005. szeptember 30−án rendezték meg. A nap célja, hogy a

könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó

szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a

napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar,

mind más népek meséi felé. A népmese napja alkalmából 2012.

szeptember 28−án délelőtt az ERKE tagjai: Ádám Laura, Varga

Gréta, Palik Szilvia és Palik Zoltán meséltek és játszottak a Kikelet

Napközi Otthonos Óvoda Nyuszi csoportjába járó gyerekeknek. A

szülőket sem hagytuk ki az eseményből, kitölthettek egy mesetotót,

amelyből megtudhatták mennyire vannak otthon a mesék világában.

A délelőttön készült fényképek megtekinthetők az erke.hu honlapon.

Újabb virágokat kaptunk óvodánk aulájának díszítésére, otthonossá

tételére. Köszönjük Vinnai Károly Képviselő úrnak és feleségének,

valamint Lukács Renátának és családjának a szép nagy cserepes

virágokat.

Bűdi Zsoltné és Palik Szilvia óvodapedagógusok

Szabó József és Szabó Józsefné, sz. Bányai Julianna

50 évvel ezelőtt, október 20−án fogadtak egymásnak

örök hűséget.

Ebből az alkalomból két lányuk, 5 unokájuk és 2

dédunokájuk köszöntötte őket.

További sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Sápi Ferenc és Sápi Ferencné (Szerbina Piroska)

Aranylakodalmatok alkalmából ezzel a képpel

szeretnénk még emlékezetesebbé tenni ezt a napot:

Szeretettel: 4 gyermeketek és családjaik!

50 éves házasok

Őszi Konyhabútor Akció!!!!
Októberrel kezdetét vette  az AKCIÓ!

Ha megunta vagy kidobná régi, elavult 

konyhabútorát, most itt van erre az alkalom!

Az árak máshol és itt!

− Kiszállás, felmérés, tanácsadás min. 5.000 Ft

ITT CSAK ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSVAN!

− Árajánlat készítés  min: 6.000Ft − ITT −3.500Ft

− A bútor legyártása/fm − min: 22.000Ft

ITT 15.500 FT

− Helyszíni munka − min: 4.000 Ft

ITT EGY KOMPLETT BESZERELÉSI 

DÍJ VAN: 7.500 FT

− Tömör fa ajtófrontok − min: 25.000 Ft/nm

ITT 18.500 Ft/nm−től

Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!

Kérjen árajánlatot és cserélje le régi bútorát!
Cooper& Taylor Kft.

Bodnár Zoltán 06−70/365−4501

Honlap: www.faablakgyartas.hu

HIRDETESEK
ELADÓ Tarcalon tégla építésű 2 szoba, előszoba, konyha, fürdő−

szobás, gázkonvektoros kertes ház, melléképületekkel. Ár: 2.5 milló

Ft  Érdeklődni: 06−30/547−48−17 számon. 

ELADÓ Solcé cseh építésű páncéltőkés zongora  Ára:130 eFt

valamint hullám pala 16 db, 110 x 160 cm méretű. Ára: 35 eFt

Tel. szám: 47/380−557
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a november hónapban névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:
november 1.: Marianna

november 5.: Imre

november 11.: Márton

november 19.: Erzsébet

november 22.: Cecília

november 25.: Katalin

november 30.: András

NOVEMBERI ÜNNEPEINK
November 1.: Mindenszentek napja. Ezen a napon

emlékezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint

nem szerepelnek az egyházi naptárban.

November 2.: Halottak napja. Az ünnep a IX. század

óta kötelező az egész katolikus egyház számára.

Mindkét nap a halottakra való emlékezés napja. Azt a

hetet melyre a Halottak napja esik halottak hetének

nevezik. Szokás ilyenkor a temetőbe, elhunyt család−

tagok sírjához kilátogatni, a sírokat rendbe tenni, gyer−

tyát, mécsest gyújtani. A lámpát égve hagyták sok

helyen, hogy a hazalátogató lélek szétnézhessen. Ahány

halottja van a családnak annyi gyertyát kell gyújtani.

November 3.: A magyar tudomány napja. 1825−ben

ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét

Széchenyi István gróf a Tudományos Akadémia

létesítésére.

November 4.: Az emlékezés napja Magyarországon.
Az 56−os forradalom és szabadságharc elesett hősei és

áldozatai előtt tisztelgünk ezen a napon.

November 7.: Nemzetközi rákellenes világnap.
November 11.: Szent Márton ünnepe. A tél kezdetét

jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a pász−

torok a tavaszi− nyári időszakban rájuk bízott jószággal,

és a gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítás−

sal összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az idősza−

kra.  Ezen a napon hagyományosan libát ettek.

November 13.: Cukorbetegek  napja. Fredrick Grant

Banting, az inzulin feltalálójának születésnapja.

November harmadik hete: a magyar népdal és nép−

költészet hete.

November 17.: Füstmentes Nap. 
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja.
November 22.: A magyar közoktatás napja. 
November 25.: Magyar labdarúgás napja. 
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

November 27.: A magyar véradók napja. 
A Nobel−díj alapításának napja. A híres kémikus,

Alfred Nobel a robbanóanyagok kifejlesztésével, a

tudomány ipari alkalmazásával szerzett vagyonából

nemes célú alapítványt hozott létre. 1895. november 27−

én kelt végrendeletével egyszerre állított emlékművet

önmagának és tett szolgálatot az emberiségnek.

Rendezvények− Programok
2012. november hónapban

Október 27. 16 h  NAGY ISTVÁN kiállításának megnyitój

Nyitva: november 24−ig munkanapokon: 10 − 16 óráig

November 6. 10 − 12 h  Zempléni Hulladékkezelő Kht.

fogadóóra  Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4. 

November 24. 15 óra Idősek köszöntése − műsoros vacsoraest 

Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és

www.tarcal.hu oldalon.

További információ: Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01;

47/380−177; 47/580−008

A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a facebook

internetes oldalamon. 

K.D.A

Teréz−napi Must nap
A tarcali hagyományos őszi programon több érdekes tevé−

kenységet kínáltunk a látogatóknak. Kipróbálhatták a szőlő

darálását, meghúzhatták a szőlőprést a szőlész szakkör koor−

dinálásával. A kicsöpögő mustot is megkóstolhatták az ér−

deklődők. Erdőbényéről érkezett Hotyek Attila kádármester

mutatta be, hogyan is készül el egy igazi hordó. A bőségko−

sár, könyvek, kiadványok, a tokaji borvidék térképe megte−

kintése egészítette ki a gyakorlati tevékenységet.  Időszaki ki−

állítás is színesítette a programot. Borsos István szobrászmű−

vész kisplasztikáit is megcsodálhatták, megtekinthették a lá−

togatók. A finom must mellé szőlőt és pogácsát kínáltunk

vendégeinknek. Igazán szép őszi napon gyermek és felnőtt

számtalan élménnyel gazdagodhatott.                       D.A.

KÖSZÖNÖM!
„A boldogság nem abból áll, hogy fogyasztunk, hogy sikereink

vannak, hogy tapsolnak nekünk, hogy egymás fölé kerekedünk

− a boldogság abban áll, hogy jót teszünk.”           Böjte Atya

Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani Szilvásiné

Katalinnak és lányának Szilvási Katalinnak, Szopkó

Kincsőnek, Andrássy Bettinának, Sipos Gábornak, Szakál

Miklósnak és édesanyjának Editnek, Kovács Balázsnak

valamint Kovács Krisztiánnak, mert kulturális rendezvényeink

állandó és önzetlen segítői, közreműködői. Köszönöm a

munkájukat! Erőt, egészséget és sikereket kívánok

magánéletükben!

Kné Drozda Aranka
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2012. október 13−án került megren−

dezésre az I. Tarcali Sportbál.

Nagyszerű hangulatban, egészen

reggelig tartott a mulatság.

Fantasztikus műsort láthattunk a

Harlequin TSE jóvoltából. Ezt követte

a finom vacsora. Éjfél előtt volt a

tombola húzás, ahol a kedves felaján−

lóknak köszönhetően értékes ajándék−

tárgyakat lehetett nyerni. A Hobby

Band zenekar szünet nélkül húzta a

talpalávalót, így reggelig roptuk a tán−

cot.  Köszönjük a  a támogatást és a

felajánlásokat. A bál támogatói:

Baracskai László polgármester úr,
Kovács Zoltán jegyző úr, Harlequin
TSE, Gold Dance Club TSE, Butta
László, Lovas Ferenc és Lovasné Tóth
Judit, Csacsa Gumiszervíz, Szaszák
Tüzép, Magazin Üzletház,
Háziasszonyok Boltja, Varga
Méhészet, Mező László, Bűdi Zsolt,
Géczi András, Zborai György, Netty
Zöldség Gyümölcs Vegyeskereskedés,
Matyisák és Vízkeleti Pince, Kovács
Attila és fia, Hornyák István, Csatlós

Zoltán, Kádas Jánosné, Hunkó
Sándorné, Sárosi Ferencné, Oleksza
Lászlóné, Horváthné Oleksza Tünde,
Dorogi Zsolt és Dorogi Zsuzsa, Mile
Sándor és Mile Sándorné, Kiss Sándor,
Csikai György és Csikai−Kiss Cecília,
Minczér Diana, Csikai György és
Csikai Györgyné, Soltész Gábor,
Andrássy Rezidencia Wine&Spa. 
Külön köszönet Horváthné Oleksza
Tündének a lelkes segítségért,

mellyel nagyban hozzájárult a bál

sikeréhez, valamint a focista lányok−

nak, illetve Antóniné Margónak és

Bánóczki Icának, akik szintén sokat

segédtkeztek.  

Jövőre−veletek−ugyanitt! 

Csikai−Kiss Cecília és Csikai György
*

Az U−19 es csapatot és Csikai György

edzőt külön meg kell dicsérni! Nem

csak az előkelő 3. helyezés miatt,

hanem a példás hozzáállásukért, amit

ebben a nehéz helyzetben nyújtanak. A

felnőtt csapatot (akik jelenleg a 14.

helyen vannak) hetekkel ezelőtt

néhány, idegenből igazolt játékos cser−

ben hagyta.  Így hétről−hétre velük kell

kiegészíteni a felnőtt keretet, hogy

egyáltalán ki tudjanak valahogy állni.

Köszönet a példás hozzáállásukért! 

Sztankovics Zoltán kapusunk azonnali

műtéten esett át, mert felkartörést

szenvedett az Erdőbénye elleni

mérkőzésen. Ezúton kívánunk neki

gyógyulást és minél hamarabbi teljes

felépülést.

Soltész Csaba  elnök

AZ ELŐZŐ LAPZÁRTA ÓTA

JÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK:

7. forduló: Hollóháza –  Tarcal  1−0   

U 19  4−1

8. forduló: Tarcal – Erdőbénye 2−7  

U 19  1−0

9. forduló: Tiszakarád – Tarcal 5−1  

U 19  0−2

A csapatok állása a tabellán:

Felnőtt: 14. TFC  9  1 1 7  15−27  4

U 19:  3. TFC  3  6 0 3  24−15  18

HAJRÁ TARCAL!

S P O R T

Női labdarúgó csapat alakult Tarcalon! A hölgyek

lelkesen látogatják az edzéseket. A tervek szerint

jövőre  − ha a lelkesedés megmarad − beneveznek a

megyei bajnokságba. Képünkön a csapat néhány tagja

látható edzőjük társaságában

Idén ötödik alkalommal került megrendezésre az emlékfutás.

A nevezést követően ünnepséggel és koszorúzással adóztunk

az aradi hősök emléke előtt. 24 versenyző nevezett a

versenyre. 16 fő teljesítette az egy km−es távot. Minden célba

érkező ezen eseményre készített kitűzőt kapott ajándékba.

Az 5.5 km−es távon nyolcan indultak el. Valamennyien tel−

jesítették. A legfiatalabb versenyző Hajdú Bettina − 10 !

éves− 5.−ként ért a célba. Valamennyi helyezett érmet és

tárgyjutalmat vehetett át. 

Eredmények: 

1 km − Cél: Amfiteátrum Teljesítette: 16 fő Legfiatalabb

futó: Németh Nikolett Tarcal;

Legidősebb futó: Kovács Attila Miskolc

5.5 km−es táv − Cél: Tokaji Tv adó −

Kopasz − hegy csúcs

18 évnél fiatalabb:  Hajdú Bettina 2002.

04. 26 Hajdúböszörmény (képünkön)

19−45 év:   

1. Tölgyesi Tamás (1993) Nyíregyháza

(jobb oldali képünkön középen)

2. Tihor Csaba (1976) Nyíregyháza (a képen jobbra), 3.

Farmosi Imre 1969.10 04. Miskolc (képen balra)

50 év fölött  Férfiak: 1. Moravszki János (1958)

Nyíregyháza, 2. Pallos Zoltán (1955) Miskolc, 3. Kovács

Attila (1951) Miskolc − legidősebb Nők: Fodor Anna (1956)

Sárospatak

Gratulálok! Remélem jövőre többen részt vesznek e nemes

versengésben.                                                          D.A.

Jubileumi Aradi Vértanúk Emlékfutás


