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TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. július, XIX. évfolyam 7. szám
A hónap igéje: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek.”
/Mk4.24b/

Július − Áldás hava
Július hónapunk a hetedik a sorban. A rómaiaknál az ötödik volt
/nevében is/, amíg Antonius javaslatára a szenátus Julius Ceasar nevét
adta az ötödiknek. Na, ez a talpnyalás az óta is ott van a képzeletbeli
Guiness rekordok csúcsán. Nevezik egyébként sok helyen Szent Jakab
havának, vagy Nyár−hónak.
A második napja − jeles napként jegyzik, Sarlós Boldogasszonyé. Ez
a nap a búza aratásának kezdete. Talán emiatt is van időnként vita, hogy
melyik az igazi? Péter Pál, vagy ez? Nos fölösleges vitatkozni, mind−
kettő igaz. Az aratás az általános gabona betakarítást jelzi, míg a
búzaaratás a búza, vagyis a „Kenyér” aratásának kezdete.
Július általában a nyár legmelegebb hónapja, de egyben a legzivataro−
sabb is. Úgy látszik az idén inkább az utóbbi volt jellemző, ami szeren−
csére bennünket azért elkerült. Istennek hála! De hát elég zivataros és
szeszélyes az életünk a mai világban. Ha kinyitom az újságot, belenézek
a tévé műsoraiba, ritka esetben kapok választ kérdéseimre.
Még jó, hogy ott a Bartók rádió, ahol megnyugtató, régi zene szól. Ami
kiállta az idők próbáját, és klasszikussá vált. Vajon a mi világunkban
elérhető−e ez a klasszikus, nyugodt, megnyugtató időtálló áramlat?
Egyelőre azt látjuk, mindenki mondja a magáét, az értelmes kérdések és
válaszok valahogy elúsznak az éterben.
Van egy latin eredetű szó, melyet ha alkalmaznánk, valószínűleg más
irányt venne fel a saját, a közösség, az ország, a világ élete. Ezt úgy
hívják: kompromisszum, vagyis a kölcsönös engedmények alapján
létrejött megegyezés.
Ez nem megalkuvást jelent, hanem a közösségi lét egyetlen, „megél−
hetési módját” jelenti. Valójában a kompromisszum egy erkölcsi töltésű
kifejezés. Azt jelenti, hogy a felek a cél elérése és a közérdek javára
készek egy közös járható utat keresni. Ebben úgy az egyes embernek,
mint a közösségnek alkalmazkodni kell a természeti, történelmi, szo−
ciális miliőhöz. Azaz, érdekeit mások érdekeivel, céljait mások cél−
jaival, elveit mások elveivel össze kell hangolni! Napjainkban sorra azt
tapasztaljuk, hogy a humánum, a szolidaritás, az igazság, az erkölcs,
mint zsinórmérték eltűnik a mindennapokból. Pedig észre kellene venni,
hogy nem fölöttünk lebegő eszmény és mérce ez, hanem a legreálisabb
követelmény számunkra. Miért? Mert gyarló világunkban csak e mér−
cének a személyes vállalása ad értelmet és értéket a létezésnek és így
válhat társadalmat és nemzetet formáló erővé.
Büszkén valljuk a természettudományok forradalmát, és élvezzük az
ebből eredő anyagi előnyöket. De vajon, a jelenlegi társadalmi és
nemzeti adottságaink ismeretében milyen reális indokkal akarjuk hinni,
hogy erkölcsi forradalom nélkül képesek leszünk élni és életben marad−
ni? Nem hiszem, hogy ezt a súlyos kérdést a mai válságos időszakban
meg lehet kerülni, és válasz nélkül hagyni.
(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Többet ér egy száraz falat
békességben, mit egy hússal teli
ház, ahol perpatvar dúl.”
Biblia, Példabeszédek 17/1

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület 2012. június
27−i ülésén történtekről
A Képviselőtestület 2012. június 27−
én megtartott ülésén módosította a az
Önkormányzat 2012. évi költ−
ségvetéséről szóló rendeletét, valamint
éven
belüli
folyószámlahitel
felvételéről is döntött, és a képviselők
megvitatták a Klapka György
Általános Iskolában végrehajtandó lét−
számcsökkentést.
Sor került a település szociális
helyzetéről szóló beszámoló megvi−
tatására, mely során a testület tagjai
megállapították, hogy évről−évre
nehezednek az itt élő, hátrányos szo−
ciális helyzetű családok, személyek
életkörülményei, és ez egyre nagyobb
terhet ró az önkormányzati szociális
ellátó rendszerre.
A Képviselőtestület az UVATERV
Zrt. kérésére állást foglalt a tervezett
vasúti átjáró áthelyezéséről, illetve
úgy döntött, hogy érdeklődés
hiányában a 2012. évi Országos
Borkirálynő választást lemondja.
A testület tagjai Az „Országos
Egyesület a Mosolyért” közhasznú
egyesület részére 50.000 Ft támogatást
nyújtott a Miskolci Gyermekkórház
számára beszerzendő újraélesztő
készülék megvásárlásához.
Az ülésről készült jegyzőkönyv
elektronikus formában a Községi
Könyvtárban megtekinthető.
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Július − Áldás hava
(Folytatás az 1. oldalról)
Mikor a fenti gondolatsoron tűnődtem, kezembe került
a 122. Zsoltár egy mondata, miszerint „Legyen békesség
falaidon belül.” − a zarándokok áldáskívánása ez. Az
ihletést a szépen épített város /Jeruzsálem/ fenséges
látványa adta.
Tudjuk, ez csak akkor igaz a falakon /falun, városon,
országon, nemzeten/ belül, ha az emberekben, belül a
szívekben is békesség van. Háborgó lelkek, egymás ellen
feszülő indulatok előbb−utóbb csatatérré teszik a külvilá−
got.
A bensőleg megtisztult élet, a szív nyugalma, a lélek
békessége teremthet csak békességet a faluban, város−
ban, országban, nemzetben. Ezt ajánlom minden szinten,
mindenkinek. Akkor nem csak szólam, vagy… „2.0−ás
terv” lesz a megújhodás, hanem valóság.
Áldás havában e reményben idézem tovább a 122.
Zsoltárt. „Testvéreimért és barátaimért mondom,
Békesség Neked!”

Baracskai László
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
2012 JÚNIUS
Születések:
− Buza Hanna 2012.06.04
Szülei: Mics Katalin
Buza Gábor
− Szilágyi Csilla Luca 2012.06.05
Szülei: Sándor Judit
Szilágyi Péter
− Lakatos Eliza 2012.06.07
Szülei: Mata Mária
Lakatos Tamás
− Lakatos Melissza 2012.06.19
Szülei: Lakatos Ilona
Balogh Géza
Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit Védőnők

Házasságkötés
2012. június hónap

HIRDETÉS
Eladó alig használt Jó minőségű több funkciós babako−
csi, sportkocsi, hordozó, etetőszék, kenguru hordozó,
autós babaülés, variálható gyermek kiságy, babaruhák,
overálok, cipők és csizmák, stb.
Érdeklődni: 30/613−2658

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: Hat−
puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja
u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2012. augusztus 21.

Köszönet nyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk
MAJOROS JÓZSEF
temetésén megjelentek és mély gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család

− Tóth György és Rejtő Csilla miskolci lakosok
2012. június 2−án,
− Skara László és Szűcs Friderika tarcali lakosok
2012. június 16−án,
kötöttek házasságot községünkben.

Gratulálunk! Sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Lakatos Zoltán (sz: 1959.)
volt Tarcal Táncsics u. 18. sz. alatti lakos
elhunyt június 6−án,
− Rácz Ferenc (sz: 1951.)
volt Tarcal Kossuth u. 16. sz. alatti lakos
elhunyt június 8−án,
− Csonó Erika (sz: 1977.)
volt Tarcal Kishomokos tanya 1. alatti lakos
elhunyt június 12−én.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Tarcali Hírek
Báthori István Középiskola
Gold Dance hírek
és Szakiskola
Büszkék vagyunk arra, hogy országos szinten is
elismerik munkánkat, eredményeinket. Ennek
köszönhetően a közelmúltban (július 7−én és
július 15−én) két alkalommal is szerepeltünk a
Duna Tévé Bajnokok Gálája című műsorában,
ahová a legjobb eredményeket elérő amatőr cso−
portokat szokták meghívni.
Az egész nyarat végigdolgoztuk, dolgozzuk,
hiszen nincs szabad hétvégénk a sok felkérés
miatt.
Aki szeretné látni gyermekeink munkáját, az
elkövetkező helyi és környékbeli nagy ren−
dezvényeken ott leszünk! Pl. Kisfaludi Anna−
napi Búcsú, Tolcsvai Borfesztivál, Tarcali Nap,
Szerencsi Csokifesztivál.
Már gőzerővel készülünk az őszi versenyekre,
bajnokságokra. Bízunk benne, hogy majd most
sem maradunk le az élmezőnyről, s a már
megszokott szép eredményekkel térhetünk majd
haza!
Hunkó Emese
egyesületi elnök
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Szerezzen érettségit vagy OKJ−s szakképesítést munka
mellett TARCALON
A Báthori István Középiskola és Szakiskola Tarcali
Tagintézménye felvételt hirdeth a 2012/2013−as tanévre esti
tagozatú gimnáziumi és szakközépiskolai oktatásra!
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk 15.00 és
20.00 óra közötti időpontban.
Olyan tankötelezettségi korukat betöltött érdeklődőknek
kínáljuk, akik munkájuk, vagy egyéb elfoglalatságuk mellett
szeretnék az érettségi bizonyítványt vagy az érettségire
épülő választott szakképesítést megszerezni.
Miért érdemes nálunk tanulni?
Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
Családi pótlék vehető igénybe a jogszabályi előírásoknak
megfelelően. Előzetes tanulmányok beszámításával
lehetőséget adunk a tanulmánnyi idő lerövidítésére.
Választható OKJ szerinti szakmák:
− Pénzügyi számviteli ügyintéző
− Gazdasági informatikus
− Műszaki informatikus
Beiratkozás helye és ideje: Klapka György Általános
Iskola 3915 Tarcal, Árpád út 1.
− 2012. augusztus 27−31. 8.00−16.00 óra
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni:
Bártfainé Varga Györgyi
tagintézmény−vezetőtől lehet:
Tel.: 06−30/416−2053 és a
www.bathorikozepiskola.hu címen lehet.

Zenei versenyek
Tehetséges tarcali gyerekek több sikert értek el a külön−
böző zenei versenyeken.
Megyei Zenetörténeti verseny Sátoraljaújhely: III.
hely, Forgó Mónika, Kövesi Regina, Szilágyi Szilvia. Or−
Rezgések és Áramlások
A Szent Iván −éji Vigasság rendezvény nyitánya volt szágos zenei verseny megyei forduló: II. hely Szabó
Szurdoki Judit képzőművész „Rezgések és Áramlá− Fanni, Gresz Tímea, Szilágyi Szilvia. Országos zenei
sok” c. kiállításának megnyitója. Bodnár Ildikó, az verseny megyei forduló: V. hely Bánóczki Fedóra, Rudi
Réka, Szikora László
alkotó húga, nyitotta
Észak−magyarországi forduló: Hajdúböszörmény: III.
meg a tárlatot. Baracskai
hely Szabó Fanni, Gresz Tímea, Szilágyi Szilvia. Az or−
László
polgármester
szágos ének−zenei versenyre 84 csapat nevezett be, ahol
köszöntötte az alkotót és
11.−nek futottak be a tarcali 8. a osztályosok: Gresz Tí−
a vendégeket. Szabó
mea, Szabó Fanni, Szilágyi Szilvia. Több, egyre neheze−
Fanni egy gyönyörű dal−
dő fordulók után jutottak be a Klapka György Általános
lal és Leskó Imre verssel
Iskola tanulói az iszkaszengyörgyi végső megmérettetés−
köszöntötte az alkotót és
re. Köszönet az alpolgármester úrnak, aki segítette a gye−
a megjelenteket. Július
rekek és tanárnőjük utaztatását a verseny helyszíneire.
végéig tekinthetik meg
Klapka György Általános Iskola − Tarcal "kgy1." csapata
az érdeklődők az olaj−
Szabó Fanni 8. o., Szilágyi Szilvi 8. o., Gresz Tímea 8. o.
festményeket és az
Felkészítő tanár: Kovács Józsefné
egyedi
kerámia−ék−
Kovács Józsefné
szereket.
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XVII. TARCALI NAP − előzetes
2012. augusztus 19. Helye: Sportpálya
FŐZŐ verseny −Tokaj−hegyaljai bográcsos ételek
versenye
SPORT versenyek
Kispályás foci; Tréfás Ügyességi vetélkedő
ZUMBA bemutató
Kerékpáros akadály pálya
SZÓRAKOZTATÓ
PROGRAMOK
„Emlékezzünk eleinkre”
Turzul Vezér − Könyves Kálmán király
Helyi csoportok bemutatói
ORSZÁGOS és EURÓPA BAJNOK tánccsoportja−
ink bemutatói
TRIÁL SHOW
MUSICAL Slágerek −
a Pápai Musical Stúdió előadása
Ejtőernyős bemutató
TARCAL BORKIRÁLYNŐJE Választás és koroná−
zás
CIRÁDA koncert − népzene modern hangszerelésben
SZUPER DÁRIDÓ
REFLEX zenekar koncert− A „legendás korszak” el−
sősorban ILLÉS és FONOGRÁF
együttesek dalait hallhatjuk
Tűzijáték
KILLER SURPRISE koncert −
kemény rock a javából
Kísérő programok:
− JÁTSZÓVÁR: arcfestés, hennafestés, csil−
lámtetkó; „EGY PERC és NYERSZ”− ügyességi játé−
kok; rajzolás, festés;
Vidámpark, Kirakodó vásár, Kiállítások, kéz−
művesek
Nyitott Pincék program − borkóstolási lehető−
ség a település számos tradicionális pincéiben

PROGRAMVÁLTOZÁS
JOGÁT FENNTARTJUK!

FELHÍVÁS
idén is megrendezésre kerül a
TARCAL BORKIRÁLYNŐJE VÁLASZTÁS
mely
2012. augusztus 19−én szombaton
a Tarcali Nap keretén belül kerül
megrendezésre.
A jelentkezőknek a szőlővel és borral kapcso−
latos elméleti és gyakorlati tudásukról kell szá−
mot adniuk a szakértőkből álló zsűri előtt.
Az első három helyezett pénzjutalomban
részesül.
A nyertes 1 éven át képviselheti településünket
a rendezvényeken, valamint a 2013. évben
megrendezésre kerülő Országos Borkirálynő
Fesztivál versenyén.
Jelentkezéseket 2012. augusztus 10−ig várjuk
A felkészülésben segítséget nyújtunk!

BOGRÁCSRA
FEL!
Versenyfelhívás
Tarcal község
Önkormányzata
a Tarcali Nap keretén
belül meghirdeti a
Bográcsos ételek főzőversenyét.
A verseny ideje: 2012. augusztus 19. vasárnap
A verseny helye: Tarcal − Spotpálya
Nevezéseket 2012. augusztus 15. 18 óráig vár−
juk a Borfaluban.
Díjazás: Értékes tárgyjutalomban részesítjük
az első három legfinomabb étel készítőit.
A versenyre várjuk egyének és baráti társasá−
gok jelentkezését egyaránt. Hús alapanyagú,
tarcali borral ízesített bográcsos étel elkészíté−
sét kérjük. Felszerelést, alapanyagot, hozzáva−
lókat mindenki hozzon magával. A szakértő
zsűri vasárnap 12.30−tól 13.30 óráig bírálja el a
finomságokat. Eredményhirdetés a Tarcali
Nap rendezvény színpadán aug. 19. 14 óra.

BOGRÁCSRA FEL!

Tarcali Hírek

Európa Bajnok a
HARLEQUIN TSE
2012. június 30−án a III. Látványtánc Európa
Bajnokságon Szlovákiában − LÉVA városában
egyesületünk az alábbi eredményeket érte el:
COLOURS (junior) csoportunk:
BODY TALK (hip−hop) koreográfia 1. hely
ADELE (latin mix) koreográfia 2. hely
KÓCBABÁK (nagyok) csoportja:
STREET DANCE (hip−hop) koreográfia 3. hely
LATIN FEVER (latin mix) koreográfia 4. hely
Köszönjük koreográfus−oktatóinknak, Mihály Vikinek és
Ködöböcz Sándornak első EB részvételünk eredményeit!
Köszönet a szülőknek, támogatóinknak, Tarcal Község
Önkormányzatának minden anyagi és erkölcsi támo−
gatását, hogy idáig eljuthattunk!
Tóth Tamás
elnök

A táborozáson készült fotók hűen tükrözik a
a program sokszínűségét
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Táboroztunk

Egy nagyon jól sikerült táborban vettünk részt július
elején Tiszavasváriban. Az első napi nehézségeket
leszámítva (ki kivel barátkozik, ki kivel alszik, ki ki−
vel van egy szobában, percenkénti hazatelefonálás a
kisebbek részéről) mindenki nagyon jól érezte magát,
gyerek és felnőtt egyaránt. Volt úszásoktatás a strand
nyitása előtt reggel fél 8−tól. Aerobic, reggeli futás a
tó körül, futóverseny, discó, fociedzés, különböző
szórakoztató versenyek pl. discótáncverseny, amely−
re a tarcali gyerekek már itthon készültek, a többi te−
lepülés gyerekei nem is mertek részt venni a magas
színvonal miatt. Divatbemutató, aszfaltrajzverseny,
táncház, szabadtéri filmvetítés, smink és fodrász
verseny, tábor szépe választás, csillaghullás az éjsza−
ka közepén és természetesen a nagy kánikulában für−
dés minden mennyiségben. A táborozással fejlődik a
gyerekek önállósága, a zsebpénz beosztásával, fejlő−
dik a matematikai kompetenciájuk, a szociális életvi−
teli és környezeti kompetenciájuk, hiszen a 7− 8 fős
faházakban alkalmazkodni kell egymáshoz. Maguk
után takarítottak, melyet napjában kétszer pontoztuk.
A tábor végén értékeltük a tisztasági versenyt. A
társas viselkedés terén fejlődött a konfliktustűrő és
kezelő képességük, hiszen ahol több gyerek van
együtt ott ezzel is számolni kell. A táborban Sze−
rencsről, Mádról, Tokajból, Tarcalról (27 fő) és
Tiszalúcról voltak táborozók. Nagyon aranyos
visszajelzéseket kapok a facebook nyilvános portá−
lon, (van egy zárt csoportja a tábornak) egy, amely
különösen tetszett íme: „Köszönöm ezt a nagyon jó
tábort a tanároknak, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez, és ha ők nem lettek volna, ezernyi szép em−
lékkel kevesebbek lennénk!” írta Vizkeleti Levente
8. osztályos tanuló. Az én válaszom erre csak annyi:
már megérte ezekért a szép szavakért, és remélem,
jövőre Veletek ugyanott találkozunk. Az ilyen gyere−
keknek öröm megszervezni a tábort, akik tudják érté−
kelni azt a munkát, ami benne van. Jövőre már új
programot is tervezünk, és remélem tetszést fog arat−
ni. Mi már kitaláltuk!
Lovasné Tóth Judit
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A RIOLITTUFA (VULKÁNI HAMU) ALKALMAZÁSA AZ ÖKOLÓGIAI
GAZDÁLKODÁSBAN ÉS AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁBAN

(Folytatás)
Házi szennyvízkezelés (ahol nincs közmű)
A riolittufa alkalmas házi szennyvíz kezelésére és újra−
hasznosítására, ahol a kiülepített szilárd részt 0−5 mm
szemcseméretű őrleménnyel adagoljuk. A hígfázis
szűréséhez 20−100 mm méretű, és szükség esetén 5−12
mm méretű szűrőtöltetet alkalmazunk. A kiülepítés
utáni szűrt hígfázist az épület közelében levő kert vagy
egyéb művelési ágú területen, felszín alatti drén
vezetéken öntözzük ki. A drénárok szűrőzése 5−12 mm
szemcseméretű őrlémennyel történik. Az eljárás alkal−
mas állattenyésztő telepek, élelmiszer feldolgozók
szennyvizének és hígtrágyának a kezeléséhez.
Az építkezés területén (mezőgazdasági istállók, gép−
színek, műhelyek, pincék, melléképületek és
lakóépületek falazatához)
A lakóépületek falazatához hasított−faragott kőként,
továbbá riloittufa falazóblokkként. Az utóbbiak mérete
22x19x39 cm, egy db falazóblokk 10 kisméretű tégla−
egység, 1 m3−ben 61 db blokk van, a tömegsűrűsége
1.369 kg/m3 és a nyomószilárdsága 4,6 MPa.
A rilottufa−őrlémények homok helyett jól felhasznál−
hatók a felsorolt épületek falazatának külső és belső
vakolására, a tető− és padlásterek belső szigetelésre,
padlózatának borítására, az őrlemény jó hőszigetelő
képessége miatt.
A várható előnyök
Az örlemény javítja a talaj fizikai, kémiaia és biológiai
tulajdonságait, biztosítja a makro−, mikro− és nyomelem
szükségletét (nincs szükség műtrágyára, csak a 4−5
évenkénti szerves trágya pótlásra, a rolittufa tar−
tamhatása 8−10 év). A talajok művelése tavasszal
korábban kezdhető, a kötött talajok szerkezete
könnyebbé válik, így energia megtakarítással is szá−
molhatunk. Növeli a növények gyökérfejlődését, a
bedegségekkel szembeni ellenálló képességét, a tápa−
nyag hatékonyságot, a termés hozamát, minőségét. A
gyümölcs−, szőlőtermesztésben növeli a koraiságot, a
termés cukortartalmát, íz− és zamatanyagát és
eltarthatóságát.
A palántanevelésnél egyenletes növényfejlődést és
nagy gyökértömeget biztosít (nincs selejt palánta). A
hajtatott növények (zöldség, virág, dísznövények)
egyedfejlődése és növény betegségekkel szembeni
ellenálló képessége javult. Nő az első osztályú termék
mennyisége, az íz− és zamatanyag és ezen keresztül az
értékesítés árbevétele.
A biocsöves palástokban termesztett virágoszlopok
erkkélyeket és települések környezetét díszítik, a
megtermelt zöldség és egyéb növények (pld. földieper,
bogyósok, szőlő, gyümölcs) termelése egészséges
élelmiszerrel látja el a családot vagy a vevőket. A bio−

csöves termesztésnél az ökotermék előállítás kapálás
nélkül történik.
Az állattartás során a bűz− és fertőzmentes környezet
kialakítása biztosított, mert a riloittufa köti a biogéngá−
zokat.
A jövő szerves trágyája a komposzt! Helyes lenne, ha
az istállótrágyák és minden olyan szerves hulldék,
amely alkalmas feldolgozásra, komposztálással kerülne
újrahasznosításra. Az általunk kidolgozott kom−
posztálási eljárás növelése a szerves trágya
nitrogénértékét és csökkenti a technológia költségét.
Jelenleg, hazai viszonyaink között, óriás mennyiségű
szerves hulladék kerülne a szemléletváltozással feldol−
gozásra. Az utóbbi eredményeként részben növelhető
lenne az állatállomány csökkenése miatt kieső istál−
lótrágya mennyisége.
A szennyvízközmű nélküli településeken és állat−
tenyésztő telepeken a riloittufa őrlemények és szűrők
alkalmazásával megoldható lenne a szilárd és hígfázis
újrahasznosítása.
Az építkezések területén a falazáshoz, a vakoláshoz, a
padlástér és a padlózat borításához, a jó hőszigetelő és
hőtartó termékek télen az energiafelhasználás csökken−
tését, a jobb hőellátást biztosítják.
Összetétel, különféle tulajdonságok
pH 6.6>
Ca 0,10, K2O 3,01, Mg 0,03, Fe 0,20, SiO2 77,4, Na
1,5 mm%
Cu 0, Zn 30,0, Mn 40,0, Pb 10 alatt, Cd 0, Ni 0, Cr 0
mg/kg nedvességtartalom 17,8 mm% (bányanedves);
sűrűsége 0,7 kg/dm3
szemcseméret: szűrőknél 10−150 mm és 5−12mm,
adalékoknál 0−5 és 0−12 mm;
szürkésfehér színű, szagtalan őrleméy;
közepesen mállékony;
a vulkáni tevékenység során hulló hamuként rakódott le
a magas felszíneken;
felületén megköti a lebegő szerves anyagokat;
a pH értékét a szemleges közeg felé tolja;
javítja a talajok fizikai szerkezetét és művelhetőségét;
iszapokban, szerves hulladékokban, trágyákban és
komposztokban levegős viszonyokat biztosít;
ömlesztett állapotában, a szabadban jól tárolható.
A felsorolt területeken a riolittufa alkalmazására nagy
tapasztalattal rendelkezünk, így az érdeklődő számára
igény esetén szakértőként közreműködünk.
Elérhetőségünk: Mobil: 20/9320−292;
Email: drkohler@freemail.hu
Dr. Köhler Mihály
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Augusztusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Augusztus 1.: Az anyatejes táplálás világnapja.
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 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.
Repülősök napja.
Augusztus 18.: Európa nap Magyarországon.
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 szükséges vásárlásaikat intézték. Egyes
vidékeken a legszegényebb családnak a módosabbak
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

a augusztus hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:

Augusztus 5. Krisztina
Augusztus 7. Ibolya
Augusztus 12. Klára
Augusztus 24. Bertalan
Augusztus 29. Beatrix
Augusztus 31. Erika

Szent Iván−éji Vigasság
avagy a szerelmesek éjszakája
2012. június 23.
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak,
akik a Szent Iván−éji Vigasság avagy a szerelme−
sek éjszakája rendezvényünket tárgyi, szellemi és
tevőleges munkájukkal segítették!

Patrónusok:
Tarcal Község Önkormányzata
Támogatók:
Eszter Virág − Komlóssyné Szűcs Eszter
Fábián Károlyné − Tarcal
Farkas Lászlóné − Tarcal
Kádasné Hunkó Klára − Tarcal
Háziasszonyok boltja − Bodnár László, Rakamaz
Ilosvainé Nógrádi Piroska − Tarcal
Kovács Balázs János − Tarcal
Kovács Krisztián − Tarcal
Pataky Borporta − Pataky Sándor és Ivancsó
Ildikó Tarcal
Szabó József − Tarcal
Szakál Miklós − Tarcal
Szilvási Attiláné −Tarcal
TÜZÉP − Szaszák Béla − Tarcal
Varga Lajos képviselő, Tarcal
Zöldségbolt − Halászné Kovács Mária, Tarcal
D.A.

A tűzugrás mindig a vigasságok csúcspontja
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SPORT
Készül a Tarcal FC
Nemrég ért véget az elmúlt szezon, máris el−
kezdtük a felkészülést, amit jelez az is, hogy
szép számmal jelentek meg
a játékosok az első edzésen.
A vezetőség is szorgosan
dolgozott a nyáron, mert
úgy néz ki, hogy sikerült
erősíteni. Az új játékosok
között szerepel rutinos és fi−
atal labdarúgó is, akik − bíz−
zunk benne − beváltják a
hozzájuk fűzött reménye−
ket. A csapat jó hírnevét fokozza az is, hogy
volt olyan játékos, aki hozzánk jelentkezett elő−
ször próbajátékra. Folyamatosan minden hétvé−
gén felkészülési mérkőzéseket fogunk játszani,
hogy sikerüljön megtalálni a legmegfelelőbb
posztokat mindenkinek, beépíteni az új játéko−
sokat a csapatba és csiszolni a játékot. Miért is
kell erősíteni? Azért, mert jövőre átszervezés
lesz, ami érinti a megyei II osztályt is! Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy az első 10−ben
kell végezni, ha azt akarjuk, hogy bentmarad−
junk. Az utánpótlás is jó kezekben van, amit bi−
zonyít a múlt hétvégi gyerekfoci torna is, ame−
lyen szép eredményeket értek el a tarcali fiata−
lok, az 5 éves korúaktól a 14 évesekig. Ahhoz,
hogy eredményesen és jól szerepeljünk, illetve
a felkészülés is zavartalan legyen, további tá−
mogatókra is szükség lenne. Azt megígérhetem
a vezetőség és a csapat mindent el fog követni,
a minél jobb szereplés érdekében. Reméljük,
hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a
klubot, illetve a régi és leendő támogatóink is
lehetőségeikhez mérten segíteni fognak a csa−
pat együtt tartásában és azirányú terveinkben,
amely újra felvirágoztatni kívánja Tarcal sport−
életét!
Soltész Csaba
technikai vezető

HIRDETÉS
Miskolc
belvárosában,
Színvaparkhoz
8 percre, 2 szobás (55 m2−es) lakás eladó.
II. emeleten, egyedi víz−fűtésmérős,
beköltözhető állapotban. Óvoda, bölcsöde a
lakótömb mellett. Három játszótér a közelben.
Iskola 10 percre. Irányár: 5 m 800 e Ft.
Érdeklődni: 47/380−519 és a 46/740−930
számon.

A harang beleszólt…
Ahogy elképzelhetetlen a muzulmán világ Mecset és müezin
nélkül, úgy nem létezhet kereszténység templom, templomto−
rony és harangszó nélkül.
Évezredes hagyományok élnek, mert túléltek megrázó történel−
mi eseményeket, kazamatákba kényszerültek, majd megerősöd−
ve felszínre törtek, hogy maguk módján hirdessék hitüket, az
örök életbe vetett bizalmat.
A keresztény társadalom része lett a magyarság. Ez államalapí−
tó királyunk, Szent István érdeme.
Ki találhatta fel a harangot, nem tudom, de állja az idők viharát.
A 900 évet megért kis falunk csendjét évszázadok óta harang−
szó színesíti. Akkor volt igazán nagy jelentősége, amikor az idő
múlásról csak a nap állása adott tájékoztatást. Elévülhetetlen
eseményekre is a harangszó emlékeztet napról−napra.
De itt van a hajnali harangszó esete. A Római Katolikus temp−
lomok tornyából évszázadok óta 5 órakor árad a szívet−lelket
megerősítő dallam. Nélkülözhetetlen volt akkor, amikor mecha−
nikai szerkezet alig volt, de kellett valami jel, amivel az élet
mozgásba jött. A jószágokat el kellett látni, előkészíteni a nap
munkához szükséges eszközöket, elkészíteni a reggelit, megpa−
kolni a tarisznyát, ha a határba szólította a munka a gazdát, vagy
a munkaképes felnőtteket.
A gazdasszonyoknak ekkor kellett kezdeni az előző este beko−
vászolt kenyérnekvalót formálni, kelesztésre előkészíteni.
A pék ilyenkor kezdett a kemence befűtéséhez, hogy összhang−
ban a gazdasszonyokkal, akik süttetni vittek, kemencébe vethes−
se a kenyértésztát.
A harangozó köztiszteletnek örvendő személy volt, órával is el−
látták, a harangozás miatt. Szabadidejében azért Ő is betért a
vendégfogadóba, vagy kocsmába, fogyasztani valamit és be−
szélgetni a falu eseményeiről.
Egy barátságtalan télies napon, amikor felkelt ugyan a nap, de a
borulattól és ködtől egész nap alkonyati hangulat uralkodott, es−
te felé a kocsmába feledkezett. Iszogatott, meg kértek is neki,
amit hálásan elfogadott. Valakinek ötlete támadt. Vicceljük meg
a harangozót. Szerezzük meg a vekkert a tarisznyájából és állít−
sunk rajta.
Így állt elő, hogy a vekker éjfélkor adott parancsot a hajnali ha−
rangozásra.
Az éjjel−nappali sötétségben fel se tűnt, csak szokatlan volt va−
lahogy mindenkinek a jelenség.
Mi lehetett tenni, mindenki hozzákezdett a napi készülődéshez.
Az asszonyok is elvégezték a kenyérnekvalóval ami esedékes
volt., bár valamiért furcsa volt az állaga. Amikor jónak látták,
elindultak vele a pékségbe. A péket álmából verték fel! Micso−
da dolog ez, mesterúr? Elkél a tészta! Ne részletezzem…
Most, amióta 6 órakor szól a „hajnali harangszó” tudomásul kell
venni: élni kell és élni kell hagyni!
Üdvözlöm a kompromisszumot, mert a katolikus templom ha−
rangját az Andrássy Kúria Szállodájának kérésére 5 óra helyett
6 órakor szólaltatják meg.
Van új a nap alatt!
Leskó Imre

