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2013. október, XVIII. évfolyam 10. szám
A hónap igéje: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván
tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy
alázatos Isteneddel szemben.”
/Mik 6,8/

Október − ősz hó
A tizedikké avanzsált nyolcadik /octo/ hónapunk mellékneveit leginkább a
hónapra jellemző tevékenység, avagy az itt lévő ünnepek adták. Így a szüret
hava, a vetés hava, Szent Teréz vagy Mindszent hava, vagy a Reformáció
hónapja − mind használatban van vidékenként, napjainkban is.
Elsejét az ENSZ 1991−ben az idősek világnapjává nyilvánította. Ez új keletű
dolog, de nem haszontalan. Az időskor egy állapot, melynek eléréséig sok min−
denen keresztülmegy az ember. Az egyik, hogy komoly élet és munkatapaszta−
latokat szerez és gyűjt össze. A másik, hogy ereje, egészsége már sajnos nem
százszázalékos. De amíg az erő és egészség kopik és veszít erejéből, a tudás a
tapasztalat nem! Ezért minden időskorú embertársunk legyen erős vagy beteg,
megérdemli, hogy figyeljünk rá. Olyannal már találkoztam, aki zsugori módon
nem adott tovább a szerzett javaiból. Olyannal viszont nem, aki tanácsot ötletet,
a „tudását” kérve elzárkózott volna az adástól! Éppen ezért kalapot emelve,
felállva, és tisztelettel köszöntsük az időseket. Jó egészséget, türelemmel viselt
és minél kevesebb terheket, napfényes „Őszt” kívánok kedves Mindnyájuknak!
Október hatodikán, nemzeti gyásznapunkon kellő alázattal gyújtunk mécsest
mind azon vértanúk emlékére, akik a szent szabadság eszméjéért, hazánk
felemelkedéséért, függetlenségéért az életüket áldozták.
Október 23−án egy másik forradalomról emlékezünk meg. A 20. század egyik
meghatározó mozzanatáról, amelynek napjai a világ szabadságszerető embere−
inek a mai napig világító toronyként fénylenek.
Október 31−ét a Reformáció napjának szenteljük. Luther Márton pontjai a
Wittenbergi vártemplom kapuján az 1517. előtti évek keresztény−politikai
visszásságaira íródtak zömmel. Ugyanakkor elindított az egész kereszténység−
ben egy újjászületési folyamatot a világ javára.
Gondolatok a kórházban − anélkül, hogy kedves olvasóimat untatnám, engedjék
meg, hogy rövid kórházi látogatásom okán néhány személyes gondolatot
megosszak Önökkel.
A történet a szív világnapján, szeptember 29.−én délután egy akkut infarktussal
kezdődött. Miután nekem ez az első volt, hálát adhatok a Teremtőmnek, hogy
nem kiütött, hanem pofon legyintett, mondván: Állj! Ezen a napon a sokat szi−
dott egészségügy azonban jól működött. Az ügyeletes orvos gyorsan jött, tudta,
mi a protokoll, és azt végig csinálva, helyes döntéseivel /injekció, infúzió,
mentő/ kórházba vitetett. Egy óra múlva már az intenzív osztály orvosai,
nővérei és műszerei vigyáztak rám. Másnap délután szív−katéteres műtéttel sta−
bilizálták a rakoncátlan érszakaszt.
Tudom jól, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra alakult ki. Voltak jelei,
figyelmeztetések, amelyeket kellő nagyvonalúsággal nem vettem figyelembe.
Most Istentől kaptam egy lehetőséget, hogy átértékeljem, mit kell és mit nem
kell megtenni az egészségért. Mintha a hónap igéje nekem lenne címezve.
Esetleg másnak is?
A sok aggódó érdeklődésért, jókívánságért, és a keresztény testvérek imád−
ságáért ezúton szeretnék hálás szívvel köszönetet mondani.
Kedves Olvasóm! Sok mindent fontosnak tartunk a világon. Sok minden fontos
is számunkra a világon. Bár sokszor hallottuk, mégis nem elavult és elcsépelt a
szlogen, hogy legfontosabb az egészségünk. Éppen ezért, nagyon−nagyon
vigyázzanak rá!
Szívélyes üdvözlettel:
Baracskai László polgármester

néhai L. Gál Mária:
Őszi dúdoló
Kökény ízű deres őszi reggelek,
ködön, harmatos virágokon át
az ősz integet, a kert alatt lépeget.
Szarvasok hívó dala zengedez,
pókhálón pára csöppje remeg,
az ősz integet, a kert alatt lépeget.
Házak falára hűs eső pereg,
fák lombjain zenél, hempereg
az ősz integet, a kert alatt lépeget.
Őszülnek a fák, a füvek,
halkan susog a berek
az ősz integet, a kert alatt lépeget.
Öröm és bánat a természet,
küzdelmes, s fáradtan remeg
az ősz integet, az ősz lebeg....
mindannyiunk feje felett.

Novemberben
Novemberben emlékezünk:
szeretteinkre, kik már
nincsenek
közöttünk.
Tolulnak az emlékek:
hideg, hűvös szél futtat
komor, köddel telített
felhőket.
Sírok között, fejfák alatt
gyertyák fénye őrködik
hirdeti a feltámadás
reményeit.
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Kedves Szépkorúak!
Az Idősek hónapjában nagyon nagy szeretettel köszön−
tünk minden Szépkorút.
Az Idősek napját 2013. 11. 23−án tartjuk majd a Borfalu−
ban, amely rendezvényre a 65 éven felüliek személyes
meghívót kapnak.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támo−
gatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társa−
dalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel
csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra,
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni,
dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk.
Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy,
hogy szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni
a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek,
akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretetben
a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mindegy
mit, csak szívből szóljon. A szeretet végtelen és határta−
lan. Minden ember tudja, hogy szeretet nélkül élni nem
lehet. Nem is. Ez az életünk ereje, amiből töltekezünk.
Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem
lehet tudni, de nem is ez a lényeg: Hanem, hogy adjunk
meg mindent szeretteinknek, hisz ha mi adunk, kapunk is
és így lesz teljes a világ együtt szeretetben.
Egy bölcs mondás miszerint: A világ összes anyagai kö−
zött a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége, és a
legnagyobb teherbíró ereje.
"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem visel−
kedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik..."
Bibliai idézet − Pál 1. Levele a Korintusiakhoz 13, 4−8.
E gondolatokkal Kívánunk Önöknek nagyon jó egészsé−
get, hosszú boldog életet, boldog békés mindennapokat.
Az Idősek Klubja gondozónői és a vezető:
Szász Béláné

Nagyapa − nagypapa − nagyapó
− Egy nagyapa olyan valaki, akinek ezüst a haja és
arany a szíve.
− A nagypapák azért vannak, hogy szeressük őket,
és hogy megszereljenek dolgokat.
− A nagypapa egy kisfiú a régi időkből.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2013. szeptember
− Ács László és Ficsor Zsuzsanna tarcali lakosok
szeptember 7−én,
− Frikker Zsolt és Sallai Sarolta nyíregyházi lakosok
szintén szeptember 7−én
esküdtek egymásnak örök hűséget községünkben.

Gratulálunk!

Születés
2013. szeptember
Kóder Petra 2013.09.01.
Szülei: Füredi Döniz, Kóder Tibor
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Halálesetek:
2013. szeptember
− Lovas Ferenc (született: 1933.)
volt Tarcal Nagy B. u. 13. sz. alatti lakos,
elhunyt szeptember 11−én,
− Kincses Lajos (született: 1919.)
volt Tarcal Szondi u. 20. sz. alatti lakos,
elhunyt szeptember 22−én.
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakövvezetők

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk,
KINCSES LAJOS
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család
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Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos
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MEGNYÍLT!
Női − férfi − gyermek − Fodrász Szalon
Tarcal, Fő út 24 sz. alatt. Struwe „Kincses” Annamária
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Óvodai Hírek
Állatok világnapja (október 4.)
Óvodánkban már hagyományként tartjuk számon az Állatok
világnapját október elején. Változatos módon igyekszünk fel−
hívni a gyermekek figyelmét az állatok védelmére, a kisállatok
szeretetére, óvására, az állattartás szabályaira, gondozásukra,
illetve arra, hogy az állatot csak felelősséggel tartsunk! A délelőtt
folyamán az egyik kislány apukája behozta a kedvenc cicájukat,
minden csoportba bevitték és megsimogathatták a gyermekek.
Idén minden kisgyermeket arra kértünk hozza el magával ked−
venc plüssállatkáját az óvodába. Négy életteret alakítottunk
ki,(víz, erdő, mező, és a házunk tája) ahol a vállalkozó szellemű
gyermekek elhelyezhették kedvenceiket. Ezután állatokkal
kapcsolatos találós kérdésekre adott helyes válaszokért finom
zöldség és gyümölcs volt a jutalom. Minden csoport kapott egy
zárt borítékot melyben egy puzzle lapult, amelyet a csoportok
összeraktak és elhelyeztek a nagytükrön az óvónénik segítségé−
vel. Következett az állathangok felismerése, a helyes vála−
szokért szép „nyakláncot”kaptak a gyerekek. Az ügyes szere−
plésért a vezető óvónéni elmesélte a falra kivetített „Pórul járt
róka”című mesét, amit nagy figyelemmel néztek és hallgattak a
gyermekek. A napot ezután kreatív tevékenységekkel folytathat−
ták a gyerekek. A Fecske csoporttal gesztenye állatkák készül−
tek, az Őzike csopotosokkal a gyurmázás rejtelmeibe merülhet−
tek el az érdeklődők, a Nyuszi csoportosok vidám állatfigurákat
készítettek papírból, a Méhecske csoportosokkal termésekből,
zöldségekből készíthettek a vállalkozó szellemű gyerekek külön−
böző állatokat. Mindegyik kézműves tevékenység nagy hatással
volt a gyerekek képzeletére, kreativitására és fejlesztette kézü−
gyességüket is. A többféle technikával elkészített állatkákat az
előtérben mutattuk be a szülőknek. A gyűjtőmunkából származó
képeket minden csoport egy tablón dolgozta fel, amely szintén
az előtérbe került elhelyezésre. A Méhecske csoport a legapróbb
állatkák védelmében is készített plakátot: Óvjuk az út szélén,
járdán „közlekedő” békákat, sünöket, csigákat. E három állatot
sütemény formában is elkészítettük, amit a gyerekek hazavihet−
tek. Az egész óvoda vidám hangulatban, elfáradva zárta a
napot,s biztosak lehetünk benne, hogy közelebb kerültek a
gyerekek szívéhez az állatok. Kovács Tiborné óvodapedagógus
Szüreti nap az óvodában (Október 15.)
Beköszöntött az ősz. Hagyományainkhoz híven Szüreti mulatsá−
got rendeztünk október 15−én az óvodában . A műsor a nagycso−
portosok köszöntőjével indult,majd minden csoport előadta a
szüreti napra tanult verseit, dalait. A műsor után mustot kóstol−
hattunk Vinnai Károly képviselő úr felajánlása révén és egy
nemes penésszel beborított borosüveget is megtekinthettek a
gyerekek. A Tokajicum Borászattól szőlőt, a Napközi Konyhától
pedig pogácsát kaptunk erre az alkalomra, amit jóízűen el is
fogyasztottunk. A képviselő úr nagylelkű felajánlása révén a
jövőben tervezünk még egy pincelátogatást és egy valódi
szüretelést az óvoda nagycsoportosainak. A Szüreti Mulatságot
táncházzal zártuk, ahol mindenki együtt táncolt kifulladásig.
Tartalmas és élményekben gazdag napot tudhatunk magunk
mögött.
Balázs Rita
Óvodapedagógus
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Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2013. október 2−án rendes ülést tartott, melynek első
napirendje keretében a képviselők a 2014. évi BURSA−
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat kiírását tárgyalták. A BURSA−HUN−
GARICA pályázati rendszerhez több éve csatlakozik az
önkormányzat, a támogatás szociális alapú. A képviselők
megismerték és elfogadták az Ösztöndíjrendszer
Szabályzatát, melyben az önkormányzati támogatást
megemelték a képviselők, hogy kompenzálják az évek
óta elmaradó Megyei Önkormányzati részt.
Az ülés második napirendi pontja az Országos
Borkirálynő Fesztivál aktualitásainak megtárgyalása volt.
Tóth Tamás főszervező tájékoztatta a Képviselőtestületet
a rendezvény szervezésének aktuális állapotáról, az
elvégezett feladatokról, és a folyamatban lévő ügyekről.
A képviselők elfogadták a tájékoztatót, illetve határoztak
a kínáló poharak eladási áráról.
Az indítványok, javaslatok napirend keretében Dr.
Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a Képviselőtestület
tagjait a helyi önkormányzatok részére meghirdetésre
került szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó igénylés lehetőségéről.
Az Önkormányzat 200 erdei m3 tűzifára jelentett be
igényt, melyhez 1.000,− Ft/ÁFA/erdei m3 összeget kell
önerőként biztosítani, s a tűzifa szállításából származó
költségek is az önkormányzatot terhelik. A képviselők
határozatot fogadtak el a támogatási igény benyújtásáról
és az önerő, illetve a szállítási költségek biztosításáról.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

4

Tarcali Hírek

Országos Borkirálynő Fesztivál
Tarcalon választották meg Magyarország új
Borkirálynőjét!
Tokaj−Hegyalja szívében, Tarcalon került megren−
dezésre az Országos Borkirálynő Fesztivál és
Választás 2013. október 11−13. között. A három
napos rendezvény nagyszerű szórakozási lehetőséget
nyújtott mindazoknak, akik ellátogattak a település
Agóra Rendezvényterére. Volt viszont egy hét fős
csapat, akiknek a műsorok ideje alatt kemény pró−
batételeken kellett átesnie. Ők voltak a 2013−as év
országos borkirálynő jelöltjei.
A lányok szépek voltak, ez nem vitás, a zsűrinek
pedig "már csak" annyi dolga maradt, hogy a három
nap alatt megállapítsa, melyik hölgy felel meg, hogy
Magyarország bor−nagykövete legyen. A lányok
feladatai között volt aszú szedés tőkéről, szüretelés,
darálás, préselés, palackozás, címkézés, bor felszol−
gálás és felismerés, valamint szőlőműveléshez és
borkészítéshez kapcsolódó teszt kitöltése és számta−
lan kérdés megválaszolása magyar és idegen nyel−
ven.
Nagy volt a tét, hiszen a választott borkirálynőnek
egy évig kell képviselni a magyar borokat hazánkban
és külföldön egyaránt. Érthető, hogy a lányok na−
gyon izgultak, mert egy nagyon erős mezőny jött
össze. Végig segítségükre volt Domján Zsuzsanna, a
2010−es Országos Borkirálynő Választás I. udvarhöl−
gye, aki nagy szeretettel intézte a csapat ügyes−bajos
dolgait.
A nézők szórakoztatásáért a fesztivál három napja
alatt egy valóságos sztár−áradat volt felelős az
októberi nyárban.
A fesztivál első napján fellépett Torzsa Gabi a Voice
tehetségkutató felfedezettje, egy akusztikus koncert−
tel, Varga Ferenc és Balássy Betty akik hozták a
tőlük megszokott jó hangulatot, majd őket követte
egy szenzációs élő koncert Tóth Verával és Radics
Gigivel.
A második napon az I. Hegyalja Nemzetközi
Táncfesztivállal folytatódott a színpadi produkciók
sora Lengyel, Horvát és természetesen magyar cso−
portok közreműködésével. A táncfesztivál a 36
országban vendégszerepelt 4 for Dance
Táncegyüttes műsorával zárult. A tánc után egy igazi
zenei csemege kedvezett a világzenét kedvelőknek,
hiszen Herczku Ágnes − Nikola Parov és a Banda élő
koncertjét hallhatták. A bulihangulatot viszont az est
végére tartogatták a szervezők, amikor is az LK Beat
Együttes, Kefir a V−Tech, és Csordás Tibi a Fiesta
frontembere lépett a színpadra. A srácok külön−
külön adtak koncertet, de egy pár szám erejéig együtt
is énekeltek, a nagyszámú közönség örömére.
A vasárnapi zárónapra is érdemes volt ellátogatni,
hiszen a kora délután kezdődő "Cintányéros cudar
világ" nóta és operett show, kellő hangulatba hozta
mindazokat, akik ott voltak. Ezt követően a fesztivál
fénypontja, a koronázási ceremónia kezdődött, X−
Faktor−os sztárokkal Csobot Adéllal, Vastag
Csabával és Kocsis Tiborral.
A sztárok fellépése után nem maradt más hátra, mint
eredményt hírdetni! A rengeteg támogatói felajánlás
átadása után, Tóth Tamás a fesztivál főszervezője,
házigazdája bejelentette a végeredményeket:

II. Udvarhölgy Dr. Klima Olga −
Csókakő
I. Udvarhölgy Brezóczki Barbara −
Tolcsva (Barbara egyébként a
Közönség díjat is elnyerte)
Magyarország Borkirálynője 2013−ban
Kiss Barbara − Székesfehérvár
A koronázás utáni megható pillanatok
zárták a rendezvényt. Kiss Barbarának,
udvarhölgyeinek
és
az
összes
versenyzőnek gratulálunk, amit Tarcalon
az Országos Borkirálynő Fesztivál
keretén belül megrendezett Országos
Borkirálynő
Választáson
elértek.
Kívánjuk, hogy a következő egy évben
számtalan hazai és nemzetközi fesz−
tiválon, boros rendezvényen részt veg−
yenek és vigyék hírét a kiváló magyar
boroknak!
Szöveg és fotók: Gáll Tamás fotoriporter
(Szabolcs Rendezvényszervező Iroda,
GT Art Photografi)
Kedves Tarcaliak!
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte
magát az Országos Borkirálynő
Fesztiválon! A fesztivál három napja alatt

16 sztárvendég szórakoztatta a közel
3000 látogatót! A korábbi évektől
eltérően új helyszínen és egy teljesen más
koncepció szerint állítottuk össze az ez
évi programot. Remélem, mindenki
megelégedésére! Elindultunk egy úton,
amiről ha nem térünk le a fesztivál pár év
múlva az országos fesztiválok élvona−
lában lesz! Rajtam nem fog múlni!
Köszönöm Tarcal Község polgármes−
terének, jegyzőjének és a képviselő
testületnek, hogy megbíztak a fesztivál
szervezésével!
Köszönöm a sok segítséget az Óvoda és
az Önkormányzat valamennyi dogozójá−
nak, akik rengeteget tettek a rendezvény
sikeres megvalósításért!
Köszönöm a Szabolcs Rendezvény−
szervező Iroda munkatársainak, kol−
légáimnak is hogy mindent megtettek az
előkészületek és a megvalósítás során a
fesztivál sikeréért!
Köszönöm a Tarcaliaknak és vendé−
geinknek, hogy itt voltak!
Jövőre önökkel, veletek folytatjuk...
Tóth Tamás

Tarcali Hírek
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Szent Mihály napi tűzgyújtás
Itthon vagy! Magyarország szeretlek! országos program−
sorozat keretén belül szeptember utolsó hétvégéjén szom−
baton a tarcali Római Katolikus Plébánia kincse címmel
kiállítást nyitottunk meg. Baracskai László polgármester
köszöntője és köszönete után Szűcs Zoltán plébános atya
mutatta be az egyházi textíliákból, könyvekből és a
liturgikus szerekből álló tárlatot. A kiállított papi ruházatok
kora a XVIII. század végére tehető. Csodálatos hímzéssel
díszített valamennyi. Egyes paláston, miseruhán aranyszál−
lal dúsan varrt motívumok láthatóak. A legfiatalabb kiállí−
tott misekönyv 1908−ban készült. A legrégebbi egyházi
kötet 1556−ban nyomtatódott. A nemesfémből − arany,
ezüst− készült kelyhek, misekancsók kora szintén a XVIII.
sz.−ra tehető. Nem túlzás amikor kincsekről beszélünk.
Ezek Tarcal, a tarcali egyházközség kincsei, melyek méltó
helyet érdemelnek. Kiállításunk célja többek között az is,
hogy ráirányítva a figyelmet idővel méltó körülményeket
teremthessünk valamennyi egyházi relikvia megmu−
tatására. A megnyitón Szabó Gabriella és Gacsal Kinga
egyházi versekkel köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően a Cantus Firmus énekegyüttes koncertjét hall−
gattuk meg Drótosné Mészáros Eszter karnagy
vezényletével. Az első részben egyházi dallamokat hallhat−
tunk, majd könnyedebb vizekre eveztünk s népdalok,
műdalok csendültek fel. A koncert végén a közönséget
bevonva igazi örömzenéléssé vált az előadás. Könny és
mosoly az arcokon, oldva a hétköznapok nehézségeit.
Mindkét program valamennyi résztvevő számára örök
élmény marad!
Másnap vasárnap a rendezvénytéren folytatódott a Szent
Mihály napi tűzgyújtás programja. Osztás Tamás és
felesége Viktória közismert és népszerű dalokkal szórakoz−
tatta az egybegyűlteket. Ekkor már a tűzgyújtáshoz
gyülekeztünk, hisz a település egy kiemelkedő pontján kel−
lett pontban fél tízkor fellobbantani a lángot. Tisztes számú
tarcali lakos vette a fáradságot és hallgatta meg a koncertet
s sétált fel velünk az amfiteátrum melletti területre, a tűz−
gyújtás helyszínére. A koncert közben fáklyákat gyújtot−
tunk s a település alpolgármestere Szilágyi Péter, jegyzője
Kovács Zoltán valamint Kissné Fási Nóra képviselő
asszony és Varga Lajos képviselő úr vezetésével mentünk
fel a máglyához. A tűzgyújtás helyszínén Szaxomatic sza−
xofon kvartett zenélt. Persze előkerült egy kis pogácsa, egy
kis lélekmelegítő borocska a magunkkal vitt kosárból. A
hűvös idő miatt igazán jól esett a kis vendéglátás min−
denkinek. Pontban fél tízkor alpolgármester úr pár szót

szólt e hagyományról majd lángra lobbantotta Tarcal Szent Mihály
napi tüzét.
Újra éledt egy szép hagyomány, örömmel voltunk a részesei!
DA
Köszönöm minden segítőmnek, önkormányzati dolgozónak a
munkáját, mellyel hozzájárult a hétvégi program megvalósításához.
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Vendégünk volt Zacher doktor
2013. október 16−án került megrendezésre Tarcalon a 6 put−
tonyos Borfaluban a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás
„TÉR−KÉP A JÖVŐHÖZ Modellkísérleti program az alapszol−
gáltatások funkcionális összekapcsolására a tokaji kistérség−
ben élőkért” TÁMOP−5.4.9−11/1−2012−0019 számú projekt
keretében a KISTÉRSÉGI INFORMÁCIÓCSERE, KAPCSO−
LATOK ERŐSÍTÉSE elnevezésű rendezvény. A rendezvény
célja a kistérség lakosai és szociális szakemberei közti
együttműködés erősítése.
Drozda Aranka köszöntőjét követően Soltész Lajos ismertette a
projekt és az információs nap célját, a pályázat eddigi ered−
ményeit illetve, hogy milyen tevékenységek fognak még a pro−
jekt kapcsán megvalósulni a kistérségben. Felhívta a jelenlévők
figyelmét, hogy bátran vegyék igénybe a projekt kapcsán
szervezett jogi és pszichológiai tanácsadásokat, majd ezt
követően Dr. Zacher Gábor toxikológus lebilincselő előadására
került sor. Beszélt a drogok személyiségre gyakorolt hatásairól,
aztán a szülő és gyermek közötti kapcsolat és a család
fontosságáról. Az előadás nagyon tanulságos volt mind a
lakosok, mind a szakemberek számára. Az információs nap
gondolatmenetét Dévald István zárta, aki a gyümölcsfo−
gyasztás pozitív élettani hatásairól tartott gyümölcskóstolóval
egybekötött előadást.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Kentaur Kft. innovációs eredményeinek
hasznosítása
A projekt célja, hogy a Tokaji kistérségben
tevékenykedő Kentaur Kft−nél alkalmazott műszaki
technológiai színvonal javításával hozzájáruljon a vál−
lalkozás által előállított fémtermékek hozzáadott
értékének növeléséhez, magasabb színvonalú gyárt−
mányok előállításához és a kapacitás növeléséhez.
A projekt során beszerzésre került egy Okuma gyárt−
mányú ferdeágyas forgószerszámos esztergagép. Az
új gép segítségével összetett munkák elvégzésére
illetve nagy pontosságú alkatrészek elkészítésére nyí−
lik lehetőség.
A pályázat keretein belül 4 fő műszaki végzettségű
alkalmazott foglalkoztatása is megtörtént, akinek fela−
data az új és a már meglévő gépek programozása,
működésük beállítása, felügyelete.
A beruházás összköltsége 34.471.500 Ft, amelyből a
GOP−1.3.1−11/C−2012−0843 azonosító számú projekt
keretében elnyert támogatás összege 22.406.475 Ft.
A pályázat 65 %−os támogatási arányt élvez.
A megvalósítás időszaka 2012. szeptember 20. − 2013.
szeptember 19.
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE ÉS
ELÉRHETŐSÉGE:

Ajándékot kapni öröm
Örömmel tudatom a település lakosaival, hogy Szász
Béla és felesége Margó megajándékozta településünket
egy zongorával. A Borfalu kiállítótermében helyeztük
el. Megnyitók, rendezvények műsora válik ezzel színe−
sebbé, igényesebbé. Sőt! A zongorán tanulók gyakor−
lását is szolgálhatja, ha erre igény merül fel.
Hálás szívvel köszönjük kedves Margó és Béla!

KENTAUR Kereskedelmi és Alkatrészgyártó Kft.
3915 Tarcal, Fő út 133.
Tel.: 47 / 380−245
Fax: 47./ 380−892
www.kentaurkft.hu
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Novemberi ünnepeink
November 1.: Mindenszentek napja. A keresztény közösségek a
hetedik századtól kezdődően elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt
valamennyi katolikus szent tiszteletére.
November 2.: Halottak napja. A katolikus egyházban a
Mindenszentek utáni nap a tisztítótűzben szenvedő lelkek emlék−
napja. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a
„halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, ko−
szorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mé−
csesekkel kivilágítják, „hogy az örök világosság fényeskedjék” az
elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben
nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temető−
jel körül gyújtanak gyertyát.
November 3.: A magyar tudomány napja. 1825. november 3−án a
pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar
Tudományos Akadémia létrehozását.
November 4.: Az emlékezés napja Magyarországon. A szabad−
ságáért küzdő nemzet gyásznapja. Az 56−os forradalom és
szabadságharc elesett hősei és áldozatai előtt tisztelgünk ezen a
napon.
November 13.: A cukorbetegek napja. Frederick Grant Banting,
az inzulin feltalálójának születésnapja.
November 17.: Dohányzás elleni nap, füstmentes nap.
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja.
November. 27.: A magyar véradók napja annak emlékére, hogy
1954−ben ezen a napon adtak át kitüntetéseket véradásért.
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az november hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

november 1.: Marianna
november 5.: Imre
november 11.: Márton
november 15.: Teréz
november 19.: Erzsébet
november 25.: Katalin
november 30.: András

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2013. november hónapban

november 5. 10 − 12 h Zempléni Hulladékkezelő Kht.
fogadóóra
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 23. 15 óra Idősek köszöntése − műsoros
vacsoraest
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 30. ÜNNEPVÁRÓ − programok kicsiknek
és nagyoknak
− Kőleves készítés − sütés − főzés cserépedényben
− Ajándék tőlem neked − kézműves játszóház
− Szépet egyszerűen, gyorsan − dekorációs ötletek
A készített finomságok kóstolása.
Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és
Október − Tokaj − Szüreti nap
www.tarcal.hu oldalon.
A világörökséghez tartozó történelmi borvidék településvezetői További információ: Drozda Aranka 06−30/458−73−01;
idén is a Tokaji Szüreti Napok keretében adták össze jelképesen 47/580−008
a Polgármesterek Bora alapanyagát. A kereskedelmi forgalomba
SZOLGÁLTATÁSOK:
nem kerülő, elsősorban marketing célokat szolgáló nemes nedűt
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
immár hagyományosan a Tokaj−Kereskedőház Zrt. készíti el.
Tarcal,
Árpád
út
1.
Általános Iskola fsz. 1.
Szilágyi Péter alpolgármester borkirálynőnk Iglai Vivien
Nyitva:
H:
14−17
óráig
Sze.: de.: 9−12 du.:14−17 óráig
kíséretében képviselte településünket.

P: 14−18 óráig. Könyvtáros: Kovácsné Drozda Aranka
LAKOSSÁGI FÉNYMÁSOLÁS
„Hatputtonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig
Feladatellátó: Ilosvainé Nógrádi Piroska
PC−SAROK − INTERNETSZOLGÁLTATÁS,
E−MAGYARORSZÁG PONT
Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.
Nyitva: H−P: 14−19 óráig; Szo: 14−18 óráig
Feladatellátó: Kovácsné Drozda Aranka
Nagyné Sárkány Mónika
HÍRDETÉSFELVÉTEL:
„Hatputtonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
Községi Könyvtár, Tarcal, Árpád út 1. Általános iskola épülete
fsz. 1. Nyitvatartási időben
TARCALI HÍREK:
Lakossági hirdetés: 300 Ft Közületi hirdetés: 500 Ft
TARCAL TV:
A díjszámítás egysége: szöveges hirdetés és reklámfilm esetén
egyaránt 30 másodperc.
Részletes díjak megtekinthetőek a Borfaluban
és Tarcal község honlapján!
Kovácsné Drozda Aranka
Email: drozda.aranka@gmail.com
kultura.tarcal@gmail.com Telefon: 47/580−008
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Sport

Bozsik Kupa 2013 ősz

Megvan az első győzelem
Az elmúlt három fordulóban 3 pontot tudott gyűjteni csa−
patunk. Két vereség után megszereztük első győzelmünket
Makkoshotyka ellen. A mérkőzést már az elején eldönthettük
volna, de sajnos a kapu előtt mindig valami hiba csúszott a
támadásunkba. Az utánpótlás csapatunk egy vereség után kezd
erőre kapni és tetszetős játékkal 2 magabiztos győzelmet ara−
tott. A következő öt hazai mérkőzésen a célunk a lehető
legtöbb pontot itthon tartani.
A második elnyert TAO pályázatunkhoz társasági adóval ren−
delkező támogatókat keresünk. A pályázat fő célja az után−
pótlás nevelés és fejlesztéshez szükséges felszerelések be−
szerzése, karban tartása, egy megbízható fűnyíró traktor vásár−
lása.
Eredmények:
Hidasnémeti − Tarcal 3−1 UP: 6−0
Tarcal − Alsóberecki 1−3 UP: 6−1
Makkoshotyka − Tarcal 0 − 2 UP: 0−5
A tabellán:
Felnőtt: 11. Tarcal
6 1 1 4 9−17 4 pont
UP:
7. Tarcal
6 3 − 3 19−15 9 pont

A Bozsik Kupa második fordulóján vettek részt iskolánk focistái
Szerencsen okt. 18−án pénteken. Az MLSZ megemelte a tornák
számát, így ebben az évben egy téli tornával lesz több, mint ta−
valy, vagyis összesen 4 forduló. Minden hónapban megrendezés−
re kerül egy−egy torna. 2 forduló van még hátra két szombaton no−
vember 9− én és december 3−án. A legkisebb focisták az U7 koor−
dinációs gyakorlatokat hajtanak végre, a nagyobbaknak 15−20
perces mérkőzések vannak. Két csoportban 6 pályán zajlanak a
meccsek, ahol csak irányítók és időmérők vannak, bírók nincse−
nek. A kis focisták csak érvényes MLSZ játékengedéllyel és
sportorvosi igazolással játszhatnak, épp úgy, mint a nagyok. A já−
tékszabályokban változás következett be az éven, amelyet az
MLSZ előre megküld a tanároknak, edzőknek. A résztvevő tele−
pülések Tállya, Tokaj, Szerencs, Tarcal, Mád, Megyaszó, Monok.
Az U 9 eredményei Tarcal−Tállya 3−0, Tarcal−Mád 2−2 , Tarcal−
Megyaszó 4−3, az U 11 Tarcal−Tállya 1−0, Tarcal−Mád 2−0,
Megyaszó−Tarcal 0−4. A gyerekek ügyesek voltak és keményen
küzdöttek a győzelemért.
Lovasné Tóth Judit

A Tarcal FC vezetősége és játékosai mély fájdalommal bú−
csúznak volt labdarúgójuktól és vezetőségi tagjuktól
Kádas Jánostól.
Nem csak egy játékost, hanem egy olyan embert veszített el
vele mindenki, aki szívén viselte a csapatát. Egy lehetőséget
fogadott el a pályán: ez a GYŐZELEM volt!
Biztos vagyok benne, hogy most már az égi pályán neves
játékosokkal rúgod a bőrt, mert szerelmese voltál a futballnak.
NYUGODJ BÉKÉBEN JAMPU!
Soltész Csaba elnök

Aradi Vértanúk emlékfutás
A miskolci Zöld Sportok Clubja és a tarcali Önkor−
mányzat közös szervezésben immáron hatodik alkalom−
mal emlékezett az Aradi 13 vértanúra. Rövid megem−
lékező ünnepséget és koszorúzást követően egy rövidebb
(1 km) és egy hosszabb − 5.5 km−es távot teljesítettek a
nevezők. Koncz Ferenc országgyűlési képviselő startpisz−
toly lövése indította el a rövidebb távon induló kilenc
versenyzőt. A hosszabb távot 19−en teljesítették, Szilágyi
Péter alpolgármester úr indításával. 35 perc alatt ért fel a
csúcsra a leggyorsabb induló Kánai Roland
(Hajdúböszörmény). Valamennyi résztvevő egyedi
kitűzőt kapott. A helyezettek serleget, érmet és tarcali
borokat vihettek haza. Gratulálunk!
Köszönöm valamennyi segítőnek és önkormányzati dol−
gozónak a pihenőnapon végzett munkát!
D.A.

Helyezettek:
Abszolút elsők:
I. Kánai Roland, Hajdúböszörmény
II. Kállai Krisztián, Sátoraljaújhely
III. Fegyveres Imre,
Hajdúböszörmény
18 év alatti fiú
I. Wasserman Máté, Tokaj
II. Ribár Martin, Rakamaz
III. Császár Levente Tarcal
18 év alatti lány
I. Hajdu Bettina, Hajdúböszörmény
Női befutók:

Fotó: SfL
I. Fegyveres Imréné,
Hajdúböszörmény
II. Szabóné Fazekas Szilvia,
Nyíregyháza
III. Ambrus Mónika, Nyíregyháza
Legfiatalabb versenyző: Fegyveres
Anikó, Hajdúböszörmény
Legidősebb versenyző: Kovács
Attila, Miskolc
Amfiteátrum:
I. Lenkovics Patrik, Tarcal
II. Kállai Csongor, Sátoraljaújhely
III. Vitányi Zsolt, Tarcal

