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A hónap igéje: "A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás."               /Gal.5,22−23a/

Július − Szent Jakab hava
Július van. Mi is ugrik be ilyenkor, ha nem az időjárás hektikussága. Azt már

a képzetlen emberek is látják, nem a klasszikus négy évszakos, kontinentális

időjárás periódusait éljük át. Bár nem igazán halljuk meg az előrejelzéseket és

tendenciákat. Mindenki kicsit lenézi ezt a tudományt, mert sosem száz száza−

lékig pontos. Érdekes, a százszázalékos igényünket legtöbbször mindenen,

mindenkin számon kérjük! Sőt! Sokszor követeljük. Csak éppen a száz száza−

lékot magunk mikor és miben teljesítjük? De lépjünk tovább. Ezen még van

javítani valónk!

Szóval tavaly július 11.−én délután 3−kor fél óra alatt 62 mm esővel, széllel a

fél falut tönkre tette a vihar. Kidőlt fák, összetört tetők, beázott,  elárasztott  la−

kások, és sártenger. A tarcali csapadékvíz elvezetés mindenféle állapotú rend−

szere nem tudott megbirkózni vele. A műszaki karbantartási hiányosságokhoz

még az emberi tényezők is hozzáadódtak. Az látszott, ahol valamilyen okból

nem állt semmi a víz útjába, ott el tudott folyni. Ma már a tapasztaltak alapján

jobban látjuk a teendőket. Egy részüket, amelyeket saját erőből meg lehetett

oldani, elvégeztük. Bizakodom egy uniós pályázat lehetőségében a következő

években.  Itt és most nem kívánom az emberi hanyagságot ostorozni. Írtam er−

ről tavaly, és akinek van szeme, úgyis látja azokat. Most, július 11.−én szintén

60 mm eső esett! Igaz, nem fél óra alatt, hanem 18 óra alatt. Így aztán úgy el−

folyt a víz, hogy néhány hely kivételével szinte észre se vettük, hogy milyen

sok volt az eső. Igen, nem mindegy, mennyi idő alatt mennyi esik. Most már

inkább a gabonatermelőknek fáj a feje a sok eső miatt. A szőlőtermesztőket

pedig a lisztharmat kergeti őrületbe. Nahát, ennyit az időjárásról.

Sokunkat bosszant a Fő utcán közlekedő teherfuvarozók tömeges jelenléte. A

minisztériumok /BM, NFM/ a Magyar Közút ismerik a problémát, hiszen

többször megkerestük őket panaszainkkal. A kapott válaszokból csak a BM és

a Rendőrség adott a problémára fókuszáló választ. Ezek lényege az útvonalen−

gedélyek− és a  sebesség  fokozott  ellenőrzése. Éppen ezért felhívom a tarcali

járműtulajdonosok figyelmét a sebességhatárok betartására! A rendszer őket

ugyanúgy ellenőrzi, mint az idegeneket, de nem tesz különbséget, ha büntetni

kell. Jogosan! 

Mire az újság megjelenik, működni fog a Tarcalt figyelő, óvó, kamerarend−

szer. A  be/ki vezető utakon rendszámfelismerő rendszerrel van kiegészítve,

máshol éjjel látó kamerával működik ez a közterületet  védő rendszer. A fel−

újított Árpád−közben sem kell "tengerre szállni", egy−egy nagyobb eső után.

Örömmel tapasztalom, hogy a Fitnesz−pálya megépítése találkozott az embe−

rek igényével, mert minden korosztály megfordul ott, és használja az eszközö−

ket. Láthatóan olyanok is elkezdték a testedzést, akik egyébként nem nagyon

mozdulnak ki otthonról. Bízom, e szabadidős sportolás közösségépítő erejé−

ben is. Minél többen látogassanak ki a pályára egy kis testmozgás, vagy egy

kis traccsparti kedvéért! 

Július gyümölcsérlelő hónap is. A természet ajándékaiból gyűjtsünk be minél

többet és tegyünk el belőle télire! Befőzve, fagyasztva, aszalva, − ahogy tet−

szik.  Aki  szereti , megőrzi a nyár ízeit,  valamilyen formában. Azt a kis fá−

radságot, az eltevéssel vele jár, bőven kárpótolják majd télen azok az ízek, za−

matok, amelyekkel találkoznak egy lekváros kenyéren, egy süteményben. 

De ne feledkezzünk meg a bennünk lévő "kert" ápolásáról sem! Mint ahogy

Pál apostol írta a Galatákhoz írt levelében, bizony a gondos művelés gazdag

és sokféle gyümölcsöt terem lelkünk kertjében. Jó munkálkodást kívánok

mind a földi, mind a lelki gyümölcsöskertekben!

Teremjenek jó gyümölcsöket!

Békességet és egészséget kedves Mindnyájuknak!   

Baracskai László 

polgármester

Tájékoztató 

Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

2014. június 11−én rendkívüli ülést tartott, melynek első

napirendje keretében a képviselők a Klapka György Ál−

talános Iskola működtetését tárgyalták meg. A polgár−

mester javasolta, hogy a Képviselőtestület vizsgálja meg

a helyi általános iskola működtetésének, esetlegesen

egyházi kezelésbe adásának lehetőségét. A képviselők a

kérdés hosszas és alapos megvitatása után elvetették a

javaslatot.

Az indítványok, javaslatok között a polgármester tájé−

koztatta a képviselőtestületet a júliusban beadható ener−

getikai tárgyú KEOP−os pályázatokról. A polgármester

elmondta, hogy kétféle pályázatot lehet majd benyújtani,

s mindkettő 100 %−os támogatottságú. Az egyik pályá−

zatban épületenergetikai fejlesztésre lehet pályázni,

kombinálva napelemes energiaellátással, míg a másik−

ban csak napelemes fejlesztést lehet megcélozni. A pol−

gármester javasolta, hogy az épületenergetikai fejlesz−

tést és a napelemek telepítését az idősek Klubjánál irá−

nyozzák elő, míg a magas villamos energia számla mi−

att, a Konyha és étkezde épületénél kellene végrehajtani

a napelemes fejlesztést. A Képviselőtestület döntött a

két pályázat benyújtásáról, ezzel egyidejűleg határoztak

a két projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról

is.

A napirend során a jegyző tájékoztatta a Képviselőtestü−

letet arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet az el−

múlt évben, a Képviselőtestület megelégedésére a szik−

szói székhelyű GY és GY Perfekt Audit Kft. látta el,

ezért a belső ellenőrzési tevékenységet illetően erre az

évre is ettől a Kft−től kért árajánlatot. A Képviselőtestü−

let a javaslattal egyetértve, határozott arról, hogy a 2014.

belsőellenőrzési tevékenység ellátásával a GY és GY

Perfekt Audit Kft−t bízzák meg. Ezen kívül a jegyző tá−

jékoztatta a képviselőket arról is, hogy az egynyári virá−

gok locsolása egyre nagyobb problémát jelent, mivel

egyetlen olyan gépjármű van az önkormányzatnak, mely

a feladat elvégzésére alkalmas, és ez a jármű csak hiva−

tásos jogosítvánnyal vezethető. Hivatásos jogosítványú

dolgozója az önkormányzatnak pedig nincs. A napi két−

szeri locsoláshoz szükség lenne egy olyan szállító jár−

műre, amely úgynevezett "B" kategóriás jogosítvánnyal

is vezethető. Az interneten találtak egy járművet, amely

erre a célra megfelelő lenne. A javaslat megvitatása után

a Képviselőtestület határozott a jármű megvásárlásáról.

Az utolsó napirend keretén belül a polgármester tájékoz−

tatta a Képviselőtestületet arról, hogy a Tarcal Borki−

rálynője választásra a megadott határidőre mindössze

egyetlen jelentkezés érkezett. Sajnos így nem lehet Bor−

királynőt választani, ezért − hasonlóan más települések−

hez − javasolta, hogy a jelentkezőt, 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Halálozás
2014. június
Kosárkó László

volt Zrínyi u. 15. sz. alatti lakos 

elhunyt 2014. június 12−én. 

Részvétünk a gyászoló családnak!

Kertészné Cziba Ilona és 

Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:
2014. június

Szabó János és Rozman Mónika tarcali lakosok 

2014. június 13−án,

Hermannsson Nielsen (Debrecen) és Kiss Ingrid Lilla

(Nyíregyháza) 2014. június 14−én,

Kádár Lajos (Miskolc) és Posgai Beáta (Tarcal)

2014. június 28−án

esküdtek egymásnak örök hűséget községünkben. 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Tájékoztató  Tarcal Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
Tóth Bernadett tarcali főiskolai hallgatót, bízzák meg egy évre a borkirály−

női feladatok ellátásával. A képviselők a javaslatot elfogadták. 

A polgármester ezen kívül tájékoztatta a képviselőket a helyi történelmi

egyházak megkereséséről is, melyben az egyházközségek a kezelésükben

lévő temetők nyári kaszálásához kértek segítséget. A Képviselőtestület a

helyi Római Katolikus és Református Egyházközségek − tekintettel az egy−

házak forrás hiányára − támogatásaként, az egyházi temetők egyszeri nyá−

ri kaszálását, a 2014. évi költségvetése terhére, közfoglalkoztatottak bevo−

násával biztosítja. 

Az ülés legvégén a polgármester javaslata alapján a Képviselőtestület dön−

tött a Tarcal, Kossuth u. 20. szám alatti ingatlan előtti pincebeszakadás ha−

tástalanítására szolgáló vis−maior támogatás benyújtásáról. A beszakadás

hatástalanításának becsült költsége 4.876.165,− Ft, melynek 10 %−át

487.617,− Ft−ot kell saját forrásként biztosítani.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. június 25−én

rendes ülést tartott, melynek első napirendje során a képviselők konzultá−

ciót folytattak a helyi egyházak vezetőivel. A polgármester a napirend be−

vezetéseként elmondta, hogy eddig még ilyen konzultációra nem került sor

a helyi egyházak vezetőivel, azonban a Képviselőtestület szükségesnek

ítélt egy ilyen megbeszélést, amelyen kölcsönösen megismerhetik egymás

tevékenységét, illetve az esetleges problémákra, nehézségekre együttesen

megpróbálnak megoldást találni. A tájékoztatók meghallgatása és megvi−

tatása után a polgármester megköszönte az egyházak képviselőinek meg−

jelenését, a tájékoztatást, és megígérte, hogy az önkormányzat lehetősége−

inek megfelelően támogatni fogja az egyházak, mint kvázi "civil közössé−

gek" tevékenységét, működését. Az ülés második napirendi pontja a Klap−

ka György Általános Iskola tájékoztatója volt, melyben a Klebelsberg

Kúnó Intézményfenntartó Központ keretén belüli működés tapasztalatairól

számoltak be. Az indítványok, javaslatok között a Képviselőtestület dön−

tött a Nyíregyházi székhelyű Táncvarázs Alapítvány kérelméről, melyben

az önkormányzattól, mint a Tarcali Klapka György Általános Iskolának

helyt adó épület tulajdonosától azt kérték, hogy járuljanak hozzá Kreatív

Alapfokú Táncművészeti iskolájuk néptánc és társastánc oktatásához az

épületben. A napirend során a Képviselőtestület az Országos Borkirálynő

Fesztivállal kapcsolatos kérdéseket vitatta meg. A képviselők döntöttek ar−

ról, hogy a 2014. évi Országos Borkirálynő Fesztivál időpontja 2014.

szeptember 19−21., illetve a 2014. évi Országos Borkirálynő Választás

időpontját 2014. október 11−ben határozták meg, azzal, hogy a 2014. évi

önkormányzati költségvetésben, ezen rendezvényekre meghatározott ki−

adási előirányzatot változatlanul hagyják. Az ülés végén a polgármester is−

mertette egy vállalkozó ajánlatát, melyben a vállalkozás arra tesz ajánlatot,

hogy valamilyen formában hasznosítaná a tavas Kőbányát, illetve a Bá−

nyatavat. A Képviselőtestület az ajánlatot megvitatta, majd úgy foglalt ál−

lást, hogy a tavas Kőbánya és környéke jelenleg fejlesztés alatt áll, ezért az

ajánlattal nem kíván érdemben foglalkozni. Az ülés végén képviselői köz−

érdekű hozzászólások, javaslatok hangoztak el.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi 

Könyvtárban megtekinthetőek.

Hírek az Idősek Klubjából
Júniusban két programunk volt, amit az "Idősek közösségben
tartása és aktivitásuk megőrzését" szolgáló programok

keretében tartottunk a Klubban . Az egyik mottója:

"Nevetésben az egészség", melynek témája viccmesélés,

tréfás történetek, versmondás, memóriatorna volt. Sikerült

mindenkinek a tarsolyából jó vicceket és történeteket

előszedni, és valóban nevetéssel telt a délelőtt. Olyan sikeres

volt, hogy máskor is megismételjük.  A másik programunk

mottója: "A közös munka öröme" volt, amikor is "kőlevest"

készítettünk, ami Kolozsvári gulyássá főtte ki magát a

bográcsban. Utána nagy lakomát csaptunk. Július hónapban

is volt már egy alkalmunk, aminek mottója: "Fürge kézzel,
fürge szívvel" volt. Ennek keretében csodálatos papírvirágok

készültek, és a végén szép nagy csokrot tehettünk a vázába a

különleges virágokból. Még július 24−én lesz egy progra−

munk aminek mottója"A helyi ízek, specialitások" amely

keretében tarcali borzas fészket sütünk, melyet lakmározás

követ majd. Közben felelevenítjük, hogy egyes alkalmakra

milyen ételek készültek és a jó tarcali bor mellé milyen az

igazi finom borkorcsolya. Jó hangulatban telnek nemcsak

ezek, hanem minden nap a Klubban, hiszen a gondozónő

Takácsné Anikó szívét− lelkét beleteszi abba a munkába amit

végez. Történetekkel, felolvasásokkal, egyéb kreatív pro−

gramok kitalálásával és megvalósításával, a mindennapi

tornáztatással teszi emlékezetessé és örömtelivé a szürke

hétköznapokat. Időnként Mallár Imréné nyugdíjas pedagó−

gus is felkeres minket és tarcali vonatkozású ismeretekkel

gazdagítja az érdeklődőket. A klub minden érdeklődő előtt

nyitva áll. El lehet jönni, részt venni egy−egy foglalkozáson.

Ki lehet próbálni a masszázsfotelt, amivel szerintem

egyedülállóak vagyunk a környék Klubjai között, hiszen

csodálatos felüdülést nyújt testnek és léleknek egyaránt a

benne eltöltött idő.

Szász Béláné, Intézményvezető
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Dél−Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség − a szerencsi és a tokaji térség

LEADER Helyi Akciócsoportja Küldöttgyűlésének 2014. május 13−án és 26−án

megtartott ülésein döntött az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok

közreműködésével 2013−ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmekről.

Országosan 1578 támogatási kérelmet nyújtottak be a 95 LEADER helyi akció−

csoporthoz, így az egy akciócsoportra jutó pályázatok száma átlagosan17 volt. A

kérelmeket postai úton lehetett benyújtani 2014. január 15−ig.

A Dél−Zempléni Vidékfejlesztési Szövetséghez az országban a legtöbb, 52 támo−

gatási kérelmet nyújtottak be 1.366.400.811 Ft értékben. A rendelet alapján

beruházás 5000 fő lakosságszám alatti települések kül− és belterületén valósulhat

meg, kivéve a városi ranggal rendelkező településeket, valamint a kistérségi

központokat, ezáltal ügyfeleink is ezekről a településekről kerültek ki. A

kérelmek ügyintézését az LEADER Helyi Akciócsoport munkatársai végezték. A

benyújtott 52 kérelemből 37 felelt meg formailag a jogszabályok előírásainak, 13

db−ot el kellett utasítani, 2 db−ot visszavontak.

A 37, formailag megfelelt támogatási kérelemre − nagyrészt a Vidékfejlesztési

Minisztérium által biztosított többletforrásból − az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap terhére 887.305.579 Ft−ot hagyott jóvá a Dél−Zempléni

Vidékfejlesztési Szövetség Küldöttgyűlése. A Dél−Zempléni Vidékfejlesztési

Szövetség Küldöttgyűlése döntését rangsorállítással hozta, melyben megállapítot−

ta, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges minimum pontszám 99, mely a sor−

ban 37. ügyfél pontszáma, tehát minden, a jogszabályoknak formálisan megfelelt

kérelem támogatásban részesül.

A támogatás 34 ügyfél számára 65%−os intenzitású, 3 ügyfél számára 100%−os

intenzitású, mert nonprofit szervezetek és beruházásuk a közhasznú

tevékenységük ellátásához köthető.

Az odaítélt 887.305.579 Ft támogatás önerővel együtt összesen 1.308.992.256 Ft

értékű beruházást segít a térségben. Ezzel a döntéssel a támogatással érintett

ügyfeleink jelenleg rendelkezésre álló 137 férőhelye 402 férőhelyre növekszik és

53 új munkahely jön létre.

A támogatást ügyfeleink falusi, valamint egyéb szálláshely és kapcsolódó szol−

gáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, kor−

szerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, gyermek−

és ifjúsági táborok és a kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő

táborok bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak

fejlesztéséhez, továbbá szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató

tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz, borturizmushoz kapcsolódó

épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer

fejlesztéséhez vehetik igénybe.

A Dél−Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség − pályázói nevében − köszönetét

fejezi ki dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrnak, V. Németh Zsolt

vidékfejlesztésért felelős államtitkár úrnak és Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős

helyettes államtitkár úrnak, hogy elegendő forrást biztosítottak a Dél−Zempléni

Vidékfejlesztési Szövetség részére, így minden, a feltételeknek megfelelt pályázó

támogatásban részesülhetett, senkit nem kell forráshiány miatt elutasítani.

Dr. Szemán Ákos

munkaszervezet−vezető
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Elűztük a bajt, megtisztultunk a tűz által

Keresztelő Szent János napja vagy Szent Iván−napja a nyári napforduló

ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás jeles napja. A tűz tisztító, gonosz űző

erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván−napi tűzugrás szokásának.

Egészség és szerelemvarázsló célzata is volt. Mindennek jegyében

idén is megrendeztük a hagyományos Szent Iván −éji Vigasságunkat,

amikor is a tűzugrás eljöveteléig színes szórakoztató programokkal

vártuk a kedves közönséget. Elhelyeztük az óvó−védő koszorút a pol−

gármesteri hivatalra, hogy védje településünket mindenféle bajtól −

tűztől, víztől és egyéb bajoktól. Nem maradhatott el a bájitalok sora, a

gyönyörű hastáncosok produkciója. A sakk varázsát is megízlelhették

az érdeklődők. Kriszta jósnő is útmutatást adott a tanácsait

igénylőknek. Fantasztikus zenei csemege volt Kegye János pánsíp

művész magával ragadó előadása. Új borkirálynőnk −  Tóth Bernadett

−  is beiktatásra került. Tapsolhattunk Tarcal ifjú táncosainak.

Vendégünk volt Kovács Annamária − Cini táncművészeti csoportja,

akik megmutatták, hogy szívvel, lélekkel, szorgalommal és magas

színvonalú szakmai tudással remek produkciók születnek. Mallár Imre

és a Dobi házaspár stílusosan szerelmes dalokat válogatott előadásuk−

ba. A tűzugrás után pedig a Killer Surprise együttes Szerencsről és a

Dopping együttes Sárospatakról kiváló rockzenével szórakoztatta a

fiatalokat hajnalig.

Köszönet támogatóinknak
Köszönjük szépen a természetbeni és anyagi támogatást, mellyel hoz−

zájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához:  Szabó és Társa −

Tarcal, Berecz Ágnes, Szakál Miklós, Szilvási Katalin, Szopkó

Kincső, Vinnai Károly képviselő, Benyeda Sakk Egyesület BESE −

Budapest, Varga Méhészet −Tarcal, Szadai György vállalkozó, Iglainé

Hunkó Tünde, Ilosvainé Nógrádi Piroska.

Ez úton is szeretném megköszönni az Önkormányzat műszaki cso−

portjának − irányítójuk Csekő Csaba− a technikai és műszaki feladatok

szakszerű elvégzését.

Valamennyi rendezvényünk biztosítását, őrzését, forgalmi irányítását a

Tarcali Polgárőr Egyesület tagjai végzik. Köszönjük, hogy szabadide−

jüket áldozzák településünk lakosainak érdekében.

DA

Képreink hűen 

visszaadják a 

vigasságok 

hangulatát
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EGYHÁZI HÍREK   
Krakkói Zarándokút

2014 május 2−án hajnalban két busszal zarándokútra indultunk a

lengyelországi Krakkó−Łagiewnikibe ahol megnéztük az Isteni

Irgalmasság bazilikáját, Szent Fausztina nővér ereklyéjét. A bazilika

altemplomában lévő Fausztina kápolnájában Szűcs Zoltán atya,

Polyák Péter parókus atyával csodálatos misét mutattak be. (Az altem−

plom magyar kápolnájába nem fértünk el olyan sokan voltunk!)

Majd onnan átmentünk Kalwaria Zebrzydowskaba ahol többek között

megnéztük azt a rózsát amit II. János Pál pápa hozott a Szűz Anyánk

ajándékba. Majd pedig átmentünk Wadowicébe a most szenté avatott

II. János Pál pápa szülővárosába. Későn éjszaka kissé fáradtan, de

lelkiekben feltöltődve és megújulva tértünk haza. Köszönjük ezt a

varázslatos, lelkiekben felemelő napot Szűcs Zoltán (Mád

Mezőzombor Tarcal Plébániák) plébános atyának!

A keresztség Ünnepe −  egyházmegyei találkozó
Szűcs Zoltán plébános atya szervezésében május 17− én újra útnak

indultunk. Szombaton reggel egy busszal Egerbe, megtöltve mádi, tar−

cali és mezőzombori hívekkel, meghallván Dr. Ternyák Csaba

érsekatya meghívását a Keresztség ünnepére. Énekpróba után az érsek

atya köszöntőjét hallgattuk meg. Majd előadások, tanúságtételek és

egy bűnbánati elmélkedés után érseki szentmisén vettünk részt. A

finom ebéd után (amivel megvendégeltek bennünket) megújítottuk a

keresztségi ígéretünket, sajnos a rossz idő miatt a körmenet az egri

Várba −elmaradt. Így lelkiekben feltöltődve, szentlélekkel telve

boldogan indultunk haza. Köszönet Zoltán atyának, amiért ismét ilyen

csodálatos élménnyel ajándékozott meg bennünket!

Ministráns találkozó Eger 2014. május 24.
Az érsekatya hívására Szűcs Zoltán  plébános atya szervezésében

útnak indultunk, hogy részt vegyünk az ez évi ministráns találkozóra.

Remek hangulatban telt az út énekelve−imádkozva . Regisztráció után

átvettük az ajándékainkat , majd az egri bazilikában misén vettünk

részt , fényképezkedtünk mind−mind a sok ministráns az atyákkal.

Ebéd után megnéztük a szemináriumot, ahol Zoltán atya kicsit bemu−

tatta milyen a kispapok élete itt , s majd az ő tablóját is nagy

lelkesedéssel szemléltük. Haza fele még betértünk egy kis uzsonnára

a McDonald'sba. Boldogan, lelkesen lelkiekben feltöltődve tértünk

haza. Köszönet Szűcs Zoltán atyának amiért megszervezte, lehetővé

tette, hogy részt vehettünk ezen a remek nagyszabású  rendezvényen!

Papszentelés Eger 2014. június 21.
Szűcs Zoltán plébános atya  2014 június 21.−én a mádi, mezőzombori

és a tarcali katolikus híveivel korán reggel buszra szállt és meg sem

állt az egri bazilikáig, Pap és diakónus szentelésre mentünk. Útközben

énekelve, imádkozva kértük Isten áldását a szentelendőkre!

Csodálatos élmény volt látni ahogy Dr. Ternyák Csaba egri érsekatya

7 papot és 5 diakónust szentelt fel. A jó Isten áldása és kegyelme

kísérje őket hivatásukban! 
Kango

Divatbemutató

Tiszavasvári tábor 2014
Július első hetében tartalmas egy hetet töltöttek a tarcali iskolá−

sok a Tiszavasvári Sport és Szabadidős Táborban.  A tábor költ−

ségébe a Tarcali Diáksport Egyesület minden táborozó gyer−

meknek 5000 Ft hozzájárulást adott a  költségéhez. Tarcalról 35−

en indultunk a táborba, ahol összesen 115−en voltunk. Mindenki

nagyon jól érezte magát, hiszen változatos programban vehettek

részt a gyerekek. A szokásos programok mellé pl. úszásoktatás,

reggeli torna, ismerkedési est, táncoktatás, disco, hogy csak

néhányat említsek, sikerül mindig valami újat is becsem−

pésznünk. Az idén a kango aerobicot próbálhatták ki a gyerekek.

250 Ft −ért bérelhették a kango cipőt és egy fél  órát kango

edzésen is részt vehettek.  Szinte mindenki kipróbálta és mond−

hatom többünk nevében, hogy nagyon élvezetes volt benne

mozogni.  A tábor az elmúlt évekhez képest megújult, hiszen egy

játszótérrel és egy homokos focipályával gazdagodott. Nagy

örömmel vettük tudomásul, hogy a tábor szomszédságában lévő

strand is folyamatosan szépül és bővül medencékkel, csúszdával.

Az éven a nagyok (felsősök) mellett sokan táboroztak kicsik,

másodikosok, harmadikosok is. Bátran mondhatom, hogy nagy−

on ügyesek voltak, nem volt velük probléma. Részt vettek a

különböző versenyekben és bebizonyították, hogy a szülők

nélkül is el tudnak aludni éjszakánként. A nagyok (a felsősök),

már jövőre is bejelentkeztek, hiszen köztük barátságok, diák−

szerelmek szövődnek, ami ebben a korban teljesen természetes.

Örömmel töltenek mindig egy hetet a környékbeli gyerekekkel

közösen.  A táborban tarcali, tokaji, szerencsi, tiszalúci és

megyaszói diákok vettek részt. 

Reméljük jövőre is meg tudjuk szervezni, hiszen számunkra is

öröm olyan tábort csinálni, ahol diák és tanár is egyaránt jól érzi

magát.

Lovasné Tóth Judit táborszervező
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Salamin Miklós 

− okleveles építészmérnök

− "Nincs semmi, ami annyira állandó lenne, mint a változás" − Bob

Dylan gondolata az építészetben megfigyelhető folyamatokra is

igaz lehet, azonban az UNESCO által 2002−ben világörökséggé

nyilvánított Tokaj−hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj épített

örökségének jellemző hagyományos építészeti jegyeinek megőrzése

az itt élő emberek közös érdeke. A Zempléni hegység volt mezővá−

rosainak − így Tarcalnak is −  a napjainkban változó mértékben éle−

dő, megújuló képe tükrözi a helyi építészet értékőrzését előtérbe

helyező mérnöki munkát. Neved az elmúlt években több tarcali

középületnek, így a takarékszövetkezetnek, az orvosi rendelőnek és

az óvodának is a védjegyévé vált. Hogyan lehet egy ilyen küldetést

sikerre vinni?

− Egy épület építéséhez általában három szereplő kell: egy megrendelő,

más néven megbízó, egy építész és egy kivitelező. A jó megbízó pon−

tosan képes megfogalmazni a tervezési igényeit, megtalálja azt a terve−

zőt, aki számára a legjobb épületet meg tudja tervezni, és − benne van

a nevében: megbízó − meg tud bízni az általa kiválasztott tervezőben. A

bizalom egy tervezési folyamatban nagyon fontos. A tervező részéről

szükséges az empátia, a beleérző képesség, a tehetség, a szakmai isme−

ret, hogy a megbízó igényeinek legjobban megfelelő

megoldást sikerüljön megtalálni. A jó kivitelező pe−

dig a korrekt haszonért és a munka becsületéért, tisz−

tességes, jó munkát végez. Ha mindhárom szereplő

jól végzi a munkáját, akkor esélye van egy jó épület

megszületésének. Persze sok minden más is kell hoz−

zá: pénz, idő, értelmes tervezési feladat, telek stb. 

− A Tokaj−hegyaljai borvidék mai településszerke−

zetének és építési gyakorlatának gyökerei a XVI.−

XVII. század fordulójáig nyúlnak vissza. A szőlő−

művelés, borászat, faművesség és az építési kő fej−

tés−megmunkálás mesterembereinek keze nyoma

a táji−települési környezetben egyaránt fellelhető.

A múlt milyen feladatokat ró a jelen építészmér−

nökére?

− A Tokaj−hegyaljai építészeti emlékek, műemlékek

felújítása izgalmas és fontos építész tervezői feladat. Irodánk, az AXIS

Építésziroda sok ilyen jellegű feladatot végzett, illetve végez a környé−

ken. Többek között a Patrícius borászat, a szerencsi Rákóczi vár, borá−

szatok, épület−felújítások Mádon, Golopon, Erdőbényén, Tállyán, a

környékbeli településeken, ami a nevünkhöz fűződik. Tarcalon a Bor−

falu, a piac, a Degenfeld Szálló épületei, Király udvar, vagy az újabbak

közül például a Sebő kúria vagy a Fő utca 101. azok a tervezési felada−

tok, amit említenék. Az általam tervezett tarcali épületek (orvosi rende−

lő, takarékszövetkezet, és az óvoda) abban különböznek ezektől az em−

lített felújításoktól, hogy itt a meglévő, eredeti épületek nem képvisel−

tek fontos építészeti értéket, ezért a tervezési feladat nem az eredeti

épület rekonstrukciója, hanem egy kortárs új épület tervezése volt,

amely mégis illeszkedik a település értékeihez. Az illeszkedés egyrészt

az anyaghasználatot, a tömegalakítást, másrészt a környezet léptékének

és szellemiségének felismerését jelenti.

− A klasszikus értelemben vett mesterembereket napjainkra a mo−

dern kor eszközeivel dolgozó szakemberek váltják, az alapvető épí−

tőanyagok azonban változatlanok. Az idő és a pénz kapcsolata

mennyire tette meghatározóvá jelenünk építészetének értékállósá−

gát?

− Házat építeni mindig is drága dolog volt. A korábbi századokban az

aktuális kor minden anyagi lehetőségét bele próbálták építeni a megva−

lósuló épületbe. Itt nem csak a kastélyokra, a templomokra, hanem akár

egy mívesen elkészített kúriára, vagy például a különböző régi lakó−

épületre gondolok Tarcalon. Ez az épületek tartósságát eredményezte.

Ezek az épületek évszázadok múltán is állnak, és ha az állapotuk le is

romlott, felújíthatóak, illetve érdemes őket újjáépíteni.

A jelenkori épületek megvalósulásakor sokszor − érthető okokból − kor−

látozottak az anyagi lehetőségek. Ilyenkor sajnos a spórolás a tartósság

rovására megy.

Máskor nem a pénz kevés, hanem idő. Pályázat van, elszámolás, határ−

idő. Egy templom építésére korábban évszázadok álltak rendelkezésre,

ma sokszor 3−4 hónap alatt kell egy épületet felépíteni, és  ilyenkor ál−

talában a tervezésre sincs elég idő.

Az építész, illetve a kivitelező persze igyekszik, próbál megfelelni a

feladatnak, de az egyre gyakoribb időhiány néha több kárt okoz, mint a

pénzhiány, az alacsony költségvetés.

− Az építészeti karakter Tokaj−Hegyalja egyik nagy értéke.

Tarcalon van−e olyan épület, illetve vannak−e olyan épületek (az ál−

talad tervezetteken kívül :), amit, ill. amiket építészként kiemelke−

dően fontosnak tartanál megmutatni az utókornak?

− Tarcalon sok régi épület található, igen gazdag műemlékben, illetve

helyi védett épületben. Ezek nagy része romos, lelakott állapotú, de

szerencsére egyre több épület születik újjá. A teljesség igénye nélkül: a

Sebő kúria, a Király udvar, vagy a romos, Tarcal feletti Terézia kápol−

na. Azt gondolom, hogy az építészeti emlékek ápolása segíti a telepü−

lés lakóit, hogy otthonuknak érezzék a környezetüket. A messziről jöt−

teket pedig segíti, hogy Tarcal személyes ismerősükké váljon.

− A tarcali köztemető új ravatalozóépületének tervezésekor melyek

voltak azok a főbb szempontok, amelyeket nem lehetett figyelmen

kívül hagyni?

− A modern ember a XX. század második felétől

igyekezett a halált kizárni az életéből. Míg korábban

az öregek ápolása, a búcsúzás, az utolsó hetek eltöl−

tése a család körében történt, most a haldoklókat a

kórházba "száműzzük". Pedig − sajnos − a halál

ugyanúgy az élet része, mint a születés. 

A megfelelően megélt búcsú nagyon fontos azoknak,

akik itt maradnak. Egy meghitt építészeti környezet

kiszolgálja azt a mélyen emberi igényt, hogy tisztes−

séggel el tudjunk búcsúzni a szeretteinktől. 

A temetés, a halál az emberek nagy része számára va−

lami transzcendenssel való kapcsolat lehetősége,

még ha nem is kifejezetten gyakorló hívők. A nyuga−

ti, európai gyakorlatban a ravatalozót funeral chapel−

nek, azaz temetőkápolnának hívják. A tervezett rava−

talozónak tehát szakrális épületnek kell lennie, még ha konkrét vallási

elemek vagy szimbólumok nem is jelennek meg benne, hiszen a teme−

tőt a katolikus és a református felekezet közösen használja, illetve olya−

nok is búcsúztatják itt a szeretteiket, akik hagyományos értelemben

nem istenhívők. 

− Fenntartható fejlődés − korunk építészete. Véleményed szerint mi−

lyen kapcsolatban vannak egymással?

− A fenntartható építészetnek több célja van. Egyrészt, hogy egy műkö−

dő épület minél kevesebb energiát fogyasszon, minél kevesebb környe−

zeti kárt okozzon az üzemeltetése. Ez részben az épületek egyre vasta−

gabb külső hőszigetelést jelenti, amely ésszerű, és jó dolog, az egyre

nagyobb energiaárak (gázár) ismeretében. Ma a külső homlokzaton 10−

15 cm hőszigetelés sem ritka.

Azonban nem csak tél van, hanem nyár is, gondoljunk akár csak az idei

első hőhullámra. Meleggel szemben a hőszigetelés korántsem olyan ha−

tásos, mint a hideg ellen. A nyári nagy melegekben a hagyományos épí−

tőanyagoknak, a vastag tömör téglafalnak, vagy a vályogfalnak lehet

egyre nagyobb szerepe, hiszen a száz éves lakóházban, vagy akár a vá−

lyog parasztházban a legnagyobb nyári hőségben is kellemes a klíma.

A fenntartható építészet harmadik aspektusa, hogy a beépített építő−

anyagok készítése során minél kevesebb energia kerüljön felhasználás−

ra, illetve − mivel egyszer minden épületnek vége lesz − a lebomló épí−

tőanyagok minél kisebb környezetszennyezést okozzanak. Ilyen szem−

pontból is, azt gondolom, fontosak lehetnek a hagyományos szerkeze−

tek (tömör tégla, nád, vályog stb.).Az általam tervezett épületek az iro−

dánk honlapján (www.axisepitesz.hu) tekinthetőek meg. 

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az augusztus hónapban  névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

Augusztus 5. Krisztina
Augusztus 7. Ibolya
Augusztus 11. Zsuzsanna
Augusztus 18. Ilona
Augusztus 25. Lajos  
Augusztus 29. Beatrix 
Augusztus 31. Erika

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos

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

30−458−73−01 Szerkesztő: Mező  László  Nyomdai munkák: Budai Nyom−

daipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  2014. AUGUSZTUS 18.

Tarcali Hírek

Augusztusi ünnepnaptár
Augusztus 1.: Az anyatejes táplálás világnapja. A forint születésnap−

ja: 1946. aug. 1.

Augusztus 3.: Gárdonyi Géza születésnapja (1863.) író és költő. Leg−

ismertebb műve az Egri csillagok

Augusztus  6.: A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnap−

ja. 

A magyar néphagyományban a borszentelés napja.

Augusztus  8.: Kölcsey Ferenc születésnapja (1790.) magyar költő,

politikus, nyelvújító

Augusztus  9.: Az állatkertek napja

Augusztus 10.: Lőrinc napja. "Lőrinc napja ha szép, sok a gyümölcs

és ép." 

Petrovics Emil születésnapja (1873.) műtörténész, magyar és szerb

Augusztus 11.: Heltai Jenő születésnapja (1871.) író és költő

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 kirá−

lyunk ünnepe.  1774−ben Mária Terézia nyilvánította ünneppé.

Az új kenyér ünnepe. 

Augusztus 22.: Szabó Ervin születésnapja  (1877.) szociológus és

könyvtárigazgató

Augusztus 29.: A mohácsi csata emléknapja. A magyar fotográfia

napja Janus Pannonius születésnapja (1434.) költő

A magyar világi líra első jelentős képviselője.

Augusztus 30.: Az Eltűntek Világnapja

S P O R T
A Tarcal FC 2014. 06. 27−én közgyűlést tartott. A közgyűlés

eredménye alapján új vezetőség ált fel. A csapat elnöke tovább−

ra is Soltész Csaba maradt, míg tagoknak Butta László, Lovas
Ferenc és Spitzmüller Zsolt lett megválasztva.

Csapatunk a Megye III. osztály Miskolc−Észak csoportjában kez−

di el az új idényt. A felkészülés július közepén elkezdődött heti

3 edzéssel. A későbbiekben heti 2 edzés és 2 edzőmérkőzéssel

szeretnénk készülni. Első edzőmérkőzésünket Bodrogkisfalud

ellen sikerrel vettük. Az utánpótlásból és felnőttekből összeállí−

tott csapatunk 7−2 −re nyert. Az átigazolási szezon még nem zá−

ródott le. A csapattól senki nem jelezte távozási szándékát.  Sze−

gedi Krisztián, Szegedi Márk, Fülöp Gábor ismét a csapatunkat

erősíti. Új igazolásként érkezett Kakucsi Péter.

A 2014−es Golopi Falunapon megrendezett kispályás labdarúgó

bajnokságon második helyezést ért el csapatunk. Játékosaink

Titkó Péter, Kovács Attila, Spitzmüller Zsolt, Ötvös Gábor,

Czentnár Gergely, Szegedi Márk, Kakucsi Péter és Lechner

Krisztián, aki a bajnokság legjobb kapusa lett.

2014/2015 TAO pályázaton 13.725.480 Ft−ot nyertünk melyből

4.653.142 Ft az önerő. A pályázatban Labdafogó háló, öntöző

berendezés, világításfejlesztés, új kapuk, sportfelszerelés és öltö−

ző berendezés szerepel. Mérkőzéseinkre várunk minden sport−

barátot!

Hajrá Tarcal!

Soltész Csaba elnök

Arany kitüntetés a Tarcali Polgárőr

Egyesület tagjának
Az idei évben is megrendezte az OPSZ az Országos Polgárőr

Napot, melynek a Békés megyei Békés−Dánfok adott helyet. A

Tokaji járást jómagam egyesületünk elnöke Lovász László,

titkára Lovász Lászlóné, az egyesület két tagja, az Erdőbényei

Polgárőr Egyesület vezetőségének tagjai, a Szerencsi

Rendőrkapitányság parancsnoka Keresztesi János r. alezredes úr,

és Baracskai László polgármester úr képviselte. A kitüntetettek

között köszöntötte Dr. Túrós András az Országos Polgárőr

Szövetség elnöke Lovász Lászlónét − a Tarcali Polgárőr

Egyesület titkárát − aki a polgárőr érdemkereszt arany fokozatát

vehette át kimagasló áldozatkész önkéntes polgárőr munkájáért.

(képünkön). Szeretnék köszöntet mondani Tarcal Község Önkor−

mányzatának, hogy megteremtették a lehetőséget, hogy a ren−

dezvény helyszínére juthassunk, illetve polgármester úrnak és

kapitány úrnak, hogy részt vettek velünk ezen az országos ren−

dezvényen, valamint ezúton is szeretnék gratulálni egyesületünk

titkárának kitüntetéséhez!

Lovász László

Tarcali Polgárőr Egyesület elnök
Tokaji járási koordinátor

Felhívjuk a lakosság figyelmét 

egy új szolgáltatásra!
A technikai fejlődés most már lehetőséget biztosít

arra,  hogy mélységi detektorral át lehet vizsgáltatni

a kertjét, telkét, udvarát,  hogy nincs−e ott nagyobb fémtárgy, ami

értékes lehet.

Nemesfém keresővel régi épület falát, padlóját, pincéjét az ott maradt

értékekért.

Részletes tájékoztatásért hívja a  06−70/41− 89−89−9 

telefonszámot, visszahívom!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megújul a Terézia−kápolna

2014/ 06/ 26

A Degenfeld Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Betéti

Társaság az ÉMOP−2.1.1/B−12−2012−0060 kódszámú

"Turisztikai attrakció kialakítása a Degenfeld szőlőbirtokon" című projekt megvalósítását 2014 tavaszán kezdte

meg. A projekt keretében Tarcalon, a Terézia−kápolna megújulása és turisztikai hasznosulása valósul meg, továb−

bá a Terézia kert 9. alatt működő Degenfeld kastélyszálló szolgáltatásainak bővítésére kerül sor.

A tervezett projekt keretében Tokaj−Hegyalja egy szimbóluma, a Terézia−kápolna megújulása és turisztikai

hasznosítása valósul meg. A kápolna felújítását további projektelemek egészítik ki, melyek együttesen egy attrak−

ciót alkotnak és a látogatók számára komplex turisztikai szolgáltatásokat nyújtanak. A kápolna környezetének

helyreállításával rendezvények lebonyolítására alkalmas feltételeket teremtenek a Terézia dombot a Degenfeld bir−

tokkal tanösvény és kőzetbemutató támfal fogja összekötni, a birtokon pedig pincemúzeum és bortrezor létesül, a

sportolást kedvelők számára egy petanque pálya is épül a birtok központjában.

A projektnek köszönhetően 3 új munkahely jön létre, a beruházás hozzájárul a térség turisztikai kínálatának

bővítéséhez, a szektor jövedelmezőségének javításához és az egész éves nyitva tartásnak köszönhetően a szezon−

alitás csökkentéséhez. A megvalósulást követően évente közel 12.000 fizető látogatót és ezt jelentősen meghaladó

nem fizető vendéget várnak az attrakcióhoz.

A beruházás összköltsége 146.015.305 Ft, amelyből az ÉMOP−2.2.1/B−12−2012−0060 azonosító számú projekt

keretében elnyert támogatás összege 102.210.713 Ft.

A pályázat 70 %−os támogatási arányt élvez.

A megvalósítás időszaka: 2014. május 5. − 2015. június 30.

Tokaj−Hegyalján elsőként, bortrezor bérlése az Illés Pincében
Az Illés Pince Erdőbénye főterén található borházában széles és egyedi borkínálattal várja a vendégeket egész

évben. A 40−70 fő vendéglátására alkalmas teremben családias körülmények között a finom borok mellé ízletes

házias ételeket kínálnak.

A pincészet Tokaj−Hegyalján egyedi bortrezor szolgáltatással kíván lehetőséget biztosítani az általa előállított és a

bortrezor tulajdonosok által megvásárolt, magas értékű borok állandó hőmérséklet és kiváló pinceklíma melletti

tárolására, ehhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

LEADER keretein belül 16 db bortrezor kialakítását valósította meg, melyekben egyenként kb. 350 üveg bor elhe−

lyezésére van lehetőség.

Az igényesen kialakított bortrezorok a Hátsó ág részében kerültek kialakításra 13,38 fm hosszban. A személyes

trezorokra névre szóló tábla is kerül, kívánság szerinti szövegezéssel. 

Egy trezort öt évre lehet bérelni.

Az Illés Pince további, részben kétszintes, hétágú pincerendszere a legendás 22 ágú Rákóczi pince 2 ágát foglalja

magába, melyben 40 ezer liter bor elhelyezésére van lehetőség. Klímája a nagy mélységnek és a horzsaköves

riolittufa kőzetnek köszönhetően optimális, a hőmérséklete (10−12 °C) között ingadozik.

Degenfeld Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Betéti Társaság

Cím: H−3915 Tarcal, Terézia kert 9.

Telefon: 36−47−380−173

E−mail: degenfeld@degenfeld.hu 

Honlap: http://grofdegenfeld.com

www.ujszechenyiterv.gov.hu


