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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

június 8. napján rendkívüli ülést tartott, melynek első napi−

rendje keretében a képviselők  felkérték a polgármestert,

hogy a  PK−TERV Kft−vel kössön szerződést az alábbi önkor−

mányzati tulajdonú utcák felújításának tervezésére: 

− József Attila utca,

− Babocsay utca, Mikszáth Kálmán utcától − Fő utcáig terje−

dő szakasza, 

−Hegyalja utca, Fő utcától − Szondi utcáig terjedő szakasza,

A Képviselőtestület következő napirendje a Tarcali Napok

előkészületeinek megtárgyalása volt, s állást foglaltak a kö−

vetkező kérdésekben: Tarcali Napok rendezvényén belül meg

kell szervezni a Tarcalról elszármazottak találkozóját; elő

kell készíteni a Hegyfoglaló lovasversenyt, intézkedni kell  a

verseny megfelelő biztosításáról, állatorvosi szolgálat jelen−

létéről, helyezettek díjazásáról; szerződést kell kötni a ren−

dezvény biztonságáért felelős szolgáltatóval;  a térítésköteles

belépők díját határozták meg, valamint  a rendezvény egész−

ségügyi biztosításáról  is határoztak. 

Az indítványok, javaslatok között a Képviselőtestület vételi

ajánlatról döntött a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. tulaj−

donában lévő Tarcal belterület 226. hrsz−ú − természetben Fő

u. 4. szám alatti −  ingatlanra, a felajánlott vételárat 100.000,−

Ft + ÁFA összegben határozta meg.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

június 30−án rendes ülést tartott, melynek első napirendje so−

rán konzultációt tartott a helyi egyházközségek képviselőivel,

s ennek során az önkormányzat  felajánlotta segítségét, támo−

gatását  az egyházaknak. Polyák Péter parókus, valamint Ko−

vács Attila református lelkész tájékoztatta a testületet terveik−

ről, pályázataikról.

Az ülés következő napirendje a Klapka György Általános Is−

kola tájékoztatója a Klebesberg Kunó Intézményfenntartó

Központ keretén belüli működés tapasztalatairól volt. A Kép−

viselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette.

A következő napirendi pont keretében a Lakossági víz− és

csatorna szolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról hatá−

rozott a testület,  és felkérte a polgármestert a pályázat be−

nyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

A negyedik napirend során a Képviselőtestület megállapítot−

ta, hogy  a tarcali Kinizsi, Mikszáth, Malom, Móriczi Zsig−

mond, Munkácsy és Nagy Balázs utcákban tervezett útfelújí−

tások kivitelezésére meghirdetett közbeszerzési eljárás ered−

ményes volt,  s az eljárás nyertesének Mika Gábor egyéni vál−

lalkozót nyilvánította, tekintettel arra, hogy Mika Gábor

nyújtotta be a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot.

Az ötödik napirendi pont során Papp Gábor a PK−TERV Kft.

ügyvezetője, valamint Kovács Tamás tervező bemutatták a

multifunkciós közösség ház tanulmányterveit, illetve az alter−

natív megoldásokat. A testület a látottakat részletesen meg−

tárgyalta és instrukciókat adott a tervezőknek a tanulmány−

terv   átdolgozására, majd a Képviselőtestület felkérte a ter−

vezőket, hogy az átdolgozott tanulmány terveket az önkor−

mányzat legközelebbi ülésén mutassák be.

A Képviselőtestület következő napirendi pont keretében dön−

tött az 1826/2014.(XII.23.) Kormányhatározat szerinti támo−

gatásból megvalósítandó közbeszerzési pályázat kiírásáról a

tarcali József Attila, Babocsay és Hegyalja utcákban tervezett

útfelújítások kivitelezésére.

Az indítványok, javaslatok között Butta László polgármester

tájékoztatta a testületet arról, hogy ha a kormányzati döntések

megszületnek, akkor leghamarabb ez év november 1−től ke−

rülhet Tarcal település ismételten a B−A−Z. Megyei Kórház

ellátási területébe. Ezután a polgármester ismertette a testü−

lettel, hogy 34 diákmunkás foglalkoztatására nyújtottak be

igényt, mellyel szemben 19 gyerek egy havi, napi 4 órás fog−

lalkoztatására kaptak lehetőséget.

Ezt követően a  polgármester tájékoztatta a Képviselőtestüle−

tet arról, hogy az elmúlt napokban adták át Komlón a Polgár−

őr település kitüntető címeket, ahol ő is átvette a Tarcal pol−

gárőr község címet. Végül a testület ismételten áttekintette a

XX. Tarcali Napok programját, részletes költségtervét.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
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HALÁLOZÁS
2015. június

− Tóth Tibor (sz: 1940.) 

volt Tarcal, Fő u. 6.  sz. alatti lakos,

elhunyt június 6−án,  

− Szabó Vincéné

(sz: Dankó Piroska 1930.)

volt Tarcal, Vasút u. 14. sz. alatti

lakos, elhunyt június 9−én,

− Hunkó János (sz: 1945.)

volt Tarcal Móricz Zs. u. 2/1.sz. alatti

lakos, elhunyt június 25−én. 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés
2015. június

− Kiss Dávid és Bereznyák Judit Ágota
tarcali lakosok 2015. június 20−án, 

− Dr. Tokár Gabriella és Bódi László
miskolci lakosok 2015. június 20−án kötöttek 

házasságot községünkben. 

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Borsod−Abaúj−

Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci

Kirendeltsége tájékoztatása alapján az elmúlt időszakban meg−

növekedett a közműépítési munkálatok, tereprendezési, kerti

munkák során a gázelosztó, gázcsatlakozó vezetékek átvágásával,

megsértésével kapcsolatos káresemények száma. 

Ezért kérjük, hogy saját ingatlanjaikon munkálataikat a

gázvezetékek környezetében fokozott figyelemmel végezzék. 

Tarcal Község Önkormányzata 

*

Tisztelt Tarcaliak!
Az elkövetkező néhány hónapban olyan új munkálatok folynak

majd településünkön, amelyek átmenetileg közlekedési

nehézségeket, problémákat okozhatnak, azonban úgy gondoljuk

megértéssel, megfelelő toleranciával ezek a helyzetek kezelhetők, s

év végére együtt tudunk majd örülni az eredményeknek. 

A napokban megkezdődött, az úgynevezett svájci projekt

keretében, az elavult azbesztcement ivóvíz vezetékek cseréje.  A

munkálatok keretében 3,6 km hosszban újul meg az ivóvíz hálózat,

s a szolgáltató az érintett utcák lakóit − a tényleges munkakezdés

előtt néhány nappal − ki fogja értesíteni. 

Július 22−én megkezdődik a Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán,

Munkácsy, Kinizsi, Nagy Balázs és Malom utcák útburkolatának

felújítása is. 

Mindezen munkálatok várható befejezéséig − 2015. szeptember

vége − ismételten türelmüket és megértésüket kérjük. 

Tarcal Község Önkormányzata

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6 put−

tonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező

László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416−226  

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2015. AUGUSZTUS 19.

TARCALI  HÍREK

Különdíj a Tarcali Boszorkánykonyhának

A Monokon immáron harmadszor megrendezésre került

Babfesztiválon településünk is képviseltette magát. Butta László

polgármester úr vezetésével, Siskóné Magdika főszakács

irányításával 100 adag hegyaljai káposztás bableves készült. A

szükséges alapanyagot a monoki önkormányzat biztosította. A

finom étek jellegzetessége a kapros, tejfölös ízesítés. Sokan

sürgölődtünk, dolgoztunk, hogy finom legyen az étel s nem mel−

lékesen a településünk megjelenése is mutatós legyen.

Mindennek köszönhetően a zsűri − a Szabadtűzi Lovagrend − A

Népi Gasztronómiai Hagyományok Ápolásáért KÜLÖNDÍJJAL

jutalmazta a csapatot.

Gratulálunk a csapatnak! Köszönjük Magdika!!!

D. A.

Tarcali Polgárőrség 
telefonszámai: 
06−70/457−9580  

06−70/457−9581

ELTŰNT? Mi megtaláltuk!
Tarcali Polgárőr Egyesület 2 darab kerekpárt talált.

Akinek eltünt a kerekpárja az jelentkezzen az aláb−

bi telefonszámok egyikén: 06−70//457−9580 vagy

06−70/457−9581. 
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XX. Tarcali Napok Programja
2015. július 24−25−26.   

Helye: Sportpálya − Tarcal Sport tér 

Július 24. péntek

15 ó "Emlékezzünk eleinkre" − koszorúzások

17 ó Ünnepélyes megnyitó (Tarcal − Sportpálya)

17.30 ó TÁNC−VARÁZS − helyi csoportok bemutatói

19 ó Szivárvány Bábszínház műsora 

20 óra REPUBLIC koncert 

Július 25. szombat

9 ó Tarcal Vezér Hegyfoglaló Lovasverseny

10 ó Tarcalról Elszármazottak Találkozója

14.30 ó Elszármazott előadóművészeink műsora

ÖTVÖS ÉVA és KÖLESÉRI SÁNDOR

15.15 ó CANTABILE kórus − Törökbálint

16 ó Sztárvendég: SZANDI 

17 ó STREETFIGHTER SHOW 

−  Erdős Csaba bemutatója

18 ó  Motormustra 

18.30 ó TOTEM zenekar koncertje

19.30 ó "Lovas nemzet vagyunk!" Bányai Lovasiskola

21 ó KARTHAGO koncert 

23 ó Tűzijáték

Július 26. vasárnap

14 ó Miss Mullins koncert 

15 ó Diri−Dongó gyerekkoncert

16 ó  ANDI, BALÁZS, ANNY PARTY

− a Miskolci Nemzeti Színház művészei

17 ó MULAT A NÉP − AGYAGBANDA zenél 

18 ó MILORD koncert  

Belépő: 1000 Ft/fő/3 nap; Tarcali lakosoknak:

500 Ft/fő/3 nap 

Népi ügyességi játszótér, Vidámpark, kirakodó vásár,

kézműves vásár, arcfestés, nyitott pincék, információs

standok!

Műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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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 szerelemvarázs−

ló célzata is volt. Mindennek jegyében idén is megrendeztük

a hagyományos Szent Iván −éji Vigasságunkat, amikor is a

tűzugrás eljöveteléig színes szórakoztató programokkal vár−

tuk a kedves közönséget. Igaz, az időjárás egy kicsit közbe

szólt, hisz zuhogó eső volt délután. Sajnos! De nem szegte

kedvünket! Elhelyeztük az óvó−védő koszorút a polgármes−

teri hivatalra, hogy védje településünket mindenféle bajtól −

tűztől, víztől és egyéb bajoktól. Nem maradhatott el a báji−

talok sora, a gyönyörű hastáncosok produkciója. Kriszta

jósnő is útmutatást adott a tanácsait igénylőknek. De, mesél−

jenek a képek:

Bodrog Néptáncegyüttes fergeteges táncprodukciója Darmos

István humoros összekötőszövegével remek kezdésnek

bizonyult. 

Agyagbanda csapata Barsi Csaba úm. vezényletével a virtuóz

népi dallamok és különleges hangszerek világába repített.

Szabó Kata és csodaszép hastáncos lányai mindenkit elvará−

zsoltak

Szilvási Kata és lány−társai a Gergely Tamás által

megálmodott és megvalósított bájitalos pult mögött

Kaland Old Rock zenekar régi híres rockdallamokat játszott
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Sárkánylányok és az egy szem férfiú szemkápráztató, varázs−

latos, tüzes produkciója örök élmény marad

Szent Iván−éji dalokat hallhattunk Soltész Csenge ifjú tarcali 

hölgy és Lukács Pál (Törköly zenekar) hangszeres

kiséretében

Az egyik bravúros magasságú TŰZUGRÁS a sok közül 

A tűzugrás után pedig Kőrizs Balázs szórakoztatta a táncolni

vágyókat éjfélig.

Aki velünk tartott jól érezhette magát. Öröm volt hallani a

tapsot, látni a mosolyt fiatalok és felnőttek arcán, mely hol

elégedettséget, hol örömöt, hol elismerést sugárzott.

Fotók:  Kovács Krisztián

Köszönet támogatóinknak
Köszönjük szépen a természetbeni és anyagi támogatást, mel−

lyel hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához:

Czipelle Beáta, Gergely Tamás, Halászné Kovács Mária,

Háziasszonyok boltja, Ilosvainé Nógrádi Piroska, Kovács

Attila, Majorosné Ilike, Szabó Bianka, Szilvási Katalin,

Titkóné Takács Mónika, Varga Méhészet, Szabó József,

Szadai György 

Ez úton is szeretném megköszönni az Önkormányzat műsza−

ki csoportjának − irányítójuk Takács Lászlónak− a technikai

és műszaki feladatok szakszerű elvégzését.

D A

Tarcalról Elszármazottak

Találkozója
Szinte minden település időszakonként haza hívja és várja

elköltözött szülötteit. Így tett településünk vezetése idén is.

Szerencsére, most sokan vissza is jeleztek, hogy szeretnének

hosszú évek után haza látogatni. Lapzártánkig 65 fő jelezte,

hogy elfogadja meghívásunkat.

A találkozót a XX. Jubileumi Tarcali Napok rendezvényünk

keretén belül szervezzük meg. 

2015. július 25−én 9.30 órától 10 óráig várjuk és fogadjuk

vendégeinket a Tarcal Agora rendezvénytéren. /COOP ABC

mellett/

10 órakor Butta László polgármester úr köszöntőjét

követően egy kellemes séta keretén belül szeretnénk bemu−

tatni településünk fejlődését. /6 puttonyos Borfalu, Orvosi

rendelő, Polgármesteri Hivatal, Sebeő kúria, templomaink,

Napközi Konyha és Étkezde/

11 órától Ökumenikus istentiszteleten a református temp−

lomban adunk hálát, hogy újra együtt lehetünk. 

12. 30 órától közös ebédre várjuk az Elszármazottakat és

kísérőiket az újjá épült Kikelet Óvodába.

Lehetőséget biztosítunk, hogy 13.30 órától vezető

kíséretében településünk új látványosságához, a 10m magas

Áldó Krisztus szoborhoz kirándulhassanak az érdeklődők.

13 órától 16 óráig nyitott az iskola, kiállításaink, templo−

maink, ahová újra ellátogathatnak vendégeink, felidézhetik

régi emlékeiket. A 14.30 órakor kezdődő délutáni program

keretében a Tarcalról elszármazott Ötvös Éva, a Miskolci

Nemzeti színház művésze és  Köleséri Sándor, Budapesten

élő és dolgozó szabadúszó színész szórakoztatja vendégein−

ket a rendezvény nagyszínpadán, a sportpályán. 

Ezt követően folyamatosan zajlanak a Tarcali Napok prog−

ramjai, melyek remélem kellemes további szórakozást biz−

tosítanak mindenkinek. 

D A
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"Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá,
akár azt, hogy nem, igazad lesz."

(Henry Ford)

Keresztes Ákos  − okleveles élelmiszeripari mér−

nök, az Év Fiatal Borásza
− Kedves Ákos! A Pannónia Női Borrend által létrehozott Pannónia
Aranygyűrű Alapítvány 2014. szeptemberében harmadik alkalom−
mal meghirdetett  pályázatának nyerteseként 2015−ben az Év Fia−
tal Borásza címmel együtt járó 14 karátos pecsétgyűrűt és a hozzá
tartozó vándorserleget, mint a tarcali Myrtus Pince borásza és tu−
lajdonosa vehetted át. Engedd meg, hogy gratuláljak ehhez az elis−
meréshez és további eredményes munkát kívánjak! Ahhoz, hogy po−
zícionálni tudjuk e cím szakmai presztízsértékét, kérlek mutasd be
az alapítvány eddigi működését, illetve kuratóriumának tagjait. 
− Köszönöm a gratulációt! A Pannónia Női Borrend kétévente ír ki

pályázatot 35 év alatti borászoknak. A pályázat két részből áll: egy

pályaműből, amiben a szakmánkhoz kapcsolódó komplex témát

kell kifejteni  a magyar borászat helyzetéről, valamint

leírni a borász ars poeticáját, illetve egy saját készíté−

sű bort kell beküldeni és bemutatni. Ebből a szem−

pontból igazságosnak éreztem a rendszert, nem egy

szimpátia szavazásról, hanem anonim teljesítmény

értékelésről volt szó.

Az előző két díjazott a szekszárdi Sebestyén Csaba és

a balatoni ifjabb Figula Mihály volt. Mindketten a dí−

jon felül is elismertek a szakmában, hozzájuk csatla−

kozni magában is egy elismerés. 

A kuratórium tagjai Dr. Mészáros Gabriella boraka−

démikus, Keményné Koncz Ildikó a borrend nagy−

mestere, Sebestyén Csaba borász, Kozma Kálmán a

Gundel étterem igazgatója, Káli Ildikó a Magyar

Sommelier Szövetség elnöke, Dr. Kállay Miklós a

Magyar Borakadémia elnöke, Dr. Csizmadia András sommelier és

Zilai Zoltán a Budavári Borfesztivál igazgatója voltak. A magyar

borszakma megkérdőjelezhetetlen alakjai teszik értékessé és hite−

lessé ezt a díjat. 

Mindemellett mindig jó érzés, ha az ember pozitív visszajelzéseket

kap a munkájáról. Rengeteg remek borász szakember van kis orszá−

gunkban, bármelyik korosztályt is nézzük. Ezért egy országos szak−

mai megmérettetésen a legjobbnak bizonyulni felemelő érzés. Dí−

jak tekintetében Tarcal előkelő helyet foglal el az országban, gon−

doljunk csak Berecz Stéphanira, Báthori Tiborra vagy Áts Károly−

ra.

− Győztes borod, a 2012 Tokaji Cuvée a tarcali Vigyorgó−dűlőből
származik. Kései szüretelésű furmint és kövérszőlő, mely fele−fele
arányban hordós, illetve tartályos érlelést kapott. Hogyan jellemez−
néd ezt a bort, mitől egyedi? Milyen más, származási helyük, elké−
szítési módjuk szerint eltérő borokat utasított maga mögé az elbírá−
lás során?
− Mint már említettem a pályázat nem egy klasszikus értelemben

vett borverseny volt. A  pályamű és a mellé beküldött bor fele−fele

arányban számított a végső értékelésben. Bár ez a bor érte el a leg−

magasabb pontszámot, nem csak egy jól sikerült bor volt szükséges

a győzelemhez. 

Tokaj−Hegyalja borászati szempontból kivételes hely. Édes borok−

ban nagyon kevesen tudnak versenyre kelni velünk a világban.

Ezek a borok hozták meg a tokaji borok hírét, elismertségét és je−

lentik a jövőjét is. Ez a Cuvée egy késői szüret. Furmint, Zéta és

Kövérszőlő házasítása 120 g/l maradékcukorral, ami egy megszo−

kott dolog Tarcalon, de például Villányban egy ilyen beltartalmú

bor az évszázad szenzációja lenne, egyszeri és megismételhetetlen.

Nem teljesen fair dolog egy ilyen bort szembe állítani szekszárdi,

badacsonyi, móri, soproni száraz borokkal, de nekünk ez a fő pro−

filunk, valószínűleg egy zempléni Pinot Noirral gyengébb ered−

ményt értem volna el.

− "Egy gazda legnagyobb büszkesége a bora, amit meg kell becsül−
ni, mivel a barátság legnagyobb ellensége a saját termésű bor hi−
bájának kellő tapintat nélkül megfogalmazott kritikája" − írod nyer−
tes pályaműved bevezető részében. Neked hibátlanok a boraid,
vagy kizárólag nagyon tapintatos barátaid vannak?
− Nagyon tapintatlan barátaim vannak, ezért csak technológiailag

hibátlan borokat engedhetek ki a pincéből. 

A barátokon túl, a kereskedők is nagyon barátságtalanná tudnak

válni egy−egy hibás tétel esetén. A bor bizalmi termék, nehéz vala−

kit állandó fogyasztóddá tenni, de annál könnyebb elveszíteni.

Ezért törekedni kell az igényes szőlőművelésre és a precíz borásza−

ti munkára, ha ezeket sikerül betartani, nagy baj nem történhet. 

−  Átrendeződés, útkeresés, izgalmak − külső szemlélőként ezek a
szavak jutnak eszembe az elmúlt évek, évtizedek borászati történé−
seit tekintve szűkebb régiónkban. A fogyasztói szokások változása,

piacvesztés, fizetőképes kereslet hiánya, külföldi bo−
rok/borászatok térhódítása…stb. Egy évtizede vagy a
pályán, mi a véleményed a magyar borászat jelené−
ről, különös tekintettel Tokaj−Hegyaljára?
−  A mai magyar borászat napjainkban jó úton halad

a felnőtté válás felé. A bor újra Magyarország egyik

védjegyévé válik, remek adottságú borvidékeink

vannak. Jó képességű, egyre tapasztaltabb szakembe−

rek dolgoznak a szőlőkben és a borászatokban egy−

aránt. Letisztul a tudás, amit az utóbbi évtizedekben

szereztünk és kompatibilissé tettünk a régebbi ta−

pasztalatokkal. Szerencsénkre azok, akiknek a boro−

kat készítjük − a boraink kedvelői − partnerek ebben a

folyamatban és ők is velünk együtt fejlődnek. Mára

kialakult egy igényes borértő, borfogyasztó réteg,

melyet meg kell becsülnünk. Mindent el kell követnünk, hogy egy−

re többen legyenek azok, akik ebbe a táborba tartoznak. Tokaj−

Hegyalja pedig a borvidékek vezérhajója, még nagyon messze va−

gyunk a tökéletestől, de fényes jövő előtt állhat a borvidék, ami a

helyi emberek életszínvonalában is megjelenhet. Azonban ehhez

még nagyon sok dolognak meg kell történnie.

− Kaliforniában végzett gyakornoki munkádat követte a Dél−Bala−
ton, Tokaj−Hegyalja majd Szekszárd, így lehetőséged nyílt számos
hazai borászatnál is szakmai ismeretekre szert tenni.  2008−tól a fe−
leségeddel közösen alapított Myrtus Pincét is "viszed". Tarcali bo−
rászként mi jelenti számodra a legfőbb motivációt?
− Kecskeméti születésű vagyok. A szakmánkban nagyon könnyű

külföldön elhelyezkedni napjainkban is, de a kétezres évek elején

még inkább egy intenzív agyelszívás volt a borász szakmában. Az

egyetem után volt állás ajánlatom Kanadába, Németországba, de

úgy gondoltam, ha Tokajban el tudok helyezkedni, akkor nem me−

gyek külföldre. Szerencsémre megkaptam az akkor induló Patricius

Borház borász pozícióját. A Myrtus Pincét 2008−ban indítottuk út−

jára Orsival, amikor Ő vissza, én pedig ide költöztem Tarcalra. Ek−

kor a Degenfeld Szőlőbirtok borászati vezetője voltam. Közhelyes−

nek tűnhet, de a hivatásom a hobbim is, ezért szívesen csaptam hoz−

zá a napi minimum nyolc órányi munkahelyi borászkodás mellé

még pár óra otthonit. 

Tokaj−Hegyalja kivételes hely, egyedül mi készíthetünk Aszút,

Szamorodnit, Máslást, Fordítást. A termőterületek páratlanok, min−

den évben kimagaslót lehet alkotni. Annál a tudatnál, hogy megvan

a lehetőséged, hogy megalkosd a szakmádban a világ legjobbját,

nem kell nagyobb motiváció. 

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

AUGUSZTUS  hónapban  névnapjukat

ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

Augusztus   5.  Krisztina
Augusztus   7.  Ibolya
Augusztus 12.  Klára
Augusztus 15.  Mária
Augusztus 18.  Ilona
Augusztus 25.  Lajos
Augusztus 29.  Beatrix
Augusztus 31.  Erika

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

napja: 1946. aug. 1.

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

Legismertebb műve az Egri csillagok

Augusztus 6.: A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világ−
napja. 
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 balkeze−
sek 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 országos

ünneppé.

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.: 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

HIRDETÉSEK

Eladó Tarcalon Babocsay út 16 sz. alatti összkom−

fortos családi ház. Felújított fürdőszoba. Alacsony

rezsivel, fűtés, gázközpontú, vegyes tüzelésű és a

szobában gázkonvektor.

Érdeklődni: 06−30/9356−097

*

Eladó:− elemes 6 részes szekrénysor,− elemes kony−

habútor,− fagyasztórészes hűtőszekrény,− csillárok, −

boroshordók, − hidraulikus 200 literes prés. Érdek−

lődni esti órákban: 06−47/380−267 Mallárné

*

Tarcalon, Fő út 128. szám alatt 2 szobás parasztház,

alatta kis pincével eladó.  

Érdeklődni: 06−30/465−8010 számon.

Tarcal Község Önkormányzata

Tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját,

Horváth Zoltán

művésztanár

munkáiból készült kiállítás megnyitóra.

Kiállítást megnyitja Kissné Pataky Lívia
ny. iskolaigazgató asszony

Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu, 

Rákóczi út 4.

Ideje: 2015. június 22. szerda 18.00
A kiállítás megtekinthető 2015. augusztus 30−ig

Mindenkit szeretettel várunk!

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

JÚLIUS − AUGUSZTUS

július 22. 18 óra Horváth Zoltán művésztanár kiállításmegnyitója

Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.

július 24−25−26. XX. TARCALI NAPOK

július 25. 10 óra Tarcalról Elszármazottak Találkozója

augusztus 1−30−ig Horváth Zoltán művésztanár képzőművészeti

kiállítása

Nyitva: hétfőtől − péntekig 10−18 óráig 

szombaton14−18 óráig

augusztus 20. Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Helye: Tarcal − Agora

További részletek és információ:  

www.tarcal.hu; plakátokon, szórólapokon 

és a következő telefonszámon: 30−458−73−01
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Gyermekfoci gála 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Hegyalja−Tarcal

Gyermekfoci Alapítvány szervezésében a diák focitorna. 2015

évben mindez a Családi és Gyermeknap programjának kereté−

ben lett lebonyolítva. A hagyományokhoz híven idén is

Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tarcal, illetve új belépőként

Tolcsva általános iskolás csapatai vettek részt. A csapatok és

csapatvezetők torna végén a helyezésnek megfelelően díjazás−

ban részesültek. A három korcsoportból kettőben a házigazda

Tarcal, míg a legkisebbeknél a Tolcsva csapata lett az első.

Az Alapítvány vezetése nevében ezúton szeretnék köszönetet

mondani Butta László polgármester úrnak, és a képviselőtestü−

letnek.

Külön köszönet Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonynak

és Szilágyi Péter képviselőnek, mint vállalkozóknak és

Bártfainé Varga Györgyi Általános Iskola igazgatójának. A

Napközi Konyha dolgozóinak, Kovács Attila, Szadai György,

Bodnár László" Háziasszonyok Boltja ", és Sárosi Gábor vál−

lalkozóknak. Vinnai Károly, Kovács Kálmán, ifj. Majoros

László,  Pataky Sándor Ákos, Tapody Németh Sándor, Dálnoki

Kiss Attila borászoknak. Soltész Csaba TFC vezetőnek, Dobler

Jánosnak és Géczi Andrásnak és nem utolsósorban Drozda

Arankának a szervezésben való segítségért, a támogatásokért

és az egyéb adományokért.  (Képünkön a díjátadás) 

Bűdi Zsolt
Alapítvány vez. kuratóriumi tag

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KENTAUR Kft.  

telephelyfejlesztése  2015/ 07/01
A "KENTAUR" Kereskedelmi és Alkatrészgyártó Korlátolt

Felelősségű Társaság az ÉMOP−1.1.1/FB−13−2014−0091 kódszámú

"A KENTAUR Kft. telephelyfejlesztése 2014" című projekt meg−

valósítását 2014 tavaszán kezdte meg. A projekt keretében Tarcal

község gazdasági övezetében egy 725,25 m2 hasznos alapterületű,

maximum 12 fő foglalkoztatására alkalmas új fémmegmunkáló

üzemcsarnok építése valamint a meglévő üzemcsarnok kor−

szerűsítése valósult meg. 

A projekt keretében a Kentaur Kft. egy új csarnokkal bővítette telep−

helyét, továbbá a meglévő forgácsoló üzem épületének tetőfelújítását, és

gépészeti munkáit végeztette el. 

Az új csarnok acélvázszerkezettel és könnyűgerenda rendszerrel került

kialakításra. Az új üzem szociális helyiségeinek melegvíz−ellátását

környezetbarát napkollektorok biztosítják

A régi csarnok héjazatának cseréje a fűtési rendszer felújításával kap−

csoltan valósult meg, mivel a tetőzetre rögzített, megújuló energia fel−

használására alkalmas napkollektor rendszer kiépítése a hozzá tartozó

kötésekkel, szerelvényekkel, HMV rendszer hatékony működését teszi

lehetővé.

A projektnek köszönhetően 4 új munkahely jön létre. A beruházás hoz−

zájárul az alkatrészgyártó társaság energetikai fejlesztéséhez és a telep−

hely kihasználtságának növeléséhez, mely által a cég megőrzi

versenyképességét.

A beruházás összköltsége 84.398.071 Ft, amelyből az ÉMOP−1.1.1/FB−

13−2014−0091 azonosító számú projekt keretében elnyert támogatás

összege 59.078.649 Ft.

A pályázat 70 %−os támogatási arányt élvez.

A megvalósítás időszaka: 2014. július 1. − 2015. június 30.

KENTAUR Kereskedelmi és Alkatrészgyártó

Kft. Cím: 3915 Tarcal, Fő út 133. email:

info@kentaurkft.hu honlap: www.kentaurk−

ft.hu   www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tavaszi szeminárium Prágában
2015. március 23. és 25. között kontaktszemináriumot tar−

tottak idegen nyelvet oktató pedagógusok számára

Prágában. Magyarországról három kollégámmal együtt

vehettem részt az eseményen. Prágában lenni mindig jó.

Hét óra vonatozás után megérkezve a főpályaudvarra,

tapasztaltuk, mennyire igaz ez az állítás. Kellemes

környezetben szíves fogadtatásban részesültünk három

napon át. 14 országból gyűltek össze a résztvevők.

Mintegy ötven tanár és eTwinning nagykövet érkezett

azzal a céllal, hogy diákjainak eTwinning partnereket

találjon az elkövetkező időszakra. Még az első délután

hallhattunk kedvcsinálóként egy sikeres cseh projektről.

Az együttműködés mintaszerűen szemléltette, hogyan

épül, alakul egy ilyen program a partnerek lelkes munkája

által. A résztvevők többsége számára új lehetőség volt

eTwinning együttműködés kialakítása, így a szeminárium

fontos része volt, amikor megismerkedtünk a Twinspace

felülettel.

A szeminárium során a csoportok többsége új projekteket

regisztrált, így a tarcali iskola is. 2015 szeptemberében

induló együttműködésekre kértünk engedélyt, de néhány

csoport azonnal munkához látott. Közös projekttervet

készítettem egy francia és egy osztrák kollégával, címe:

Space traveller.  

A munka mellett némi szórakozásra is jutott idő. Az estéket

belvárosi sétákkal töltöttük. A második vacsorát a Moldva

folyón hajókázva fogyasztottuk el vendéglátóink

jóvoltából. 

A találkozó sok új kapcsolatot, izgalmas terveket ered−

ményezett. Sikeresség végső mérlegét egy év múlva a befe−

jezett projekteken keresztül vonhatjuk meg.

Bártfainé Varga Györgyi 
iskolaigazgató


