
Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

2015.  szeptember,  XX. évfolyam 9. szám 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

augusztus 04. napján rendkívüli ülést tartott, melynek

egyetlen napirendje keretében a polgármester tájékoztatásul

elmondta, hogy a tarcali József Attila és Babocsay utcákban

tervezett útfelújítási munkálatok kivitelezésére mindhárom

ajánlattételre felhívott kivitelező érvényes ajánlatot tett,

azonban egyetlen olyan ajánlat volt, mégpedig a Mika Gábor

egyéni vállalkozóé, amely nagyságrendjét illetően az önkor−

mányzat rendelkezésére álló forrásoknak is megfelel. A

Képviselőtestület megállapította, hogy az eljárás eredményes

volt, s az eljárás nyertesének Mika Gábor egyéni vállalkozót

nyilvánította, valamint felkérte a polgármestert, hogy az

útfelújításokra vonatkozó szerződést bruttó 17.245.767,− Ft

áron kösse meg.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

augusztus 19−én ismét rendkívüli ülést tartott, melynek első

napirendje az adósságkonszolidációban nem részesült

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

benyújtandó pályázat megtárgyalása és elfogadása volt. A

Képviselőtestület a pályázati támogatásból a "Polgármesteri

Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal) Tarcal, Fő u. 61. sz.

alatti épület héjazat csere, klíma telepítése, valamint a

Polgármesteri Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal)

Tarcal, Fő u. 63. sz. alatti épület magas−tető ráépítése, aka−

dálymentesítése, klíma telepítése" felújítást, fejlesztést kíván−

ja megvalósítani. A Képviselőtestület felkérte tiszt−

ségviselőit, hogy a lakosságszám alapján igényelhető

maximális támogatás elnyerése érdekében a pályázat

határidőben történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület

a turisztikai célú, a Tokaji borospalackot megformázó térbeli

alkotás méltó elhelyezésére, s környezetében közpark

kialakítására térítésmentesen felajánlott Tarcal belterületi

12/46. hrsz−ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű,

3402 m2 nagyságú ingatlant, Szadai György 3915 Tarcal, Fő

u. 10. szám alatti lakos tulajdonostól, ajándékozótól

köszönettel elfogadta, az ajándékként elfogadott ingatlan for−

galmi értékét 680.000,− Ft−ban határozta meg. 

A 3. napirendi pont keretében a jegyző tájékoztatta a

Képviselőtestületet arról, hogy az Ifjúsági lakótelepen

kialakítandó belterületi utak megosztási vázrajzai elkészül−

tek, illetve a kisajátításhoz szükséges munkarészek

építéshatósági és földhivatali záradékolás után megérkeztek.

A testület miután a tájékoztatást meghallgatta, megbízta pol−

gármesterét, hogy a Tarcal Ifjúsági lakótelepen megvalósítani

tervezett közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából ter−

jesszen elő kisajátítási kérelmet, egyben kinyilvánította, hogy

a kisajátítási kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet

2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll, illetve a kárta−

lanításhoz szükséges  forrást a következő évi költségvetése

terhére biztosítja.

A negyedik napirend során a Képviselőtestület megbízta pol−

gármesterét, hogy a Szivárvány−ÉP Építőipari és Szolgáltató

Kft−vel 2015. április 15−én megkötött vállalkozási szerződést

− mely az Áldó Jézus szobor környezetéhez kapcsolódó

kivitelezésről szól − a kivitelezővel közösen módosítsa, s a

végső teljesítési határidőt 2015. október 10−ben állapítsák

meg, mivel a szeptemberi és októberi növénytelepítés ered−

ményesebb lehet.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a

Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

Európa Uniós támogatással Ford Transit kisbusszal bővült

településünk járműparkja, melyet Butta László polgármester

szemrevételez. járműparkja. Képünkön Butta László pol−

gármester szemrevételezi a kisbuszt

Kisbusszal gyarapodott

településünk
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HALÁLOZÁS
2015. augusztus

− Takács János (sz: 1958.) 

volt Tarcal, Széchenyi u. 12. sz.

alatti lakos, elhunyt 

augusztus 19−én. 

Részvétünk a családnak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés
2015. augusztus

− Türk Nándor és Abiw Bettina 
budapesti lakosok augusztus 1−jén,

− Szép László és Bejó Erika 
tiszaújvárosi lakosok augusztus 1−jén,

− Varga Dóra és Loon Petrus Jozef
debreceni lakosok augusztus 8−án, 

− Fábián István és Erdős Anett 
tarcali lakosok augusztus 15−én,

− Szűcs Gábor és Magyar Anikó 
tarcali lakosok augusztus 15−én,

− Lipták József Attila és Tóth Klára Krisztina
budapesti lakosok augusztus 19−én,

− Molnár István és Balogh Nikolett
szerencsi lakosok augusztus 29−én

− Zemlényi Péter és Ladányi Mariann 
tarcali lakosok augusztus 29−én

kötöttek házasságot községünkben. 
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés 
2015.  augusztus

− Fazekas Anikó Patrícia
2015.08.01

Szülei: Maczó Anikó

Fazekas József

− Tóth Mirella 2015.08.03

Szülei: Tóth Nikoletta

Kiss Tamás

− Szabó Elza Noémi  2015.08.21.

Szülei: Lengyel Szandra

Szabó Norbert

− Petrovics Seron Lia 2015.08.22

Szülei: Lakatos Nikolett

Petrovics Dezső
Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

PC−klub
Alapfokú számítógépes ismeretek nyugdíjasoknak.

A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a

számítógép használatára, elsősorban az internet elérésére.

A hallgatók 10 órában sajátítják el az alapokat, melyek segítségé−

vel képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan

megkeresni, illetve távoli ismerőseikkel e−mail útján kapcsolatot

tartani.

Csak így tovább! 

10 óránk témája: internethasználat magasabb fokon, online szol−

gáltatások alkalmazása, adathordozók használata, fájlkezelés

elsajátítása.

A klub max. 4−6 fős csoportokban, a tervek szerint november

második felében indul az általános iskola épületében, földszint 1.

Könyvtár és eMagyarország pont.

Jelentkezni a helyszínen személyesen vagy telefonon − Nagyné

Sárkány Mónika 20−2557162 − október 30. péntekig. A

résztvevőket a jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni, előzetes

megbeszélés után melynek helye és időpontja: november 6. pén−

tek, 16 óra, Könyvtár.

A foglalkozások kezdése a jelentkezők létszámától függően

folyamatosan, egyeztetés szerint.

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos

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

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

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2015. OKTÓBER 20.

TARCALI  HÍREK

A Rendőrség Körzeti  

megbízott  (KMB)

telefonszáma:

+36−20/610−51−01 

KÖSZÖNET
Szeretettel, kedves

emlékekkel búcsúzom

TARCALTÓL, a

kedves lakóitól, akikkel

bármikor szívesen

találkoztam, elnevetgél−

tem, elbeszélgettem.

Szívemben őrzök 

minden emléket.

Mindenkinek kívánok

jó egészséget, sikeres

életet!

Szeretettel: 

MALLÁRNÉ 

Rózsika
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Felhőtlen évfolyam−találkozó 

egy felhős délutánon
Hiába, öregszünk. Egyre inkább ragaszkodunk a gyö−

kereinkhez. De nem hiába öregszünk. Élettapasztalatokban

gazdagodunk, ám nem felejtünk. Félévszázad ide−oda, rajtunk

nem fog az idő vasfoga, tudunk mi még önfeledten emlékezni

akár zsenge gyermekkorunk eseményeire is.

Szeptember első szombatján, bár az eget felhők takarták,

jókedvű nevetéstől, dalolástól visszhangzott a tarcali Klapka

utca, a Dorogi Pincészet. Tavaly az egykori 1964−esek 8/A

osztályának főpróbája (az 50 éves évforduló okán) olyan jól

sikerült, hogy most a B osztálybeli diáktársainkkal

kiegészülve megismételtük a találkozót. A júliusi remek

szervezésű Tarcali Napokon is jó néhányan részt vettünk,

ekkor született az ötlet: ősszel évfolyam szinten jöjjünk össze,

hiszen jól ismertük egymást, a középiskolában többen osztály−

társként folytattuk a barátkozást. A finom ételek és italok, a

Dorogi család kedves vendégszeretete (akárcsak Leskóéké

tavaly Mádon) megalapozta jókedvünket. A gazdag életutakat

meghallgatva megállapítottuk: egykori iskolánk, lelkiis−

meretes, diákszerető tanáraink jó alapokon indítottak el ben−

nünket. Néhányuknak (Szakolczay Ferencné, Halász

Magdolna, Guba Mária) örömmel kívánhatunk jó

egészséget, a többieket pedig megőrizzük hálás

emlékezetünkben, ahogyan azokat az egykori osztálytár−

sakat is, akik már nem lehettek közöttünk. 

A félévszázados találkozón összejött negyedszázadnyi diák−

társ számára felejthetetlen emlék lesz ez a kedves délután. 

Dr. Erdélyi Erzsébet

Egységben az erő
A Hegyaljai Alkotók Társulása (HAT) és a Magyar Alkotók

Internetes Társulása (MAIT) 11 éve közösen rendezi meg Iro−

dalmi és Művészeti Alkotótáborát TARCALON.

2015−ben Szeptember 10−15. között. A két Civilszervezet

gyümölcsöző együttműködését évente Antológia és pályázat

is gazdagítja. Több mit ötven alkotó munkáiból állnak össze

a kiadványok, de időszaki kiállításokon is bemutatják alkotá−

saikat, festők, grafikusok, üvegfestők, kézművesek. Az anya−

gi háttér: tagdíj, pályázati pénz, szponzori hozzájárulás töb−

bek között.  A tarcali alkotótábor intézménye nem öncélú! Az

öt napos közös munka során képzőművészeti kiállítást és há−

rom helyen irodalmi műsort rendezünk: Tarcalon a Hatputto−

nyos Borfaluban, a Református templomban és a

Bodrogkeresztúron a Szociális Otthonban. A szervezetek és

rendezvények mozgatói: Viczai Henrietta HAT elnök, Major−

vári Szabó Sándor MAIT elnök, Leskó Imre Alkotótábor ve−

zető, Kovácsné Drozda Aranka a tarcali kulturális élet irányí−

tója, Tarcal mindenkori polgármestere, jelenleg: Butta László

úr és Kovács Attila református lelkész úr.                           

Kiállításmegnyitó után a Borfaluban 

Irodalmi délután a tarcali

református templomban

Meghitt 

pillanat −

Ötvösné

Marika egy

pártfogolt−

jával az

idősek

otthonában

Leskó Imre 

HAT és MAIT alelnöke, táborvezető

Fotók:  

D. A.
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Csülökfesztiválon jártunk
Mezőzomboron másodszor került megrendezésre a Csülök−

fesztivál névre hallgató rendezvény augusztus utolsó hétvégé−

jén.

Tarcal első alkalommal vett részt ezen a gasztronómiai meg−

mérettetésen, ahol idén összesen 20 nevezett csapat 28 féle

csülköt tartalmazó ételt készített és mutatott be zsűrizésre.

A zsűriben Serényi Zsolt séf, Bárczy Tamás séf − Leves

Gasztro Műhely, Czanik Balázs Fitness Guru, Demeterné

Bártfay Emese Monok polgármestere, Klacsán Gábor foglal−

tak helyet.

A verseny két részből állt, egy gasztro − totó és maga a kivá−

lasztott étel elkészítése.

Tarcal csapata a "Hegyaljai Csülök − álom" elnevezésű étel−

költeménnyel indult a megmérettetésen. 

Füstölt és főtt pácolt csülökből/tarjából, savanyú káposztából

sült hagymából és sült szőlőszemekből készült az összeállítás.

Az odalátogató vendégeket helyben sült "Tarcali Borzaskával"

kínáltuk meg, amely nagy sikert aratott! Csapatunk tagjai:

Siskóné Lenkovics Magdolna, Sárkány Mónika, Titkóné

Takács Mónika, Gergely Tamás,  Kovácsné Drozda Aranka

voltak, Butta László, Tarcal polgármestere vezetésével. 

Eredményeink:

Gasztró totó versenyben 2. helyezést értünk el. Ezzel Tarcal

Boszorkány konyhája oklevél+ezüst medál díjazásban része−

sült.

Főztünk − a "Hegyaljai Csülök−álom" Különdíjat kapott, okle−

vél és ajándékkosár kíséretében. 

További helyezettek :

3. Somotor (Mezőzombor szlovák testvér települése) oklevél +

Szerencsi Fürdő belépők

2. Fakanál Forgatók oklevél+ Horgászati meghívás

1. Lecsücsülők csapata oklevél+ Borház vacsora meghívó

Csapatunk igyekezett a legjobb tudásával, szívvel lélekkel

részt venni a versenyen, kezdve a pavilonunk dekorálásától a

felkínált ételekig. A forróság ellenére minden remekül sikerült

és jó kedvvel zártuk a napot. 

Gergely Tamás és Titkóné Takács Mónika

Mónikák a Tarcali Borzas Fészek specialitásunkkal

Siskóné Lenkovics Magdolna Tarcal csapatának főszakácsa,

Nagyné Sárkány Mónika és Butta László Tarcal polgármestere a

jól megérdemelt 2. díjjal, melyet a remek gasztro−totó kitöltésé−

vel érdemelt ki csapatunk

Demeterné Bártfay Emese Monok polgármestere, Radó

Béla Mezőzombor polgármestere, Butta László Tarcal pol−

gármestere és Siskóné Lenkovics Magdolna Tarcal csa−

patának főszakácsa a különdíj átvételekor

Kovácsné Drozda Aranka, Nagyné Sárkány Mónika,

Siskóné Lenkovics Magdolna, Butta László és Gergely

Tamás − a Tarcali Boszorkánykonyha csapata

“Aki nem tud szembenézni a múltjával, arra
van ítélve, hogy örökké megismételje.”

George Santayana
amerikai filozófus, író, költő

1863. december 16. — 1952. szeptember 26.
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A bodrogkeresztúri riolittufával elért 

eredmények
Az 1986. óta számos kisparcellás és üzemi kísérlet került beál−

lításra, melyek szignifikáns eredményekkel zárultak. A kijut−

tatás legtöbbször 0/5 mm szemcseméretben történt, talajvizs−

gálattól függő dózisban. 

− A kezelt talajoknál javultak a fizikai tulajdonságok. A laza

szerkezetű talajoknál például nőtt a kötöttség (kA) értéke, a

kötött talajoknál csökkent. A riolittufa őrlemény jól tárolja a

nedvességet, a hőt és az oldott tápanyagokat; aszályban

kiegyensúlyozottabb a növények tápanyag ellátottsága. A

tavaszi talajmunkákat 4−6 nappal korábban el lehetett kezdeni a

hideg talajokon, a lejtős és laza szerkezetű területeken pedig

jelentősen csökkent a csapadék és a szélerózió mértéke.

− Javultak a kezelt talajok kémiai tulajdonságai a pH érték vizs−

gálati eredményei alapján. A savasodás és a lúgosság mértéke

csökkent, a pH a semleges tartomány felé tolódott.

− A hajtatott és a szántóföldi zöldségek termesztéséhez történő

palántanevelésnél az őrlemény alkalmazása erőteljes

fejlettségű és nagy gyökértömegű szaporító anyagot biztosított.

− A riolittufával kezelt szántóföldi zöldségféléknél 5−15%

hozamnövekedés volt tapasztalható a nagy− és kisgazdaságok−

ban Nyírtelken, Debrecenben, Kecskeméten és Szegeden. 

Az üveg− és fóliaházakban a kezelt területeken a hozam−

növekedés mellett 4−6 napos koraiság is tapasztalható volt a

paprikánál és a paradicsomnál, illetve több volt az I. osztályú

termés mennyisége.

− A szántóföldi növények közül a kukorica, dohány, a rozs, a

búza, a burgonya, a szója, a napraforgó, a csillagfürt és a rost−

kender hozamnövekedése mindenütt kimutatható volt (5−8 %),

és jobb volt a növények egészségi állapota. Nyíregyházán a

dohánynál a termékminőség javulás jelentős árbevétel

növekedést eredményezett, a csillagfürtnél a fehérje, alkaloida,

szárazanyag és nátrium tartalom növekedett. A búzánál a GKI

ságvári telepén a kezelés hatására a szemkeménység 6,3%−kal,

a nedves sikér 6,7%−kal, fehérjetartalom 4,6%−kal nőtt.

− Tarcalon a Tokaj−Hegyaljai Állami Gazdaság Borkombinát

III. sz. ker. Terézia dűlőjében 1988 és 1989−ben a szőlő hozam−

növekedése mellett a kezelt területen 10 és 11%−os volt a

mustcukorfok növekedés. A vesszőszám csökkent és nőtt az

átlagvastagság. Az ültetvényben a fagy miatti pótlásoknál az

ültető gödrökben is alkalmazták a riolittufát. A kezeltnél maga−

sabbak voltak a vesszők, ez kedvezett a karok gyorsabb

kialakításának.

− A fiatal alma− és meggyültetvényeknél Hajdúhadházon és

Újfehértón a kijelölt fákon 7−27%−kal jobb volt a hajtás−

növekedés a kontrollhoz viszonyítva.

− Az erdészeti gyökeres dugványnál Nyíracsádon és a

gyümölcs dugványoknál Hajdúhadházon végeztünk riolittufás

talajkezelést. A kezelt területen mindkét esetben meg−

növekedett az I. osztályú szaporító anyagok mennyisége, mely

minőségi és árbevételi növekedést eredményezett.

Dr. Köhler Mihály

címzetes egyetemi docens 

(Az Agrár Hírnök című lap 2015. júniusi számában 

megjelent cikk alapján.)

Egy kép − egy mondat

Óvónőik kíséretében megérkeztek az első osztályosok az

óvodából 2015/16. évi tanévnyitó ünnepségre, ahol az

iskola vezetése és Baracskainé Sveda Erzsébet tanítónéni

− osztályfőnök fogadták őket.  

Fotók a kezdetektől napjainkig
Ádám János fotográfus munkáiból nyílt legújabb kiállítá−

sunk a 6 puttonyos Borfaluban. 

Így ír magáról:

"1965−ben a Halak jegyében születtem, Miskolcon. A
fotózás technikáját
fotóklubokban és
önállóan sajátítottam
el fiatalon, emellett
szívesen rajzoltam,
festettem is. Alkotá−
saimban az ember és
környezete kapcsola−
tát, egymásra ha−
tását, valamint a ter−
mészet és az emberi lélek titkait fürkészem, fogalmazom
meg vizuálisan.
Diaporáma műveimben azonos hangsúlyt kap a vetített
kép és a zene, melyek együtt−hatásával fejezem ki gondo−
lataimat, érzéseimet, miközben bevezetem a nézőt egy
számára ismeretlen, de talán álmaiban már látott világba.
Több hazai és nemzetközi fesztiválon, önálló és csoportos
kiállításon volt lehetőségem bemutatni munkáimat,
melyek közül jó néhány már köz− és magángyűjteményben
van. 2000−től hivatásommá vált a fényképezés, az Észak−
Magyarország napilap fotóriportereként még közelebbről
örökíthetem meg mindazt, amiben élünk és ami körülvesz
minket.
E tárlaton látható képeim válogatás a kezdettől nap−
jainkig, különböző témájú és technikával készült műveim−
ből."
Kedves Tarcaliak! Tisztelt Vendégeink! Ha tehetik, jöj−

jenek és tekintsék meg Ádám János fotóit. Nyitott

kapukkal és nyitott szívvel várjuk Önöket a hét hat

napján. Október 31−ig munkanapokon 8 órától 16 óráig,

szombaton 14 órától 17 óráig látogatható a tárlat. 

DA
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"….mégis olykor körül kell nézni, és szemügyre venni a tájat,
a tájban magunkat és magunkban a tájat."

(Esterházy Péter)       

Gálik Judit és Gálik Levente − vállalkozók 
(Gastromarketing & Hegyaljafotó)

− Kedves Judit és Levente! Úgy tűnik, nem csak a nemzetközi helyzet fo−
kozódik, hanem a vidéki életforma is a változások időszakát éli, hiszen
a világháló térhódításával egyre kevésbé érezhetjük áthidalhatatlan−
nak a földrajz által ránk szabott korlátokat. Ebben az évben költözte−
tek Debrecenből Tarcalra, vélhetően sokakban felmerül a kérdés, hogy
miért is esett településünkre a választásotok egy olyan korban, amikor
a tömeg inkább ellenkező irányba tart?
Judit: − Számunkra mindig is vonzó volt a vidéki életforma, de a mun−

kánk miatt zajos nagyvárosokhoz voltunk kötve. Régi vágyálmunk volt

szirénák helyett madárdalra ébredni, vegyszermentes zöldségeket ter−

melni és enni, kutyákat tartani, szomszédok helyett értékes baráti kap−

csolatokat kialakítani. A vállalkozásunk fejlődésével lehetőségünk lett

váltani, mert ügyfeleink az ország több pontján vannak, így nem vol−

tunk egy településhez kötve. Számomra nem volt kérdés, hogy Tokaj−

Hegyaljára költözünk, hiszen gyermekkorom óta rendszeresen jártunk

ide túrázni, házi kolbászt és finom borokat vásárolni a szüleimmel.

Húsvét alkalmával édesapámmal mindig megmásztuk

a Nagy Kopaszt, közben családi legendákat mesélt, a

tetőn megnyalhattam a pálinkás butykos szélét, hogy

könnyebb legyen lefelé. Szívem csücske ez a vidék,

Levente pedig azt mondta, ott boldog, ahol én vagyok. 

− Mint a legtöbb pályakezdő fiatal, kezdetben ti is alkal−
mazottként dolgoztatok. Saját tapasztalataim alapján
tudom, hogy egy működő/működtethető vállalkozás el−
indítása nem egyszerű feladat. Többek között iskolai
végzettség, intuíció, személyes kapcsolatok, ismertség,
eszközök, némi saját tőke és nem utolsósorban használ−
ható ötlet is szükséges lehet hozzá. Nálatok mi volt az a
mindent eldöntő impulzus, ami az önállósodásotokat
eredményezte?
Levente: − Mindketten alkalmazottként dolgoztunk a

szakmánkban, Debrecenben. Judit a vendéglátásban, üzletvezetőként

és marketingesként ért el önálló sikereket éttermekben, én a régió

egyik legnagyobb reklámcégénél voltam grafikus, dekoratőr már több

éve. Amikor megismerkedtünk, kellett egy kis idő és merészség, hogy

mind a ketten feladjuk az állásunkat, és közösen induljunk neki egy új

jövőnek. Nem volt könnyű döntés, hiszen a mai világban feladni egy

stabil állást, egy stabil életet a bizonytalan jövőért − ráadásul 30 évesen

− meggondolandó. De mi bíztunk egymásban, a tudásunkban és célja−

inkban. Pont ebben az időszakban, amikor már mind a ketten otthagy−

tuk régi életünket, kaptam egy felkérést: egy ázsiai expedíciót kellett

kísérnem, dokumentálni az útjukat fotókkal, blogírással, weboldal−

szerkesztéssel. Hosszú és kimerítő út volt, ám mire hazajöttem, Judit

rengeteg munkával és új ügyféllel várt haza, ami pont elég impulzus

volt ahhoz, hogy komolyabban, vállakozásként folytassuk együtt a

munkát. 

− A vállalkozásotok "Hegyaljafotó" részének értelmezése nem okoz
problémát, azonban a "Gastromarketing"−et már nehezebben tudnám
elmagyarázni bárkinek is. Hogyan született meg ez a kifejezés, mit ta−
kar valójában és mennyire van piaci igény térségünkben az általatok
végzett tevékenységre?
Judit: − A GASTROMarketing − vagy más néven vendéglátás marke−

ting − vendéglátóhelyek, borászatok, őstermelők, kézművesek, hotelek,

vendégház üzemeltetők számára kínál olyan marketing csomagokat és

egyéb szolgáltatásokat, melyekkel levesszük a terhet a tulajdonos, üz−

letvezető válláról, akinek sem ideje, sem kompetenciája nincs üzlete

komolyabb marketingfeladatainak ellátására. Mi egészen az arculatter−

vezéstől a fotózáson át PR cikkek megírásáig részt veszünk a folyama−

tokban. Tapasztalatból tudjuk, hol érdemes és hogyan érdemes hirdet−

ni, honnan szerezhetőek be a legjobb alapanyagok, mire nyitott a piac,

mik a legújabb trendek. A mi segítségünkkel gyakorlatilag időt és

pénzt spórol meg a tulajdonos, mert nem költi a pénzét feleslegesen.

Mi Tokaj−Hegyalján sosem hirdettük magunkat, szájról−szájra terjed a

hírünk, mára már együtt dolgozunk a régió legismertebb borászataival,

vállalkozásaival. Ők egymásnak ajánlanak minket, ennél pedig nem lé−

tezik jobb reklám.

− Úgy tudom, hogy a munkátok nagyon sok utazást igényel, és az elmúlt
években ti is bejártátok a turisták legkedveltebb hazai úti céljait, így
megismerhettétek a Magyarországon zajló, idegenforgalommal össze−
függésbe hozható trendeket. Mi a tapasztalat, összehasonlítva régión−
kat más országrészekkel, miben kell még erősödnünk?  
Levente: − Más borrégiókban is vannak ügyfeleink, így van rálátásunk

arra, hogy a legnagyobb hiányosság az összefogásban és az emberek

hozzáállásában van.  A támogatásoknak köszönhetően most látunk ar−

ra reményt, hogy értékes vállalkozások, fejlesztések szülessenek, de

ahhoz, hogy ezek a változások, amelyek egyelőre csak a fejekben in−

dultak el, kézzel foghatóak is legyenek, több embernek kell felállnia a

fotelből és hozzátennie azt a keveset, amire ő képes. Úgy érezzük,

mintha mindenki a másiktól, vagy más valakiktől várná a megoldást,

miközben rajtunk múlik minden. Él Tarcalon egy néni, aki felismerte,

hogy ha könnyebb, gyümölcsösebb borokat készít − nem ragaszkodva

a hosszas hordós érleléshez−, valamint mindig nyitva van, többen áll−

nak meg a háza előtt. Ennyi elegendő is volt, hogy má−

ra már legendás alakká váljon az ide utazók körében.

− Ez év tavaszától kapcsolódtatok be településünk hon−
lapjának szerkesztésébe, és e munkátok jól érzékelhető,
minőségi megújulást szavatol Tarcal internetes megje−
lenésében. Rendelkeztek−e információval arra vonatko−
zóan, hogy egy−egy igényesen kezelt weboldal mennyi−
re tölt be meghatározó szerepet a turisták úti céljainak
megválasztásában?
Judit: − Online világban élünk, az internet és a turiz−

mus pedig kéz a kézben jár. Egy utazás megszervezése

komplex feladat, de az internet nyújtotta lehetőségek−

kel látványosan be lehet mutatni régiónk szálláshelye−

it, borászatait, a látnivalókat, melyekért érdemes ide

utazni. Mi is az interneten keresgéltünk, hogy mikor

rendel az orvos, hogyan vannak nyitva a pincészetek, milyen program−

lehetőségeket próbálhatunk ki szabadidőnkben, ám sajnos minimális

információt kaptunk. Feltettük a kérdést: ha Tarcal weboldala nem ad

teljes képet ezekről nekünk, itt lakóknak, akkor mi alapján döntsön a

turista? Mivel nemcsak beszélni, hanem tenni is szeretünk a változá−

sért, felajánlottuk Tarcal önkormányzatának, hogy megálmodjuk és

létrehozzuk a község új weboldalát: ingyen, térítésmentesen. Bízunk

benne, hogy a weboldal tartalmi többletéhez a helyi vállalkozások is

csatlakoznak, és érezhető lesz a turizmus fejlődése községünkben.

− Roger Miller amerikai country énekes−dalszerző  gondolata szerint:
"Vannak, akik érzik az esőt. Mások csak megáznak." Mi a véleménye−
tek, mire van szükség ahhoz, hogy minél kevesebben tartozzanak a má−
sodik csoportba? 
Levente: − Egy külső szemlélő, egy nem helyi lakos másképp látja az

adott településben vagy régióban lévő lehetőségeket, szépségeket,

adottságokat. Az elején nekünk minden az újdonság erejével hatott, és

ez az érzés még mindig él bennünk, a mai napig rendszeresen járunk

túrázni, biciklizni a környéken, fogyasztjuk a helyi borokat, terméke−

ket és folyamatosan keresgéljük, feltérképezzük a további lehetősége−

ket Tokaj−Hegyalján. Mindeközben azt halljuk és látjuk, hogy a helyi

lakosok utoljára gyermekkorukban, vagy még egyáltalán nem is voltak

fent a hegyen túrázni, helyi borokat szinte nem is fogyasztanak, ha

mégis, kizárólag a sajátjukat. Úgy gondolom, ez az a hozzáállás vagy

szemléletmód, ami miatt le vagyunk maradva mondjuk a balatoni régi−

ókhoz képest. Ha a turista nem látja a helyi emberek szemében az oda−

adást, a szeretetet a vidékért, akkor soha nem lesz hiteles, amit Tokaj−

Hegyaljáról szeretnénk mutatni a külvilágnak. 

Erdélyi István     

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

október hónapban névnapjukat

ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

Október 5. Attila 
Október 6. Csaba
Október 8. Brigitta
Október 15. Aranka 
Október 16. Margit
Október 20. Irén
Október 21.  Zsolt
Október 31.  Kristóf

JELES NAPOK − ÜNNEPEK − ÉRDEKESSÉGEK 

OKTÓBER

október 1. Az idősek világnapja. Az Idősek napja az idős emberekről,

az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat,

támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadal−

munknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk

van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a hig−

gadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfo−

gadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

A mellrák elleni küzdelem világnapja. Az ünnep célja az, hogy felhív−

ja az emberek figyelmét a betegség korai felismerésének fontosságára,

valamint arra, hogy ennek érdekében mit kell megtenni önmaguknak.

október 2. Az erőszakmentesség világnapja. Az erőszakmentesség egy

erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai

(gyakran mindenféle) erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai

célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak − mind az el−

nyomás, mind a nyílt agresszió − megállítására. 

október 6. Az aradi vértanúk emléknapja. Az aradi vértanúk azok a

magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése után az

1848−49−es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek

ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti

emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6−án kivégzett tizen−

három honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi

vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

október 10. A lelki egészség világnapja. A kezdeményezéssel évről−

évre felhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára és előítélet

ellenes kampányokkal támasztják alá álláspontjukat.. Amennyiben

megfelelő támaszt, szeretetet és lelki támogatást kapnak a kórházi

illetve gyógyszeres kezelés mellett, ők is a társadalom hasznos tagjait

gyarapítják.

A hospice−ellátás világnapja (október második szombat) A mag−

yarországi hospice mozgalom a világnap apropóját arra kívánja fel−

használni, hogy minél szélesebb körben terjedjen el a hospice mozga−

lom létezése és tevékenységi köre, hogy az emberekben tudatosítsa:

méltóságban meghalni nem azt jelenti, hogy egyedül, párnák közt

haljunk meg. Szeretteink körében, vagy egy erre hivatott gondozó tár−

saságában, sokkal méltóságteljesebb befejezést kaphat életünk, mint 2−

3 gépre kapcsolva.

október 15. A fehér bot (a vakok és gyengénlátók) nemzetközi napja.
A látássérültek nemzetközi napja célja, a közvélemény figyelmének

felhívása a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik

megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való széleskörű és telje−

sebb értékű beilleszkedés útját.

október 16. Élelmezési világnap. Magyarországon az éhezés azt jelen−

ti, hogy valaki naponta nem jut elegendő élelmiszerhez, a becslések

szerint mintegy 100 ezer embert érint. Magyarországon az élelmiszer−

bank egyesület rendszeresen élelmiszert juttatott el a vele kapcsolatban

álló karitatív szervezeteknek. Ezekből az adományokból összesen

közel 400 ezer ember részesül.

október 18. A magyar festészet napja. 2002 óta − Szent Lukács név−

napján, aki a festők védőszentje.

október 20. A csontritkulás nemzetközi napja. Az oszteoporózis a

csontok anyagának kóros mértékű csökkenése úgy, hogy a maradék

csontállomány szerkezete és eloszlása a testben szabályos marad. Ezek

a csontok meggyengülnek, ami miatt korábban még könnyen elviselt

terhelések hatására is eltörhetnek.

október 21. Földünkért világnap. Bár a világnap elsődleges célja a

lakosság cselekvésre való késztetése, ne feledjük, a valódi előrelépésre

hosszú távon is környezettudatos életmódra, társadalmi összefogásra

van szükség…

október 23. Az 1956−os forradalom ünnepe Nemzeti Ünnep − Az 1956
évi Forradalom és Szabadságharc kezdetének és a Magyar
Köztársaság 1989 évi kikiáltásának napja.
október 24. A magyar operett napja. A Magyar Operett Napja (2002

óta, Kálmán Imre születésnapja 1882−ben és Lehár Ferenc

halálának napja 1948−ban)

október 31. Őszirózsás forradalom. Az őszirózsás forradalom

az első világháború elhúzódása miatt elégedetlenkedő katonák

és civilek utcai tüntetésekkel, felvonulásokkal és sztrájkokkal

kezdődő felkelése volt Budapesten és a nagyvárosokban. 

Olvasás éjszakája (változó napokon). Célja: az olvasás nép−

szerűsítése, a könyv szeretetének fenntartása, a kultúra ter−

jesztése. Magyarország lakosságának a fele gyakorlatilag

sosem vesz a kezébe könyvet.  A könyv a leginkább hoz−

záférhető ismeretszerző forrás, amely segít a lelki egészség

megőrzésében, a nagyobb tragédiák elviselésében is, amely a

legnagyobb szerepet tölti be az olvasáskultúrában.

NSM

PROGRAMOK − RENDEZVÉNYEK
szeptember − október 

szeptember 21 − október 31. Jelen−lét− Ádám János

fotográfus kiállítása

Látogatható munkanapokon 8− 16 óráig

szombaton: 14−17 óráig

szeptember 26. 15 óra "A mese az kell!" mesemondó

verseny − nyilvános 

Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.

október 2. 17. óra  Tarcal Infrastrukturális fejlesztése I.

− Ravatalozó átadó ünnepsége

Helye: Tarcal, Keresztúri úti "új" temető

október 3. 10 ó  VII. Tarcali Aszú Kupa

Országos Senior és 50 év feletti Rapid Egyéni Sakk

verseny 

Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.

További infó: borsodshess.com 

október 4. 11 óra ARADI VÉRTANÚK

EMLÉKFUTÁS  /részletek lásd kiírásban/

október 22. "Áldó Jézus” szoborhoz vezető zarándok és

panoráma sétány avatása valamint a katolikus egyház

általi felszentelése.

A felszentelést Palánki Ferenc püspök úr végzi.

október 23. 17 óra  EMLÉKÜNNEPSÉG az 1956−os

FORRADALOM és a  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

kikiáltásának évfordulója alkalmából

Helyszín: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu Rákóczi út 4.

Programváltozás jogát fenntartjuk!               

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és

www.tarcal.hu oldalon.

További információ kérhető: Kné Drozda Aranka 

06−30/458−73−01; 47/580−008;    
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NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 34.
(A RÉGI PÓKA ÓRA− ÉS ÉKSZER ÜZLET HELYÉN)

KEDVES VENDÉGEK! 

AZ ÜZLET TOVÁBB ÜZEMEL ÚJ FODRÁSSZAL! 

Nyitva tartás : Bejelentkezés alapján!

Árak: Pl. Férfi, gyerek vágás: 1000−Ft/ Női vágás+szárítás rövid

haj: 2300−Ft/ közepes hajnál: 2500−Ft, hosszú: 2600 ft./  Szárítás

rövid haj: 1400 Ft. / közepes: 1600 Ft. / Stb.

Bejelentkezés:  Kóder Ágnes 06−20−952−3110

Várunk sok szeretettel! 

ELADÓ

1db nagy méretű plüss sarokülő /nem ágyazható/

1db heverő + 2 fotel

1db plüss franciaágy 160cm−es

Érdeklődni: 06−20/367−36−64

Ladomérszki TEMETKEZÉS

3910 Tokaj−Tarcal, Rákóczi u. 30.

4465 Rakamaz, Temető u. 5. − 3934 Tolcsva, 

Szabadság tér 13.

www.ladomerszkitemetkezes.hupont.hu

e−mail: megse@freemail.hu

ÉJJEL−NAPPALI ÜGYELET: 
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Versenyközpont: 

Klapka György Általános Iskola 

Tarcal, Árpád út 1.

TÁV SZINT NEVEZÉS NEVEZÉSI DÍJ RAJT

1 km 80 m 10.15 − 10.45 200 Ft/fő 11.20

5,5 km 400 m   10.15 − 10.45 1000 Ft/fő* 11.45

*A Spuri Kártya tulajdonosai 200 Ft/fő, a tarcali lakosok 500

Ft/fő  kedvezményt kapnak

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 

HŐSI EMLÉKMŰNÉL, a rajtban: 11.00 órakor

Korcsoportok: 18 éves korig, 19−49 között, 50 éves és

idősebbek

Díjazás: 1. A hosszú távon az abszolút első férfinek és nőnek

SERLEG,  

2. A dobogósoknak a hosszú távon korcsoportonként ÉREM, 

3. Minden célba érkezőnek KITŰZŐ,

4. A legidősebb (50 év feletti) és legfiatalabb (14 év alatti)

célba érő futóknak (távonként) KÜLÖNDÍJ

T ÁM O G A T Ó 

Tarcal Önkormányzata

BorInform − Tarcal 
Mint ahogyan azt az infópontról szóló előző cikkben is

olvashatták már, idén újra megnyílt a 6 Puttonyos Bor−

falu információs pontja.

Az helyi turisztikai vállalkozásokkal történt adat−

egyeztetést követően bővült adatbázisunk, s az

infóponton található prospektusok, szóróanyagok szá−

ma is jelentősen megnőtt.  

Remélhetőleg e folyamat még a későbbiekben is foly−

tatódik, melynek eredményeként további helyi vállal−

kozást tudunk segíteni információs ponton végzett

munkánkkal.

A továbbiakban is szívesen fogadjuk a vállalkozások

saját szórólapjait, promóciós anyagait, névjegyeit!

A nyár folyamán többféle nemzetiségű vendégek láto−

gattak el infópontunkra, csak néhányat sorolnék fel a

teljesség igénye nélkül. Látogatóink között volt angol,

szlovák, ukrán, orosz, francia, de magyar honfitársa−

ink is szép számban tértek be némi információt kérve!

Reményeink szerint a szüreti időszakban is számítha−

tunk némi turisztikai érdeklődésre, de szívesen látunk

akár olyan helyi lakosokat is, akik kíváncsiak ránk,

vagy esetleg a 6 Puttonyos Borfalu helytörténeti mú−

zeumára, illetve időszakos kiállításaira is!

Üdvözlettel: 6 Puttonyos Borfalu team

Labdarúgás
Megkezdődött a Megyei III−as labdarúgó bajnokság.

A Zemplén csoportban szereplő TFC lapzártáig 4

mérkőzést játszott. Hazai meccseit megynyerte a csa−

pat, míg  idegenben elbukta azokat. Eredmények:

1. forduló: 08. 30.

Taktaszada− Tarcal 2−1

G.: Nagy I.

2. forduló:  09. 06. 

Tarcal − Füzérkomlós 7−0

G.: Szegedi M. (5), Szegedi K.,

Ötvös.

3. forduló: 09. 12. 

Zemplén OVT − Tarcal 3−2

G.: Szegedi M., Szegedi K.

4. forduló: 

Tarcal − Györgytarló 4−1

G.: Szegedi M. (2), Szegedi K., Nagy I. 

A tabellán: 5. Tarcal    4     2    −    2    14−6   6 pont 

Hajrá Tarcal!

TFC


