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TARcAL KÖzSÉg iNfORmÁcióS LApjA
2018. szeptember XXiii. évfolyam 9. szám

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. augusztus 15-én
rendkívüli ülést tartott, melynek első
napirendi
pontja
keretében
a
Képviselőtestület
módosította
a
„Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények megvalósítása” vállalkozási
szerződést.
Az indítványok, javaslatok között a
képviselők döntöttek tervezési megbízás
adásáról a Könyves Kálmán utcai kő támfal – vis maior támogatásból megvalósuló
– helyreállítása tervdokumentációjának

elkészítésére.
Az ülés végén a Képviselőtestület határozott a TOP-3.2.1-16-BO1 számú,
„Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázati
kiírás keretében - tarcali önkormányzati
tulajdonú
épületek
energetikai
korszerűsítése érdekében - pályázat
benyújtásáról.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus
formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:

Nagyköveti szüret Tarcalon
(2. oldal)

Tisztelt tarcali lakosok!

Az önkormányzat nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hulladékok égetése kivéve az avar és a kert hulladékot - a 306/2010. számú kormányrendelet 27.§ (2)
értelmében nyílt színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben tilos. A jogszabály
megszegése 300 000 forintig terjedő bírságot vagy a 2012. évi C. törvény (BTK) 248.§
alapján 3 évig terjedő szabadságvesztést von maga után.
Hulladéknak minősülnek többek között a különböző műanyag tárgyak (csomagolóanyag, PET palack, vödrök, zsákok), elektronikai cikkek, ruha, cipő, festett,
kezelt faanyagok, bútorok, bútorlapok, PVC csövek, festékek, padlószőnyeg.
A hulladékok égetése nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes is, a keletkező füst
súlyosan mérgező és rákkeltő.
Tarcal Község Önkormányzata

Októbertől Önismereti
csoport indul a Borfaluban!

Októbertől, minden hónap első
szerdáján Önismereti csoport indul
Marosán Judit természetgyógyász
közreműködésével. Az első összejövetelre október 3-án (szerdán) 18
és 20 óra között kerül sor.
A részvétel díjtalan, az összejövetelre mindenkit szeretettel várnak!

Vöröskeresztes tábor a
Balatonon
(3. oldal)

SÉTÁLjunk az egészségünkért!

Szeretettel hívom és várom a Sétálni szeretőket
2018. október 1-től, minden második este 19h-tól
20h-ig. A sétakör Tarcalon történik, igény szerint.
Gyülekező: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu főbejárata
(Rákóczi utca 4.)
Részvételi díj: ingyenes!
Sétakör kísérő:
Marosán Judit természetgyógyász

Augusztus 20-i ünnepség
(4. oldal)

Kiállítás a Borfaluban
(4. oldal)
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Nagyköveti szüret Tarcalon

Tarcal Község Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében került sor a
nagykövetek szüretére. Községünket megtisztelte a malajziai és a vietnami nagykövet és családjai, valamint a követségen dolgozó munkatársak és
családtagjaik. Butta László polgármester köszöntő szavai után, Negrutz
Ágoston, az Agrárminiszter miniszteri tanácsadója tolmácsolta dr. Nagy
István agrárminiszter úr üzenetét. A társszervező Kereskedelmi és
Iparkamara nevében dr. Barkóczi István általános alelnök úr köszöntötte a
megjelent vendégeket. Majd a malajziai és a vietnami nagykövetek kértek
szót és köszönték meg a meghívást, és reményüket fejezték ki, hogy
országaik és Magyarország között tovább mélyülnek a kétoldalú kapcsolatok, mind az idegenforgalom, mind a gazdaság szempontjából.
Vendégeink megismerkedhettek egy hagyományos Tokaj-Hegyaljai
szürettel, majd kipróbálhatták a Borfalu udvarán a szőlő préselését is.
Az ebédnél Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntötte a távol-keleti országok diplomatáit. Az ebédet
követően a malajziai és a vietnámi vendégek megismerkedtek Tarcal
nevezetességeivel, és az egésznapos programok sorát pincelátogatás zárta.
Tóth Zsolt

ANYAKÖNYVi HÍREK

Születés

2018. augusztus

- csepei Kira miriám 2018.08.03.
Szülei: Tökölyi Brigitta
Csepei Róbert Roland
- Damu csenge 2018.08.04
Szülei: Farkas Anett
Damu Zsolt
- Szvetlik Lilien mira 2018.08.13
Szülei: Ladamerczki Zsuzsanna
Szvetlik Csaba
- Bandzsók Brájen zsolt 2018.08.19
Szülei: Bandzsók Brigitta
Damu Zsolt
- Lakatos józsef Attila 2018.08.31
Szülei: Lakatos Orsolya
Lakatos Attila

gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Házasságkötés

- Hegyi Dávid és csukás Klaudia
Bernadett augusztus 4-én,
- Rontó istván és Lakatos Erzsébet
augusztus 6-án,
- Kiss Attila és Hankó Orsolya
augusztus 8-án
- Nógrádi András és Erdősi Andrea Vivien
augusztus 11-én
- Szűcs zoltán és Dániel fanni
augusztus 11-én,
- Tóth Szabolcs és jakab Tímea
augusztus 18-án
kötöttek házasságot településünkön.
gratulálunk!

Halálozás

2018. augusztus

- fábián jánosné (sz: Molnár Erzsébet, 1958.)
volt Tarcal Kövesd u. 22. sz. alatti lakos, elhunyt
augusztus 9-én,
- Kiss zoltán (sz: 1972.)
volt Tarcal Haladás u. 4/1. sz. alatti lakos, elhunyt
augusztus 11-én,
- csáti zoltánné (sz: 1960.)
volt Tarcal Kinizsi u. 10. sz. alatti lakos, elhunyt
augusztus 18-án,
- Kovács Kálmán (sz: 1943.)
volt Tarcal, Terézia kert 7/5. sz. alatti lakos, elhunyt
augusztus 24-én.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők
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Vöröskeresztes tábor a Balatonnál 2018 július 20-29.

A Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a B-A-Z megyei Vöröskereszttől
lehetőséget kaptunk arra, hogy egy családot ingyen táboroztathattunk az idén nyáron, Balatonon. A Vöröskereszt tiszaújvárosi
vezetőjével átbeszélve ezt a helyzetet, a választásunk Hajdúné Volf
Krisztinára és két gyermekére esett. Ugyanis a Vöröskereszt tarcali
alapszervezetének rendezvényeit Hajdúné Volf Krisztina gyermekei évekre visszamenőleg a fellépéseikkel segítik, és ezt mi
ezzel a balatoni táborozással szerettünk volna viszonozni. Másrészt
pedig úgy gondoltuk, hogy Krisztina az önkéntes kreatív munkájával csak segítheti a Vöröskeresztes táborban dolgozó önkéntesek
munkáját. És ez ahogy az alábbi cikkben olvaható, így is történt.
Kérem hogy fogadják szeretettel Hajduné Volf Krisztina beszámolóját arról, hogyan telt és hogyan érezte magát gyermekeivel a
kilenc nap során a Vöröskereszt balatoni táborában:
Abban a szerencsés helyzetben volt részem a gyermekeimmel,
hogy csatlakozhattunk a Megyei Vöröskereszt által a „Nőegylet
létrehozása Miskolcon, EFOP 1.,2.,9.2017” pályázat keretében megszervezett „Anya-gyermek „ táborban
,Szántódon,a Balaton déli partján.
Ez egy úgynevezett „Anyatábor”
volt,melyen 55 fő, 17 család vett részt.
A táborvezetők mellett a vöröskereszt
animátorai és önkéntes segítői
igyekeztek a mindennapos programok
lebonyolításához a legjobb tudásukat
adni. Volt szerencsém nekem is hozzájárulni néhány kreatív kézműves
foglalkozás megtartásával. Amíg az
anyukák a tréningeken vettek részt,
addig a kreatív tevékenységgel foglaltuk le a gyermekeket, illetve emellett az animátorok
versenyjátékokat, vetélkedőket szerveztek. Természetesen a
vöröskeresztes előadásokon, ami az újraélesztés és a baleseti sebek
ellátására ,és az ezzel kapcsolatos fontos tudnivalókra irányultak,
én magam is részt vettem a többi anyukával együtt. A
munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű anyukák megismerhették a tréningeken az álláskeresés lehetőségeit, ismeretanyagot sajátíthattak el,és segítséget kaphattak az ehhez kapcsolatos és szükséges dokumentumok megírásához,kitöltéséhez. A
csapatépítés része volt a játékokon kívül az önismeret, önbizalomfejlesztés, testbeszéd , egyéni gondolkodásmódok megismerése,
melyek mind fontosak egy állásinterjúra való felkészülésben. Az
úgynevezett anyaidőbe belefért az is, hogy az anyukák merjenek
megnyílni egymás előtt, kinyilatkoztathassák érzéseiket, gondolataikat a nehézségeikkel kapcsolatosan, akár családi, gyermeknevelési vagy munkakeresési gondjaikról, ami éppen foglalkoztatja
őket .
Az itt szerzett élmények kötőanyagot jelentenek az anya-gyermek
kapcsolatban is. Az édesanyák kikapcsolódása, aktív pihenése
feltöltődést jelenthet a család számára is, segít a következő év
nehézségeinek leküzdésében. Voltak olyan anyukák is, akiknek első
nyaralásuk volt ez a Balatonnál eddigi életükben. A gyerekek között
pedig többen most nyaraltak először, pedig már 8-12 évesek voltak.
A tábor célja volt a Balatoni táj és az ott található értékek megismerése. Programunkban volt túrázás, eljutottunk a Kőhegyi
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kilátóhoz, meglátogattuk a szántódpusztai skanzent, hajókirándulás
Tihanyba, aszfaltvonatozás több alkalommal is.
A skanzen visszarepített minket a középkorba egy imitált lovagrend
és várudvar segítségével, ahol a lovagok, katonák bemutatták
nekünk a kor életét, tárgyait. A gyerekeknek lehetőségük nyílt a
harci eszközök ki- és felpróbálásához, pl.lőhettek íjjal, parittyát,
szuronyt tarthattak kezükben, felpróbálhatták a láncos bádog harci
felszerelést,amely védte a lovagokat.
Még a kislányok is nagyon élvezték a várudvar adta lehetőségeket,
nemcsak a kisfiúk. A tihanyi kirándulás jelentette talán a legnagyobb élményt. A Tihany-révnél a komp, a hajók, a vitorlások közeli
látványa, a hattyúk, a kacsák, récék közelsége a gyerekek számára
egy csoda volt. Éppen vitorlásverseny volt a Balatonon ennek kapcsán is számos érdekesség, látvány vésett emléket a gyermekek
szívébe. Az Apátság és onnan a kilátás a Balatonra , a lenyűgöző táj
addig soha nem látott élményt nyújtott a táborozók számára. A
tábor ideje alatt Szántódon a község védőszentjéről elnevezett
Szent Kristóf napok voltak ,melynek
programjai szintén hozzájárultak az
élmények fokozódásához.
Ünnepeltünk két szülinapot is
tortákkal, ajándékokkal, meglepetésekkel . Az egyik szülinapos egy
7 éves kisfiú volt, édesanyja
és ő maga is nagyon meghatódott a
jól megszervezett, meglepetés szülinapozástól. Volt tábortűz, szalonnasütés, közös éneklés a tűz körül
,nyomkereső játék ,ajándék elemlámpákkal, a gyermekek nagy örömére és
három alkalommal is volt esti
szabadtéri mozi a gyermekek által
kiválasztott filmekkel, plusz élményként a gyermekeknek a
táborvezetők
popcorngépben
készítettek
pattogatott
kukoricát,emellett dinnyekockákat, rostos üdítőket fogyaszthattak a
mozi alatt. Volt fagyizás, jégkrém, pizzázás ,ami az itt nyaralók
életében nem sokszor jelenik meg az anyagi nehézségek miatt. A
gyermekek mindig csillogó szemmel fogadták az ilyen
meglepetéseket. A szántódi strand a pancsolás mellett érdekes játszótérrel varázsolta el a gyermekeket . Külön hely volt homokvár
építéshez kialakítva, aminek nagyon örültünk. A naptól óvva, fedett
részen néhány gyermek nagyon ötletes homokvárakat készített. A
gyerekek és a felnőttek is barátokra találtak a táborozás alatt, mely
barátságok meg is maradhatnak a mai modern kor informatikai
kapcsolattartása során, napi szinten értekezhetnek egymással. Úgy
köszöntünk el egymástól, hogy:” Jövőre veled ugyanitt !”. Ugyanis
ez a tábor jövőre is megrendezésre kerül, és amennyiben a tarcali
alapszervezetnek ismét felajánlják ezt a lehetőséget, akkor én mindenkit arra bátorítok, hogy adja be a kérelmét, mert amellett, hogy
ez egy hasznos ismereteket nyújtó tábor, azért van lehetőség arra is,
hogy az ember egy kicsit nyaraljon és kipihenje a hétköznapok
gondjait.
Szeretném külön megköszönni a lehetőséget a tarcali Vöröskereszt
alapszervezetének!
Hajduné Volf Krisztina ilosvainé Nógrádi piroska
Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetének elnöke

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.
47/580-008 Főszerkesztő: Tóth Zsolt. Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416-226
KÖVETKEzŐ LApzÁRTA: 2018. október 20.
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Augusztus 20-ai ünnepség Tarcalon

Községünkben augusztus 17-én került sor az augusztus 20-i
Ünnepi megemlékezésre. Butta László polgármester úr
köszöntő szavai után, Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei közgyűlés elnöke idézte fel Szent István alakját és
hívta fel a közönség figyelmét Szent István király máig ható
intelmeire. Ezután Szűcs Zoltán római katolikus plébános és
Kovács Attila református lelkipásztor szentelték meg az új kenyeret, melyet Butta László polgármester úr, Török Dezső
közgyűlési elnök úr, és Negrutz Ágoston, az Agrárminiszter
által kinevezett miniszteri tanácsos úr vágott fel, és kínálta
meg a téren helyet foglaló közönséget.
Az ünnepi műsor Buzogány Béla színházának lélekemelő és
igen magas színvonalú produkciójával zárult.

festménykiállítás Tarcalról a
Borfalu galériájában

Augusztus 17-én nyílt meg a Borfalu Galériájában az
Ahogy mi látjuk Tarcalt! című festménykiállítás, amelyet
Baracskai László, Tarcal község korábbi polgármestere nyitott meg. Akik eljöttek a kiállításra, és végighallgatták a
korábbi polgármester élvezetes és műértő megnyitóját, azok
már úgy állhattak meg a kiállított képek előtt, hogy már
tulajdonképpen mindent tudnak a kiállított műről, már csak
el kell mélyedni a színek és a formák sokszínűségében.
A rendezvényt megtisztelte két alkotó( Adámyné Szűcs
Ilona és Titkóné Takács Mónika) is, akik a megjelent közönséget nagy szeretettel avatták be a festmények
elkészülésének rejtelmeibe.
Aki a megnyitón készült fotók alapján kedvet kap ahhoz,
hogy a kiállítást megtekintse, szeretettel várjuk
szeptember 30-ig,hétköznaponként 8 és 18 óra között!
Tóth Zsolt

meridián-torna indul októbertől a Borfaluban

Nagy szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
2018. október 3-án 18 órától ismertető előadásra,
melynek az alapja a kínai orvoslás. A 12 fő meridián
vonalakra épül ütegető módszer, valamint akupresszúrás pontok nyomása. A befejezés pedig hasi
légzés és energizálás. Az előadás ingyenes!
A meridián-torna csoport indul október 10-én 18 órától
19 óráig. A részvételi díj ingyenes!
Szeretettel várok mindenkit!
marosán judit
természetgyógyász
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Arany-metszés- Rendhagyó irodalomóra a
Borfaluban

A Idősek Klub tagjai a közelmúltban a tiszavasvári strandon jártak, aztán pedig a rá következő héten szalonnasütéssel tették vidámmá és élménydússá a napot.
Hogy mindezen kellemes programok létrejöhessenek,
azért nagy hálával tartoznak a klub tagjai Horváth Tünde
intézményvezetőnek és a Idősek Klub tagjait gondozó
hölgyeknek.
A Idősek Klub tagjai

“Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen
gyorsan rohan az idő, s csak arra érdemes időt
szánni, ami a lelkünket felüdíti, mások életét
könnyebbé teszi.”

Lovász László

a tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
telefonszáma

06-70/457-95-81

Robert Lawson

Szeptember 12-én a Borfalu vendégei voltak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei (Dézsi
Darinka, Rák Zoltán, és Gulácsi Tamás) kiegészülve
Karap Zoltán zenésszel. Arany-metszés címmel mutatták be műsorukat, melyben Arany János és Petőfi
Sándor levelezéséből idéztek, illetve a két költőóriás
verseit hol zenei kísérettel, hol zenei kíséret nélkül
szavalták, énekelték. Csak remélni lehet hogy ezzel a
rendhagyó irodalomórával egy kicsit közelebb került a
tarcali Általános Iskolában tanuló gyerekekhez ennek a
két nagyszerű poétának az alkotásai. Örülök hogy a tarcali Idősek Klubjának tagjai elfogadták a meghívást, és
így részesei lehettek egy olyan remek előadásnak, mely
méltó módon emlékezett meg Arany Jánosról.
A program a Magyar Művészeti Akadémia és a
Nemzeti Kulturális Alap segítségével valósulhatott
meg.

Tarcal Körzeti
megbízott
telefonszáma

06-20-610-51-01
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mesterseg.tarcal@gmail.com

„Ahová érdemes eljutni, oda nincs rövidebb út.”
(Beverly Sills)

Tóth csaba – a Hegyaljai Bringások és
futók Sport Egyesület tagja

• Kedves csaba! A futás növekvő népszerűségét bizonyítja
egy nemrég végzett felmérés, mely szerint a magyar
lakosság 8-9 %-a, azaz megközelítőleg 850 ezer fő gyakorolja ezt a testmozgást kisebb-nagyobb rendszerességgel.
Sokak számára hobbi, másoknál az életmódváltás elmaradhatatlan velejárója, nem utolsósorban pedig közösségformáló szabadidős tevékenység. Te mikor és milyen megfontolásból kezdted el a rendszeres futást?
- A rendszeres futást 2 évvel ezelőtt kezdtem el, gyakorlatilag a
nulláról. Ami miatt elkezdtem, az elsősorban az életvitelem,
vitalitásom javítása, másodsorban pedig örökletes családi
érrendszeri problémák megelőzése volt. A futás közösségformáló hatását csak megerősíteni tudom, hisz egyesületünk tagjaival rendszeresen részt veszünk a régió legtöbb futással kapcsolatos rendezvényén, a közös edzések során pedig maximálisan odafigyelünk egymás sportteljesítményének
fejlődésére.
• Egyre több helyen olvashatunk a futással kapcsolatos
szemléletváltásról. Szakértők véleménye szerint a futás
komplexen átmozgatja a testet, jobb
mozgáskoordinációt eredményez és hozzájárul a helyes testtartás kialakításához is.
Emellett az egész szervezetünkre pozitív
hatást gyakorol. Nálad milyen fizikai változásokat eredményezett?
- A fizikai változásokhoz vezető első lépés, hogy
megszülessen bennünk az elhatározás ahhoz az
egészségesebb élethez, amit csak megfelelő
motivációval és lelkesedéssel tudunk majd elérni
és akár hosszú éveken keresztül is szinten tartani. A rendszeres futásnak valóban nagyon sok
pozitív hatása van, amit én tapasztaltam saját
magamon az nem más, mint az, hogy elkerül mindenféle
betegség, még megfázva sem voltam. Ezt rögtön észrevettem
kis idő elteltével is. A fizikai tünetekről mindenképpen meg kell
említenem a legszembetűnőbb változást, az pedig a testsúlycsökkenés és az állóképesség fokozatos emelkedése. Csökkent
a nyugalmi és a terheléses pulzusom, javult a keringésem és az
oxigénfelvételem.
• A futás pszichológiája szintén gyakori téma a
mozgáskultúrával foglalkozók körében, a ciklikusan
ismétlődő mozgások nem csak a testben, de az agyban is
sajátos élettani változásokat idéznek elő feszültségoldó, jobb
kedvre hangoló hatásukkal. ide vonatkozóan milyen tapasztalataid vannak?
- A szakirodalom alapján nő az önbecsülésünk, ha rá tudjuk
venni magunkat a rendszeres testmozgásra, olyan dolgokra is
fogékonyabbá válunk, amiket korábban észre sem vettünk. Az
ismétlődő mozgás során felfigyelünk a saját testünkben
végbemenő folyamatokra, szívverésünkre vagy a tüdőnkbe
zavartalanul beáramló levegőre. Mindennapi életminőségem
ezek által több területen is javult, ide értem a mentális és fizikai
állapotomat. Sokkal gyorsabban hozok döntéseket, élénkebb a
figyelmen, csökkent a fáradékonyságom is. Korábban gyakran

előfordult, hogy kisebb dolgok miatt felbosszantottam magam,
ingerlékeny voltam. Ma már elmondhatom, hogy sokkal
komolyabb problémák sem zökkentenek ki, átgondoltabban,
higgadtabban döntök. Boldogabb életet élek.
• Ha galla miklós szavaival kellene fogalmaznunk, mondhatnánk, hogy a futás növekvő népszerűsége utolérhetetlen,
de ne feledkezzünk meg a kerékpározásról sem. Úgy tudom,
hogy ez is közel áll hozzád. Hogyan foglalnád össze a
különbséget a futás és a bringázás előnyeiről és
hátrányairól?
- El kell mondanom, hogy inkább futónak tartom magam, a
kerékpározást azt keresztedzésnek iktattam be, mivel más
módon mozgatja meg az izmokat. Ami különbséget tapasztaltam saját magamon, az az, hogy a futás jobban kikapcsol, mint
a kerékpározás. Futás során egy teljesen más fajta mentális
állapotba tudok kerülni. A kerékpározás viszont kiváló
lehetőség azok számára, akik óvatosabban kezdik el a rendszeres testmozgást, vagy esetlegesen ízületi problémákkal küzdenek. Ezért ha van rá lehetőség, ne betonon, hanem kevésbé
kemény felületen fussunk. Semmilyen hátrányát nem tapasztaltam sem a futásnak, sem a kerékpározásnak, mindenkinek csak
ajánlani tudom. Mindkét edzésforma egyaránt alkalmas a
stressz levezetésére és a depresszió kockázata is minimálisra
csökkenthető. Persze nagyon fontos, hogy megfelelően
válasszunk futócipőt, illetve kerékpárt is.
• A közelmúltban a Bükki félmaratont, majd
nem sokkal később a régóta tervezett maratoni távot is teljesítetted. Ha a kezdetektől
számolunk, milyen időtartamú és intenzitású
felkészülésre volt szükséged? Voltak-e ebben
segítőid?
- Mint már említettem, a nulláról indultam 46
évesen, amikor elkezdtem a futást és 1 km-t sem
bírtam lekocogni megállás nélkül. A rendszeres
edzések és a kitartásom miatt ez mára, 48 éves
koromra odáig fejlődött, hogy a 42 km-t megállás nélkül 6 perc/km–es átlagtempóval futom le.
A felkészülésem során nagy segítséget nyújtott hegyünk, a
Tokaji-hegy, aminek a meredeksége és magassága kiváló
edzőpálya. Sikerült rátalálnom egy nagyszerű tagokból álló
helyi egyesületre, a Hegyaljai Bringások és Futók Sport
egyesületére. Hetente 3-4 alkalommal futok, ami összesen kb.
80 km, a futásaim során állandó társként kísér el Lázár Tamás,
Tóth Enikő, Bíró Ferenc, Hornyák Dávid, Szabó János, Tamás
József, Tamás Józsefné és a kutyám Beally, a magyar vizsla.
Életem leghosszabb távja a 42 km-es táv teljesítése volt, amely
igen komoly fizikai és mentális kihívást jelentett számomra.
Ezért még egyszer szeretném megköszönni a futótársaim segítségét.
• Vannak dolgok, amik olyan jól sikerülnek, hogy már nem
lehet tovább fokozni. Neked milyen terveid vannak az
elkövetkező időszakra?
- Nyilván nem lehet végtelenségig fokozni a távot és a
sebességet, de most, 48 évesen biztosra érzem, hogy még tudok
hova fejlődni. A közeljövőben tervezek több félmaratoni és
maratoni versenyen való indulást. A távokat már teljesíteni
tudom, a cél a gyorsaságom javítása. Köszönöm, hogy futhatok! Fuss, hogy érezd, hogy élsz!
Erdélyi István
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Tarcal Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
2018. október 5-én 16.30-ra
a 6 Puttonyos Borfalu Galériájába
Nagy mariann
fotográfus és képzőművész

Arcok és Árnyalatok
című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Vajas Mária
keramikus iparművész
A kiállítás megtekinthető:
2018. november 5-ig
hétköznaponként
8.00 és 16.00 között.

ELADó
Szőlőültetésre alkalmas 2481 hrsz.
alatt, 5927 m2 zártkerti földterület
eladó a Nyavalya-dűlőben.
Érdeklődni a 06-30-903-46-02-es
telefonszámon lehet.

Szeretettel
köszöntjük az
október
hónapban
névnapjukat ünneplő
kedves olvasóinkat!

Tarcali Hírek

Októberi ünnepnaptár

7

Október 6.: Az Aradi vértanúk emléknapja, 2001. óta hivatalos nemzeti gyásznap. Az 1849-ben ezen a napon kivégzett 13 aradi és két pesti mártír, köztük
Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke hősi viselkedésükkel
megmutatták, hogyan tudnak a magyar ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal meghalni. Utolsó perceikkel is a nemzetnek és a világnak
mutattak példát a magyar szabadságharcosokról, akiket sok osztrák csupán
felforgató aljanépnek nézett.
„Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia
elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a
hazához nem kevésbé hű voltam; ugyan ki hiszi el ezt most! És ezért halok meg;
a törvény, a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem
hagytam, hogy visszaéljenek velem. Viam meam persecutus sum, ezért ölnek
meg engem.” /Batthyány Lajos/
Október 18.: A magyar festészet napját 2002 óta rendezik meg. Az évek
folyamán országos, sőt határon túlra nyúló, többnapos rendezvénnyé nőtte ki
magát a kezdeményezés. Október 18-a egyben Szent Lukács, a festők
patrónusának ünnepnapja.
„A festészet a legelképesztőbb szellemi kalandtúra, az igazi tudás és bölcsesség
megszerzésének, a szabadság illúziójának reménye. Amíg pedig élnek emberek,
akik így gondolják, szerintem virágzó műfajról beszélhetünk.”
(Miksa Bálint festőművész)
Október 23.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a
Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 1956. október 23-án, a
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége által szervezett budapesti
tömegtüntetéssel – és számos vidéki megmozdulással – kezdődött az országot
hamarosan lángba borító forradalom, aminek legfőbb kiváltó oka a sztálinista
diktatúra által keltett általános társadalmi elégedetlenség volt. Nagy Imre
beszédében reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt tömegnek. A felkelők
elfoglalták a Magyar Rádió épületét, a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a Kádár rezsim megtorló intézkedéseket foganatosított.
„Egyetlen vigaszom ebben a helyzetben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy
utóbb a magyar nép és a nemzetközi munkásosztály majd felment azok alól a
súlyos vádak alól, amelyeknek súlyát most nekem kell viselnem, amelynek
következményeként nekem életemet kell áldoznom, de amelyet nekem vállalnom
kell. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb
légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot
lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági
tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek." (Nagy Imre)
Október 24.: A magyar operett napja, Kálmán Imre születésnapja, Lehár
Ferenc halálának napja. 2013-tól Hungarikum. „De hogy mi is az operett, s ezen
belül a magyar operett? Könnyed, fülbemászó, de operai igénnyel megírt dallamokkal átszőtt történet, sok humorral – amelynek központi témája a szerelem,
mégpedig az őrült szerelem. Párizs, Bécs és London színházai is játszottak
operettet, de ma ismert, ma játszott formáját, megerősítve a legnagyobb sikereket kiváltó táncos-komikus – szubrett-vonallal, a magyaroknak
köszönhetően nyerte el.”
Október 31.: 1918. október 30-31-én győzött Magyarországon az őszirózsás
forradalom, s megalakulhatott gróf Károlyi Mihály koalíciós kormánya. Nevét
a katonák sapkáján a császári címer helyére tűzött, a felkelés jelképévé vált
őszirózsáról kapta.
„Ha bárki betör (magyar földre), tiltakozunk ellene, fölemeljük óvó szavunkat
és apellálunk a világ művelt népeinek ítéletére, de fegyvert nem szegezünk
ellenük.” (Károlyi Mihály)
Október 28-án, vasárnap hajnalban hajnali 3-kor 2 órára kell visszaállítani az
órát, akkor kezdődik ugyanis a téli időszámítás. Elképzelhető, hogy utoljára kell
figyelni erre a dátumra, az Európai Bizottság ugyanis az óraátállítás eltörlését
javasolja. Az alváskutatás, arra tanít bennünket, hogy az órákat nem célszerű
átállítani, sem pedig a korán kelést erőltetni, vagyis az eredeti, az időzónánknak
megfelelő idő visszaállítása lenne a legésszerűbb döntés élettani, egészségügyi
szempontból. Évezredek óta élünk ebben a rendszerben, és ez a jelenlegi téli
időszámításnak felel meg.
N. S. M.
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Aradi Vértanúk csúcsfutás
2018. október 6. szombat

Sorozatos vereségek

2018. augusztus 12-én megkezdte a 2018/2019. évi szereplését a
Tarcal FC a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Keleti
csoportjában. Egyelőre hét forduló után pont nélkül az utolsó
helyen áll a gárda... Mielőbbi talpraállást kívánunk a csapatnak!
Az előző számunk zárása óta lejátszott meccsek eredményei:

2018. augusztus 25.
gönc - Tarcal 10-3 (5-2)
G.: Szegedi K., Ónodi, Fekete (öngól) U 19: 7-5.

2018. szeptember 2.
Tarcal -Sátoraljaújhelyi TK 0-13 (0-5) U 19: 1-7.
2018. szeptember 8.
Karcsa - Tarcal 3-0 U 19: 3-0
(Tarcal nem utazott el Karcsára...)

2018. szeptember 16.
Tarcal -Tiszaladány 2-3 (2-0)
G.: Szegedi K. (2). U 19: 10-0

DÍjAzÁS:

2018. szeptember 22.
Abaújszántó - Tarcal 7-0 (5-0) U 19: 7-2.

A felnőtt tabellán:
16. Tarcal
7
U 19:
10. Tarcal
7

-

2

Versenyközpont: Klapka györgy Általános iskola
Tarcal, Árpád út 1. szám
Nevezés: 10.00 – 10.45
Rajt: Hősi emlékmű Cél: Kopasz-hegyi TV-torony
Táv: 6.000 méter (aszfaltos úton)
Szintemelkedés: 400 méter
A pálya a Tokaji Kutatóintézet
cSÁSzÁRi piNcÉjÉN is átvezet!
Korcsoportok: 18 éves korig, 19-49 között, 50 év felett
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás rajt előtt 11:00
órakor
Nevezési díj: Előnevezés: 2000,- Ft/fő
Helyszíni nevezés: 3000,- Ft/fő
Az előnevezésnek szeptember 30-ig kellett beérkezniük
az egyesület honlapján található űrlapon keresztül
(http://zoldsc.mozello.hu/nevezes/aradi/),
az átutalásnak pedig a Zöld Sportok Clubja bankszámlájára: Korona Takarék 55400266-10000403
Az állandó tarcali lakosok 50 % kedvezményt kapnak.

-

-
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5-41

17-37

HAjRÁ TARcAL!

-
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(M.L.)

idősek Klubja

3915. Tarcal, Szőlőhegy u.1.

Tel: 47/580-446, email: idosektarcal@freemail.hu

Mit kell tudni a gyógyászati segédeszköz kölcsönzésről?
Gyógyászati segédeszközök kölcsönzését biztosítjuk
térítésmentesen a tarcali lakosok számára, akik ápolásra
szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottakká válnak és
ez által segédeszköz használatára szorulnak.
A kölcsönzés időtartama 3 hónap, illetve szükség
esetén meghosszabbítható.

Az eszközök átvételi elismervények ellenében kerülnek
kiadásra, illetve visszavételre.
Kölcsönzünk:
• kerekes széket • szobai WC-t
• Járókeretet, mankót • Kádülőkét

1. Az abszolút első 3 férfinek és nőnek érem, a
győzteseknek serleg,
2. Korcsoportonként és nemenként a dobogósoknak érem
3. Az első 50 célba érkezőnek kitűző
4. A legidősebb és legfiatalabb célba érő futónak
különdíj
5. Minden előnevezőnek 1 palack tarcali bor
Ellátás: szőlőcukor, zsíros kenyér, ásványvíz, tarcali bor

A VERSENY VÉDNÖKEi:

KONcz fERENc
ORSzÁggYŰLÉSi KÉpViSELŐ
TÖRÖK DEzSŐ
A B-A-z mEgYEi KÖzgYŰLÉS ELNÖKE
BUTTA LÁSzLó
TARcAL pOLgÁRmESTERE

