Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2014. május, XIX. évfolyam 5. szám
A hónap igéje: "Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts
engem rendelkezéseidre!"
(Zsolt 119,64)

Tájékoztató

Május − Pünkösd hava

Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Pünkösd havában az idén nem lesz Pünkösd! Tudjuk, hogy a Húsvét
mozgó ünnep, így a Pünkösd is azzá vált. A kiszámításának módja
miatt ritkán, de az ötvenedik nap kicsit átcsúszik júniusra. Nem is ez a
lényeg. Hiszen az egész időszak zöme úgyis májusra esik. De az
ötvenedik napot megelőzi a negyvenedik. Milyen érdekes ez a bűvös
negyvenes szám! Mózestól Jézus Krisztusig számtalanszor előbukkan
a Biblia hatalmas folyamából. Általában megpróbáltatásként, úgy−
mond vízválasztóként. De ez a negyvenedik befejezése a történetnek,
azzal az ígérettel, hogy jön valami fontos egy pár nap múlva. Valóban
így is lett! Jézus mennybemenetele után tíz nappal Isten szeretete
kiáradt az emberekre! Te is, én is megkaptuk a kegyelmet. Jól sáfárko−
dunk−e vele? Őszinte válasz esetén be kell ismernünk, jócskán vannak
hiányosságaink, úgy az életben, mint a hitünkben. Szerencsénkre
Jézus türelmes, nem tolakodik, nem harsánykodik, a mai trendek
szerint. Te mikor engeded be az életedbe Őt? Persze ne hidd, hogy ha
megteszed, akkor itt a földön egy csapásra minden gondod−bajod
megoldódik. Nem. De az biztos, hogy minden gondod−bajod el fogod
tudni viselni! És ez a lényeg! Pünkösdnek ez is az üzenete.
Eljött a szép május. Nem hiába vártunk rá. Itt van minden örömével és
szépségével, még ha néha bosszúságot is okoz. Úgy látszik, az idén
inkább az előbbiből kaptunk többet. Bár őszintén kicsit dideregtünk a
fagyosszentek hetében, de vannak sokan, akik sokáig fogják emleget−
ni Yvettet. Nem a csinos szomszédlányt, hanem a ciklont, és nem a
"szőkét", a "nedvest". Ugye, azt tartja a mondás, májusi eső aranyat ér.
Mi itt, Tarcalon ezt gondoljuk, hiszen csak 50 mm−nyit kaptunk belőle.
Szegény délvidékiek biztosan másként értékelik ugyanezt a hetet. De a
természet erejének figyelmeztetése jelzi, hogy felelősek vagyunk a
világért. Mert vigyázunk−e kellőképpen a környezetünkre? Itt egy
példa: a szeméttelep rekonstrukciója során a focipálya mögötti
törmeléklerakót is sikerül felszámolni. A rostagép munkája során a
könnyű − nejlon − frakciót a szél el−elszórta. Semmi gond, néhány köz−
munkás összeszedte, zsákokban kupacokba rakta. És milyenek is
vagyunk? Néhány élelmes polgártársunk ebből azt a következtetést
vonta le, hogy önszorgalomból ő is növelheti a kupacot. Emberek! Az
egyik oldalról végre felszámolunk egy szeméthegyet, a másik oldalon
meg azonnal növeljük − illegálisan, persze! Jól van ez így? Nem hin−
ném. Bármerre járva az országot, szép környezetben lépten−nyomon
belebotlunk a stikában kidobott szemétbe. Mikor fogunk felnőni már?
Más. Bizonyára észrevették, hogy Tarcal zöldfelületei milyen szépen
fejlődnek. Egyre több üde zöld, és virágos folt pihenteti meg szemün−
ket−lelkünket. Kérem Önöket, ne sajnáljanak néhány forintot, és némi
kis fáradságot a saját portájuk előtti területek szépítésére.
Megköszönjük, ha megteszik.
Megint más. Május utolsó szombatjára Családi Napot szervezünk. A
változatos programokkal reméljük, sikerül egy laza napot összehozni.
De Önök is kellenek hozzá! Szeretettel várjuk a Családokat a focipá−
lyára és az Agorára. Ez nem a "Tarcali Nap"! Még ha a suttogó propa−
gandisták ezt is terjesztik. Lesz az is, igaz más időpontban: szeptem−
berben, az Országos Borkirálynő választással egy időben. Június 12−15
között Tarcalon tartják meg a Vinagora Nemzetközi Borversenyt.
(Folytatás a 2. oldalon)

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2014. április 30−án rendes ülést tartott, melynek első
napirendje keretében a képviselők a ravatalozó tanul−
mánytervének
jóváhagyását
tárgyalták.
A
Képviselőtestület a Salamin Miklós tervező által, a
Keresztúri úti köztemetőbe tervezett ravatalozó tanul−
mánytervéről megállapította, hogy a tervezett épület
méltó, a kegyeleti elvárásoknak teljes mértékben
megfelelő követelményeket teremt az ott tartandó
temetéseknek.
Az ülés második napirendi pontja a 2013. évi önkor−
mányzati zárszámadás elfogadása volt. A képviselők
megelégedéssel állapították meg, hogy viszonylag jelen−
tős pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat a 2013.
évet, dicséret illeti ezért azokat, akik bármilyen módon
részt vettek a felelős gazdálkodásban.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a
Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az éves
ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést. A képviselők felhívták az önkormányzat tiszt−
ségviselőinek, az intézmények vezetőinek figyelmét arra,
hogy tegyenek meg minden szükséges és lehetséges
intézkedést a jogszerű és szabályszerű működés biz−
tosítása, a hibák, hiányosságok minimalizálása érdekében.
A negyedik napirend keretében a 2013. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésére került
sor. A képviselők sajnálattal állapították meg, hogy nem
javult a családok anyagi, szociális helyzete, továbbra is
magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma. A
Képviselőtestület felhívta a gyermekjóléti feladatokat
ellátó családgondozó, a gyámügyi hatáskört gyakorló
ügyintéző figyelmét, hogy fokozottan kísérjék figyelem−
mel a hátrányos helyzetű családok mindennapjait, s min−
den lehetséges segítséget, támogatást adjanak meg a gyer−
mekek egészséges testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének
biztosítása érdekében, mind a mellett, hogy sok esetben
sajnos éppen a családok nem tesznek semmit helyzetük
javítása érdekében.
Az ülés következő napirendi pontja során a
Képviselőtestület határozott a Kikelet Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde Alapító
Okiratának módosításáról. A módosítást a 2014. január 1−
től életbe lépő jogszabályi előírások tették szükségessé.
A hatodik napirend keretében a képviselők elfogadták a
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és
Étkezde 2015−2020 évre szóló továbbképzési programját.
A Képviselőtestület következő napirendje a térfigyelő
rendszer beszerzésére meghirdetett pályázati felhívás
eredményének megállapítása volt.
A képviselők
megállapították, hogy árban és kivitelezési határidőben
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
Ez a világ jelentős borversenyeinek egyike.
Örüljünk neki, hogy a szervezők Tokajhegyaljáról a Mézédes for−
rások földjét választották helyszínül! Büszkék lehetünk Tarcalra!
Mire az újságunk megjelenik, túl leszünk az Európai parlamenti
választásokon. Remélem, nem hagyták ki. Fontos a jó, és aktív
jelenlétünk ebben a formációban. Így már csak az őszi Önkor−
mányzati választás van hátra ebből a tripla (ritka) választásos
évből. Ahogy az idő szalad, ez is hamar eljön. Csak egy rövid
magánmegjegyzés részemről a sok érdeklődésre, és a suttogó
propagandistákkal szemben: IGEN!
E szép május elhozta az érettségit is. Gyermekeink, unokáink már
túl vannak az írásbelin. Gondolom, gőzerővel készülnek a szóbe−
lire. Hajrá, mindent bele Fiatalok! Ügyesek és okosak vagytok,
eredményes érettségi vizsgát kívánok Mindnyájatoknak!
Mint ahogy eredményes munkálkodást és jó egészséget kívánok
kedves Mindnyájuknak:
Baracskai László
polgármester

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)
minimális eltérés volt a benyújtott ajánlatok között, viszont jelen−
tős eltérés volt a teljes körű garancia, valamint az előzetesen
jelzett karbantartási költségekben. A Képviselőtestület a
településen létesítendő térfigyelő rendszer beszerzésére,
kiépítésére közzétett pályázati felhívás nyertesének a mező
zombori székhelyű Security Max Kft−t hirdette ki.
A nyolcadik napirend az "Épületenergetikai fejlesztés a tarcali
Polgármesteri Hivatalban" projekt közbeszerzési feladatainak
ellátására megbízás adása volt. A közbeszerzési feladatok
ellátására 3 lehetséges vállalkozótól kértek ajánlatot, és az aján−
latok alapján a budapesti székhelyű BEIRAT Kft−t bízták meg.
Az ülés következő napirendi pontja az "Épületenergetikai
fejlesztés a tarcali Polgármesteri Hivatalban" projekt
kivitelezésre közbeszerzési eljárási pályázat kiírása volt. A
Képviselőtestület felkérte a projekt közbeszerzési feladataival
megbízott BEIRAT Kft−t, hogy az ajánlattételi felhívást, illetve a
kivitelezésre benyújtandó pályázat elkészítéséhez szükséges mel−
lékleteket 3 kiválasztott kivitelező szervezetnek küldje meg.
A képviselőtestületi ülés tizedik napirendi pontja keretében a
2014. május 31−én tartandó családi nap programjának
ismertetésére került sor. A Képviselőtestület a 2014. május 31−re
tervezett Családi Nap programját és költségtervét megismerte, s
azt két kisebb módosítással jóváhagyta.
A képviselők a következő napirend során megtárgyalták az "Áldó
Krisztus" szobor és zarándoksétány projekt megvalósításához
szükséges ingatlan megvásárlását. A Képviselőtestület az ingat−
lanforgalmi értékbecslésben foglaltakat részletesen megvitatta, és
úgy foglalt állást, hogy az ingatlant nem vásárolja meg, s a pro−
jektből egyelőre a parkoló és kiszolgáló épület megvalósítása
kimarad.
A tizenkettedik napirendi pont a Klapka György Általános Iskola
igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok véleményezése volt. A
Képviselőtestület a pályázatokat részletesen megismerte és
hosszas vita után úgy határozott, hogy a Tarcali Klapka György
Általános Iskola igazgatójának Bártfainé Varga Györgyi, jelenle−

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés:
2014. áprilisban nem volt!

Születés
2014. április
Kovács Tímea 2014.04.02.
Szülei: Szilvási Katalin
Kovács Lóránt
Lakatos Ketrin Hanna 2014.04.07.
Szülei: Kiss Alexandra
Lakatos Sándor
Maczó Zsófia 2014.04.13.
Szülei: Maczó Anett
Lakatos Sámuel
Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

Halálozás
2014. április
Bódor Sándorné
(született: Sándor Julianna, 1934.)
volt Tarcal, Vasút u. 21. sz. alatti lakos,
elhunyt április 17−én,
Kiss József (született: 1939.)
volt Tarcal Táncsics u. 22. sz. alatti lakos,
elhunyt április 23−án.
Részvétünk a gyászoló családnak!
Kertészné Cziba Ilona és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők
gi igazgatót javasolja megbízni.
A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok között döntött a
helyi Borkirálynő választás pályázati kiírásának módosításáról,
egy helyi lakos önkormányzati ingatlan bérbe adása iránti
kérelméről történt döntést pedig elhalasztották. A napirendi
pont keretében a polgármester tájékoztatta a Képviselőtestület
tagjait a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás kérdésében az orszá−
gos Tisztifőorvosi Hivataltól érkezett végzésről. A végzésben
nyilatkozatot kértek az önkormányzattól, arra vonatkozóan,
hogy akkor is fenntartja−e a változtatás iránti kérelmét, ha
bizonyos ellátásokat nem a B−A−Z. Megyei Kórházban tudnak
biztosítani. A Képviselőtestület kérelme fenntartásáról döntött.
Az ülés legvégén képviselői közérdekű hozzászólások hangzot−
tak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.
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LAKOSSÁG I TÁJÉKOZTATÓK
FIGYELEM!

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani az Idősek Klubja
vezetőjének, Szász Bélánénak és az összes ott dolgozónak a
szép anyák napi és nőnapi köszöntőkért, előadásért, versekért,
ajándékokért, virágért és a finom süteményekért.
Áldja meg az isten őket sokáig erőben, egészségben, hogy
még sokáig segítsenek bennünket.
Köszönjük!
Idősek Klubja Tagjai

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy az ÉMÁSZ Hálózati
Kft−től kapott tájékoztatás szerint felújítási, karbantartási
munkák végzése miatt 2014. május 27−én (kedd) 7.00−15.00−
ig az áramszolgáltatást szüneteltetik az alábbi utcákban.
Jókai utca, Nagy Balázs utca, Kinizsi utca (12−26., 25−41.),
Móricz Zsigmond utca (2−2/1.), Árpád utca, Árpád köz,
*
Munkácsy utca, Vasút utca, Mikszáth Kálmán utca, Malom
Ezúton
szeretnénk
köszönetet
mondani Szász Béla tanár
utca, Babocsay utca, Petőfi utca, Fő utca (42−168., 61−143.),
Rákóczi utca, Középhegy utca, Könyves Kálmán utca (31− úrnak a lelkiismeretes munkáért, mert szabadidejét feláldozva
megtanított bennünket a számítógép kezelésére. Köszönjük!
93., 32/1−138.), Ady utca, Temető utca, Dózsa György utca
A Három Tanítványa
Kérik a lakosság szíves megértését.
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

*
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Borsodvíz Zrt. a
lakossági vízbekötések ösztönzésére 2014. évben is
lehetőséget ad kedvezmények igénybevételére, melynek
nagyságrendje: 21.400,− Ft/db+ÁFA
A kedvezményen belül a vízórát térítésmentesen biztosítják,
a szerelési díjból 50% engedményt adnak és nem számolják
fel a helyszíni felmérési és munkaterület átvételi díját. A ked−
vezmény mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges
költség függ a bekötő vezeték hosszától, a gerincvezeték
minőségétől és átmérőjétől. A bekötések felmérésénél erről a
szakemberek tájékoztatni fogják a megrendelőt, a számlát
pedig a kedvezmények figyelembe vételével állítják ki.
A tényleges költség az alábbi tételeket nem tartalmazza:
− a földmunka és az út−helyreállítási költséget,
− a vízóraakna költségét,
− a tervezési, a szakfelügyeletek és geodéziai bemérések
díjait,
− a közútkezelői hozzájárulás költségét, az esetleges út átfúrá−
sok, valamint a védőcsövezés költségét.
Ezek a költségek, ahogyan eddig is szintén a vízbekötést
megrendelő lakost terhelik.
A felajánlott kedvezmények − 2014. május 15.−től −2014.
október 31.−ig − a Borsodvíz Zrt−hez beérkezett lakossági víz
bekötővezeték megrendelésekre érvényesek.
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

*

Szeretnénk köszönetet mondani Szász Béláné Idősek Klubja
vezetőjének, amiért biztosította számunkra az oktatót és a
helyiséget, valamint a számítógépet a tanuláshoz.
Köszönjük!
A Három Tanítvány

Hírek az Idősek Klubjából
Május 10−én a "Madarak és fák napja" alkalmából tettünk
sétát a közeli parkba és hallgattuk a madarak énekét.
Visszatérve a Klubba megbeszéltük, hogy miért fontos a Föld
védelme, hogyan tudjuk környezetünket óvni, védeni, hogy az
unokáink is egy élhető Földet kapjanak tőlünk örökségül.
Majd videó filmet néztünk óvodások és iskolások
közreműködésével, amelyet e jeles nap alkalmából készítet−
tek:− versekkel, énekekkel és játékkal tarkítva. Megnéztük a
világ legöregebb fáját, majd Mága Zoltánnak a Csitári hegyek
alatt című dal hegedű előadását hallgattuk meg.
Május 14−én a klubtagjaink nagyon sok szép virágot hoztak,
melyekből virág oázisokat készítettek. Szebbnél szebb kom−
pozíciók készültek, nagyon ügyes és kreatív volt mindenki.
Május 15−én dr Zahuczki Tünde látogatott el hozzánk és tar−
tott ingyenes előadást különböző jogi eljárásokról, és hogy mi
a teendő ha ügyes−bajos dolgunk támad. Az előadás kötetlen
beszélgetéssé alakult és sok hasznos információt kaptak
kérdéseikre a jelenlévők Igény esetén szívesen visszatér hoz−
zánk.
Május 23−án az óvodába látogatunk el klubtagjainkkal és
közösen ünnepeljük a gyermeknapot a kicsikkel.
Szász Béláné
intézményvezető

Színjátszó műhely
Az előző évekhez hasonlóan ebben a
tanévben is megszerveztük a színjátszó
műhelyt. Idén két csoportban dolgo−
zunk, mert a tanulók közül nyolcan 5−6
éve tagjai
a csoportnak, 8 gyerek tavaly vagy az
éven kezdte. 2012−2013−ban és most a
Tokaji Kistérség által nyert pályázathoz
csatlakozva dolgozunk Kiss−Tóthné
Bolló Nóra kolléganővel.
A tehetséggondozó műhely célja, hogy
fejlessze az együttműködési készséget,

a figyelemkoncentrációt, a memóriát, a
mozgáskultúrát.
Gyakoroljuk
a
megfelelő
légzéstechnikát,
a
hangképzést, az artikulációt, a gesztu−
sok szerepét a kommunikációban, a szi−
tuációs játékokban. Ezekhez sok−sok
játékos feladatunk van, ezekből
merítünk a foglalkozásokon.
Segíti az önbizalom kialakulását is a
műhelyben folyó munka, hiszen minden
évben volt eddig is egy bemutató, ahol a
műhely tagjainak ki kell lépni a zárt

közegből és ki kell állni a közönség elé.
Ilyen alkalmakon még jobban figyel−
niük kell egymásra, de a saját teljesít−
ményükre is, a közönségnek éreznie
kell, hogy csapatmunka volt a jelenet.
A jó kedélyű, befogadó kis közösség
tagjai közül többen részt vesznek az
évente megrendezésre kerülő vers− és
prózamondó versenyen, eredményesen.
Molnár Magdolna
tanárnő, a színjátszó műhely vezetője
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Képes Hírek Hírek Képen
A Föld Napja az oviban
Az egész óvoda közösségét megmozgató programmal
ünnepelték a Föld napját a Kikelet óvodánkban.
Térképen bejárták az egész Földet, minden csoport meg−
jelölte hová szeretne utazni. Az udvaron jelképesen
kialakított Föld bolygót saját készítésű állatokkal,
növényekkel, autókkal népesítették be. Virágot ültettek,
lufiból embertípusokat készítettek. A bölcsisek közösen
festették meg a Napot, melyet maguk helyeztek el a
"Föld" közelében. Előzetes feladat volt, hogy rajzolják le
" Hogyan védjük a Földet?". Sok szép, érdekes rajzok
készült a pályázatra. A legjobban sikerült pályamunkákat
Majoros Kitti, Hajdu Larissza és Gulyás Zsanett készítet−
ték. (képünkön)
Az egész délelőtti közös munkálkodásban sok ismerettel
gyarapodtak az apróságok, kellemesen elfáradva ültek az
ebédlőasztalhoz.

Anyák napi készülődés a Könyvtárban
A Kreatív Műhely áprilisi foglalkozásán anyák napjára
készülődtek a gyerekek, némi felnőtt segítséggel.
Titkóné Takács Mónika irányításával üdvözlőlapot,
oklevelet, különleges hajtogatással készült virágot
készítettek az anyukáknak, nagymamáknak, kereszt−
mamáknak a nebulók. A nagyobbak fonással készítet−
tek karkötőt. A legügyesebbek már akár 9! ujjal is
fontak, elképesztő gyorsasággal.
A képen: Titkóné Mónika a virágkészítés rejtelmeibe
avatja be a kisebbeket

Családi Nap − AJÁNLÓ
GYEREKEKNEK
A Gyermek nap apropóján számtalan játék lehetőséget
kínálunk a legfiatalabbaknak a délelőtt folyamán: − játszóház,
sakk, egy perc és nyersz ügyességi játék, családi vetélkedő,
falrajz verseny, homokkép készítés , foci. Megnézhetik, hogy
a rendőrség hogyan dolgozik, kipróbálhatnak néhány
eszközt. Arcfestés és hennafestés is várja az érdeklődőket.
A játékokban való részvételért TOMBOLÁT kapnak a
gyerkőcök, melyet óránkénti sorsoláson ajándékokra válthat−
nak.
Akik tanácstalanok a továbbtanulásban, pályaválasztásban
kérhetik a szakember segítségét, meghallgathatják a szülővel
együtt javaslataikat.
Gulliver Játszótéren, a Vas−gyúró tornapályán pedig a
maradék energia is felhasználható.
Délután pedig Bohóciskolába mehetünk! Jó mulatság lesz!
Vidám szép napot kívánok mindenkinek! Várunk!
DA
Utóirat: MEGLEPI IS LESZ!!!!
FELNŐTTEKNEK
Végre egy nap, amikor lazán öltözhetünk, nem kell korán
kelni, találkozhatunk barátainkkal, együtt készíthetünk egy
finom bográcsos ételt (és még díjazzuk is!), játszhatunk a
gyerekkel, unokával, játszhatunk csak azért mert jó, ihatunk

egy jó hideg sört (a rendőrök úgy is bemutatóznak),
focizhatunk tét nélkül, sakkozhatunk ha úgy tetszik...
De, ha tanácstalan a gyerek fel lehet keresni egy kis beszél−
getésre szakértőket az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont
miskolci irodájának sátránál.
Ha valami gond van az egészséggel, megmérethetjük a vér−
cukrunkat, vérnyomásunkat, súlyunkat és egy kis beszél−
getést követően egy −két javaslat is kapható az EFI sátránál.
Ha egy kis támogatásra, netán pénzre, vállalkozás fejlesztésre
kellene egy kis tőke a Dél−Zemplén Vidékfejlesztési
Szövetség LEADER helyi Akciócsoport − szerencsi irodájá−
nak munkatársai szívesen tájékoztatnak a pályázati
lehetőségekről, munkájukról.
Ha nem tudjuk hogyan tovább − párkapcsolat, betegség,
stressz, álláskeresés− a tarcali Római Katolikus
Egyházközség sátránál biztos találunk szakértőt, aki segíthet.
Este sztárvendégek szórakoztatnak majd minket − musicallal
SASVÁRI SÁNDOR alias SASY valamint VARGA FERI
ÉS BALÁSSY BETTI slágereikkel, a Killer Surprise rock
zenével.
Hajnalig tartó utcabállal zárjuk a vidám, pihentető napot!
Kellemes kikapcsolódást, aktív pihenést mindenkinek! Jó
szórakozást!
DA
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Apraja−nagyja −
CSALÁDI NAP
Helye: Sportpálya
− Agora −
2014. május 31.
10 h 15 h−ig Sportpálya
− Tarcal FC. − kispályás foci "Apraja−Nagyja" bajnokság
− Családi Ügyességi Vetélkedő
− Klapka Suli − Gyermeknapi Kavalkád
− Egy perc és Nyersz − Egyszerű ügyességi játékok gyer−
mekeknek és felnőtteknek.
Pl.: Hóhérmeló, Tésztanyárs, Ormányos jeti, Visszakézből
− Arc− és hennafestés, homokkép készítés
− Kreatív Műhely − Az én játékom! − kiállítás saját készítésű
játékokból
− Játszóház − semmiből valamit
− Falrajz verseny
− EFI − Egészség Fejlesztési Iroda − Tokaj
− egészségügyi tanácsadás, vizsgálatok, kockázatbecslés
− Új Nemzedék Plusz Kontaktpont − Miskolci Iroda
− pályaválasztási, életvezetési, elhelyezkedési tanácsadás
− Dél−Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség
LEADER helyi Akciócsoport − Szerencs − tevékenység
bemutatása, aktualitások
" Gyere, játszunk, sakkozzunk együtt!" − Benyeda Sakk
Egyesület −Budapest
10 Szakértő− 10 Téma − a Tarcali Római katolikus
Egyházközség egyéni fejlődést elősegítő tanácsadása, ját−
szóház
11 h "Vas−gyúró" tornapálya átadása
13 h Rendőrségi bemutatók
− Gulliver Játszótér
Különleges nagyméretű játékokkal gyermekek és felnőttek is
egyaránt játszhatnak.
Óriás jenga, óriás sakk, óriás marokkó, óriás frizbi, óriási
ugróiskola...stb.
− Főzőverseny: "Ezt kóstold meg!" − az én tuti szabad tűzön
készült ételem.
Tombola gyűjtés az egyes játékoknál − tombolasorsolás
óránként!
15 h Borsosné Sélley Aranka és Borsos István közös kiál−
lításmegnyitója
Helye: Borfalu − Tarcal Rákóczi út 4.
AGORA színpad
16 h Csináljunk bohóciskolát − Zenebona Társulat Kft. inter−
aktív műsora
17 h TÁNC mindenek felett
− Gold Dance; − Harlequin Táncsport Egyesület; − TT Dance
tánccsoport bemutatói
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Sztárvendégek
19 h SASVÁRI SÁNDOR −legszebb musical −slágerek
20.30 h VARGA FERI− BALÁSSY BETTY koncert

22 h Killer Surprise koncert
23 h AGORA − party
2014. június 1. 10 óra Ünnepi Búcsúi Szentmise a Római
Katolikus Templomban
Egyéb programok: Helyi Termékek PIAC; Mini
Vidámpark; Óriás csúszda, Ugrálóvár; Lovaglás;
Büfé, Kirakodóvásár
Kiemelt támogatók
Benyeda Sakk Egyesület Bp.
Dél−Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség LEADER Helyi
Akciócsoport − Szerencs
Római Katolikus Plébánia Tarcal
Református Egyházközség Tarcal
A rendezvényen való részvétel INGYENES! A programvál−
toztatás jogát fenntartjuk!

Versenyfelhívás
Tarcal község Önkormányzata
"EZT KÓSTOLD MEG!"
− az én tuti szabad tűzön készült ételem címmel − főző−
versenyt hirdet
A verseny ideje: 2014. május 31. szombat
A verseny helye: Tarcal − Sportpálya
Nevezéseket 2014. május 31−én 10 óráig várjuk.
Díjazás: I., II., III. helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.
A versenyre várjuk családok, baráti társaságok, közösségek
jelentkezését egyaránt.
Az étel elkészítéséhez az első 20! jelentkezőnek
2 kg húst biztosítunk!
Átvétele: május 30−án, pénteken, 16 óráig a Borfaluban.
Felszerelést, egyéb hozzávalókat, tálalás eszközeit mindenki
saját magának biztosítja. A szakértő zsűri szombaton 13−tól
13.45 óráig bírálja el a finomságokat.
Eredményhirdetés: Tarcal Agorán 17 órakor
ELŐZETES JELENTKEZÉS: 6 Puttonyos Borfalu, Rákóczi
út 4. v. 30/458−73−01
NE KÉSLEKEDJ a jelentkezéssel!
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Erdélyi Bence − közgazdász, vállalkozó
− "Föl−földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad" − ezek az örökérvényű, napjainkban talán mindeddig
soha nem tapasztalt aktualitású Ady verssorok jutottak eszembe, amikor
személyedben rátaláltam arra az interjúalanyra, aki jelenleg külföldön
tartózkodik, azonban nem tervezi, hogy ott telepedjen le. 2011−től élsz az
Egyesült Államokban, úgy gondolom, hogy az eltelt három esztendő alatt
volt időd alaposan átgondolni a jövődre vonatkozó elképzeléseidet.
Hogyan tudnád összefoglalni azokat a dolgokat, amelyek miatt
Magyarországot választod?
− Ha csak röviden válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy ehhez köt az
ösztöndíj, amit kaptam. Úgy mentem ki az USA−ba, hogy tanuljak, vilá−
got lássak, és az ott tapasztaltakból minél több mindent hazahozzak.
Közel négy év alatt rengeteg hatás ért, sokféle emberrel találkoztam,
megismertem az amerikai kultúrát és úgy érzem, hogy fogok tudni mit
hazahozni. A legerősebb dolog, ami mindenkinél Magyarország mellett
teszi le a voksot, az a nyelvünk, kultúránk, mindazon dolgok összessége,
ami magyarrá tesz minket és amit csak a magyar ember ért meg. Hiába
fogom látni mind az 50 államot, New Yorkot, Chicagót, Miamit, San
Franciscót és még sorolhatnám, ha azok között érzem otthon magamat,
akik a barátaim, rokonaim és szeretteim. Nagyon sok inspirációt kaptam
az államokban, rengeteg kisebb és nagyobb tervem van,
amiket meg akarok valósítani. Az önmegvalósítás és a tenni
akarás, ami hazahúz. Úgy gondolom, hogy vannak
lehetőségek itthon, amiket ki kell használni. Magyarország
optimális hely például új vállalkozások indításához,
különösen ebben a gazdasági helyzetben. A piac egy nag−
yarányú konszolidáción megy keresztül, csak a
versenyképesek maradnak fent, az újonnan megnyíló pia−
cokat, legyen az − kisebb nagyobb, helyi vagy regionális −
pedig nem csak a már meglévő vállalkozások, hanem újak
tölthetik be. Jövőre fogok hazaérkezni, amikorra ez a kon−
szolidáció jórészt lezajlik és egy már viszonylag stabi−
lizálódott, de még sok−sok kihasználatlan lehetőséget tarto−
gató piac várja majd azokat, akik mernek kockáztatni. Tökéletes idő a
hazatérésre.
− Biztos vagyok benne, hogy sok olvasót érdekel az amerikai lakosság
Magyarországról alkotott véleménye. Ismerve az ott élő emberek sok−
színűségét, felmerül a kérdés, hogy egyáltalán milyen ismeretekkel ren−
delkeznek rólunk? Melyek azok legfontosabb dolgok, hungarikumok,
történelmi események vagy sporttal kapcsolatos eredmények, amelyek
alapján el tudnak minket helyezni a bolygón?
− Nem akarok általánosságban beszélni, de az kijelenthető, hogy mi mag−
yarok sokkal többet képzelünk arról, hogy mennyire ismernek bennünket
a világban, mint amennyire ez így is van. Azok az emberek, akiknek
nincsen semmiféle magyar, vagy kelet−európai kötődésük, a "gulash"−on,
a paprikán és a 6:3−n kívül nem tudnak rólunk semmit. A keleti parton
azért, ahova az 1900−as évek elején, a világháborúk előtt és '56 körül a
magyarok zöme megérkezett, megfelelően bekeveredett a magyar férfi és
női lakosság és hosszú távú nyomot hagytak a következő generációkban.
Szinte bárhová mentem, rövidesen találkoztam olyan emberrel, akinek
valamelyik felmenője magyar volt. Ők még egy−két magyar szóra is
emlékeztek és tudták, hol van az ország. Ami engem a leginkább
meglepett és mindenkitől megkérdeztem, mikor kiderült, hogy
Magyarországról származom, hogy ismerik−e a Tokaji bort. Gondoltam,
hogy ez nekünk úgyis világhírű, így könnyű lesz elmagyarázni, hogy én
pont ott élek, méghozzá azon az oldalán a hegynek, ahol ez a kiváló szőlő
terem. Azonban mindig csalódnom kellett a válaszban.
− Tudom, hogy több alkalommal találkoztál évtizedek óta Amerikában
élő magyarokkal. Mennyire jellemző rájuk az összetartás, segítőkészség
és a hagyományőrzés? Mennyire követik nyomon a hazai eseményeket?
− Kétféle magyarral találkoztam kint. Egyikük, aki még '56 idején utazott
ki, és már akcentussal beszéli a magyart, a másikuk, aki pedig frissen az
ezredforduló környékén vagy később ment ki. Előbbi csoport hajdanán
nagyon összetartó volt. Connecticutban, New York es Boston térségében
több étterem, húsbolt, pékség, saját magyar templom és közösségi házak
működtek. Azóta felnőtt két generáció, ami asszimilálódott nagyrészt, a
fiatalok nem beszélik már a nyelvet, nem járnak össze, a templomokat

olaszok és lengyelek vették meg, mert elfogytak a hívők, a boltok csődbe
mentek, az éttermek egy kivételével bezártak. Ez jól jellemzi a hagy−
ományőrzést és összetartást. Beszéltem az utolsó magyar éttermessel,
János bácsival, aki azt mondta, hogy sosem ment jól az üzlet, mert a mag−
yarok az olaszokkal, kínaiakkal ellentétben nem jártak a saját "hontársuk"
éttermébe, mondván, nehogy már őt gazdagítsam. Többször visszajárok
finom töltött káposztát és hurkát enni hozzá. Az 1956−os magyarok
követik a hireket, de nem tudják, nem értik, hogy azok az idők már elmúl−
tak és egy képzavarban élnek az országgal kapcsolatban. A fiatalabb gen−
erációs magyarok teljesen mások. Értik, tudják, hogy mi a helyzet itthon.
Nagyon jó dolga van mindenkinek, akivel beszéltem, mégis sokszor vág−
ynak haza, de ők már nem fognak visszajönni. Túl jól keresnek, minden
egyszerű, kényelmes, biztonságos és kiszámítható. Mindenki büszke arra,
hogy magyar, és hirdetik a pálinkat, gulyást, paprikát és hogy mennyi
mindent adtak a magyar emberek a világnak.
− Egy ösztöndíjprogram segítségével jutottál ki erre a kontinensre, így a
világ minden tájáról összesereglett diákokkal ismerkedhettél meg.
Tapasztalataid alapján mivel lehet motiválni leginkább a mai,
pályakezdés előtt álló fiatalokat, mennyire jellemző rájuk az egyéni
kreativitás, és mennyire szükséges ennek a tulajdonságnak a megléte az
egzisztenciateremtéshez?
− Akikkel én találkoztam az egyetemen, mindenki a bizton−
ságot, kiszámíthatóságot, tervezhetőséget és a jó keresetet
mondta akkor, amikor arról beszélgettünk a bevezető
órákon, hogy miért választották ezt a szakot. A kreativitás
nem feltétele annak az egzisztenciateremtésnek, amit
mondjuk 10−ből 9 ember ez alatt a fogalom alatt ért.
Egzisztencia egy jó autó, lakás, külföldi nyaralás és
előléptetések. Az az 1 ember várhatóan a 10−ből társadalmi
megbecsülést és az önmegvalósítást, mint a boldog egzisz−
tenciát említené. Ha van egy nagy célod, álmod, terved,
amit meg akarsz valósítani, akkor ahhoz már kell egy nagy
adag kreativitás a tervezésen és a kitartó, állhatatos munkán
kívül. Sok kreativ, vállalkozó szellemű diákkal
ismerkedtem meg az egyetemen, akik új dolgokba vágnak bele. Hogy sik−
eresen fognak−e tudni egzisztenciát teremteni maguknak? Valószínűleg
egy pár kudarc után mindenképpen. Ami itt kiemelendő, hogy
Amerikában inkább vállalkozó szelleműek a fiatalok a saját tapaszta−
lataim alapján, és nem félnek kockáztatni. Ebben a kultúrában a kudarcra,
mint az egyre magasabb szintű siker egyik lépcsőfokára tekintenek. Ez
érthető is, hiszen az ország a leginkább vállalkozók által született meg.
− Ismeretségi körödben van−e olyan egyén, akit világpolgárnak neveznél?
Egyáltalán mit takar ez a kifejezés?
− Van egy pár ismerősöm, akik állandóan úton vannak a világban.
Tanácsadók, és az a feladatuk, hogy ha van valahol egy probléma, akkor
odautaznak, megoldják, majd utaznak a következő küldetésre. Hogy ilyen
lenne egy világpolgár? Talán, de mindenképpen olyan, aki mindenhol
otthon tud lenni. Sosem kérdeztem meg őket, hogy mindenhol otthon
vannak−e? Valószínűleg nem. Erre a kérdésre nehéz válaszolni. Mindenki
valamelyik ország polgára és nem csak a személyigazolványába írt
betűkombinációra gondolok, hanem arra, hogy ő otthon van valahol.
Világutazót inkább tudnék mondani.
− Véleményed szerint mi minősül ma nagyobb kihívásnak: kalandvágyból
külföldre menni, vagy kalandvágyból itthon maradni, és miért?
− Erre a kérdésre 1−2 éven belül tudnék pontos választ adni. Az előbbit
tudom milyen érzés, az utóbbit pedig 2015−ben saját magamon tapasz−
talom majd meg. Remélem, hogy kalandvágyból külföldre menni a
nehezebb, mert akkor otthon könnyű dolgom lesz. Kalandvágy az mindig
a valamilyen ismeretlen, de várhatóan jobb felé való vonzódást jelenti
számomra. Amikor már átmentél a hídon és tudod, mi van a másik
oldalon, elmúlik a kalandvágy, és ha megfelelően sokáig vagy a
túloldalon, akkor újra kíváncsi leszel, mi van ott ahonnan jöttél és újra
felcsap benned a kalandvágy, hogy visszamenj. Én most itt tartok, már
nem kihívás külföldre menni, viszont kihívás lesz hazamenni. Hogy
melyik a nagyobb kihívás? Ezt embere, kalandvágya és a híd maga válo−
gatja. Meglátjuk, én bizakodó vagyok!
Erdélyi István
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Júniusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Szent Iván hava − Nyárelő hava − Napisten hava

a június hónapban

Június 1.: Pedagógus nap. Június első vasárnapja. Magyaror−
szágon 1952−ben ünnepelték először.
Június 4.: A trianoni békeszerződés emléknapja. Az I. világhá−
borút lezáró ún. Versailles−Washingtoni békerendszer részeként
íratták alá a magyar delegációval a békeszerződést a Kis Tria−
nonnak nevezett palotában 1920. június 4−én. Ezzel a békediktá−
tummal nemcsak az Osztrák−Magyar Monarchia tűnt el a térkép−
ről, hanem Magyarország elvesztette területe jelentős részét (te−
rülete 282 870 km2−ről 92 607 km2−re csökkent), a lakosság lét−
száma pedig, mintegy 10 millió fővel kevesebb lett.
Június 5.: Környezetvédelmi világnap
Június 8.: Szent Medárd püspök ünnepe. Közismert időjárásjós−
ló nap: Medárdus, ha tiszta, derült, a nyár már szinte sikerült. De
ha akkor esik eső, negyven napig kell esernyő.
Június 16.: A megbékélés napja Magyarországon. Nagy Imre
kivégzésének emlékére.
A független Magyarország napja. Az 1956−os forradalom és
szabadságharc vértanúi kivégzésének, valamint a szovjet csapa−
tok kivonulásának emlékére
Június 20.: Apák napja
Június 21.: A zene Ünnepe
Június 22.: Weöres Sándor születésnapja (1913.) költő, mű−
fordító, drámaíró.
Június 24.: Szent Iván napja. A nyári napforduló ünnepe, a
szertartásos tűzgyújtás és tűzugrás egyik jeles napja. A tűz körül
a fiatalok termékenység és szerelemvarázsló dalokat énekeltek,
a tüzet körüljárták és szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek ál−
talában szerencsehozó erőt tulajdonítottak.
Június 25.: Karinthy Frigyes születésnapja (1887.) író, költő.
Június 26.: A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi
napja − Közalkalmazottak napja.
Június 27.: A cukorbetegek világnapja
Határőrség napja. I. László tiszteletére.
Június 29.: Péter − Pál napja. Az aratás kezdő időszaka
Június 30.: A magyar szabadság napja. 1991. június 30−án fe−
jeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az
1990. március 10−én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. júni−
us 30−át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet
katonavonat 1991. június 16−án, míg az utolsó szovjet katona,
Silov altábornagy június 19−én hagyta el Magyarországot. Ek−
kor rendezik meg a BUDAPESTI BÚCSÚ rendezvényeit.

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

FELHÍVÁS

Jelesebb névnapok:
Június 7. Róbert
Június 10. Margit
Június 13. Antal, Anett
Június 23. Zoltán
Június 27. László
Június 28. Levente, Irén
Június 30. Pál

MEGHÍVÓ
A Tarcali Római Katolikus Egyházközség szeretettel
meghívja Önöket a 2014. május 31−én tartandó Közösségi
családi falunap rendezvényére.
Helyszín: 3915 Tarcal, Sportpálya − Agora
Programok
Egész nap várjuk a családokat, akik részt vehetnek az
egyéni fejlődést elősegítő tanácsadásokon − 10 meghívott
szakértő a teljes nap alatt az érdeklődők rendelkezésére áll,
válaszol a feltett kérdésekre, 10 témában egyéni taná−
csadást tart.
Témáink például:
− Asszertív kommunikáció a családon belül
− Betegségek megelőzése a családban
− Családon belüli szerepek− Művészetterápiával kombinál−
va
− Általános egészségügyi állapotfelmérés családban élők
számára
− Egészséges táplálkozás − Mit, mikor, hogyan?
− Vitaminok, vitamin háztartás− a vitaminok szerepe a
hétköznapokban
− Hatékony álláskeresési technikák− munkaerő piacra való
visszatérés
− Biztonságos közlekedés a mindennapokban− tanácsadás
családban élők számára
− Önismeret a családon belül− konfliktusok megelőzése
− Párkapcsolati tanácsadás
− A pénz szerepe a családban− hatékony gazdálkodás
− Stresszkezelés a családban
− Előre a fontosat! − időgazdálkodási tippek

CSALÁDI NAP rendezvényünkön lehetőséget biztosítunk
árusításra helyi termékeket termelőknek − pl. méz, zöldség,
lekvárok stb.,
valamint egyéb termékeket készítő
kézműveseknek − pl.: ékszer, játék, kézimunka, ajándékok...stb.
Egyéb információ és jelentkezés: a Borfalu − Tarcal, Rákóczi út
4., vagy 06−30/458−73−01−es telefonszámon!
A tanácsadások mellett kicsiknek és nagyoknak kínálunk
aktív pihenést, kikapcsolódást szolgáló, szórakoztató pro−
gramokat.

Tarcali Hírek

Kiadja: Tarcal község
Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai Nyom−
daipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2014. JÚNIUS 20.

Szeretettel várjuk Önöket!
A rendezvény a 11/2013 (III. 5.) FVM rendelet alapján, a
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatások pályázat keretében valósul meg.
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Tarcali Hírek

Tarcal
Borkirálynője
választás
FELHÍVÁS
Idén is megrendezésre kerül a
Tarcal borkirálynője választás 2014. június 14−én.
Ki lehet Tarcal Borkirálynője:
− jelentkezési korhatár: 18−30 év
− borismereti tudása jó
− ismeri Magyarország borvidékeit
− ért a szőlőműveléshez és a borkészítéshez
− legalább egy idegen nyelven beszél
− a borhoz kapcsolódó alapvető gasztronómiai ismeretekkel is
rendelkezik
− alapvető öltözködési ismeretekkel is rendelkezik
− az a volt Borkirálynő is jelentkezhet Tarcal
Borkirálynőjének, akit több, mint 5 évvel ezelőtt már
megválasztottak
− vállalja, hogy a következő évi választásokig képviseli
Tarcal települést és borászatait itthon, meghívásra részt vesz
borászati és borturisztikai programokon.
A Borkirálynő választás menete
A választás két fordulós:
Elméleti kérdések megoldása teszt írással valamint gyakorlati
feladatok megoldása szakmai zsűri előtt.
Témakörök: − borismeret − fajták
− szőlészeti és borászati ismerete,
− gasztronómiai ismeretek (borkorcsolya készítés, étel−bor
párosítás, stb.)
− a megjelenés, kommunikációs képesség, nyelvtudás

Ki lesz Tarcal Borkirálynője?
A szakmai zsűri által legtöbb pontot szerző tarcali hölgy lesz
Tarcal Borkirálynője egy éven keresztül.
A szakmai zsűri összetétele
A szakmai zsűriben Tokaji − borvidék és Tarcal település
kiemelkedő személyiségei foglalnak helyet a különböző sza−
kterületeknek megfelelően.
Díjazás:
Fődíj: 2 fős, 3 éjszakás wellness pihenésre szóló utalvány
50 000 Ft,− értékben
II. díj: Vacsora + egész napos wellness belépő az Andrássy
Rezidencián 30 000,− Ft értékben
III. díj: Vacsorautalvány 20 000,− Ft értékben a Degenfeld
Kastélyszállóban.
A nyertes egy éven át képviselheti településünket ren−
dezvényeken, részt vesz az Országos Borkirálynő választá−
son.
Aki kedvet érez e nemes és szép feladat ellátására, várjuk
érdeklődését − jelentkezését a Borfaluban!
A felkészülésben segítünk, hisz a cél nem kisebb mint
településünket egy jól tájékozott, kommunikatív csinos hölgy
is képviselje, Tarcal ún. reklám arca legyen.
Jelentkezéseket: 2014. május 31−ig várjuk
a Borfaluban vagy Tarcal Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Bővebb információ és jelentkezés:
"6 Puttonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.;

e−mail: drozda.aranka@gmail.com

Már nagykorúak lettünk
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Támop−
6.1.2/LHH/11/B "Egészségfejlesztés és életmódváltás a tokaji
kistérségben" pályázatának jóvoltából már hatodik alkalommal
vettünk részt kondicionáló tornán. Tóth Judit személyi edző,
több diplomával rendelkező tréner rendkívüli hozzáértéssel
segíti a jelenlévőket, hogy a lehető legjobban átmozgassuk az
egész testünket. A 60 percig tartó intenzív tornát már több mint
18−an vesszük igénybe. Tíz éves fiatalok és az ötven fölötti
korosztály is képviselteti magát. Remek hangulatban, mosollyal
és jóleső fáradsággal búcsúzunk szerda kora esténként.
"Jövőhéten, veled, ugyanitt!" Várunk!
D.A

“GYERE, JÁTSZUNK, SAKKOZZUNK
EGYÜTT!”
Benyeda Sakk Egyesület BESE − Budapest
Apraja Nagyja CSALÁDI NAP
Tarcal − Sportpálya 2014. május 31. 9−14 óráig
Programok
9−10 h Szimultán sakk (kezdőknek és haladóknak is )
10.30−12.00 h Sakk verseny (versenybíróval, sakkórával,
érmekkel, emléklapokkal )
13.00−15.00 h Igény szerint sakkoktatás, játszmaelemzések

Programok közben kültéri sakk,
nagy bábuk, nagy sakkszőnye−
gen, szabad sakkozási lehetőség.
A versenyre előzetes
jelentkezés, egyéb információ:
Drozda Aranka a Borfalu −
Tarcal, Rákóczi út 4., vagy
06−30/458−73−01−es
telefonszámon!

