Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2014. szeptember, XIX. évfolyam 9. szám
A hónap igéje: "Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj!"
(1Kron 22,13b)

Szeptember − Őszelő
Elszállt a nyár, itt van az ősz, itt van újra. Ben ne mindaz amit
szeretünk. A must illata, az almák piros mosolya, a frissen tört dió
zamata. A reggeli ködfoltok, a langymeleg bágyadt napsütésben szálló
ökörnyál. A fecskék kedves csivitelése eltűnik a madarak kórusából. A
határban pedig zúgnak a gépek. Van, amelyik betakarít, van amelyik
szánt, míg más vet. Serényen munkálkodik a határ körülöttünk. Mi is
serénykedünk. Ki a falakon, ki a műhelyben a gépek mellett, ki az
íróasztalánál. Éppen ott, ahol szükség van rá. Na és felébredtek az alvó
iskolák, gyerekzsivaj tölti be az eddig üresen ásító tantermeket. Az idén
szeptemberben a választás láza hevíti az embereket. A korábbi
választásokhoz képest kevesebb a jelentkező. Úgy látszik, az elmúlt
években működő csapat nem végezte rosszul a munkáját. Az eddigi
eredmények igazolják őket. Vajon Önök otthon lecserélik a jól működő
háztartási gépeiket, mert lejárt a szavatosságuk? Ugye nem? Miért ten−
nék ezt a Képviselőtestülettel? Csak mert lejárt a négy év? Továbbra is
bízzanak a tapasztalatukban, az eddigi elköteleződésükben! Bízzanak
továbbra is bennünk! Most október 12.−én egy új ötéves ciklus
kezdődik. Sok−sok megoldandó feladat és értelmes célok várnak a
megválasztott Képviselőtestületre. Ezen a napon kedves Tarcaliak, tisz−
ta szívű, felelős döntést kívánok Önöknek!
Baracskai László
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Tarcal Község
Önkományzatának Képviselőtestülete
2014. szeptember 25−én (csütörtök) 17 órától a 6 Puttonyos
Borfaluban közmeghallgatást tart.
Tarcal Község Önkormányzata

*

FIGYELEM
Tisztelt Tarcali Választópolgárok!

"VÁLASZTÁSI FÓRUM 2014"
keretén belül bemutatkozási lehetőséget biztosítunk minden
polgármesterjelölt, valamint képviselőjelölt számára.
A Fórum időpontja: 2014. szeptember 29. /hétfő/ 17.00 óra
A Fórum helye: "6 Puttonyos Borfalu" (Tarcal, Rákóczi u. 4.)
Minden érdeklődőt hívunk és várunk!

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
A Képviselőtestület 2014. évi Munkaterve szerint
augusztus hónapban a képviselők nem üléseznek,
ennek
ellenére,
halaszthatatlan
döntések
meghozatala miatt két rendkívüli ülés erejéig
összehívták a Képviselőtestületet.
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2014. augusztus 14−én rend−
kívüli testületi ülést tartott. Az első napirendi pont
keretében a képviselők tárgyaltak egy
"Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" elnevezésű
pályázat benyújtásáról. A polgármester tájékoztatta
a képviselőket, hogy a pályázat előkészítése folya−
matban van és a következő ülésen meghozhatják a
szükséges döntéseket.
A következő napirendi pont keretében a
Képviselőtestület megválasztotta a Helyi
Választási Bizottság tagjait, és póttagjait.
A harmadok napirendi pont során a
Képviselőtestület jogszabályban meghatározott
rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve ren−
deletet fogadott el a közterületek elnevezéséről és a
házszám megállapítás szabályairól, amely elősegít−
heti a könnyebb tájékozódást, az egyes területek,
építmények jobb beazonosíthatóságát.
Az ülés következő napirendi pontja pályázati fel−
hívás elfogadása volt a nem közművel össze−
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vál−
lalkozási formában történő ellátására. A jegyző
szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy 2011−ben
hasonló tartalmi pályázati felhívást már kiküldtek a
potenciális közszolgáltatóknak, azonban ajánlatot
senki sem adott. Sajnos az önkormányzat
kötelezettsége és feladata, hogy azon háztartások
számára is biztosítsa a közszolgáltatást, a
szennyvíz szervezett begyűjtését és elszállítását,
amelyek még nem kapcsolódtak rá a
szennyvízhálózatra. Éppen ezért ismételten meg
kell próbálni közszolgáltatót találni.
Az indítványok, javaslatok között a jegyző tájékoz−
tatta a Képviselőtestületet arról, hogy ahhoz, hogy
az Áldó Krisztus szobor felállításához az önkor−
mányzat az építési engedélyt megkapja, szükséges
a hatályos rendezési terv módosítása. Lehetőség
van a rendezési terv úgynevezett tárgyalásos eljárás
keretében történő módosítására, amely időben a
legrövidebb módja a módosításnak. Az eljárásnak
partnerségi egyeztetéssel kell kezdődnie.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tarcali Hírek
Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
A partnerségi egyeztetés szabályait a Képviselőtestületnek
határozatban kell megállapítania, elfogadnia. A képviselők a
tájékoztatót követően határoztak a szabályok megállapításáról.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014.
augusztus 14−én ismét rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülés első
napirendi pontja során a képviselők határoztak a fotovoltaikus rend−
szer kialakításáról szóló pályázat benyújtásáról, illetve − feltételesen
− a kivitelező kiválasztásáról. A közbeszerzési eljárás nyertesének
egy − az egyedüli érvényes ajánlatot tevő, így a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatásra ajánlatot adó − siófoki székhelyű vál−
lalkozást hirdettek ki. Természetesen a fejlesztés megvalósítására,
kizárólag nyertes pályázat esetén kerülhet sor.
Az indítványok, javaslatok között a polgármester tájékoztatta a
képviselőtestületet arról, hogy a rendezési terv módosítása kapcsán
a partnerségi egyeztetés keretében semmiféle észrevétel, kifogás a
módosítással kapcsolatban nem érkezett, ezért javasolta a partner−
ségi egyeztetés lezárását, a javaslatot a képviselőtestület elfogadta.
A napirend során a képviselők határoztak az AGORÁN található
színpadtető kivitelezéséről, a kivitelezéssel egy gesztelyi ács vál−
lalkozót bíztak meg.
Az ülés harmadok napirendi pontja a VI. Országos Borkirálynő
Fesztivál programjának véglegesítése volt. A Képviselőtestület
részletesen megvitatta a rendezvény programját, megtárgyalta a
döntést igénylő kérdéseket, a bemutatott programtercet és előzetes
költségvetést változtatás nélkül elfogadta, jóváhagyta.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

SPORT
A Tarcal FC csapata újra alakulásának 20. évfor−
dulóját ünnepli, melyre egy stílszerű, mutatós és
ízletes tortát kaptunk. Köszönjük a Tarcal FC
címerét ábrázoló tortát Butta Dórának (képünkön a
torta). Elkezdődött a szezon, melyen mindkét
csapatunk remekül rajtolt! A lejátszott három mérkőzés 9−9 pontot
hozott a csapatoknak. A jó kezdés után bízunk a sikeres folytatás−
ban. A csapat játékosain egyre jobban látszik az összeszokottság, az
egymásért küzdeni akarás és tudás. Köszönjük a szurkolóinknak a
"bíztatást", várunk szeretettel minden labdarúgást kedvelőt a
mérkőzéseinken.
Eredmények: Tarcal − Nyírjes−Szirma 5−1 UP: 4−0
Tarcal − Mályi 6−2 UP: elmaradt 3−0 FB. határozat
Monok − Tarcal 3−6 UP: 0−3
Helyezések: Felnőtt
2. Tarcal
3 3 − − 17−6 9
Utánpótlás:
1. Tarcal
3 3 − − 10−0 9

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba elnök

ELADÓ
Tarcalon 2 szobás téglaépítésű, kertes családi ház,
melléképületekkel eladó.
Irányár: 2.7 millió Ft Telefon: 06−30/547−48−17

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
2014. augusztus hónapban
született:
Papp Hanna 2014.08.30
Szülei: Borsodi Erzsébet
Papp Sándor
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit
Védőnők

Házasságkötés:
2014. augusztus
− Páll Roland és Furdan Nikolett tarcali lakosok
augusztus 2−án,
− Simkovits Tamás és Bene Tímea miskolci lakosok
augusztus 2−án,
− Sipos Gábor és Harkály Mónika tarcali lakosok
augusztus 16−án,
− Szalánczi Zsolt és Pózner Beáta nyíregyházi lakosok
augusztus 18−án,
− Szimilkó Ferenc és Gócs Edina miskolci lakosok
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás
2014. augusztus
− Mészáros Lajosné (született:
Vizkeleti Rozália 1928. )
volt Tarcal, Zrínyi u. 43.sz. alatti lakos,
elhunyt augusztus 12−én,
− Ficsor Béla (született: 1927.)
volt Tarcal Fő u. 65/1. sz. alatti lakos
elhunyt augusztus 26−án.
− Firtkó Lajosné (született:
Molnár Anna 1932.)
volt Tarcal Széchenyi u. 20. sz. alatti
lakos elhunyt augusztus 31−én.
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kiss János volt Tarcal Babocsay u. 24. sz. alatti lakos
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sír−
jára virágot helyeztek.
A gyászoló család
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik édesanyánk
Firtkó Lajosné
temetésén megjelentek, sírjára a részvét virágait
helyezték és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Tarcali Hírek
Megkezdődött a 2014/15−ös tanév
Bártfainé Varga Györgyi igazgató asszony az első tanítási na−
pon megtartott tanévnyitó beszédéből idézzük a legfontosabb
gondolatokat.
"Kedves
Gyerekek,
Kedves
Szülők,
Vendégeink,
Kollégáim,Kedves Gyerekek!
Remélem, a nyáron kipihentétek magatokat, és a hosszú szünet után
készen álltok az új feladatokra, mert az új tanévben mindannyiunk
aktív munkájára szükség lesz.
Kedves elsőseink!
Nagy szeretettel vártunk benneteket, remélem ti is örömmel jötte−
tek hozzánk. Kívánom, hogy számotokra ez az év az ismeretek
megszerzése, elsajátítása mellett legyen élményekkel teli, szép és
vidám. Mától kezdve a Tarcali Klapka György Általános Iskola ta−
nulóiként üdvözöllek benneteket.
Kedves Szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a családok életét, különösen ahol
először megy a gyermek, "a család szeme fénye" iskolába. Biztosan
tele vannak most félelemmel, aggodalommal, de azt hiszem, ez ter−
mészetes velejárója a mai napnak. Egyre viszont megkérem Önö−
ket: bízzanak bennünk! Mi pedagógusok mindent meg fogunk ten−
ni azért, hogy a ránk bízott gyermekeik ügyes, okos és intelligens
fiatalokká váljanak.
Mi továbbra is nyitottak, együttműködőek és felkészült pedagógu−
sok vagyunk, de biztosan nem tévedhetetlenek! Éppen ezért kérem
Önöket, osszák meg velünk véleményüket, tapasztalataikat az isko−
láról! Mondják el, ha úgy gondolják, valamit jól csinálunk, mert
nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, a pedagógusok is örülnek
az elismerésnek.
Jelezzék azonban még időben azt is, ha valamiről más a vélemé−
nyük! Beszéljük meg a problémákat, és tegyünk közösen a megol−
dásért! Forduljanak bizalommal hozzánk kérdéseikkel, javaslataik−
kal!
Kedves Diákok!
Egy iskola sikeressége és eredményessége azonban nemcsak a pe−
dagógusok munkáján és az iskola tárgyi feltételein, felszereltségén
múlik.
Nagyban múlik diákjainak hozzáállásán, munkáján és tanulásán is.
A tanulás és a szorgalmas munka nélküli eredményes iskolát még
nem találták fel. Ezért azt kérem tőletek, határozzátok el, hogy a jö−
Szegedi Sándor 65 éve vehette át tanítói
diplomáját
Szegedi Sándor tanító úr pályáját 1949−ben
megszerzett pedagógusi végzettségével
kezdte Tiszagyulaházán, majd 1953−tól
Tarcalon tevékenykedett nyugdíjazásáig.
Az iskolában fellelhető anyagok alapján
munkájának értékelése során több alkalom−
mal is elismerő szavakat kapott:
" Második éve vezette az 1.−2. osztályból
alakult napközis csoportot. Gyakorlott, jó
felkészültségű pedagógus. Szereti hivatását,
rendszeresen képezi magát… Aktívan részt
vesz a nevelőtestület vitáiban. Kapcsolata a
testület tagjaival és az iskolavezetéssel jó.
Tapasztalatainak átadásával igyekszik segí−
teni a kartársakat." (Az 1965/1966−os tanév−
ben végzett munka értékelése.)
"A tanulásban nyújtott segítség mellett
eredményes nevelői munkát végez. Cso−
portjának neveltségi szintje így jobb az
átlagnál… Tanítványai szívesen járnak a
napközis foglalkozásokra… Elismerésre
méltó a társadalmi tevékenysége, erre moz−
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vőben rendszeresen készültök a tanórákra, mindig elkészítitek a há−
zi feladatot, és sosem hagyjátok otthon a felszereléseiteket.
Kedves nyolcadikosok!
Válaszút előtt álltok, az első félév végére középiskolát kell válasz−
tanotok. Merre tovább? Hol folytassam tanulmányaimat? Dönteni
sosem könnyű, de könnyebbé lehet tenni, ha tanulmányi eredmé−
nyeitek jók, ha megfogadjátok, mérlegelitek szüleitek, tanáraitok
tanácsait. Ha kéritek, elfogadjátok segítségüket. nyolcadikos diák−
jaink
Magatartásotokkal, szorgalmatokkal, mint az iskola legöregebb di−
ákjai, mutassatok jó példát az alsóbb évfolyamos társaitoknak!
Kedves Megjelentek! Az új tanév több változást is hoz, illetve a
megkezdett folyamatok folytatódnak.
A legfontosabbak: A tankötelezettség felső korhatárának 16 évre
csökkent, a 16. életévét betöltött tanuló nem vehet részt általános is−
kolai nappali rendszerű képzésben.
A tankönyveket az 1−2. osztályos tanulók, valamint a szociálisan rá−
szoruló tanulók ingyenesen kapják meg.
Mindennapos testnevelésben vesz részt a 4. és 8. osztályok kivéte−
lével minden tanuló.
Az Országos Kompetenciamérésben − szövegértés és matematika −
részt vesznek a 4. 6. és 8. osztályos tanulóink májusban. Ebben a
tanévben idegen nyelvi mérésre is sor kerül, ebben a 6. és a 8. év−
folyam tanulói érintettek.
A tanulók 16 óráig kötelesek az intézményben tartózkodni. Felmen−
tést csak szülői kérésre adhat az intézmény igazgatója. Ebben a tan−
évben tantestületünk létszáma változatlan. Az igazgató helyettesi
teendők ellátására újabb 5 évre Hunkó Emese kolléganőt kértem
fel. Kérem, bátran forduljanak, forduljatok hozzánk bizalommal! A
rajz tantárgy tanításához óraadó tanárt alkalmazunk Majoros Cecí−
lia személyében.
Az iskolatitkári teendőket 2014. augusztus 15−től Iglainé Hunkó
Tünde látja el.
A mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyerme−
kekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz
segítőtársakat, közösen elért és megélt sikereket, optimizmust, a pe−
dagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánok!"
Sikeres tanévet kívánunk!

Jubileum

gósítja a többi kartársat is." (1972. június
20.)
" Évek óta a 3.−4. osztályokból szervezett
napközis csoportot vezeti nagy hozzáértés−

sel. Mint a napközis munkában legrutino−
sabb nevelő, sok hasznos tapasztalattal tud−
ja segíteni főleg a fiatalabb kartársak
munkáját… Hosszú évek óta vezetője a
napközis munkaközösségnek, sőt képzettsé−
ge és tudása elismeréseként a felettes okta−
tási szervek is igénybe vették munkáját,
mint járási napközis munkaközösség−
vezetőnek… Munkaközösségén belül haté−
kony tevékenységével elősegítette az új ne−
velési dokumentumok bevezetésének sike−
rét és azok további maradéktalan végrehaj−
tásán munkálkodik. Az a típusú nevelő, aki
munkáját szívügyének tartja." (1981. június
19.)
Kedves Tanító Úr! 2014 nyarán átvett vas−
diplomájához ezúton is szívből gratulálunk!
A Tarcali Klapka György Általános
Iskola nevelőtestülete és tanulói
Szöveg: Bártfainé Varga Györgyi
Fotó: K. D. A.
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BEMUTATJUK TARCAL POLGÁRMESTER JELÖLTJEIT
BUTTA LÁSZLÓ
TARCAL
FÜGGETLEN
POLGÁRMESTER ÉS
KÉPVISELŐ JELÖLTJE
TISZTELT TARCALI
POLGÁROK!
Magyarországon
2014.
október 12−én tartják a
települési önkormányzati
képviselők
és
pol−
gármesterek választását.
Először is engedjék meg, hogy tisztelettel megköszönjem az
aláírásokat, amellyel megtiszteltek engem, és ennek köszön−
hetően Tarcal polgármester és képviselő jelöltje lettem.
Röviden magamról:
Születésem óta, azaz 51 éve élek Tarcalon, ennél fogva jól
ismerem a település lakóit, gondjait, bajait. 1985−ben meg−
nősültem, feleségem a Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet központjában dolgozik. Két felnőtt
lányunk van, Kata, és Dóra. Jelenleg a Prügyi Mezőgazdasági
Zrt. alkalmazásában állok.
Úgy gondolom, az elmúlt 8 évben az Önök bizalmának

Erdélyi István
független
polgármesterjelölt
Megálmodni a jövőt...
és valóra váltani az
álmot.
Megtalálni
egyéni,
és
közös
utunkat... és végigmenni
rajta. Mindenki számára
adott ez a lehetőség.
Életem eddigi 50 éve
során a legfőbb motivá−
ciót mindig a holnapok
jelentették, mert ami nem sikerül ma, azt még sikerre vihetjük
holnap.
A Tarcalon eltöltött 24 év azt bizonyítja, hogy a mér−
földkövek − legyenek az ország bármely részén − azonos tar−
talommal megáldva szegélyezik utunkat. Egyaránt gondolok
itt az otthonteremtésre, családalapításra, gyermekvállalásra,
és természetesen a szakmai elismerésekre is. 1990−ben
telepedtünk le Tarcalon feleségemmel, aki jelenleg a
Munkaügyi Központ Tokaji Kirendeltségén dolgozik.
Tarcalon cseperedtek fel fiaim is, akik már többnyire önál−
lóan járják saját útjukat. Büszke vagyok rájuk. Az elmúlt,

köszönhetően alpolgármesterként és képviselőként össze−
gyűjtött tapasztalataimat kamatoztatni tudnám Tarcal
érdekében és lakosságának javára. A fájdalmas, elhibázott
döntéseket mindig kritikusan fogadtam (Pl. a Művelődési
Ház 50 millió Ft−os pályázatának visszavonása és végleges
bezárása).
Itt élek több mint öt évtizede, szinte mindenkit ismerek és
engem is nagyon sokan ismernek. Szeretném elősegíteni a
település fejlődését, fejlesztését, a beruházásokat és a
lakosság életkörülménye−inek javítását. Korrekt munkára
készülök, minden erőmmel azon szeretnék lenni, hogy az itt
élők életét segítsem, a községünket fejlesszem, szépítsem,
hogy az idelátogató vendégek jól érezzék magukat, visszajöj−
jenek ide évről−évre és megszeressék Tarcalt.
Tarcalnak a rendszerváltás óta eltelt 24 évben csak 4 évig volt
tarcali születésű polgármestere, itt az ideje választani. Igen
választani, régi és új között.

Megkérek mindenkit, hogy menjen el szavazni
október 12−én és adjon esélyt a szebb−jobb jövőnek.
MEGÉRETT AZ IDŐ A VÁLTÁSRA!
Tisztelettel:
Butta László

több mint 10 évben − kertészmérnökként − valamennyi
parkosítási és környezetszépítő helyi munkában részt vehet−
tem, és szakmai sikerként remélhetőleg évtizedek múltán is
jól eső érzéssel töltenek majd el e létrehozott zöldfelületek.
A család mellett szükségünk van azonban olyan közössé−
gre is, amely tágabb, de áttekinthető, ahol felismernek,
fontosnak tartanak, ahonnan ha elmegyünk, azt mondják,
hogy hiányzunk. Ezért polgármesterjelöltként legfontosabb
célomnak a közösségépítést tartom településünkön. A Tarcali
Hírekben ez év februárjában elindított interjúsorozatom is
egyrészt ezt a célt szolgálja, másrészt pedig − úgy gondolom
− sokakat érdeklő, ill. érintő közéleti kérdések is napvilágra
kerülnek e cikkekben. Meggyőződésem, hogy a törvényben
előírt évi egy, kötelező közmeghallgatás édeskevés egy falu
közösségének ahhoz, hogy ne váljon közömbössé közös dol−
gaink iránt. A folyamatos kommunikáció eredményeképpen
teret kaphatnak olyan gondolatok is, amelyek tettekre váltva
könnyebbé tehetik életünket.
További céljaimról, és konkrét terveimről a választások
időpontját megelőzően részletes tájékoztatót fogok eljuttatni
minden háztartásba.
Tisztelettel:
Erdélyi István

Tarcali Hírek
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Tisztelt Választók!
Kedves Tarcaliak!
2006 októbere óta bírom
az Önök bizalmát.
Az elmúlt négy év is sok
változást hozott az
életünkben.
Munkám
során az a cél vezérelt,
hogy minél szebbé és
élhetőbbé tegyem Tarcalt
az itt élők és az ide látogatók számára. Nagy szerepe van
ebben a fejlesztéseknek. 2010−től 445 millió Ft támogatással
és 50 millió Ft saját erővel valósítottuk meg elképzeléseinket.
Átadtuk a parkosított Agora−t, mely rendezvénytér is. Egy
tető alá került a háziorvosok, a fogorvos rendelője.
Felújítottuk, korszerűsítettük a Napközi Konyhát és Étkezdét.
Az Óvoda és Bölcsőde felújított és kibővített épületben
működhet tovább. Az Apraja− Nagyja Szabadidő Parkunkba
műfüves focipályát, gyermekjátszóteret és fitnesz−parkot
építettünk. Végre megvalósítottuk az Övárok rendszert.
Megoldottuk az Árpád−köz aszfaltozását és vízelvezetését. A
Polgárőrség mellett egy 20 kamerás térfigyelő rendszer is
védi az itt lakókat. Elkezdtük a Ravatalozó felújítását is. A
közmunkaprogramban traktort, munkagépeket, járműveket,
és motoros szerszámokat vásároltunk. Így nem okoz gondot a

TISZTELT
TARCALI
VÁLASZTÓ−
POLGÁROK!
Először is megköszönöm,
hogy felkerülhettem a
jelöltek közé. Független
polgármesterként
és
önkormányzati
képviselőként pályázom.
Daróczi Károlyné 57
éves, elvált családi
állapotú, egy 31 éves fiú−
gyermek édesanyja vagyok. 23 évet a helyi Polgármesteri
Hivatalban dolgoztam köztisztviselőként, 2000−től vezető
anyakönyvvezetői feladatokat is ellátva. 2007−ben
betegségem és más okok következtében el kellett hagynom a
munkahelyemet, 33 évi munkaviszony után leszázalékolt
nyugdíjas lettem, vagyok.
Fő célkitüzéseim az alábiak:
− Elsősorban a tarcali polgárok megbecsülése!
A
Polgármesteri Hivatal van a polgárokért, nem pedig fordítva!
Megválasztásom esetén előnynek tartom, hogy a lakosság 90
%−át személy szerint ismerem.
− Visszatérő probléma a megnövekedett csapadékvíz
elvezetése. A Veréb árok teljes rendbetétele a cél! A már
megkezdett szép falukép tovább javítása! Táblától− tábláig

szőlőművelés, a térkő−gyártás, a lakatos, vagy faipari felada−
tok elvégzése sem. Önkormányzatunk az elmúlt években
mindig felelősen és fegyelmezetten gazdálkodott. Ennek
köszönhetően nem adósodtunk el és folyamatosan fejleszt−
hettünk. Ehhez kellett a Képviselőtestület támogató hozzáál−
lása, a Hivatal és intézményei jól képzett dolgozóinak
munkája. Tarcalon a szolgáltatási és infrastrukturális szint
akár a letelepedéshez, akár az itt éléshez megfelelő. Ezt
bizonyítják a vállalkozások is, akik fejlesztenek, épülnek,
eredményesen működnek.
Miért akarom folytatni? Egyrészt mert még sok terv van a tar−
solyomban. Szeretném, ha megvalósulna Tarcal komplex
vízrendezése. Az önkormányzati utak felújítása. Fontosak a
turisztikai fejlesztések, mint a Krisztus szobor környezetének
méltó kialakítása. Az idős emberek számára egy éjszakai
ellátó vagy bentlakásos idősotthon megvalósítása régi
vágyunk. Végül, én szeretnék lenni az utolsó községi és az
első városi polgármester Tarcalon! De elsősorban az
emberek a legfontosabbak, Őértük kell dolgoznom a jövőben
is. Erre kell fókuszálni az anyagi javak fejlesztésekor is.
Hitvallásom: úgy viszonyuljak az emberekhez, ahogyan
elvárom, hogy ők viszonyuljanak hozzám.
Ezt a nyílt bizalmat sugárzom kifelé, ezért bízom abban, hogy
októberben újra elnyerem az Önök bizalmát.
Tisztelettel:
Baracskai László
"virágozzon" falu!
− Egészségügyi ellátás keretében javaslom havi 1 alkalommal
nőgyógyászati szakrendelés megszervezését. Az idősek szo−
ciális ellátása továbbra is fontos !
−
Vállalkozóbarát
önkormányzat
létrehozása.
Munkahelyteremtés, a fiatalok teljes elvándorlásának
megakadályozása. A közmunkások által végzett munka
értékteremtő legyen.
− Közmüvelődés: Fontos feladat a jelenlegi művelődési ház
rendbetétele. Naprakész legyen a települési honlap, valamint
a Tarcal Tv aktuális hirdetései!
− Közbiztonság: A meglévő és jól működő polgárőrség
fejlesztése, újabb gépkocsi beszerzése.
− A költségvetés egyik fontos forrása a helyi adók bevétele.
Javaslom a hátralékok felülvizsgálatát!
− A testületi ülések nyilvánosságát a lakosság körében jobban
kell terjeszteni! A civil szervezetek vezetői mindenkor
tanácskozási joggal kerüljenek meghívásra és támogatásuk
továbbra fontos.
− Elengedhetetlen a hagyományok ápolása, az oktatás és
kultúra szerepének növelése a falu életében.
Végül, de nem utolsó sorban lényegesnek tartom az egymás
iránti tiszteletet, a megbecsülést!
Daróczi Károlyné Lengyel Mária
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Tisztelt Választópolgárok!
Perge Géza vagyok, tarcali. A helyiek ügyes−bajos gondjai
adtak ösztönzést,hogy induljak képviselőjelöltként.
Gondolataim megvalósításával szeretnék a Tarcaliak jobb
életkörülményeihez hozzájárulni: vállalkozások segítése;
utak, járdák, csapadékelvezető árkok rekonstrukciója;
parkolók, elkerülő út építése, jó hulladék kezelési rendszer
kialakítása; bentlakásos idősek otthonának létrehozása;
Polgárőrség fejlesztése, közbiztonság fokozása; fegyveres
Mezőőr alkalmazása. Ehhez kérem a lakosság bizalmát!

Tisztelt Választópolgárok!
Kovács András vagyok, tarcali születésű és itt is élek csalá−
dommal. Vállalkozó vagyok, az Ezermesterek Boltja mellett
immár autószervizt is működtetek. Feleségem szintén tarcali,
a helyi általános iskola pedagógusa. Van egy kisfiam, aki a
helyi óvodába jár. Nem azért szeretnék képviselő lenni, mert
ez egy tisztség, hanem a testület tagjaként segíteni szeretném
a tarcali lakosok mindennapi életét. A már meglévő ered−
ményeket szeretném még bővíteni, tudásommal, szorgalmam−
mal.
Tisztelt Választópolgárok!
Bekényi József vagyok, 48 éves, nős.
Mi motivált abban, hogy elinduljak a választásokon? Néhány
dolog: −az általános iskolában nagy gondok vannak; − a 38−as
főút rajtunk vezet keresztül; − Tarcal lakossága csökken,
összetétele megváltozik; − úthálózatunk, csapadékvíz
elvezetés, felújításra szorul; − közbiztonság javítása.
Szeretem a képviselői munkát, van tapasztalatom benne. Úgy
érzem, ötleteimmel, aktív munkámmal hasznára tudnák lenni
településünknek. 2010−ben csak 2 szavazat hiányzott
megválasztásomhoz. Kérem Önöket szavazataikkal támogas−
sanak a választásokon.
Köszönettel: Bekényi József képviselőjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Majoros Lászlóné, Sárosi Anna vagyok, Tarcalon szület−
tem, itt élek és dolgozok. A mai irigy, anyagias világban
mindig próbáltam "ember" maradni, segíteni mindenkinek,
akinek szüksége volt rá. Sose voltam megalkuvó, ha valami
nem tetszett és úgy éreztem, hogy nekem van igazam a végte−
lenségig kiálltam a véleményem mellett.
Képviselőként szeretnék ezzel a kitartással, és igazságérzettel
dolgozni a falunk érdekében. Biztos vagyok benne, hogy az
életem során dolgozó nőként, anyaként szerzett tapaszta−
lataim, a józan gondolkodásom és munkabírásom hasznára
válna településünknek.

Tisztesség, Becsület,
Haza, Család, Szeretet
Kérem támogasson
szavazatával
az önkormányzati
választáson.

Szilágyi Péter
képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Kisvárdai Istvánnak hívnak,
feleségem Posta Marianna, 21
éves fiam Alex. Tizenöt éve
vagyonvédelemmel foglalko−
zom. Képviselőjelöltként célom
a község önellátóbbá tétele,
munkahelyteremtéssel,
pályázatok kihasználása min−
den területen. Polgárőrség,
egyesületek támogatása, vál−
lalkozókkal való kapcsolat
építése, turisztika fejlesztése.
Tisztelt Választópolgárok!
Tóth Bernadett vagyok a Miskolci Egyetem végzős
Közgazdász hallgatója. Független jelöltként úgy vélem, hogy
a testület feladata a munka és a fejlesztés nem pedig a
pártviták és az egyéni érdekek ütköztetése. Jelen helyzetben a
szép szavak és ígéretek helyett határozottságra, következetes
munkára és olyan képviselőkre van szükség, akik akár a
radikálisnak tűnő lépéseket meg tudják és meg is merik lépni.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal igyekszem mindent
megtenni, hogy Tarcal éljen a meglévő lehetőségeivel, és
fejlődjön.
Tisztelt tarcali polgárok, engedjék meg, hogy néhány
mondatban bemutatkozzam önöknek!
Gergely Tamás vagyok, tarcali születésű. A nyíregyházi
főiskolán tanári diplomát szereztem.
Az utóbbi négy évben az ált. iskolában dolgoztam, mint ped.
asszisztens. Jelenleg egy kézműves sajtkészítő műhely
beindításán dolgozom.
Megválasztásom esetén szeretnék a testületi tagokkal
karöltve olyan jellegű pályázatokat megnyerni, melyek segít−
ségével munkahelyeket teremthetünk, megújuló energiákat
használhatunk. Célom a Klapka György Általános Iskola régi
fényének visszaállítása!

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A Tarcali Hírek hasábjain a 14 fő képviselőjelölt közül 6 fő nem élt a lehetőséggel,
hogy bemutatkozhasson!

OKTÓBERI ÜNNEPEINK

Tarcali Hírek
VI. Aradi Vértanúk Emlékfutás

Október 1.: Idősek napja Az ENSZ közgyűlése 1991−ben
e napot az idősek világnapjává nyilvánította.
Zenei világnap Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának
határozata alapján 1975 óta ünnepeljük.
Október 3. Állatok világnapja (első vasárnap) 1991 óta
tartják Magyarországon
Október 6.: AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA.
NEMZETI GYÁSZNAP
Október 9.: Postai világnap 1874. október 9−én alapítot−
ták. A 22 alapító ország között volt Magyarország is.
Október 15.: Fehérbot világnap − a látássérültek világ−
napja
Október 16.: Élelmezési világnap Az éhínség elleni harc
napja egybeesik a FAO megalakításának évfordulójával.
Október 17.: Szegénység elleni küzdelem világnapja
Október 23.: Az 1956−os forradalom ünnepe.
A 3. Magyar Köztársaság kikiáltásának napja
Október 24.: ENSZ napja
Október 28.: Simon−Júdás napja, Hegyalján szüretkezdő
nap. Az időjárás viszonylatában azt tartották, ha ettől a
naptól kezdve Márton napig (november 11.) szép az idő,
jó jövő évi termés várható.
Október 28. Takarékossági világnap.

PROGRAMOK − RENDEZVÉNYEK
szeptember−október
szeptember 25. 17 óra Közmeghallgatás
Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.
szeptember 29. 17 óra VÁLASZTÁSI FÓRUM
Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.
szeptember 30. 15 óra "A mese az kell!" mesemondó
verseny − nyílvános
Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.
október 5. 11 óra ARADI VÉRTANÚK EMLÉKFUTÁS
október 6. 9−13 óra VÉRADÁS
17 óra Többszörös véradók köszöntése − ünnepség
Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.
október 12. 06−19 óra ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
október 22. 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;
drozda.aranka@gmail.com

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt nyílvános versenyünkre!
"A MESE AZ KELL" MESEMONDÓ VERSENY
Benedek Elek születésnapja − A NÉPMESE NAPJA
alkalmából
Időpontja: 2014. szeptember 30. 15 óra
Helye: "6 puttonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.
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Kegyeleti szabadidősport rendezvény
Tarcal
2014. október 5. vasárnap
Védnökök:
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő
Baracskai László Tarcal polgármestere
Butta László önkormányzati képviselő
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
Korcsoportok: 18 éves korig, 19−49 között,
50 éves és idősebbek

T ÁM O G A T Ó K
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk Tarcal
jó szándékú lakosait.
Ideje: 2014. október 6−án 9−13 óráig
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
Rákóczi út 4.
Kérjük hozza magával a személyi igazolványát vagy
útlevelét
vagy lakcímkártyáját, valamint a TAJ−kártyáját!
Köszönjük!

AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az október hónapban névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Október 11. Brigitta
Október 13. Kálmán
Október 15. Teréz
Október 19. Nándor
Október 21 Orsolya
Október 23. Gyöngyi
Október 27. Szabina
Október 29. Nárcisz

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda
Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2014. OKTÓBER 18.
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Szűcs Zoltán − római katolikus lelkipásztor
− Tisztelt Plébános úr! Immáron három éve annak, hogy Ön látja el
Tarcal plébánia lelkipásztori feladatait, és ebben az időszakban
számos alkalommal jelent meg tájékoztató a Tarcali Római
Katolikus Egyházközség életéről újságunk hasábjain. Bemutatkozó
soraiban azt írta, hogy "lelkipásztora leszek hívőknek és nem
hívőknek, katolikusoknak és nem katolikusoknak, akik elfogadják
tőlem a krisztusi örömhír hirdetését." Dr. Ternyák Csaba egri érsek
úr, aki 2010−től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhe−
lyettese is, kiemelt figyelmet fordít az ifjúság pasztorizációjára.
Önnek milyen tapasztalatai vannak ezen a területen, az ifjúság
merre tart?
− Nagy szeretettel köszöntöm a Tarcali Hírek olvasóit. Öröm szá−
momra, hogy ismét jelentkezhetem az újságban. Szerkesztő úr
kérdésére egyszerű a válaszom, az ifjúság mindig is arra ment,
amerre a felnőtt társadalom irányította Őket. Mint hívő ember és
lelkipásztor, számomra egyértelmű, hogy az ifjúság egyetlen útja
nem lehet más, mint Jézus Krisztus. Örülök, hogy Tarcalon is van−
nak olyan szülők, akik ezt látják és élik, és szép számmal íratják
gyermeküket hitoktatásra. Számomra is fontos az ifjúság pasztorá−
ciója, hiszen az ifjúság a magyar jövő, a nemzet és társadalom zálo−
ga.
− Neokatekumenális út − mai elvilágiasodott társadal−
munkban az embereket a hit gazdagságának a
felfedezésére hivatott vezetni, ugyanakkor ha ezzel
szembeállítjuk az elmúlt években, évtizedekben
kialakult, morális válság irányába mutató tenden−
ciákat, akkor az Ön véleménye szerint mi az egyen−
leg?
− Többek között azért is vagyok szerelmese a kato−
likus egyháznak, mert rengeteg lelkiségi irányzat
virágzik benne. Vannak, akik a neokatekumenális
útban, vannak, akik a Katolikus Karizmatikus
megújulásban, vagy éppen a Fokolár mozgalomban, a Házas
Hétvégében és a Cursillo lelkiségében élik meg nap mint nap a
hitüket. Ez a sokszínűség mindig is jellemezte a katolikus egyház
egészét. Ennek köszönheti az Anyaszentegyház immár több, mint
kétezer éves üdeségét, frissességét. A katolikus egyház mindig is a
sokszínűséget és a nyitottságot nyújtotta minden kor emberének és
nyújtja ma is. Krisztustól kapott küldetése nyomán szolgálja az
élhetőbb Magyarország építését. Természetesen vannak, akik ezt
nem így látják, engem mégis megnyugvással tölt el, amikor más
egyházközségeket látogatva azt tapasztalom, hogy egyre több fiatal
talál ismét a Krisztusi útra a katolikus egyház szolgálatán keresztül.
Meggyőződésem, hogy a mérleg pozitív irányba mozdul el.
− Az Egri Főegyházmegye mindig is meghatározó szerepet töltött
be a világ legnagyobb keresztény közösségének részét képező ma−
gyarországi katolikusok életében. Dr. Seregély István egri érsek −
1990 és 2005 között a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke is −
nevéhez kötődik a rendszerváltást követően az egyházi nevelési−
oktatási intézményeknek otthont adó épületek visszaigénylése.
Hogyan jellemezné az egyházi iskolák jelenét térségünkben?
− A Jóistennek adunk hálát Dr. Seregély István érsek úr két
évtizedes főpásztori szolgálatáért, ami meglátásom szerint temp−
lomok építésében és felújításában is kiemelkedően gazdag volt. Dr.
Ternyák Csaba érsek úr az elmúlt években több oktatási és nevelési
intézmény számára tette lehetővé, hogy az Egri Főegyházmegye
fenntartásába kerülhessen. Immár több mint 40 intézményben, több
mint húszezer diák és több ezer pedagógus járhat a katolikus
oktatás és nevelés útján. Visszautalva az előző kérdésre, ez is
megerősít abban, hogy a magyar társadalom morális mérlegének
nyelve egyre inkább a pozitív tartományba mutat.
Joggal nevezhetjük Seregély érsek úr szolgálatát templomépítő

szolgálatnak, Ternyák érsek úr főpásztori szolgálatát pedig isko−
lalapító és iskolafenntartó szolgálatnak.
Térségünkben is több iskola került az Egri Főegyházmegye fen−
ntartásába, mely intézményekből helyi lelkipásztorok, pedagógu−
sok, szülők és diákok egyértelműen és egyöntetűen az oktatás és
nevelés pozitív irányba történő változásáról adnak hírt. Bízom
abban, hogy ezek a pozitív hírek egyszer majd elérnek a lelkipász−
tori ellátásomra bízott községekben élő emberekhez is, és előbb
vagy utóbb valamelyik rám bízott településen is örvendhetünk kato−
likus fenntartású oktatási intézménynek.
− A Szerencsi Esperesi Kerülethez tartozó Mád, Mezőzombor és
Tarcal plébániák lelkipásztori feladatainak ellátása során e
települések híveinek Ön már több alkalommal szervezett egyházi
érintettségű programokat, így egy olyan közösség létrehozására
nyílt lehetősége, amely − ismerve Mád utóbbi években kialakult
élenjáró szerepét Hegyalján − akár Tarcalt is látogatottabbá teheti.
Egyetért−e ezzel a gondolattal, vagy talán már történtek is konkrét
lépések ebbe az irányba?
− Többször hangot adtam annak a meggyőződésemnek, és igyek−
szek is következetesen ezen az úton járni, miszerint számomra min−
den egyházközség egyformán fontos. Nincs elöljáró, nincs kiemelt
és nincs kivételezett a rám bízott 3 egyházközség
közül. Természetesen minden egyházközség sajá−
tosságát és lehetőségét figyelembe kell vennem,
amikor a lelkipásztori tervet és koncepciót kialakí−
tom.
A Tarcali Egyházközség sajátossága az a kihasználat−
lan ingatlanvagyon, mely korábban a Tarcalon élő
emberek nevelésében és oktatásában játszott kiemelt
szerepet. Gondolok itt a Monoki, a Kerekes és az
Ispitályos iskolák épületeire. Ezek a ma üresen álló,
és jelenleg egyre romló állapotban lévő épületek
pályázati forrásból megújulhatnak, és újra a
közösséget szolgálhatják. Ugyan egy 2012−ben benyújtott
pályázatunk nem nyert támogatást, most mégis örömmel tölt el ben−
nünket katolikusokat, és bízom benne, hogy minden tarcalit, hogy
pályázati forrásból az év során felújításra kerül a Monoki iskolaként
ismert ingatlan a Könyves Kálmán úton, és ott zarándokszálláshely
kerül kialakításra. Remélem, hogy az előttünk álló esztendők során
lesz pályázati forrás a többi ingatlan felújítására is.
− Hevest, Miskolcot, majd Arlót követően került Tokaj−Hegyaljára.
Milyen impulzusok érték az ideérkezését követően, s lelkipász−
torként milyen feladatok elvégzését tartotta legfontosabbnak a
Tarcali Római Katolikus Egyházközségnél?
− Amikor Érsek úr 3 évvel ezelőtt közölte velem, hogy Tokaj−
Hegyaljára kerülök plébánosnak, ezt a főpásztori döntést úgy éltem
meg, mint eddigi szolgálatom elismerésének a jelét.
Ideérkezésemkor sokan nagy örömmel és bizakodással fogadtak és
vettek körül. Mindhárom egyházközségben, így Tarcalon is legsür−
getőbb feladatnak a közösség építését tűztem ki célul. Az eddigi és
a további szolgálatom egyik fontos eleme az egyházi hagyományok
újraélesztése a fontosabb egyházi ünnepek, mint pl. a tarcali búcsú
méltó megünneplése.
− Végezetül szeretném megkérni arra, hogy egy − Ön által kedvelt,
és minden olvasó számára útravalóul szolgáló − egyházi idézettel
zárjuk a beszélgetést.
Mindszenty József a mártír bíboros − hercegprímás szavaival
köszönök el a Kedves Olvasóktól:
"HA LESZ EGYMILLIÓ IMÁDKOZÓ MAGYAR, NEM
FÉLTEM A NEMZETET!"
Isten áldása kísérje minden tarcali életét!
Imáikat kérve: Szűcs Zoltán plébános
Erdélyi István

