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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Karácsony… A Föld keresztények lakta területein
minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán:
karácsony az örömhír, a békesség, a szeretet
ünnepe.
Így a naptári év végéhez közeledve megérint min−
dannyiunkat a karácsony varázsa, ez a titkokkal
övezett megható nap, amely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, az életbe vetett hit
ünnepe is.
Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban
magunknak kell kialakítani:
békességet, nyugalmat teremtve a családban és a
nagyobb közösségekben egyaránt. Az ünnepi asz−
tal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk
az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és
sikereire. Elgondolkodunk azon, vajon mi lehet
2014 karácsonyának üzenete? Természetesen
mindenki számára más és más.
A karácsonynak azonban örök és mindig aktuális
üzenetei is vannak: ilyen a szeretet, a törődés, a
tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások
megértésének szándéka, az önzetlenség.
Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk
tiszta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm
csak akkor, és úgy születhetik szívünkben, ha
másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk, ha a
betlehemi istálló fényei nemcsak a mi arcunkat
világítják meg, hanem mindenkiét.
A szeretet példamutatással terjed. Törekedjünk
arra, hogy képzeletbeli naptárunkba minden
napra egy cseppnyi karácsonyt jegyezzünk elő.
Gondoljunk arra, hogy vannak tőlünk eleset−
tebbek, rászorultabbak, vannak segítségre váró
magányos és beteg emberek. A gondterhelt
hétköznapok során is "pazarlóbban" kellene bán−
nunk a szeretet kincseivel. Sokszor elég egy
kedves szó, egy kéznyújtás, egy simogatás.
Mosolyogjunk rá a velünk szemben sietőre,
figyeljünk egymásra, fedezzük fel a legkisebb
rezdüléseket is, melyek közelebb hoznak bennün−
ket egymáshoz! Álljunk meg egy pillanatra!
Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik
már nincsenek velünk, gondoljunk azokra, akiket

Kedves Olvasóinknak
Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!

szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik.
A karácsony biztató fénye mellett szorítsuk meg
egymás kezét, mosolyogva biztassuk egymást.
Vigyázzunk családunk és saját egészségünkre,
mert ha van egészség, az ember csodákra képes!
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból
morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért,
hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságtel−
jest, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk!
E gondolatok jegyében, Ligeti János:
Karácsony éjszakáján c. versével
kívánunk Tarcal Község Önkormányzatának
valamennyi dolgozója és képviselő
testületének nevében községünk minden
lakójának békés, szent karácsonyi ünnepet és
eredményekben gazdag, örömtelibb boldog új
esztendőt!
Áldd meg Isten, a magyart itthon és a világ min−
den táján!
Áldd meg, Isten a magyart karácsony éjszakáján!
Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé
elért,
Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvért
És mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá
állít,
De lélekben itthon vannak mind egy szálig!
Kiket − mint tékozló gyermekeket − már
elveszettnek hittünk
Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett
hitünk
És a magyar röghöz láncoló szeretet,
Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,
Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.
Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barát−
nak a barátot.,
Óh színezüstben csillogó karácsony, legyél érte
áldott!
−Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol kará−
csony éjszakáján,
Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ min−
den táján!
Butta László Polgármester
Dr. Kovács Zoltán Jegyző

Tájékoztató
Tarcal Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatá−
nak Képviselőtestülete 2014. no−
vember 17−én rendkívüli ülést
tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők a szociá−
lis célú tűzifa rászorultsági sza−
bályairól, az igénylés feltételei−
ről szóló rendelettervezetet tár−
gyalták meg. Az önkormányzat a
BM rendelet szerinti igénylést
követően 309 erdei m3 tűzifa
megvásárlására szolgáló tüzelő−
anyag kiegészítő támogatásban
részesült.
Az ülés második napirendi pont−
ja keretében az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendelettervezetet tárgyalta meg
a Képviselőtestület.
Az ülés harmadik napirendi
pontja a 946. hrsz−ú önkormány−
zati út (Jókai utca)157 m−es sza−
kasza önkormányzati kezelésbe
vételének megtárgyalása volt. A
Képviselőtestület vállalta, hogy a
Jókai utca jelzett szakaszának
önkormányzati kezelésbe kerülé−
se esetén azt továbbra is közút−
ként üzemelteti, kezeli.
A negyedik napirend keretében a
képviselők a várossá nyilvánítási
pályázat beadását tárgyalták
meg. A polgármester tájékoztatta
a képviselőket arról, hogy Dr.
Trócsányi András a Pécsi Egye−
tem docense megkereste az ön−
kormányzatot azzal, hogy a
2013−ban elkészített várossá
nyilvánítási pályázatot, amennyi−
ben ismételten szeretné az Ön−
kormányzat a városi címet meg−
pályázni, térítésmentesen átdol−
gozzák, frissítik. A Képviselő−
testület a napirend megtárgyalá−
sa után a pályázat benyújtásáról
határozott.
Az indítványok, javaslatok napi−
rend során a képviselők módosí−
tották a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
önkormányzati rendelet, önkormányzati segélyről szóló rendelkezé−
sét. A módosítást az tette szükségessé, hogy nagyon sokszor kellett
elutasítani olyan rendkívüli élethelyzetbe került személyeket, akik
egyedül élnek és az egy főre jutó havi jövedelmük meghaladja a
85.500 Ft−ot, a minimálnyugdíj 300%−át. A képviselők ennek a prob−
lémának a megoldására egyedülállók esetében a jövedelemhatár
400%−ra történő emeléséről döntöttek.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. novem−
ber 26−án rendes ülést tartott. Az ülés első napirendi pontja Tarcal
község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működé−
si Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet megtárgyalása volt.
Az ülés következő napirendi pontja során a képviselők az adózás
helyzetéről szóló beszámolót tárgyalták meg. A Képviselőtestület az
adózás helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, s megelégedéssel
állapította meg, hogy az elmúlt év hasonló időszakához képest az ön−
kormányzati adóbevételek számottevően emelkedtek.
Az ülés harmadik napirendi pontja a 2015. évi belső ellenőrzési terv
elfogadása, jóváhagyása volt.
A negyedik napirendi pont keretében a Képviselőtestület határozott a
"Ravatalozó felújítása, átépítése" tárgyú fejlesztés kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás adásáról. A
Képviselőtestület a sátoraljaújhelyi székhelyű Zemplén Quality
Kereskedelmi és Műszaki Szolgáltató Bt−t bízta meg a projekt
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátásával, a közbeszerzési
eljárás lebonyolításával.
Az ülés következő napirendi pontja a "Ravatalozó felújítása,
átépítése" tárgyú fejlesztés kivitelezőjének kiválasztása volt. A
képviselőtestület a közbeszerzési eljárásban az egyedüli érvényes
ajánlatot tevő, így az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó
Szivárvány−Ép Kft−t hirdette ki az eljárás nyertesének. A képviselők
ezt követően határoztak a projekt kivitelezése műszaki ellenőrzésére
megbízás adásáról.
Az Képviselőtestületi ülés hetedik napirendi pontja a Tokaji
Többcélú Kistérségi Társulás, társulási megállapodásának
módosítása volt.
A következő napirendi pontban a Borsod−Abaúj−Zempléni Térségi
Ivóvíz−kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásá−
nak módosítására, illetve egyéb döntések meghozatalára került sor.
Az indítványok, javaslatok napirend során a képviselők döntöttek
egy tarcali tanuló Arany János tehetséggondozó programban való
részvételének elvi támogatásáról, valamint az Országos Egyesület A
Mosolyért Közhasznú Egyesület által a Miskolci Gyermekklinika
részére beszerzendő gyógyszerkészítő eszköz vásárlásának támo−
gatásáról.
Az utolsó napirendi pont keretében a képviselők határoztak arról,
hogy az önkormányzat továbbra is tagja kíván maradni a Zempléni
Településszövetségnek.
Az ülés hátralévő részében képviselői közérdekű hozzászólások,
javaslatok hangoztak el, többek között képviselői javaslatra a
Képviselőtestület döntött az országos Mentőszolgálat Tokaji
Mentőállomás természetbeni támogatásáról, valamint − a Tarcal
településről beszállított kóbor ebek befogadásáért − a sárospataki
Mandulás−hegyi Kutyaotthon üzemeltetésének anyagi támogatásáról.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
2014. november hónapban született:
Szabó Balázs János 2014.11.28
Szülei: Rozman Mónika
Szabó János
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Házasságkötés:
2014. november
− Komlóssy Edit és Miklóssy Balázs tarcali
lakosok november 29−én
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás
2014. november
− Volóczi Ferencné
(szül.:Tőkés Erzsébet, 1943.)
volt Tarcal, Füzes u. 7.sz. alatti lakos, elhunyt
november 6−án,
− Blahota Ferencné
(szül.: Tóth Rozália 1937.)
volt Tarcal Árpád köz 2/1. sz. alatti lakos,
elhunyt november 18−án,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy min−
denféle híresztelésekkel ellentétben, Dr. Szőke
Péter háziorvos jól érzi magát településünkön és a
jövőben is itt kívánja ellátni a betegeit.
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6
puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesz−
tő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő:
Mező László Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari
Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2015. JANUÁR 20.
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Isten éltesse, Sárika néni!

Háromhetes projekt az iskolában

Molnár Jenőné nyugdíjas pedagógus a napokban töltötte be 90.
életévét. A jeles nap alkalmából 2014. december 8−án otthonában
szűk családi körben Butta László polgármestere köszöntötte
Sárika nénit. A település első embere személyes jókívánságait
mondta el csodaszép rózsacsokor kíséretében. Majd átadta a névre
szóló, díszkötéses dokumentumot, amelyben Orbán Viktor min−
iszterelnök is kifejezi jókívánságait. Tarcal polgármestere elis−
merően szólt a nyugdíjas tanító példamutató pályafutásáról, csalá−
di életéről. Kis delegáció érkezett a Klapka György Általános
Iskolából is. Igazgatója Bártfainé Varga Györgyi, valamint Takács
Béláné tanítónő diákjaival. A gyerekek versel és dallal üdvözölték
az ünnepeltet, majd emlékül egy csodaszép cserepes virágot adtak
át. Igazgatónő és Ági néni is könnyes szemmel jó egészséget
kívánva virággal köszöntötték a kedves hölgyet. Isten éltesse
Sárika néni!
D.A.

A 6. a és 6.b osztály volt az éven a felelős , immár 5. éve
lebonyolításra kerülő " Háromhetes projektért. " A pro−
jekt témájául a szomszédos országokban élő magyarok
helyzetét, életét dolgozták fel a hatodikosok, ter−
mészetesen az osztályfőnökök irányításával. (Ausztria,
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország,
Szlovénia) Az első héten felmértük, mennyit tudnak a
tanulók a témáról és mire kíváncsiak, majd összesítettük
és kikerült mindkét osztály faliújságára az összesített
kérdőív: pl. van e magyar nyelvű oktatás, hogy
érvényesítheti jogait az adott országban a magyar
kisebbség, vannak e magyar nyelvű helységtáblák,
használhatják− e ügyintézésnél a magyar nyelvet,
megünnepelhetik e a magyar ünnepeket, milyen ha−
gyományaik vannak, van e magyar nyelvű újság, heti−
lap? Csoportalakítás( 2−3−4−fős csoportok) után beosz−
tottuk, ki melyik ország magyarságát dolgozza fel. A
második hét a kutatásról szólt, az anyaggyűjtésről. Itt
nagy segítséget jelentett az internet a számítógép, hiszen
e modern IKT eszköz segítségével rengetek informá−
cióhoz jutottak a tanulók. Ezeket meghallgatva, átnézve
csinálták meg a harmadik hét végére a csoportok a
plakátokat, illetve kiselőadásaikat. A plakátok
megtekinthetők ebben a hónapban az iskola bejárati
folyosóján. Természetesen, mint minden évben, most is
izgalommal készülődtek a tanulók a nevelőtestület előtt
a projekt zárására. Minden csoport beszámolt
kiselőadás, ppt formájában az általa feldogozott ország
magyarok lakta vidékéről. A tanulók ügyesek voltak,
volt, aki segítség nélkül, volt, aki segítséggel sikeresen
teljesítette a rá bízott feladatot és bővítette tudását ebben
a témában is. Jutalmul a tanulók osztályfőnöki dicséretet
kaptak.
Lovasné Tóth Judit 6.a Lovas Ferenc 6. b
osztályfőnökei.

További képek: Tarcal, a mézédes források földje facebook oldalon

Ravatalozó átépítése!
Tisztelt Tarcaliak!
A Köztemetőben lévő ravatalozó felújítása, átépítése − a BOR−
VIDÉK programban megítélt támogatás segítségével − néhány
napon belül elkezdődik. Sajnos az átépítés, amely reményeink
szerint 2015. májusára befejeződik, az ezen időszak alatt előfor−
duló temetések esetében bizonyos kényelmetlenségekkel jár
majd, amelyért a gyászoló hozzátartozóktól előre is elnézést
kérünk. 2014. december 15−től kezdődően a halottak elhelyezése
a temetésig, a Prügy Községi ravatalozóban történik, s a halott−
búcsúztatásra az épülő ravatalozó közelében (Tarcalon) felállított
ideiglenes ravatalozóból kerül sor.
Megértésükben bízva,
Tisztelettel: Tarcal Község önkormányzata

A Rendőrség Körzeti
megbízott
(KMB)
telefonszáma:
+36−30/900−77−49

4

Tarcali Hírek
Közös öröm a legszebb öröm!

Óvodai hírek

Jó szokásához híven idén is meglátogatta és megjutalmazta a Mikulás a
jó gyerekeket Tarcalon. Az iskolában jelenettel, osztályonként kis
műsorral kedveskedtek a várva várt vendégnek. A családoknál sem volt
ez másként. Kedves versek, dalok voltak a Mikulás ajándékai. Persze a
Krampuszok sem maradhattak otthon. Sok gyermek és felnőtt örömére
a "Szebbjéből" hozott magával a Fehérszakállú. Kevésbé voltak félel−
metesek, inkább tréfálkoztak.
A tarcali Kikelet Óvodába is betért a Mikulás. Az aula, a csoportszobák
már ünnepi díszben várják a
közelgő ünnepeket. A gyermekek
is szülők, nagyszülők, óvónők
ölébe bújva némi félelemmel teli
várakozással s énekszóval várták a
Nagyszakállú eljöttét. Versek
dalok elhangzása után mindenki
átvehette a Mikulástól a jól
megérdemelt finomsággal teli cso−
magot. A bölcsisek és a kiscsopor−
tos apróságok közül néhányan
sírva fakadtak, mikor a Télapó
betoppant. De ez a félelem oldó−
dott a sok mosolygós vidám arc
láttán. A nagyobbak ügyes bemu−
tatkozást követően (a földet vagy
a plafont kémlelve ugyan) vették
át az ajándékot. A Krampuszok −
Csinos és Morózus− persze elcsentek egy− két csomagot (a "jobbaktól"),
de újabb vers, közös ének és a varázsgyertya segítségével a Mikulás
visszavarázsolta a csomagot. Mindenütt megvendégelték az ajándékot
hozókat, sőt szép rajzzal, díszes gyertyával is kedveskedtek. Kissné
Fási Nóra alpolgármester asszony és az Idősek Klubja tagjai is meglá−
togatták az óvodát. Részesei voltak az apróságok örömének.
Ötödikén és hatodikán mosoly ült minden gyermek arcán, Tarcalon.
Szöveg és fotó: D.A.
További képek: Tarcal, a mézédes források földje facebook oldalon

Az előző havi cikkemben már jeleztem, hogy mennyi program vár még
ránk az óvodában az év hátralévő részében.
Lapzártáig már megvalósult az Aggteleki Mikulás barlangtúrára
szervezett kirándulás, melyen 35 gyermek és 7 felnőtt vett részt. Az
időjárás nagyon jó volt, gyönyörű nagy, fehér busszal utaztak a
helyszínre és sok−sok élménnyel lettek gazdagabbak a gyermekek. A

Tisztelt Tarcali Lakosok!
Engedjék meg, hogy egy rövid körlevélllel felhívjam a figyelmüket a
falunkban sajnos egyre többször megjelenő TRÜKKÖS TOLVA−
JOKRA, besurranókra, ha lehet az ilyenekhez legyenek bizalmatlanok.
Ne higgyjék el, hogy kedvezményes a fa, amit árul(a súlya, amit mon−
danak biztos, hogy nincs meg). Ne higgyjék el, hogy az ÉMÁSZTÓL,
BORSODVÍZ−től a visszajáró pénzt hozták házhoz (azt csak postás
hozza, vagy a folyószámlára érkezik).
Senkitől se szabad nagyon olcsó ruhát, vagy valami más árut venni (az
az alku végére mindig drágább lesz).
Ne higgyjék el, ha olyannal csengetnek be, valaki nyert (ezt levélben
szokták közölni vagy telefonon), soha nem hozzák házhoz úgy, hogy
előtte nem tudatják velünk. Ha nagyon erőszakos, nem akar tágítani,
ott kell hagyni a bezárt kapunál az illetőt, azzal a szöveggel, hogy
"Nyugodtan várakozzanak az utcán, de előtte mielőtt beengedném
magukat szólok a polgárőr parancsnoknak! Ő kijön, megbeszéli
magukkal, hogy mit akarnak, és kik Önök, ő majd eldönti, ha kell szól
a rendőröknek!", ha csaló biztos elmegy. Ha ilyen előfordulna Önökkel
azonnal szóljanak
Lovász László polgárőr parancsnoknak. TEL.: 06−70/457−9581.
Ha kocsival vannak és lehetőség van rá a rendszámot, színt és a
típusát jegyezzék fel, mert később ez nagy segítséget jelenthet. Ha a
szomszédnál játszódik le, és a szomszéd nem tud rögtön kapcsolni,
mert megijedt, vagy korlátozva van a kora miatt, rögtön szólni kell az
előbb említett telefonszámra, hogy azonnal tudjunk segíteni. Bárki lát
ilyen esetet, ne menjen el mellette, azért mert nem vele történik, mi úgy
érezzük, hogyha a szomszéddal, vagy bárkivel előfordul ilyen eset és
nem segítünk neki, az annak a lelkiismeretét terheli aztán, aki a segít−
ségnyújtást elmulasztotta.

fotók az óvoda honlapján megtekinthetők.
Ugyanezen a napon érkezett az itthon maradó gyermekekhez is a
Mikulás, akinek dalokkal, versekkel kedveskedtek. A Mikulás és két
Krampusza minden csoportba bekopogott, csomagot osztott és beszél−
getett a jó gyermekekkel. A bátrabbak még az ölébe is beültek.
Hagyományainkhoz híven, most is meghívtuk az idősek napközijébe
járó néniket, hogy ünnepeljenek velünk. Finomságokkal vendégeltük
meg őket. Minden csoportba belátogattak és megnézték a Mikulás
fogadását. Köszönjük a láda almát, amit tőlük kaptunk ajándékba.
December 12−én pénteken játszóház keretében elevenítettük fel a
Lucázás népszokását, és a Luca naphoz kapcsolódó egyéb szokásokat.
Az óvodás gyermekek szüleikkel, valamint az első osztályos iskolások,
Luca búzát ültettek, ami karácsonyra fog kihajtani. Készítettek
gesztenyéből Luca széket, dugóból boszorkányt, boszorkányos könyv−
jelzőt, varázssipkát, mécses tartót és még sok érdekes tárgyat. Jó hangu−
latban, tartalmasan telt a délután.
Az óvodai Karácsonyi ünnepség december 17−én szerdán lesz, amire
változatos műsorral, nagy izgalommal készülnek a csoportok. A min−
denki Karácsonyán december 21−én vasárnap a Borfaluban, a Méhecske
csoport fog ízelítőt adni belőle.
Itt köszönöm meg Sárossi Kálmánné Erzsike néninek, Sárossi
Zoltánnak, és Ácsné Katika tanítónőnek a felajánlott fenyőfát, mellyel
nagy örömet szereztek minden kisgyermeknek.
Megköszönöm Keresztényi József Úrnak azt a sok szép karácsony−
fadíszt, égősort, amit az óvodánknak ajándékozott.
Az év hátralévő részéhez az óvoda dolgozói nevében kívánok mind−
nyájunknak jó adventi felkészülést, ráhangolódást az ünnepre, nyugal−
mat, szeretetet, bőséget, boldog békés karácsonyt, és sikerekben
gazdag, eredményes újesztendőt!
Tóth Gyuláné
Intézményvezető
Nagyon kérem Önöket, hogy szívleljék meg, amit ebben a körlevélben
megfogalmaztunk, az Önök védelmében, tettem ezt úgy mint a Tarcali
Polgárőr Egyesület parancsnoka, amely egyesület a rendőrség
különösen kiemelt stratégiai partnere. Egyesületünk valamennyi tagja
önzetlenül önként, bér és fizetés nélkül segítik, és a továbbiakban is
segíteni szeretnének településünk becsületes lakóinak, de ehhez az
Önök segítségét is kérjük, ha valamilyen rendkívülit a megszokottól
eltérőt látnak azonnal hívják a 06−70/457−9581−es telefonszámot.
Előre is köszönjük, ha tanácsainkat megfogadják.
Az év végéhez közeledve Békés Boldog Karácsonyt Kívánok
Mindenkinek a Tarcali Polgárőr Egyesület valamennyi tagja nevében!

Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület Elnöke
Tokaji Járás Koordinátora

Tarcali Hírek
Köszönet Idősek Napja alkalmából
2014. november 22−én megtartottuk a szépkorúak ünneplését a
Klapka György Általános Iskola tornatermében.
Lakásán köszöntöttük Butta László polgármester úrral Tarcal
legszebb korú hölgyét Majoros Jánosnét (aki időközben el−
hunyt, részvétünk a családnak), Fő utcai lakost
és adtuk át részére az Önkormányzat ajándéka−
it. Az iskolában pedig a jelenlévők közül a leg−
szebb korú hölgy Tálas Jánosné Prügyi utcai la−
kos, az urak közül Szegedi Sándor Fő utcai la−
kos, mint Tarcal legszebb korú ura lett külön
köszöntve Butta László Polgármester Úr által
és adtuk át részükre is az Önkormányzat aján−
dékait.
A 465 meghívott közül 123 fő Szépkorú jött el
a rendezvényre.
A műsort a Kikelet Napköziotthonos Óvoda
Méhecske csoportja kezdte, Hajdúné Volf
Krisztina és Kovács Tiborné óvónők és Nyakó
Józsefné dadus segédletével. Nagyon aranyos bájos előadást
láthattunk tőlük. Majd Szopkó Kincső előadásában hallgattuk
meg Vass Albert versét, diavetítés kiséretében. Azután a
Harlequin Táncsport Egyesület csoportjainak látványos tánc
bemutatója, majd Ujvári Marika és
Jenei Gábor fergeteges hangulatot ki−
váltó éneklése és tánca tette színesebbé
és felejthetetlenné a délutánt. Többen
jókedvükben táncra is perdültek és
együtt énekeltek. Kovácsné Drozda
Aranka is megosztotta velünk gondo−
latait egy internetes tanmese alapján.
A közönség minden esetben fergeteges
tapssal jutalmazta a fellépőket.
A vacsora előtt tombola sorsolást tar−
tottunk, melynél segített Kissné Fási
Nóra alpolgármester asszony a nyertes szelvények kihúzásánál.
Több mint 40 db ajándékcsomagot kaptunk felajánlásként, így
a jelenlévő szépkorúak közül minden harmadik személy nyert
egy ajándékcsomagot, amelyet nagy örömmel vettek át.
A vacsora felszolgálása előtt még egy meglepetésben volt ré−
sze a jelenlévőknek, ugyanis Butta Dóra és Kata saját sütésű
és díszítésű maffin különlegességekkel kedveskedtek minden−
kinek.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban és vidám
szívvel, lélekkel távozott mindenki az otthonába, az önkor−
mányzat által biztosított járművekkel.
Köszönetet mondok a rendezvény nagy sikerét elősegítő Kike−
let Napköziotthonos Óvoda Méhecske csoportjának és a felké−
szítő Hajdúné Volf Krisztina és Kovács Tiborné óvodapedagó−

5

gusoknak, és Nyakóné Kata dadusnak, Szopkó Kincsőnek,
Kovácsné Drozda Arankának, a Harlquin Táncsport Egyesü−
letnek, vezetőjének Tóth Tamásnak és a felkészítőknek: Butta
Dórának és Mihály Viktóriának.
Köszönetet mondok a rendezvény megvalósu−
lásának engedélyezéséért Butta László Polgár−
mester Úrnak és dr. Kovács Zoltán Jegyző úr−
nak, valamint Bártfai Tiborné Igazgató
Asszonynak.
Köszönet illeti a Támogatóinkat:
Butta László Polgármester Urat és feleségét és
lányaikat: Katát és Dórát., Kissné Fásy Nóra
Alpolgármester Asszonyt és férjét, Bekényi
József Képviselő Urat és feleségét, Erdélyi
István Képviselő Urat és feleségét, Perge
Zoltán Képviselő Urat és feleségét, Szilágyi
Péter Képviselő Urat és feleségét, Tóth Tamás
Képviselő Urat, Cziba Józsefné Nagy Balázs
utcai lakost, Halász Endre vállalkozót és feleségét, a Harleqin
Táncsport Egyesületet, Lovas Ferencné Nagy Balázs utcai
lakost, Papp Edinát, Szabó és Társa Kft−t, Tamás Béláné
Temető utcai lakost, Újfalusi Beátát és Újfalusi Gergőt.
Ők a sok−sok ajándékcsomag, bor és
pálinka, valamint pénz adományaikkal
járultak hozzá rendezvényünkhöz.
Köszönet Drozda Aranka művelődés
szervezőnek és fiának Krisztiánnak,
valamint
Ilosvainé
Piroskának
segítőkész és odaadó munkájukért, a
hangosításért és a díszítésért.
Köszönöm a Napközi konyha
vezetőjének Hornyák Istvánnak és a
szakácsoknak Bánóczkiné Ilonkának,
Siskóné Magdikának és Koleszárné
Évikének a finom és ízletes vacsorát.
Köszönöm az Idősek Klubja régi és jelenlegi dolgozóinak, Ani−
kónak, Áginak, Csillának, Edinának, Ibolyának, Ilonának, Ju−
cikának és Piroskának, a szervező, kreatív és lelkes lebonyolí−
tó munkájukat.
Köszönet a sofőröknek Cservák Józsefnek és Péter Andrásnak,
akik a szépkorúak oda és haza, valamint a vacsora szállításáról
gondoskodtak.
Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az események rögzítésé−
ért.
Köszönet a Polgárőröknek: Lovász Lászlónénak és Kosárkó
Jánosnénak a felügyeletért.
Szász Béláné
Intézményvezető
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mesterseg.tarcal@gmail.com
"A példamutatás nem a legfontosabb módszer hatni másokra. Ez az
egyetlen."
(Albert Schweitzer)

Kovács Zsolt − matematika−kémia szakos tanár;
okleveles matematikatanár
− Tisztelt Tanár úr! 2014. június 14−én Budapesten megalakult a
Nemzeti Pedagógus Kar, mely az állami és önkormányzati fenntartású
köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben közalkalmazot−
tként foglalkoztatottak önkormányzattal rendelkező köztestülete. Önt a
Kar Borsod−Abaúj−Zemplén megye egyik küldöttévé választották.
Kérem, engedje meg, hogy a Tarcali Hírek olvasói nevében gratulál−
jak ehhez a sikerhez, és egyben megkérjem, hogy néhány mondatban
mutassa be a létrejött köztestület szervezeti felépítését, működését és
céljait.
− A Nemzeti Pedagógus Kar az értékalapú pedagógusi tudat
megerősítése érdekében a pedagógusok szakmai érdekképviseletével,
szakmai továbbképzésével, a közösségi szolgálat szervezésével kap−
csolatos feladatokat lát el. A Kar alulról építkező
szervezet. A Területi Küldöttgyűlés a megyei szintet
képviseli: Területi elnökség, illetve Területi (megyei)
Etikai Bizottság, továbbá állandó megyei bizottságok
alakultak. Országos szinten működik az Országos
Küldöttgyűlés, az országos ügyintéző testületek, az
Országos Elnökség, az Országos Etikai Bizottság, az
Országos Felügyelő Bizottság, az országos állandó
bizottságok, továbbá a szakmai tagozatok. Mind az
országos, mind a megyei küldöttgyűlésnek tagja
vagyok. Az országos szakmai tagozatok most alakul−
nak, az én feladatom az Ember és természet tagozat
(ezen belül a kémia) tagozat megalakulásának segítése.
Tagja vagyok a Kar Matematikai tagozatának is. A Kar
köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok
megalkotása és módosítása során véleményezési jogot gyakorol
akként, hogy a területi szerveken és tagozatokon keresztül közvetlenül
gyűjti be a pedagógusok észrevételeit, azokat összesíti és az elnökség a
Kar egységes álláspontját közvetíti a jogalkotó felé. A legutóbbi
fejleményekről honlapomon olvashatnak. (http://kovacszsolt.info)
− Az én olvasatomban − lehet persze, hogy hibásan − úgy tűnik, valami−
lyen szintű megosztottság jött így létre (vagy erősödött meg) az állami
és önkormányzati, valamint az egyházi fenntartású köznevelési
intézmények között. Kérem, cáfoljon meg, ha nem így van, és még itt
szeretném azt is megkérdezni, hogy napjainkban milyen arányban
működnek Magyarországon az egyházi és állami−önkormányzati fenn−
tartású iskolák? Hol jobb vagy rosszabb a diáknak, valamint a tanár−
nak?
− A Nemzeti Pedagógus Kar a különböző fenntartók között partneri vi−
szonyt kíván létesíteni. Folyamatban vannak a tárgyalások a katolikus,
református, evangélikus és egyéb egyházakkal, mint fenntartókkal. A
Kar akkor alakulhat át kamarává, ha ezek a tárgyalások sikeresek
lesznek. Ez a távlati célunk. Egy szakmai kamara ugyanis minden, a
szakmát gyakorló munkavállaló kamarája. Amennyiben kamarává
alakulhatunk majd, akkor a pedagógusoké lesz a legnagyobb létszámú
kamara az országban. Második kérdésére válaszolva a statisztikai ada−
tok szerint az egyházi, alapítványi fenntartású intézmények térnyerése
figyelhető meg. Ennek ellenére továbbra is az állami fenntartású közn−
evelési intézmények vannak túlsúlyban az országban még akkor is, ha
egyes városokban (Szerencs) már egyáltalán nincs állami fenntartású
általános és középiskola.Természetesen a helyi közösség ezt másként
érzékeli. Fenntartótól függetlenül a köznevelési intézmények ugyanazt
a közfeladatot látják el: a 3−18 éves korosztály nevelését, oktatását. A
látszat azt mutatja, hogy az egyházi fenntartású intézmények
könnyebben jutnak központi forrásokhoz, ez korántsem így van,
figyelve a napi híreket.
− "A Tudás nem csupán a jövő záloga, hanem a legfontosabb befektetés
mindenki számára" − ez a mondat olvasható az Educatio honlapon,
ahol Ön is folyamatosan publikált/publikál innovatív tevékenység
intézményi szinten témakörben Iskolánk eddig elért eredményeiről.

Milyen konkrét sikerekről szólnak ezek a publikációk?
− Elsősorban azokról a szakmai sikerekről számoltunk be, amelyek
kapcsán előbb Regisztrált Tehetségpont, majd Kiváló Akkreditált
Tehetségpont lettünk. Tehetséggondozó műhelyeinkről kollégáim is
rendszeresen beszámolnak. Nem csak mi látogatunk meg sikeres
oktatási intézményeket, (Hejőkeresztúr, Kaba), hanem hozzánk is jön−
nek tapasztalatcserére tantestületek. Legutóbb a dögei Ölbey Irén
Általános Iskola tantestülete járt nálunk. Az elért eredmények kol−
légáim kitartó munkáját dicsérik. További publikációk, információk:
http://kovacszsolt.info
− "Vallom, hogy a gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez a
körülötte lévő, különböző személyiségű és a pedagógus szerepet külön−
bözőképpen betöltő tanárok pedagógiai munkája, alkalmazott pedagó−
giai módszerei, kommunikációs stílusa, ezek eltérései, és a tanulók,
szülők, kollégák erre adott reakciói, illetve együttműködése egyaránt
fontos." − ezeket a sorokat az Ön motivációs leveléből idéztem.
Tarcalon hogyan zajlanak ezek a reakciók? És az együttműködés?
− Tantestületünk magasan képzett, jól kvalifikált kol−
légákból áll. Mindannyian tudjuk, akik itt élünk, hogy
a rendszerváltás óta bekövetkezett társadalmi változá−
sok negatív következményei sújtják vidékünket is. A
pedagóguskari munkám során is látom, hogy
ugyanebben a helyzetben vannak Szabolcs−Szatmár,
Borsod−Abaúj−Zemplén, Nógrád, Békés megyék is,
tehát majdnem egész Kelet−Magyarország. Ez nem
vigasz, nem felmentés. Tény, hogy a közvéleményt
ezek a folyamatok sokkolták. Ezeket a problémákat
helyben kell azonban megoldani. Hiába helyezzük át
más helyszínre a gondokat, azok attól még léteznek és
megoldatlanok maradnak. Közös iskola−óvoda szülői
értekezletet tartottunk, közös játszóházat, ismerkedős
délutánokat szervezünk az óvodával. Tarcalon min−
denkinek össze kell fogni a gondok megoldása érdekében. Iskola,
óvoda, egyházak, civil szervezetek, szülők és leendő szülők. Az iskola
a nevelés−oktatás színtere, a szülők igényeire maximálisan oda kell
figyelnünk a köznevelési törvény adta lehetőségeket szem előtt tartva.
Hiszek abban, hogy mindenki számára megnyugtató választ adhatunk
a gondokra. Ehhez a tarcali társadalom egésze szükséges. Tarcal átélt
törökdúlást, forradalmakat, világháborúkat, elnéptelenedett, mégis
megmaradtunk. Ma talán könnyebb a dolgunk, azt gondolom.
− Az interjúnk mottójául szolgáló gondolat szerzője, Albert Schweitzer
egy évszázaddal élt előttünk, és az élet legkülönbözőbb területein alko−
tott maradandó dolgokat. Ugyanakkor napjainkban az intelligens sza−
kosodás irányába haladunk. Tanár úr véleménye szerint korunk
embere is lehet több dologban sikeres?
− Bízom benne, hogy így van. Matematika−kémia szakos tanár vagyok,
érdeklődésem azonban többirányú. Sok minden érdekel, a reál−
tudományok, a művészetek, az irodalom, az építészet, a történelem, tár−
sadalompolitikai változások, szociológia, amatőr módon még a doku−
mentum filmkészítés is. Természetesen minden területen nem mélyed−
hetünk el maximálisan, hiszen elaprózódunk.Tapasztalataim azt
mutatják, hogy szerencsésebb, ha kijelölünk egy főirányt (számomra
ezek a reál tudományok), amelyben igazán alkothatunk, a többi inkább
hobbi szinten valósul meg, hiszen kevés a mai ember élete mindenre.
− Melyek azok a követelmények, amelyeket önmagával szemben támaszt
annak érdekében, hogy minden nap eredményes, kerek egésszé váljon
tanári hivatásában?
− A pedagógus is sajátítsa el az egész életen át tartó tanulás kompeten−
ciáját, tanítványait is így vértezheti fel az új társadalmi elvárásokra. A
tantestület tagjaival egymás munkáját segítjük − ennek tudatosulnia kell
a kollégák szemléletében. Fontosnak tartom a reflektív gondolkodás
jelentőségét a pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében, a ta−
nulókra való reflektálás ismereteit a pedagógiai folyamat ered−
ményessége szempontjából.
Erdélyi István
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Januári Ünnepek, jeles napok
Január 1.: Újév napja. Szokás volt újévi jókívánságokat mondani
házról−házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a
köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani
különféle kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami
újév napján történik az emberrel vagy amit cselekszik, az egész
évben ismétlődni fog. Aki újévkor korán reggel megmosakodott a
kútnál, az egész évben friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként
húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó "aranyvizet" merített,
amiből a családtagokat is megitatták. Nagyon fontos volt a jó cse−
lekedet az év első napján. Ugyanakkor sokféle tiltás is létezett.
A béke világnapja.
Petőfi Sándor (1823) költő, író születésnapja
Tamkó Sirató Károly (1905)költő, műfordító, író születésnapja
Január 3.: Nemes Nagy Ágnes (1922) Kossuth−díjas és József
Attila−díjas költő, író, műfordító születésnapja
Január 4.: A Braille−írás világnapja. Segítségével lehetővé vált a
vakok számára is az írás és olvasás elsajátítása.
Január 6.: Vízkereszt, vagy háromkirályok napja. Az egyház e
napon emlékezik meg Jézus megkeresztelkedéséről.
Farsang: A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónapja a
húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
Január 8.: gróf Wass Albert (1908) erdélyi magyar író,
költőszületés napja
Január 12.: Molnár Ferenc (1878) író, drámaíró születésnapja
Január 16.: Mikszáth Kálmán (1847) író, újságíró, országgyűlési
képviselő születésnapja
Január 21.: Madách Imre (1823) író, drámaíró születésnapja
Január 22.: A magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823−ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban. Ha Vince napján olvadt
a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést
reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A
szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgyn−
evezett "vincézés", amelynek során a szőlőskert szélét szentelt bor−
ral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának sok
bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap szokásai közé
tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról
úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a
szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre
vonatkozóan.
Január 24.: Baranyi Ferenc (1937) Kossuth−díjas, József Attila−
díjas költő, író, műfordító születésnapja
Január 25.: Fekete István (1900) író, költő születésnapja
Január 26.: Tamkó Sirató Károly (1905) költő, műfordító, író
születésnapja
Január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja. Az auschwitzi
haláltábor 1945−ös felszabadításának napját a holokauszt mintegy
hatmillió áldozatának nemzetközi emléknapjává nyilvánították.

KARÁCSONYI KÉPKERET AKCIÓ!
December hónapban 15% engedményt
adunk a képkeret árából!
KÍNÁLATUNK több mint 200 féle képkeretléc!
Üvegezés, helyszíni felmérés, beépítés!

ÜVEGEZŐK Boltja:
3900 Szerencs, Kossuth tér 4.(Földhivatal mellett)
Tel. 06−47−362−241, 06−30−817−5428
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a JANUÁR hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Január 7. Attila, Ramóna
Január 12. Ernő
Január 17. Antal
Január 18. Piroska
Január 21. Ágnes
Január 25. Pál
Január 28. Károly
Január 29. Adél

SZOLGÁLTATÁSOK:
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.
Nyitva: H: 14−17 óráig Sze.: de.: 9−12 du.:14−17 óráig
P: 14−18 óráig. Könyvtáros: Kovácsné Drozda Aranka

LAKOSSÁGI FÉNYMÁSOLÁS
„6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig
Feladatellátó: Ilosvainé Nógrádi Piroska

PC−SAROK −
INTERNETSZOLGÁLTATÁS,
E−MAGYARORSZÁG PONT
Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.
Nyitva: H−P: 14−19 óráig; Szo: 14−18 óráig
Feladatellátó: Kovácsné Drozda Aranka

HÍRDETÉSFELVÉTEL:
„6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
Községi Könyvtár, Tarcal, Árpád út 1. Általános iskola
épülete fsz. 1. Nyitvatartási időben

TARCALI HÍREK:
Lakossági hirdetés: 300 Ft Közületi hirdetés: 500 Ft

TARCAL TV:
A díjszámítás egysége: szöveges hirdetés és reklámfilm
esetén egyaránt 30 másodperc.
Részletes díjak megtekinthetőek a Borfaluban
és Tarcal község honlapján!
Kovácsné Drozda Aranka
Email: drozda.aranka@gmail.com
Telefon: 47/580−008, 30/458−73−01

ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE!

TÖRPILLA BABABOLT
3900 Szerencs, Kossuth tér 4.
( A FÖLDHIVATAL MELLETT)
Tel.: 06−70−333−0506

PELENKA MINDEN MÉRETBEN!
Minden ami baba (Mini, Midi, Maxi, Junior)
Minden minőségben, a legkedvezőbb áron kapható.

KARÁCSONYI AKCIÓ!!!
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Bozsik program
Szeptemberben megkezdtük újra a Bozsik prog−
ramban a munkánkat, amely az országos futball
utánpótlás nevelés bázisa. Az MLSZ mellett az
OTP Bank is támogatja ezt az országos prog−
ramot. Az MLSZ a tavalyi évhez képest többféle
változás hozott e programban. Voltak kisebb na−
gyobb szabálymódosítások, amely a játékosságot
helyezte előtérbe. A másik ilyen változás , hogy
jóval több bajnoki fordulót szerveztek, mint az
elmúlt években. 10 héten keresztül minden pén−
teken vagy vasárnap vettünk részt ezeken a tor−
nákon Szerencsen. Egyik héten az U 7 illetve U9,
a másik héten az U 11 és U 13−nak volt bajnok−
ság. A résztvevő csapatok Szerencs körzetben:
Tokaj, Szerencs, Mád, Megyaszó, Monok és
Tarcal. Az U 7 mindig koordinációs feladatokat
csinált, az U 9−nek volt koordináció és bajnok−
ság, az U 11 és 13 mindig egymás közötti baj−
nokságban vett részt, melyek időtartama 15−20
perc volt. A játékban volt még egy nagyon fon−
tos szabály a far play, amelyet minden diáknak
be kellett tartani, ha nem tette, nem vett részt a
következő héten a játékban. Minden játék után
csokoládé volt a megérdemelt jutalom, illetve a
legügyesebbek oklevelet kaptak. A bajnokság−
nak nincs vége, hiszen folytatódik a téli torna a
sportcsarnokban, illetve elkezdődtek az intézmé−
nyi tornák Tokajban, amelyben lányaink is részt
vettek jó eredménnyel. Tanulóink szívesen jár−
nak ezekre a tornákra, hiszen ez jelenti számukra
a sikerélményt, pedig nem egyszer esőben is ját−
szaniuk kellett, épp úgy, mint a nagyoknak. Ösz−
szesítésben az élen végeztek a korcsoportok. Kö−
szönetet szeretnék mondani Tarcal Község Ön−
kormányzatának, hiszen ingyenesen ideadták
mindig a kisbuszt, igaz ez kevésnek bizonyult,
így mindig a mi autónkat is be kellett vonni a
szállításba, valamint Péter Andrásnak, aki bevál−
lalta a vasárnapokat is , amikor arra a napra esett
a bajnokság. Köszönetet mondok Soltész Csabá−
nak a Tarcal FC elnökének, aki kifizette a tanu−
lók sportorvosi igazolását, valamint a helyi asz−
szisztensnőknek, akik megcsinálták a gyerekek
EKG−ját, hiszen e nélkül nem vehettünk volna
részt ezeken a tornákon.
Lovas Ferenc
testnevelő

FUTBALL MOTTÓ (K)
A gól szépségét erősen lerontja,
ha az ellenfél lövi.
*

"Vannak, akik azt hiszik, a futball
olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet−halál
kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt
hallok. Biztosíthatok mindenkit:
a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
Bill Shankly,
az FC Liverpool egykori menedzsere

Tarcali Hírek
A Tarcal FC 2014. őszi megyei III−as csapatai

Tarcal FC felnőtt csapata. Állnak: Jerebák Gábor, Kakucsi Péter, Gál Róbert,
Hubai Máté, Gönczi Péter, Fehér Tibor, Titkó Péter, Spitzmüller Zsolt, Sárosi
Tamás. Guggolnak: Szegedi Márk, Mérész Máté, Nagy Zsolt, Ötvös Gábor,
Kovács Attila, Szegedi Krisztián, Hornyák Dávid, Soltész Tamás
Fekvő: Lechner Krisztián. A képen nincs jelen: Koroknai Dániel, Rácz Bence,
Tóth Dániel, Csikai György, Ónodi Csaba

Tarcal FC U 19 csapata. Állnak balról: Őri Ádám, Lakatos László, Fülöp
Gábor, Lábas Péter, Szabó Tibor, Sztankovics Zolán, Demeter Ákos, Bűdi
Bence Guggolnak: Soltész Bence Mihály, Fábián Richárd, Nagy Zsolt, Hojdák
László, Soltész Tamás, Kóma György Fekvők: Lechner Krisztián, Kozák
Gergő. Hiányzók: Mutila Péter, Gyöngyi Szabolcs, Sápi Járdán Alex, Balla
Tamás, Hubai Rajmund

