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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

szeptember 22−én rendes ülést tartott, melynek első napirend−

je keretében a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,

Konyha és Étkezde 2014/2015. nevelési évben végzett

munkájáról, valamint a 2015/2016. nevelési év

előkészítéséről, terveiről szóló beszámolót tárgyalták meg,

majd hagyták jóvá. Tóth Gyuláné óvodavezető a napirend

keretében ismertette vezetői programját, valamint elmondta,

hogy célja a zöld óvoda, illetve a Kincses Kultúr óvoda címek

megpályázása.

A Képviselőtestület a második napirend keretében Tarcal

község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló

tájékoztatót tárgyalta, s állapította meg, hogy a betervezett

feladatok végrehajtása jó ütemben halad, pénzellátási gond,

finanszírozási nehézség az év eddigi időszakában nem merült

fel, ezért a tájékoztatót változatlan tartalommal elfogadta.

A harmadik napirend során Salamin Miklós tervező projek−

toros vetítés keretében bemutatta a Könyves Kálmán utcára

tervezett "Borutca" látványtervét, amelyet a

Képviselőtestület alkalmasnak talált arra, hogy egy turisztikai

pályázat alapját képezze és felkérték a tervezőt, hogy készítse

el a fejlesztés költségbecslését is.

Az ülés következő napirendje keretében a Képviselőtestület

arról döntött, hogy pályázatot nyújt be Magyarország

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény1. mel−

léklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. a

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár−

lásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, majd felhívta

tisztségviselőit, hogy 628 erdei m3 keménylombos tüzifa

beszerzésére, összesen 9.420.000,− Ft + ÁFA, összegre

készítsék el és nyújtsák be Tarcal Község Önkormányzatának

pályázatát.

Az ötödik napirend során a Képviselőtestület határozatot

fogadott el a "Bursa Hungarica" felsőoktatási önkormányzati

ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, illetve kiírta a

2016. évi pályázatot, elfogadta az ösztöndíjrendszer szabály−

zatát.

Ezt követően a testület arról határozott, hogy kezdeményezi

a Tarcali Klapka György Általános Iskola Egri

Főegyházmegye fenntartásába történő átadását, majd meg−

bízta tisztségviselőit, hogy a határozatot terjesszék az egri

Főegyházmegye, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Tokaji Tankerülete felé, s kezdjék meg a

működtető−, fenntartó váltásra vonatkozó tárgyalásokat.

A hetedik  és nyolcadik napirend során a Képviselőtestület

arról határozott, hogy  a Magyar Állam tulajdonát képező,

külterület 0240/11. hrsz−ú (un: "Cigánygödör") valamint a

Magyar Állam tulajdonában lévő Tarcal külterület 027 hrszú,

11.116 m2 nagyságú, kivett kopárság elnevezésű (ún:

Forráskút) ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdon−

ba adására igényt jelent be, s ezzel együtt kinyilvánította,

hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 13. §

(4) bekezdés szerinti kötelezettségeket vállalja és felkérte

tisztségviselőit, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

részére küldjék meg az igénybejelentést.

A kilencedik napirend keretében a jegyző tájékoztatta  a

Képviselőtestületet arról, hogy Dr. Hengsperger Anna jelen−

legi fogorvos az önkormányzattal kötött feladat−ellátási

szerződését felmondta. A Képviselőtestület ezért felkérte Dr.

Brugoviczky Zsolt Béla szerencsi fogorvost és Dr. Czina

Viktor abaújszántói fog− és szájbetegségek szakorvosát

tegyenek ajánlatot a tarcali fogászati feladatok, iskolai

fogászati rendelés ellátására. 

Ezután Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szegedi Sándor Tarcal, Fő u. 38. szám alatti lakos bejelen−

tését tárgyalta, s felkérte tisztségviselőit, hogy az elfogadott

válaszlevelet a bejelentő részére küldjék meg.

A következő napirend keretében a Tarcal Kulturális

Egyesület kérelmében foglaltakat − névhasználat engedé−

lyezését − tárgyalta meg a Képviselőtestület, s engedélyezte

az Egyesület részére, hogy elnevezésében a "Tarcal" meg−

jelölést használja.

Dr. Kovács Zoltán jegyző az indítványok, javaslatok között

tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a tervező által

bemutatott multifunkciós közösségi ház tervei jelenleg

néhány ponton összeegyeztethetetlenek a Helyi Építési

Szabályzattal, s ezt a tényt állásfoglalásában az építési

hatóság is közölte. A Képviselőtestület felkérte tiszt−

ségviselőit, hogy az 5/2005. (IV.12.) önkormányzati ren−

delettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatának és

Szabályozási Tervének egyszerűsített eljárás keretében

történő módosítását készítsék elő annak érdekében, hogy a

tervezett Közösségi ház felépíthető legyen

Butta László polgármester ismertette a Képviselőtestülettel,

hogy érkezett egy ajánlat az önkormányzati tulajdonban lévő

Bányató haszonbérbe vételére. Az ajánlatból az derül ki,

hogy egy olyan vállalkozás szeretné a Bányatavat haszon−

bérbe venni, aki jelenleg is döntően halászattal, horgászattal

foglalkozik. A Képviselőtestület felhívta tisztségviselőit,

hogy a Bányató haszonbérlet útján történő hasznosításának

lehetőségét az önkormányzat weblapján 15 napon keresztül

tegyék közzé, valamint meghatározta a haszonbérletre

vonatkozó előzetes tárgyalások elveit.

Bekényi József képviselő úr javasolta a testületnek, hogy a

helyi események, rendezvények jó színvonalú megörökítése,

rögzítése céljából az Önkormányzat 2015. évi általános tar−

taléka terhére maximum 1,2 millió Ft előirányzatot biztosít−

sanak a helyi Kábel TV technikai színvonalának

fejlesztésére. A testület a javaslatot elfogadta és felkérte 

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
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HALÁLOZÁS
2015. szeptember

− Léport Ferencné 

(sz: Gergely Erzsébet, 1939.)

volt Tarcal Fő u. 137. sz. alatti lakos

elhunyt szeptember 3−án, 

− Ónodi Mária (sz: 1966.)

volt Tarcal Keresztúri u. 34. sz. alatti

lakos, elhunyt szeptember 12−én,

− Pavliscsák Barna (sz: 1955.) 

volt Tarcal, Ifjúsági ltp. 18/2.  sz. alatti

lakos, elhunyt szeptember 23−án, 

− Hugya Istvánné 

(sz: Kosárkó Ilona, 1939.)

volt Tarcal Zrínyi u. 46. sz. alatti lakos

elhunyt szeptember 30−án 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés
2015. szeptember

− Lukács Éva Judit és Tóth László nyíregyházi lakosok

szeptember 10−én

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés 
2015.  szeptember

− Vadászi Adrienn 2015.09.22

Szülei: Glonczi Adrienn, Vadászi Benjamin

− Lakatos Barnabás Dominik   2015.09.24

Szülei: Ónodi Dóra, Lakatos Barnabás

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról 
(Folytatás az első oldalról)

Szilágyi Péter képviselő urat, hogy nyújtson segítséget a technikai

eszközök kiválasztásában.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. szeptem−

ber 28−án rendkívüli  ülést tartott, melynek egyetlen napirendje

keretében a polgármester tájékoztatását meghallgatva felhatalmazta

polgármesterét, hogy a Svájci projekt keretében megvalósuló ivóvíz

minőség javító beruházás következő szakaszában az árfolyam külön−

bözetből adódó többlet támogatás felhasználásához elengedhetetlenül

szükséges önerő megszerzéséhez a pályázatot nyújtsa be, s egyidejű−

leg megbízta, hogy a módosított Partnerségi Megállapodást írja alá.

Az ülés végén a Képviselőtestület arról határozott, hogy az önkor−

mányzat 2015. évi költségvetése "egyéb szervek támogatása"

előirányzata terhére 20.000,− Ft támogatásban részesíti a szerencsi

Hegyalja Pedagógus Kórust.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi

Könyvtárban megtekinthetőek.

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos

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

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

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2015. NOVEMBER 20.

TARCALI  HÍREK

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 34.

(A RÉGI PÓKA ÓRÁ− ÉS

ÉKSZER ÜZLET HELYÉN)

Kedves vendégek!  

Az üzlet tovább üzemel új fodrásszal! 

Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján!
Árak: Pl. Férfi, gyerek vágás: 1000−Ft/Női

vágás+szárítás rövid haj: 2300−Ft/ közepes hajnál:

2500−Ft, hosszú: 2600 Ft/  

Szárítás rövid haj: 1400 Ft/közepes: 1600 Ft /stb.

Bejelentkezés:  Kóder Ágnes 06−20−952−3110 

VÁRUNK SOK SZERETETTEL!

Egyszer volt, hol

nem volt… Volt

egyszer egy angol

nagymama, aki,

látva a világégés

utáni állapotokat,

és megsajnálva a

borzalmakról mit

sem tehető gyer−

mekeket, összecsomagolta ajándékát egy cipősdobozba és elküldte

egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes

tettét százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipősdobozba

zárt szeretet áttör határokat, korokat, életszemléleteket és mozgalom−

má fejlődik.

Kedves Tarcaliak!

Szeretnénk itt, a településen belül egy kisebb 'Cipősdoboz mozgal−

mat' elindítani az önhibájukon kívül szorult helyzetben lévő családok

és gyermekek számára, hogy a hideg és a tél beköszöntével szomorú,

éhes, didergő gyerekek helyett, boldog és jóllakott lurkókat láthas−

sunk.

Nézzük meg, mennyi szeretet fér egy−egy cipősdobozba! 

Várunk játékot, édességet, élelmiszert, ruhaneműt (sapka, sál, kesz−

tyű, cipő, kabát, kisgyermekruha stb.)

Gyűjtés helyszíne: Hatputtonyos Borfalu
Kikelet Napköziotthonos Óvoda

Gyűjtés ideje: 2015. november 2−tól   2015. november 30−ig
Az összegyűjtött ajándékokat a Mikulás viszi el a családoknak.

"Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni.
Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább."

Antoine de Saint−Exupéry

Támogatásukat köszönjük!
Fidesz Tarcal
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"A MESE AZ KELL"

MESEMONDÓ 

VERSENY
Benedek Elek születésnapja, a

Népmese napja alkalmából mese−

mondó versenyt rendeztünk. 

Tarcal Község Önkormányzata

közművelődési feladatellátásában dolgozókkal közösen idén második

alkalommal hirdettük meg óvodásoknak és kisiskolásoknak mese−

mondó versenyünket. A megmérettetésre három korcsoportban vár−

tuk a tarcali gyermekek jelentkezését. Az  óvodások (I.) és az

általános iskola 1.−2. osztályosai (II.) szabadon választott mesét

mondhattak el. Előzetes feladat volt legkedvesebb mesehősöm cím−

mel kép készítése.  A III. korcsoportosoknak,− 3.−4. osztályosoknak−

egy kötelező és egy szabadon választott mesét kell előadni. Kötelező

mese Benedek Elek: A tarcali vásár című története volt.

Gyermekek, s mi felnőttek is nagy izgalommal készültünk. A

gyerekek szülők és pedagógusok segítségével készültek az idei

versenyre is. Mi szervezők igyekeztünk kicsit megújulni külsőségek−

ben is. Titkóné Takács Mónika kulturális munkatárs remek

rajzkészségét kamatoztatva szép dekorációt −egy meseképet és a

verseny logóját− készítette el. Nagyné Sárkány Mónika kulturális

munkatárs szép és stílusos okleveleket szerkesztett. Adámyné Ilike

amatőr festő a legjobbaknak most is elkészítette üvegre festett meseil−

lusztrációját. Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonytól minden

versenyben részt vevő gyermek egyedi, névre szóló könyvjelzőt

kapott ez évben is.  A verseny zsűrije előtt 15 tarcali kisgyermek

mutatta meg előadókészségét. Kissné Pataky Lívia nyugalmazott

iskola igazgató, Guth Ferencné nyugalmazott óvodavezető és Drozda

Aranka kulturális menedzser (Kovács Anikó NMI B.A.Z. Megyei

irodájának helyettes vezetője betegség miatt nem tudta idén vállalni a

zsűri elnöki tisztet.) a zsűri tagjai  időnként ámulva, időnként

elégedett mosollyal hallgatta a gyerekeket.

Guth Ferencné Erzsike meg is jegyezte az értékelés, majd pedig a

díjkiosztás alkalmával is, hogy sokkal magasabb színvonalú volt az

idei verseny. Sokkal felkészültebbek, pontosabbak voltak a mesélők.

A helyezések megállapításánál csak apró finomságok döntöttek. 

Valamennyi gyermek emléklapot, NMI kitűzőt, egyedi könyvjelzőt

kapott. A helyezettek és különdíjasok szép és tartalmas mesekönyvet,

oklevelet vihettek haza.

A 2015. évi mesemondó verseny helyezettjei:

I. korcsoport − óvodások

I. Keresztes Márton−Hogy telt a gyerekkorom?

II. Mészáros Luca−A kis gömböc 

III. Mészáros Gergő− A három kismalac és a farkas

II. Korcsoport − 1.−2. osztályosok

I. Nagy Anita − Gyuri kakas és a gyík

II. Szabó Lilla − A szürke ló

III. Gulyás Zsanett − A halász és a nagyravágyó felesége    

III. korcsoport 3.−4. osztályosok

I.  Varga Petra − Sárkánymese

II. Fodor Kincső − A tök és a lencse

III. Angi Anna − Az okos lány 

Különdíj: Kiss Virginia − A bátor nyúl                                     D.A.

I. korcsoport helyezettjei

II. korcsoport helyezettjei

III. korcsoport helyezettjei

KOZMETIKA−MŰKÖRÖM
Kedves Vendégeink!

A Sport tér 4. szám alatti üzletünkben 

szeptember 29−től újra indult 

a KOZMETIKA és MŰKÖRÖM szolgáltatás!

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vendéget!

Időpont egyeztetés: Tóth Enikő kozmetikus−műkörmös

Tel.: 06−20/509−5300; 06−20/343−5549.

IINDULÁSI AKCIÓ: A MŰKÖRÖM FÉLÁRON

Ladomérszki

TEMETKEZÉS
3910 Tokaj−Tarcal, Rákóczi u. 30.

4465 Rakamaz, Temető u. 5.

3934 Tolcsva, Szabadság tér 13.

www.ladomerszkitemetkezes.hupont.hu

e−mail: megse@freemail.hu

ÉJJEL−NAPPALI ÜGYELET: 

06 20 393 0265; 06 20 546 1262
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2015. október 22. mérföldkő Tarcal életében. Adódik azonnal a

kérdés: Miért? A tarcali lakosok bizonyára tudják. Az idegenek

kevésbé. Mi helyi lakosok tudjuk, hogy ezen a napon került

átadásra a hónapok óta, pontosabban április vége óta egyre

ütemesebb iramban és egyre látványosabban kirajzolódó Áldó

Krisztus szoborhoz vezető sétány.

Reggel ködbe veszett a domb, ahová készülődtünk. Ennek

ellenére, mire az ünnepség kezdődött sok−sok helyi lakos, fel−

nőtt és gyermek; számtalan idegenből érkezett polgár tisztelte

meg jelenlétével az egyedi és immáron ismételhetetlen történést.

Osztás György és fia Osztás Tamás klarinét és szaxofon

művésztanárok kellemes dallamokkal invitálták feljebb és fel−

jebb a sétányon a  résztvevőket. 

A himnusz közös eléneklését követően Butta László

településünk polgármesterének beszéde következett, melyből

sok−sok információt hallhattunk a projektről, a megvalósulás

folyamatáról is.

Részlet a beszédből: 

"Köszöntöm körünkben a meghívásunkat elfogadó Soltész

Miklós urat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi−

Nemzetiségi és Civil társadalmi kapcsolatokért felelős

államtitkárt, Dr. Mengyi Roland urat, választókörzetünk ország−

gyűlési képviselőjét, Török Dezső urat a B. A. Z. megyei köz−

gyűlés elnökét, Dr. Kovács János urat, B.A.Z. megye főjegy−

zőjét, a jelen lévő járási kormányhivatalok vezetőit, a történelmi

egyházak vezetőit, polgármester asszonyokat, polgármester

urakat, valamint a sajtó képviselőit és minden kedves vendégün−

ket.

A mai nap egy csodálatos folyamat végeredménye.  

Sokan gondolják úgy, hogy vannak véletlenek, pedig nincsenek.

Én hiszek abban, hogy minden előre meg van írva. Az is, hogy

kivel, mikor és miért kell találkoznunk. A történet kezdete a

2014. májusi testületi ülésre vezethető vissza, amikor is

községünk részére egy felajánlás érkezett. 

Petró Attila a gávavencsellői Nyír−Márvány Kft. tulajdonosa,

felajánlotta településünknek az általa megálmodott, és szobrász

barátai által megvalósított Áldó Krisztus szobrot. A szobor öt

darab gránit tömbből áll, mely 8,5 m−es magasságával és közel

50 tonna súlyával Európa legnagyobb Jézust ábrázoló gránit

szobra. A felajánló mindössze annyit kért cserébe, hogy méltó

környezetet alakítsunk ki a műalkotás számára. Ezek után

érkezett a váratlan segítség. 

A Széchenyi Programiroda nonprofit Kft. és a Tokaj−Hegyalja

településeinek 27 önkormányzata, mint konzorcium pályázatot

nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014.

június 30−án támogatásban részesített. 

A projekt az ÉMOP − 2.1.1/F−14−2014−0001. azonosító számú "

kiemelt turisztikai attrakció és szolgáltatások fejlesztése" címen

került beadásra. A projekt megvalósítására a minisztérium

nevében eljáró NORDA Észak−Magyarországi regionális

fejlesztési ügynökség közhasznú nonprofit Kft. támogatási

szerződést kötött a konzorciummal. A támogatás összege 2,3

milliárd forint, amelyből településünk 75 millió forint vissza

nem térítendő támogatásban részesült. Az összeget a képviselő

testület 100 %−os támogatásával az Áldó Krisztus szoborhoz

vezető zarándok és panoráma sétány terveinek elkészítésére és

kivitelezésére fordítottuk. 2014. őszén az önkormányzat saját

dolgozóival és közmunkásaival elkészítette a szobor talapzatát. 

2015. március 25−én reggel 6 órakor indultunk Gávavencsellőre

a szoborért. A prügyi Mg. Zrt. elnöke, Rácz László úr 3 db 200

lóerő feletti vontató járművet ajánlott fel ingyenesen e nemes cél

érdekében. Köszönjük az önzetlen segítséget még egyszer elnök

úrnak és a szállításban közreműködő dolgozóknak. A Nyír−

Márvány Kft. telephelyén a felajánló család tagjai, de még a dol−

gozók közül is sokan megkönnyezték a szobor távozását. Nagy

kihívás volt a vontatók vezetőinek a gránit tömbök dombtetőre

szállítása. Szerencsére semmi gond nem történt, igazi mester−

munka volt. A Colas−Északkő Kőbánya vezetője, Cseh Zoltán

igazgató úr engedélyével a gránit tömbök kocsira rakását, és a

helyszínen az összeállítását a bánya 20 tonnás daruja végezte

óramű pontossággal. Délután fél háromkor már állt a szobor,

reméljük végső helyén. Köszönet az igazgató úrnak és Szaszák

László helyi darukezelőnek a segítségért. 

2015. április 15.−én Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya ünnepi

keretek között szentelte fel a szobrot. 

Vincze Attila tájtervező a Pagony tervező iroda vezetője

megtervezte a szoborhoz vezető sétányt és annak környezetét. A

kivitelezést pályázat útján a szerencsi székhelyű Szivárvány Kft.

nyerte el. A munkaterület átadása 2015. április 02−án történt

meg. A kivitelezőket az idei nyár nagy kihívás elé állította. Igaz

eső nem akadályozta a munkálatokat, de a hőségriadók nagyon

megnehezítették a munkát. Mégis a tervezett ütemben és

minőségben haladtak a munkálatok. Alvállalkozók is részt vet−

tek a kivitelezésben: a bitumenezett és kőszegéllyel ellátott

sétány Mika Gábor  vállalkozó nevéhez köthető, a beépítésre

került több, mint 700 fm földkábelt Dr. Barkóczi István a FUX

Zrt. vezérigazgatója ajánlotta fel térítésmentesen részünkre, a

villamossági szereléseket Pálinkás Árpád végezte, a parkosítást

Kedves Béla a bekecsi Silvestris  faiskola tulajdonosa és

munkatársai végezték.  Pontosan 18 db díszfát, 96 db gyümölcs−

fát, 1837 db cserjét, 1957 db évelőt és 3120 db virághagymát

ültettek el. A támfalak, a föld− és kőmunkák, a fából készült asz−

talok, padok, korlát, valamint a 130 fokból álló lépcsősor a

Szivárvány Kft. dolgozóinak keze munkáit dicsérik. Köszönjük

a Kft. vezetőjének Boros István úrnak, közvetlen beosztottjainak

Antal Sándor, Dragony József, Dombai László uraknak és vala−

mennyi dolgozónak, hogy úgy álltak ehhez a beruházáshoz,

mintha a sajátjuk lenne. Önök is megbizonyosodhatnak arról,

hogy a közös munka eredménye, túlzás nélkül mondhatom,

hogy csodálatos lett. 

Leginkább Széchenyi István gondolataival tudnám kifejezni,

ami itt történt; "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem

lehetetlen."

Ennek az idézetnek a szellemisége kell, hogy átjárja a borvidék

mind a 27 település vezetését, s ha összefogunk, akkor a kor−

mány segítségével  visszaemelhetjük a Tokaji−borvidéket méltó

helyére.  

Hiszem,  hogy  a  kormány  az  elkövetkező években is kiemelt

figyelmet   fordít  majd   a  közmunka  programokra,  amelynek  

(Folytatás az 5. oldalon)

Mérföldkő
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TÁMOP 3.1.4./C

pályázat

Innovatív iskola

Tarcalon

A Tarcali Klapka György Általános Iskola az "Innovatív iskola

Tarcalon" című TÁMOP 3.1.4−C pályázattal 12 000 000 Ft

támogatást nyert. A pályázat megvalósításának ideje 2015.

május 1−október 31. 

Az eltelt 6 hónap során tanítványaink különböző programokban

vehettek részt. A szigetbecsei tábor lakói a mai napig emlegetik

a tartalmas, igényes szabadidő eltöltését. Fontosnak tartjuk ta−

nulóink egészséges életmódra nevelését, támogattuk, hogy az

egészségnapokon az egészséges táplálkozással, a személyi

higiéniával, egészségmegőrzéssel, valamint a testmozgás

fontosságával megismerkedjenek. Pedagógus továbbképzés

keretében 4 kolléga bővítette ismereteit a konfliktuskezelés,

illetve mentálhigiénés területen. Sor került egy, az iskolai életet

bemutató film elkészítésére. A pályázati költségvetés lehetővé

tette különböző anyagok beszerzését, melyek a mindennapi

munkavégzéshez nélkülözhetetlenek: kézműves foglalkozások

lebonyolításához szükséges kartonok, festékek, stb., ter−

mészettudományos kísérletek végzéséhez kellékek, de 16 darab

kerékpár is beszerzésre került. Úgy véljük, sikerült

igényeinkhez és lehetőségeinkhez képest megfelelően és

felelősen felhasználni a vissza nem térítendő uniós támogatást.

Köszönjük, hiszen a pályázati támogatás nélkül a programok,

beszerzések, képzések nem valósulhattak volna meg.

Bártfainé Varga Györgyi projektmenedzser

Innovatív iskola Tarcalon

TÁMOP 3.1.4−C−14−2015−0515.

(Folytatás a 4. oldalról)
keretein belül sok minden más mellett ezt a több mint 6 hektáros

sétányt és környezetét is tudjuk majd ápolni, gondozni és rend−

ben tartani. A szobor és környezete lehetőséget nyújt az itt élők

és ide látogatók számára az elmélyülésre, lelki feltöltődésre és

arra, hogy a mai rohanó világban megálljunk egy pillanatra, s

aztán lelkileg megerősödve újult erővel végezzük feladatainkat. 

Remélem még sokszor ellátogatnak hozzánk Önök is család−

jaikkal, hogy meglátogassák az Áldó Krisztus szobrot, a sétányt,

a községünket és a Tokaj−Hegyaljai borvidéket."

Ezt követően − immáron ragyogó napsütésben − meghívott

vendégeink közül Soltész Miklós államtitkár úr és Dr. Mengyi

Roland képviselő úr,  szónokolt. Beszédükben a fejlesztés

térségben kifejtett hatásáról, a keresztény értékek fontosságáról

beszéltek.

A beszédeket követően Ardó Mária és Clementis Tamás a

Magyar Állami Operaház magánénekesei adtak  műsort.

Zongorán kísér Hegedűs Valér zongora − orgonaművész.

A szalagátvágást követően a jelenlévők meghívott

vendégeinkkel közösen megtekintették "Az Áldó Krisztushoz

vezető zarándok és panoráma sétányt". 

Képünkön balról jobbra  Soltész Miklós EMMI államtitkára,

Butta László Tarcal polgármestere, Török Dezső B.A.Z. megyei

közgyűlés elnöke, Dr. Mengyi Roland a térség országgyűlési

képviselője

Megújult Tarcal ravatalozója
Október első hétvégéjén került sor a megújult Keresztúri úti "új

temető" ravatalozójának átadó ünnepségére. Az megújult

létesítmény a "Tarcal Infrastrukturális fejlesztése 1." elnevezésű

projekt keretein belül a Tokaj−Hegyaljai borvidék települé−

seinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport terhére

Magyarország 2014 évi központi költségvetéséről szóló 2013.

évi CCXXX. Törvény által valósulhatott meg.

A vendégeket Butta László Tarcal község polgármestere

köszöntötte. Ezt követően beszédében az elmúlt években a

településen lezajlott fejlesztések felsorolását követően a legú−

jabb projektekről beszélt. A beruházás átadási ünnepségét jelen−

létével Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő és Dr.

Kovács János B.A.Z. megy főjegyzője is megtisztelte. 

A ravatalozó ökumenikus megáldása a történelmi egyházak tar−

cali egyházközségeinek képviselői közreműködésével történt

meg.

Ünnepi műsort a szerencsi Hegyalja Pedagógus Kórus  − Halász

Zsuzsa karnagy vezetésével adta. Egyházi valamint

komolyzenei repertoárjuk néhány szép darabját hallhattuk

remek prezentációban.

Az avató szalagot  Dr. Mengyi Roland képviselő úr,  Dr. Kovács

János főjegyző úr  valamint  Butta László polgármester úr vágta

át. 

Ezután valamennyi megjelent vendég megtekintette a már teljes

egészében megújult épületet.                  Fotó és szöveg: D. A. 
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"Orvosnak lenni hivatás, nem hivatal. Mi, akik nem

vagyunk orvosok, és betegek vagyunk, vagy legjobb eset−

ben is betegjelöltek − patientes in sp... Titokzatos kapcso−

latban vagyunk orvosunkkal. Egy darabig csak egy név ő,

egy kedves és becsült ismerős..."

(Kosztolányi Dezső)

Dr. Szőke Péter − háziorvos
− Tisztelt Doktor Úr! Az Európai Unió gazdasági−társadal−
mi téren kevésbé fejlett tagországaiban zajló átfogó
felzárkóztatási folyamatok egyik legfontosabb eleme a
hazánkat is kiemelten érintő egészségvédelmi szűrőpro−
gram, mely többek között arra is hivatott, hogy feltárja és
lehetőség szerint enyhítse a magyar lakosság egészségi
állapotának térségi és populációs egyenlőtlenségeit. E
2020−ig tartó vizsgálatsorozatnak az Ön szakmai tapaszta−
latai alapján melyek a legnagyobb hangsúlyt igénylő
részterületei?
− Magyarország sajnos élen áll a daganatos megbetegedések

előfordulásában, tüdődaganat

terén világelső. Az OEP is

ösztönzi az alapellátókat a

s z ű r ő v i z s g á l a t o k

kezdeményezésére. A daganatos

betegségek (tüdő−, emlő−, méh−

nyak−, bőr−, vastagbél−, prostata

daganat) mellett nagyon fontos

az elhízás megelőzése. A

Nemzetközi Egészségügyi

Szervezet az elhízás, és a

következményes cukorbetegség

miatt időnként világjárványról

beszél. A túlsúly a cukorbetegség mellett a szív−érrendszeri

megbetegedések fontos rizikófaktora is.

− A Borsod−Abaúj−Zemplén megyében található 16 járás
legkisebbike a 11 települést magában foglaló Tokaji. A
demográfiai helyzet analizálására szolgáló mutatók − nép−
sűrűség, öregedési index, vándorlási különbözet, ter−
mészetes fogyás és népességváltozás − kedvezőtlen irányú
alakulása adott területeken akár az ellátási körzetek
átstrukturálását is eredményezheti. Az elmúlt években
hogyan változott az Ön háziorvosi szolgálatához bejelen−
tkezettek létszáma és korcsoportonkénti megoszlása?
− 2010. június 1−től vagyok hivatalosan Tarcalon, akkor a

bejelentkezett lakosok létszáma 1103 volt a következő

elosztásban:0−4 év között 14, 5−14 év között 89, 15−34 év

között 279, 35−59 év között 428, 60 év fölött 293 fő.

Jelenleg 2015. októberben 1271 fő a bejelentkezettek

száma, 0−4 év között 32, 5−14 év között 177, 15−34 év

között 322, 35−59 év között 437, 60 év fölött 303 a létszám. 

− Tarcal egyik legszebb épülete a közelmúltban átadott új
orvosi rendelő, ahol a lakosok igényeinek megfelelően
kialakított rendelési idővel,  heti egy órás rendszerességű
tanácsadással és havonta egy alkalommal gyermekgyó−
gyász szakorvosi konzultációval várják a pácienseket. Az

országos átlaghoz viszonyítva hogyan jellemezné − a
pozitívumok és negatívumok megemlítésével − településünk
egészségügyi helyzetét? 
− A település egészségügyi helyzete szerintem átlagosnak

mondható a régióban. Ugyanazok a problémák, mint a

megye más kisebb településein, de Tarcal a környék

legszebb és legjobban fejlődő települése, és nem indult meg

a leépülés útján. Pozitívumként említeném a nem kötelező

védőoltások igénybevételének emelkedő számát,

negatívum a  majdnem minden évben előforduló hányásos−

hasmenéses Hepatitis fertőzés, mely a megfelelő hygieniá−

val megelőzhető lenne.

− Az egészségügyi feladatok ellátása terén a háziorvosi
praxis mellett nagyon fontos szerep hárul az egyes szakren−
delésekre, valamint a nem ritkán létfontosságú orvosi
ügyeletre is. A betegek mindig megtalálják a helyes utat,
vagy hozzám hasonlóan nekik is eszükbe jut a Vikidál Gyula
által is elénekelt: Te kit választanál? És milyen a hozzáál−
lásuk saját egészségükhöz? 

− Hivatalosan Tarcal a Tokaji

Szakrendelőhöz tartozik, de

Szerencs is fogadja a betegeket.

A szabad orvosválasztás miatt a

szakrendelésekre jelentkezők

azért mindig eljutnak a

megfelelő helyre, ha kell

magánutat választva is. 

Az orvosi ügyelet igénybevétele

már kényesebb kérdés.

Statisztika szerint a tokaji

ügyeletet igénybevevők száma

Tarcalon a legnagyobb. Sokszor

több napos, vagy akár hetes panasszal jelentkeznek, esetleg

hívják az Ügyeletet.  Sajnos még mindig sokan vannak

azok, akik nem teszik hozzá a saját részüket az egészségük

megőrzéséhez, vagy visszaszerzéséhez, mindent az

egészségügy oldjon meg.

A betegeknek is lennének kötelezettségei, csak ezt sokszor

elfelejtik. Az egészségügy feladata a megelőzés, ill. már

meglévő betegség esetén a kezelés, gyógyítás. A saját

egészségére mindenkinek magának kell vigyáznia.

− Az előttünk álló uniós pályázati ciklus és a már említett
átfogó egészségvédelmi szűrőprogram is 2020−ban véget
ér, a felzárkóztatás időszakát valami más fogja követni,
amiről még nem nagyon van elképzelésünk. Ön mit gondol,
öt év mire lesz elég az egészségügyben?
− Öt év szerintem kevés az egészségügy rendbetételére.

Több generációnak kell felnőnie ahhoz, hogy az egészség−

tudatosság hozzátartozzon a mindennapi élethez, változzon

a szemlélet, mert itt arra lenne a legnagyobb szükség. 

− Végezetül engedje meg, hogy Huszka Jenő és Fischer
Sándor: Szabadság, Szerelem című daljátékát hívjam segít−
ségül: "… Doktor Úr, a maga szíve sose fáj?"
− Dehogynem!                                                                   

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
november hónapban névnapjukat

ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

November 1.     Marianna
November 4. Károly 
November 5. Imre
November 11. Márton
November 13. Szilvia
November 19. Erzsébet
November 25. Katalin
November 30.  András

Novemberi ünnepeink
november 1.: Mindenszentek napja 
november 2.: Halottak napja 
november 3.: A Magyar Tudomány napja: 1825−ben ezen a napon

ajánlotta fel egyéves jövedelmét Széchenyi István gróf a Magyar

Tudós Társaság létesítésére. 

november 4.: Az emlékezés napja Magyarországon 
november 6.: Nemzetközi nap a környezet, háború és fegyveres kon−

fliktus során történő kifosztásának megelőzéséért 

november 7.: Októberi forradalom − oroszországi 1917−es októberi

orosz forradalom ("Nagy Októberi Szocialista Forradalom") (1917)

Rákellenes nap 
november 10. Nemzetközi ifjúsági világnap 
november 12.: Minőségügyi világnap 
a szociális akció nemzetközi napja 
november 13.: Cukorbetegek napja 
a Magyar Szentek emléknapja 
november 14.: Térinformatikai világnap 
november 16.: Tolerancia napja 
november 17.: Dohányzás elleni nap − Füstmentes nap − WHO  −
Budapest napja − 1873 Buda és Pest egyesítése  ekkortájt van a

Leonidák meteorraj láthatóságának csúcspontja 

november 20.: Ifjú Zenebarátok Világnapja 
a gyermekek jogainak világnapja, ezen a napon fogadta el az ENSZ

Közgyűlése a gyermekek jogairól szóló egyezményt 1989−ben 

november 21.: A Televíziózás nemzetközi napja 
A filozófia napja 
november 22.: A Magyar Közoktatás Napja 1991 óta.   

Szent Cecília napja: Szent Cecília a zenészek védőszentje 

november 25.: A magyar labdarúgás napja − londoni 6:3 1953 −

(MLSZ, 1993 óta) 

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja 
november 27.: A véradók napja Magyarországon (1988 óta), annak

emlékére, hogy először 1957. november 27−én adtak át kitüntetéseket

véradásért. 

A Nobel−díj alapításának napja 
november harmadik hete: A magyar népdal és népköltészet hete 
november utolsó péntekje: Nemzetközi Ne vásárolj semmit nap 

VIII. Aradi Vértanúk  Emlékfutás és

Csúcsfutás 
Ragyogó szép időben zajlott idén az immáron nyolcadik alkalommal

megrendezett futóversenyünk, melyet az Aradi vértanúk emlékére ren−

dezünk meg évről évre a Zöld Sportok Egyesületével közösen.  A Hősi

Halottak emlékművénél Titkó Eszter és Kincses Dorina

közreműködésével idéztük fel az Aradi tizenhárom vértanú alakját és

utolsó mondataikat. Ezután a Butta László polgármester és Kovács

Attila Gábor − a Zöld Sportok Clubja elnöke, többszörös Európa bajnok

Tájfutó− elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit. 

Idén 17 településről érkezett 35 fő versenyző vágott neki a két távnak.

A legfiatalabb 13, a legidősebb 59 éves volt. 

Rövid megemlékezés és koszorúzást követően először az egy kilo−

méteres távot tette meg  hét nevező. A hosszú távon (5.5 km) 29 fő

indult. A hagyományokhoz híven valamennyi futó és résztvevő kitűzőt

vehetett át a szervezőktől.  Gratulálunk a legjobbaknak!

VIII. Aradi Vértanúk Csúcsfutás Férfi abszolút 

befutási sorrendje 

1. HARSÁNYI TAMÁS (23 év) Nyékládháza 24.41 perc

2. BOGÁR JÁNOS (51) Fancsal  27.38 perc

3. HARSÁNYI ZSOLT (53)  Nyékládháza  28.38 perc

4. KOVÁCS LAJOS (29) Szorgalmatos 30.45 perc

5. SIHA BÁLINT (13) Tokaj 31.55 perc

6. KOSÁRKÓ ROLAND (26)  Tarcal 32.00 perc

VIII. Aradi Vértanúk Csúcsfutás  Női abszolút  

befutási sorrendje 

1. VARGA ILDIKÓ (55 év) Fancsal  39.19 perc 

2. TAMÁSNÉ HORNYÁK ÉVA (40) Mezőzombor 44 perc,  

3. SZENEFELD  EVELIN (30)  Tokaj 45 perc  

A női verseny 

érmesei

A férfiak élmezőnye

PROGRAMOK − RENDEZVÉNYEK
2015. NOVEMBER HÓNAPBAN

november 12. 10− 14 óráig VÉRADÁS 

16.30 óra VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE

Többszörös véradók és családok köszöntése

Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi út 4.

november 21.  IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 

65 év fölötti szépkorúak vendéglátással  egybekötött

műsoros estje.

november 27. 18 óra ADVENTI KONCERT a református

templomban   

Műsort ad: MÉSZÁROS JÁNOS ELEK magánénekes

november 29. 16 óra ADVENT I. vasárnapja 

Adventi Gyertyagyújtás − az AGORÁN 

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és

www.tarcal.hu oldalon.

További információ: 

Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01

A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a face−

book "Tarcal, a mézédes források földje"internetes oldalon.
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Az előző lapszámunk zárása óta a

Tarcal FC jól szerepel a megyei III.

Zemplén csoportban és a Magyar Kupa

megyei selejtezőjében egyaránt.

Eredmények: 
Bajnoki:

5. forduló: szeptember 27.

Kovácsvágás − Tarcal FC 2−4

G.: Szegedi M. (2), Szegedi K., Rácz.
6. forduló: október 4. 

Tarcal FC − Bodrogolaszi 3−0

A vendégek nem álltak ki. 
7. forduló: október 11.

Taktaharkány − Tarcal FC 2−4

G.: Szegedi M. (2), Szegedi K., Ónodi.
8. forduló: október 17.

Mikóháza − Tarcal FC 0−6

G.: Ónodi (3), Szegedi M. (2), Szegedi K.
9. forduló: október 25.

Tarcal FC − Ricse 4−2

G.: Szegedi M. (2), Ónodi, Rácz. 
A tabellán:

3. Tarcal FC  9   7   −   2   35−12   21

A tartalék tabella még szebb:

1. Tarcal FC   7   6   −   1  35−12   18

Magyar Kupa megyei selejtezőjében:

1. forduló: 

Tarcal FC − Kenézlő (megyei II.) 3−0

2. forduló: 

Tarcal FC − Tiszaladány (megyei II.) 6−1

S P O R T

Hetedik alkalommal került megrendezésre a  Senior

Országos Rapid Sakkverseny Tarcalon. A B.A.Z. Megyei

Sakkszövetség és Tarcal község Önkormányzatának közös

rendezésében és szervezésében zajlott a megmérettetés.

Két korcsoportban − 50 illetve 60 év felett − versengtek

október 4−én a sakk szerelmesei. A pénzdíjas agytornára 67

fő nevezett. A több versenyzőt hozzátartozója is elkísért. Ők

megtekintették kiállításainkat, ismerkedtek Tarcal

nevezetességeivel, borászataival. Az ország 21! különböző

településéről (Budapest, Kecskemét, Zsámbék, Debrecen

stb.) sőt külföldről, Szlovákiából is érkeztek sakktudorok. 

Hét fordulóban mérték össze szellemi erejüket a versenyzők. 

A pénzjutalom mellett finom borokat, bor−különlegességeket

is hazavihettek a helyezettek. A díjak átvétele után finom est−

ebéddel zárult a rendezvény.

A szellemi torna végeredménye:

"A"csoport − Senior  60 év fölött: 1. Lengyel Ferenc

Debreceni SE  2. Dőry Jenő IM Dunaharaszti MTK 3.

Hegedűs Rafael Mezőkövesdi SE

"B"csoport −50 év fölött: 1. Forgács József Hajdúszoboszló

SE ; 2. Kiss Pál IM SSASSE  3. Borsavölgyi Tamás FM

Hajdúszoboszlói SE; 

B.A.Z. Megyei Senior Rapid egyéni Bajnokság 
BAJNOK: I.  Hegedűs Rafael Mezőkövesdi SE II. hely:

Nagy Kálmán  Berentei Sakk −Kör SE ; III. hely: Turay

Gábor Edelény VSE

Különdíjak
Legjobb 2000 élőpont alatti: Turay Gábor Edelény VSE

Legidősebb induló: Szász Jenő EK. Sajószentpéter 

A rendezvény tarcali támogatói: Tarcal Község Önkor−

mányzata, Butta László polgármester járultak hozzá a

díjazáshoz. A 6 puttonyos Borfalu és a Napközi Konyha dol−

gozói munkájukkal járultak hozzá a rendezvény sikeres

lebonyolításához.

Részletes eredménylista a www.borsodchess.hu internetes

oldalon olvasható.                                                  DA

VII. Tarcali Aszú Kupa

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk Tarcal jó

szándékú lakosait.

Ideje: 2015. november 12−én 10−14 óráig

Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu 

Rákóczi út 4.

Kérjük hozza magával a személyi 

igazolványát vagy útlevelét 

vagy lakcímkártyáját, valamint  

a TAJ−kártyáját!

AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!

ADVENTI 

KONCERT

MÉSZÁROS JÁNOS ELEK 
a 2012−es Csillag Születik győztese,

magánénekes, 

Simándy József − és Szenes Iván  díjas tenor koncertje 

Ideje: 2015. november 27−én (péntek) 18 óra
Helye: Református Templom  − Tarcal, Siderius János utca 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 


