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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

február 11−én rendkívüli ülést tartott, melynek első napirend−

je Tarcal Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése el−

ső olvasatának megtárgyalása volt. A költségvetés első olva−

satát a Képviselőtestület megtárgyalta, az abban foglaltakkal

egyetértett, a költségvetést az elfogadáshoz szükséges végle−

gesítésre alkalmasnak tartotta, egyúttal felkérték az illetéke−

seket, hogy a legközelebbi ülésre véglegesítsék a 2015. évi

önkormányzati költségvetést.

A Képviselőtestület a második napirend keretében az önkor−

mányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö−

telezettségeit állapította meg. A Képviselőtestületnek a saját

bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyle−

teiből eredő fizetési kötelezettségeit − évente − legkésőbb a

költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani, az

adósságot keletkeztető ügyletek nagysága egyetlen évben

sem haladhatja meg a saját bevételeinek 50 %−át. A Képvise−

lőtestület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek há−

rom évre várható összegét jóváhagyta.

A harmadik napirendi pont közbeszerzési pályázat kiírása

volt a Kormány határozat szerinti támogatásból megvalósí−

tandó tervezési feladatok ellátására. 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében a képviselők

határoztak a Fő utca 67. szám alatti ingatlan tulajdonjogának

megszerzéséről. A jegyző tájékoztatta a Képviselőtestületet,

hogy az ingatlan az önkormányzat épületétől 2 háztömbnyire,

a település központjának egy szégyenfoltja, a tulajdonjog

megszerzését követően esztétikus homlokzatot kívánnak ki−

alakítani, az ingatlan pedig alkalmas lesz egy, a közfoglal−

koztatáshoz szükséges telephely létrehozására.

A továbbiakban képviselők megtárgyalták a helyi Polgárőr

Egyesület beadványát, s döntöttek a 6 puttonyos Borfalu térí−

tésmentes rendelkezésre bocsátásáról az egyesület jótékony−

sági báljára.

Az utolsó napirendi pontban a polgármester tájékoztatta a

képviselőket a Tokaj székhelyű Turisztikai Desztinációs Me−

nedzsment megkereséséről, melyben azt kérték, hogy a Kép−

viselőtestület gondolja át a TDM−be történő visszatérés lehe−

tőségét. A Képviselőtestület megkeresést tudomásul vette. 

Ezt követően a polgármester tájékoztatta a Képviselőtestüle−

tet a ZHK Nonprofit Kft. üléséről. A polgármester elmondta,

hogy az elmúlt év végén a Kft. közel 200 millió forintos kor−

mányzati támogatásban részesült, ugyanakkor a tulajdonos

önkormányzatok mintegy negyede befizette a 2014. évi la−

kossági hátralékot is, így biztosított, hogy a hulladékkezelési

közszolgáltatás 2015. első felében is zavartalanul működjön.

Az ülés legvégén képviselői közérdekű hozzászólások hang−

zottak el.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

február 24−én rendes ülést tartott, melynek első napirendje

keretében a képviselők a Klapka György Általános Iskola

2015. évi előzetes beiratkozási adatairól szóló tájékoztatott

hallgatták meg.

A Képviselőtestület a következő napirendje során az önkor−

mányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását

tárgyalta meg, a módosítást az év végi előirányzat változások

indokolták.

Az ülés harmadik napirendje Tarcal Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésének elfogadása volt. A képviselők a

2015. évi önkormányzati költségvetés tervezetét második al−

kalommal megtárgyalták és az első olvasat jóváhagyását kö−

vetően elkészített mellékletekkel, valamint az önkormányza−

ti foglalkoztatotti adatokat bemutató tájékoztatóval elfogad−

ták.

A képviselők a negyedik napirend keretében az önkormány−

zat 2015. évi közbeszerzési tervét fogadták el, mivel jogsza−

bály írja elő, hogy az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek

a költségvetési év elején, legkésőbb március 31−ig éves ösz−

szesített közbeszerzési tervet kell készíteni.

Az ülés következő napirendi pontja a Napköziotthonos Óvo−

da vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízás megtár−

gyalása volt. A Képviselőtestület úgy határozott, hogy kezde−

ményezi a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,

Konyha és Étkezde önkormányzati intézmény nevelőtestüle−

ténél, hogy véleményezze a jelenlegi intézményvezető ismé−

telt vezetői megbízását nyilvános pályázat kiírása nélkül.

Tóth Gyuláné vezetése alatt az intézmény szakmailag meg−

erősödött, Európai Uniós pályázat segítségével megújult. Az

intézményben folyó nevelő−oktató tevékenység a lefolytatott

szakmai vizsgálatok szerint is példamutatóan jó színvonalú.

A Képviselőtestület következő napirendje a szociális ellátá−

sokról szóló helyi rendelet elfogadása volt. A jegyző szóbeli

kiegészítésében elmondta, hogy azért egy új rendelet elfoga−

dására tesz javaslatot, mert míg korábban a szociális törvény 

csak bizonyos korlátok között engedett teret a helyi szabá−

lyozásnak,  addig  2015.  március  1−től  gyakorlatilag  teljes 

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

KEDVES OLVASÓINKNAK KELLEMES

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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HALÁLOZÁS
2015. FEBRUÁR

− Budai Bálint 

(szül.: 1957.) 

volt Tarcal, Haladás u. 1. sz. alatti

lakos, elhunyt február 4−én, 

− Lakatos Józsefné 

(szül: Takács Mária, 1926.)

volt Tarcal, Kossuth u. 14. sz. alatti

lakos, elhunyt február 10−én,

− Butta János (sz: 1932.)

volt Tarcal, Szondi u. 10. sz. alatti

lakos, elhunyt február 13−án.

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter

Andrásné  anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Tájékoztató  Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

az önkormányzat jogalkotási szabadsága, a korlátot mindössze a szociális

feladatokra rendelkezésre álló források jelentik.

Az indítványok, javaslatok napirend során a polgármester tájékoztatta a

képviselőket a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tag−

toborzó leveléről.

A továbbiakban a polgármester ismertette Dr. Zombor Gábor egészség−

ügyi államtitkár Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselőnek írt vá−

laszlevelét, amely a Tokaji Kistérség 9 települése fekvőbeteg gyógyinté−

zeti ellátásának megváltoztatása iránti kérelmére érkezett. A válaszlevél

arról ad számot, hogy folyik az egészségügy átszervezése, ezért az állam−

titkár úr türelmet kér az érintettektől.

A továbbiakban képviselői közérdekű kérdések, indítványok hangoztak

el, amelyekre a tisztségviselők a szükséges válaszokat megadták.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi Könyv−

tárban megtekinthetőek.

Házasságkötés   
Oláh József és Krajczár Mária tarcali lakosok 

február 27−én kötöttek házasságot.

Gratulálunk!

Balesetmegelőzési konferencia Tarcalon
A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedés−

rendészeti Osztálya Balesetmegelőzési Bizottsága kihelyezett ülést tar−

tott Tarcalon a 6 Puttonyos Borfaluban. Kiss Csaba r.alezredes, osztály−

vezető, az ORFK−OBB főtitkára tájékoztatta a megjelent  megyei és

kistérségek kapitányságainak vezetőit, osztályveztőit az országos hely−

zetről, feladatokról, elvárásokról a balesetmegelőzés terén. Dr.

Lovassyné Németh Mária rendőralezredes, MBB titkár előadásában is−

mertette a Magyar Országgyűlés 2004−ben elfogadott határozatának

megfelelő megyei programot, mely a  "Magyar Közlekedéspolitika

2003−2015"országos programra épül. Ismertette a 2014. évig elért ered−

ményeket, mely nagyon pozitív tendenciát mutat.

Elmondta, hogy tovább csökkent a személysérüléses közúti balesetek

száma, 1034−ről 678−ra (−34,4 %),

− a balesetben meghalt személyek számának csökkenési folyamata pe−

dig mindössze 0,1 %−kal emelkedett 2014−ben, vagyis 2001−hez képest

49 %−os csökkenést jelent, a 2013. évi 49,1 %−kal szemben.

Ezután a 2015. évi konkrét célkitűzéseit ismertette: 

− Megyénkben a halálos áldozatok száma ne haladja meg a 25 főt. 

− Az ittasan okozott baleseteknek az összes személyi sérüléses közúti

baleseten belüli aránya közelítse a 10%−ot (csökkenjen 10 % alá).

− A biztonsági öv használati arány elérje a 90 %−ot.

Ezután ismertette a feladattervet: 

− sebességellenőrzés, "sorozatmérés"; 

− célirányos ellenőrzések, melyek az ittas, illetve bódult állapotú  jármű−

vezetők kiszűrésére irányulnak; 

− a frekventált időpontokban továbbra is kiemelt feladat a gyalogos−át−

kelőhelyek, azok környékének ellenőrzése lakott területen kívül és be−

lül egyaránt; 

− a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos közlekedése érdekében ak−

tív felvilágosító és propaganda tevékenység (médiakampány), valamint

az ehhez kapcsolódó közúti célellenőrzések; 

− a tehergépjárművek fokozott és rendszeres ellenőrzése. 

Kitért két fő problémára, a ittas gépjárművezetésre és a kerékpárosok

alkoholfogyasztására. 

Végül konkrét feladatként jelölte meg, hogy folytatni kell a lehetséges

stratégiai partnerek felkutatását; lakossági fórumok szervezését; kerék−

páros egyesületek bevonását a preventív tevékenységbe.

Ezt követően Görcsös Lajos r. alezredes tartott tájékoztatót a Szerencsi

Területi Balesetmegeleőzési Bizottság 2010−2014−évi munkájáról. A

Szerencsi Rendőrkapitányság B.A.Z. megye területének 11,5 %−a 836,8

km2. 3 város (Szerencs, Tokaj, Abaújszántó) és 29 község közel 63.000

lakosa tartozik a hatáskörébe. 611 km közút (272 közútkezelői, 339 ön−

kormányzati fenntartású), 3 főútvonal (37, 38, 39 számú) és 21 "4

számjegyű" egyéb közút ellenőrzését látják el. Ismertette a

balesetmegelőzés általános eszközeinek a konkrét megvaló−

sulását, melyeket fotókkal is szemléltetett. Diákok a kapi−

tányságon, részvétel a települési nagyrendezvényeken, ver−

senyek szervezése, stb..

Kiemelt céljaik: Következetes rendőri jelenlét és ellenőrzés

kiemelt figyelemmel a sebességtúllépés megelőzésére illetve

az ittas járművezetők kiszűrésére.

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az iskolák kör−

nyékének fokozott ellenőrzése és az iskolákban folytatott

megelőzési tevékenységünk kiszélesítése az iskolarendőrök

bevonásával.

A lakosság helyes közlekedésre nevelése érdekében baleset−

megelőzési rendezvények megtartása illetve a megelőzés ér−

dekében a média széles körű bevonása.

A tanácskozás munkaebéddel zárult. Ezt követően települé−

sünkkel ismerkedtek vendégeink a helytörténeti gyűjtemény

megtekintésével valamint Tarcal központjában tett rövid sé−

tával.      

D A
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Egy figyelemre méltó, sokoldalú 

növény, a csicsóka 
Az "Újvilágból", Amerikából került 1605−ben

Franciaországba a csicsóka (Helianthus tuberosus L.), mely

azután gyorsan elterjedt az "öreg Kontinensen", Európában

is.

Ez a fészkes virágzatú növény az őshazájában nagy

szerepet játszott az indiánok étkezésében. Évelő, a földben

áttelel és újra hajt, a gumója 5−6 cm vastag és 6−9 cm

hosszú. A föld felszíne alatt a gyökértörzse meg−

vastagodása után gumókat nevel. Az oldalgyökerekből a

talaj felszíni rétegében kifejleszti a hajszálgyökereit, és

ezzel minden, a területén lévő növénytől elvonja a tápa−

nyagot. A gyakorlati tapasztalatok is igazolták, hogy még a

tarackot is megfojtja a csicsóka. A gyökérzete 2−3 méter

mélyre is lehatol a talajban. A növekedése erőteljes, a ma−

gassága elérheti a 2−3 métert is. A virágait nyár végén vagy

késő ősszel hozza, és azok korán reggel nyílnak.

Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is eredménye−

sen termeszthető. A gumója 8−10 Celsius fokú hőmérsék−

leten sarjad, s a fejlődése a nyári nagy melegben sem áll

meg. A fényigénye közepes, szárazságtűrő, gyenge

minőségű homokon és szikeseken is termeszthető öntözés

nélkül. Igénytelensége miatt hazánkban minden fizikai

talajtípuson termeszthető. A gumófejlődésére kedvező a

laza homoktalaj, nagy terméshozamot leginkább a

homokos vályogtalajokon érhetünk el vele.

Felhasználása több irányú:

Szárát és gumóját állati takarmányként felhasználják. A

gumó fontos és értékes alapanyag az élelmezésben, sok−

féleképpen elkészíthető (fagyasztható, savanyítható). Ipari

feldolgozással fruktóz     "csicsókaméz" is előállítható,

jóval egyszerűbb eljárással, mint pl. ami a cukorrépánál

alkalmazott. Nagy előnye, hogy az élelmezésben és az

édesítésben a cukorbetegek is fogyaszthatják.

Forrás és további információk termesztés tehnoló−

giájáról, fajtáiról:

Dr. Köhler Mihály

ny. főmunkatárs

c. egyetemi docens

(20) 932−02−92

Inyenc csicsóka 
1 kg csicsóka gumó, 1 dl olívaolaj,

tengeri só, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl tejszín, 10 dkg reszelt

füstölt sajt

Elkészítés: A csicsókát vízzel és kefével megtisztítjuk,

lesikáljuk (nem hámozzuk). Hosszanti irányban vékony

szeletekre vágjuk.Tepsibe tesszük, sózzuk ízlés szerint,

meglocsoljuk az olívával. Rászórjuk az apróra vágott

fokhagymát. Jól összekeverjük. Ráöntjük a tejszínt,

megszórjuk a reszelt sajttal. Forró süt?ben kb. 20 perc alatt

puhára sütjük.

Akkor jó, mikor a sajt megpirul. Gyors vacsorának nagyon

finom. Vagy bármilyen húsféléhez köretként tálaljuk.

Hétről hétre
A Tarcali Díszítőművészeti Kör tagjai hétről hétre találkoz−

nak a könyvtárban. Az asszonyok elhozzák az éppen készülő

kézimunkáikat. Megbeszélik az esetleges nehézségeket, sőt jó

tanáccsal is szolgálnak. Sallainé Ádám Erzsike a szak−

körvezetői munka mellett  a kézimunka kiállítás ügyeletébe is

besegített. A vendégeknek örömmel mutatja a gyönyörűséges

úri hímzéssel készült kézimunkákat, használati tárgyakat.

Képem  a jó hangulatú  együtt munkálkodás egy pillanatát

örökítette meg.

Sosem késő
Az álmok valóra váltak Adámyné Ilike életében. Legalábbis

kettő. Megvalósult önálló kiállítása. A tárlat megnyitóján pedig

kedvenc hangszeres zenésze, Kegye János pánsípművész adott

koncertet. A műsorban a hölgyeket is köszöntötte a művész egy

gyönyörű zeneszámmal, mely közben Megyeri Sándor mondott

verset. Butta László polgármester köszöntőjét követően

Szemrákné Tóth Valéria művésztanár mondta el osztálytársa

életútját, mutatta be a kiállítás anyagát. Drozda Aranka, a meg−

nyitó háziasszonya, rövid interjú keretében igyekezett megis−

mertetni az alkotót, a pályakezdését, a válsztott technikát, a

témaválasztását.  Sok tarcali és idegenből érkezett vendég

tisztelte meg jelenlétével Adámy Józsefné Szűcs Ilona első

alkotói kiállításmegnyitóját. 

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 Nyom−

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2015. ÁPRILIS  20.

TARCALI HÍREK
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Tiszteld a múltat...

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a

jövőn!" Széchenyi István gondolatával köszöntöttem az ün−

neplőket az 1848/49−es forradalom és szabadságharc 167. év−

fordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésünkön.

Díszvendégünk Dr. Mengyi roland országgyűlési képviselő

úr volt. A bevezetőt követően a helyi Kikelet

Napköziotthonos Óvoda Fecske és Méhecske csoport nagy−

csoportosai valamint a Őzike csoport középső csoportosai

műsora következett. A látványos, sokszínű szép előadást Ja−

kab Tímea, Hajduné Volf Krisztina és Szívós Józsefné óvo−

dapedagógusok állították színpadra. E jeles alkalomra készül−

tek el a gyermekek által viselt ruhák, jelmezek.

Az ünnepi beszédet Nyusti Sándorné magyar−történelem −

angol szakos tanárnő mondta. A történelmi tények mellett a

ma emberének szóló üzenetet is megfogalmazta.

Ezután a Klapka György Általános Iskola 7. osztályos tanu−

lói irodalmi összeállítása következett, melyet Nyusti

Sándorné tanárnő állított össze. Szép versmondással tolmá−

csolták híres költőink versben megfogalmazott gondolatait.

Osztás Tamás és Viktória művésztanárok szívünknek−lel−

künknek oly kedves ünnepi dallamokkal zárta a Borfaluban

rendezett műsort.

Fáklyás vonulással mentünk el az 1848−as emlékoszlophoz,

ahol Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr mondott

beszédet, majd koszorút helyezett el Butta László polgármes−

ter úrral közösen. Végül a történelmi egyházak helyi képvise−

lői − főtisztelendő Polyák Péter parókus atya és nagytisztele−

tű Kovács Attila református lelkész;  a civil szervezetek kép−

viseletében Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony, a

Tarcal Jövőjéért Közalapítvány elnöke és Lovász László pol−

gárőr parancsnok helyezték el az emlékezés koszorúit.

Köszönöm valamennyi közreműködő és segítő munkáját,

mellyel hozzájárult a rendezvény siekres lebonyolításához.

A tarcali Klapka Iskola ünnepe
A tarcali általános iskolások a március 15−i nemzeti ünnepet

a Borfalu konferencia termében tartották. Nyusti Sándorné

tanárnő 7. osztályos diákjait készítette fel nemzeti ünnepünk

méltó megünneplésre. Az iskola valamennyi tanulója és

pedagógusa ünneplőbe öltözve, kokárdával a szívük fölött

hallgatták végig a 7−sek műsorát. Gyönyörűen előadott

verseket hallhattunk, melyek kiválóan illeszkedtek  a '48−as

eseményeket felidéző prózai szövegkörnyezetbe. Kossuth

nóta és a Nemzeti dal egyedi, régi feldolgozása jól illett az

előadásba. 

Az átélés, a stressz még a könnyet is kicsalta az előadók

szeméből. Köszönjük az átéléssel előadott szép műsort. 

DA

Osztás Tamás és  felesége

Viktória művész tanárok 

Nyusti Sándorné 

ünnepi beszéd közben
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A farsangi télbúcsúztatás után mindig nagyon várjuk a jó

időt. A március ezen az éven nem tréfált meg minket hóesés−

sel, így mondhatjuk időben érkezett a tavasz. A természet

ébredése, a kikelet, a napközi jó idő jobb hangulatot, szabad−

ba vágyást hoz az embereknek, így kisgyermekeinknek is. 

A márciusi ünnepkörünk sétákhoz, kirándulásokhoz kapc−

solódik. Az egész óvodát érintő, első közös ünnepünk:

MÁRCIUS 15−e volt.

Az, hogy Magyarország a mi hazánk, magyarul beszélünk,

magyar emberek vagyunk, itt élünk és Magyarországon kívül

is élnek magyar emberek, mely a hazafiasságra nevelésben

fontos szerepet játszik. Az óvodában ennek az érzésnek az

alapjait ültetjük el.

Március 13−án, pénteken, az óvoda 4 csoportjával megláto−

gattuk a községünkben található 1848−49es hősi emlékművet.

A megelőző napokban minden csoport készült erre a napra.

Nemzeti színű zászlót és tulipánt ragasztottak az őzike és

nyuszi csoportosok. A fecske csoportosok papírhuszárt

színeztek, a méhecske csoportban a kisfiúk papírcsákót, a

kislányok pártát díszítettek. A közös ünneplés mindig nagy

várakozással és örömmel tölti el óvodásainkat, így 13−án

kokárdával a kabátjukon az előre elkészített jelképes

eszközökkel vonultunk az emlékűmhöz. Közös és csopor−

tonkénti versmondással, énekléssel ünnepeltünk, majd

tovább sétálva koszorút helyeztünk el a Klapka téren, ahol az

önkormányzat állított emléktáblát a hősöknek. 

Március 15−én vasárnap, a községi ünnepségre is műsorral

készült az óvoda három nagyobb csoportja: ŐZIKÉK /Jakab

Tímea/ MÉHECSKÉK /Hajdúné Volf Krisztina/ FECSKÉK

/Szívós Józsefné/ irányításával. 

Ennek a hónapnak egy másik közös ünnepe a Víz világnapja:

március 22−e

Ez alkalomból egész héten elkészítő csoporttevékenységet

folytatunk a gyermekekkel. A foglalkozásokon kísérleteket

végzünk a vízzel, tudatosítjuk a víznek, mint az élet egyik

lételemének fontosságát. Beszélgetünk a vizeink eredetéről,

fajtáiról a tiszta víz és szennyezett víz környezetre gyakorolt

hatásairól, az emberek, az állatok és a növények vízszüksé−

gletéről. 

A szóbeli tudásgyarapítást mesehallgatással, versmondással

ének és dalos játékok gyakorlásával, képeskönyvek, videók

nézegetésével sajátíttatják el az óvónénik. Természetesen

nem marad el a gyermekek tevékenykedése sem. Képeket

gyűjtenek, nyírnak, ragasztanak, hajókat, tutajokat építenek.

A vizi világgal kapcsolatos szép festményeket alkotnak, haj−

togatnak, akváriumot készítenek. Ezek a munkák díszítik a

csopotjaink előszobáit és a közös aulánkat is. A gyermekein−

ket reggel óvodába hozó, vagy délután gyermekeiket haza−

vivő szülők gyönyörködhetnek ezen munkában. Ezt a tartal−

mas alkotó hetet hagyományőrzően, egy közös, gyalogtúrás

kirándulással zárjuk. A településünkön lévő túristák által is

nagyon kedvelt bányatavat látogatjuk meg óvodásainkkal az

óvodapedagógusok és dajkanénik kíséretével. Immár har−

madszor is nagy élménnyel tértünk haza. 

Hunyor Lajosné 

óvodapedagógus

Óvodai hírek  −  Márciusi Ünnepek

Ünnepeltek az ovisok Tarcalon
A tarcali Kikelet Napköziotthonos Bölcsőde és Óvoda aprósá−

gai idén is az 1848−as emlékoszlopnál tartották megemlékezé−

süket. Kicsik és nagyok zászlókkal, huszár−bábokkal, nemze−

ti színű tulipánnal, csákóba és pártába öltözve, kabátjukat ko−

kárdával ékesítve érkeztek a megemlékezés helyszínére. Min−

den csoport kis műsort adott elő, melyet a többiek figyelem−

mel hallgattak. Öröm

volt hallgatni a Kossuth

nótát, a Nemzeti dalt, a

sok−sok verset, éneket a

kicsinyek előadásában.

A főútvonalon elhaladó

autók lassítottak látván

a csöppségeket. A helyi

lakosok  a Posta, a Ta−

karékszövetkezet előtt,

közeledve a járdán

megálltak és hallgatták

a kicsinyek előadásátát.

Meghatódva indultak

tovább a műsor végén.

Kimondatlanul is lát−

szott az arcokon: A mi óvodánk nem gyermekmegőrző, itt ta−

nulnak, fejlődnek a gyermekek.

Köszönjük Óvónénik! A Klapka térre sétáltak át a gyerekek,

ahol Klapka tábornok emléktáblájára koszorút is helyeztek.

Mindkét helyszínt a magukkal hozott zászlókkal, huszárokkal

és tulipánokkal díszítették. 
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"Vannak nemzetközi nyelvek − például a pénz"
(Bajor Imre)

Harasztosi Mihályné  −  elnök−ügyvezető 

Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet
− Tisztelt Elnök Asszony! A Tarcal és Vidéke Takarékszövetkezet,
a Taktaharkány és Vidéke Takarékszövetkezetek, valamint a
Tállya és Vidéke Takarékszövetkezet 1999. május 31−i fúziójával
létrejött, az Ön vezetésével működő Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet jelenleg 14 szövetkezeti hitelintézeti fiókkal
rendelkezik a környező településeken. A megalakulás/átalakulás
még jóval a 2008−as globális pénzügyi mélyrepülést megelőző
időszakban történt. Hogyan élték meg a válság időszakát? Nem
tudom, helyes−e a múlt idő?
− A válságot mi egy−két év után kezdtük érezni, amikor kifogy−

tak a tartalékok, egyre másra szűntek meg a munkahelyek és a

rokkantsági nyugdíjak. A 13 településen működő

kirendeltségeink eltérő eredményekkel zárják az

utóbbi évek gazdálkodását. Sajnos még nem

vagyunk túl a nehézségeken, de optimisták

vagyunk és tudjuk, hogy a hét szűk esztendő lassan

letelik.

− Az MNB által engedélyezett főbb banki
tevékenységek és a kapcsolódó szolgáltatások közül
melyek képviselik jelenleg bankfiókjaikban a
húzóágazatot? Az elmúlt 15 évben mi az, ami gyök−
eresen megváltozott környékünkön a bankszektor−
ban?
− A takarékos ügyfeleink bizalmának köszönhetően

hitelintézetünk mindig a betétgyűjtésben, forrásbőségben volt a

legerősebb. Az elmúlt évek alatt a hagyományos betétek lassan

átalakultak a korszerűbb számlabetétek különböző időre lekö−

thető formáira. A hitelkihelyezés terén a lakossági hitelek aránya

77 %, amelynek nagy része fogyasztási hitel, a vállalkozások 23

%−os részarányával sajnos nem lehetünk elégedettek, optimális

esetben a fele−fele arány lenne elvárható. A vállalkozások

részére történő hitelezés főleg a pályázati pénzek és a területa−

lapú támogatások megelőlegezését segíti. Sajnos a beruházási és

egyéb fejlesztési projektek még mindig kevés igényt jelentenek,

pedig a gazdasági fellendülés, és a munkahelyteremtés reménye

ebben rejtőzik.

− Sláger termékünk lett az értékpapír (kincstárjegy,
államkötvények és befektetési jegyek) értékesítése a Takarékbank
Zrt. ügynökeként.
− A bankszektorban az elmúlt 15 évben nagy újdonság volt a

deviza alapú hitelek nyújtása. Ma már tudjuk, hogy nem volt egy

sikertermék sem az ügyfeleknek, sem a bankoknak. Hála

Istennek mi kimaradtunk ebből, pedig minden engedélyt besz−

ereztünk a bevezetésére, de valami visszatartott, valahol sántított

ez a "profitszerző termék". Így nem lett nagy nyereségünk, de

most a hátrányait sem kell viselni.

A szövetkezeti hitelintézetek életében az elmúlt pár év hozott

nagy változásokat, ezzel tele volt a média. Mi is átestünk külön−

böző szervek által végzett ellenőrzéseken és átvilágításokon,

amelynek az lett az eredménye, hogy felvételt nyertünk a

Takarékszövetkezetek Garanciaközösségébe. E közösség a min−

denkori biztonságos és átlátható hitelintézeti működést, valamint

az itt elhelyezett betétek 100 %−os védelmét jelenti. Sajnos rossz

érzéssel hallgattuk azokat a bejelentéseket és intézkedéseket,

amelyeket egyes takarékszövetkezetek átvilágítása során a

Felügyelet elrendelt.

− Hétköznapjainkat, melyek egyébként sem nevezhetőek fel−
hőtlennek − mondhatni − egyre gyakrabban sújtják váratlanul fel−
bukkanó pénzügyi viharok. Önök − akik már évtizedek óta ebben
a szférában dolgoznak − érzékelhetik−e bárminemű előszelét
ezeknek a csapásoknak?
− A pénzügyi viharoknak reméljük, hogy vége van! Sokat lehet

abból tanulni, ha egy bank magasabb kamatot ígér a betétekért,

akkor ott valami probléma van. Nálunk is megkérdezik egy−egy

esetben, hogy ott miért annyi a kamat. Mi csak óvatosságra kér−

jük a betéteseket, érdeklődjenek és gondolkodjanak el azon,

hogy hogyan tudja kigazdálkodni az átlagtól magasabb kamatot

az a pénzintézet. Eddig még mindig ez volt az előjele a már fel−

számolt hitelintézetek "bedőlésének". Néha van információnk is

erről, de ezt nem használhatjuk fel.

− Köztudott, hogy a fenti idézet szerzője is a devizahitelesek
táborát gyarapította, azonban ez a mondata nagy−
on találó. (úgy gondolom) Az idegenforgalom
mértéke a hazai valuta iránti keresletet érezhetően
tudja alakítani, ezen keresztül pedig az árfolyamot,
ami a pénz nemzetközi nyelvének valós kife−
jeződése. Az Önök − többnyire kisebb településeken
elhelyezkedő − bankfiókjaiban mekkora erre a szol−
gáltatásra az igény?
− A valutaváltási tevékenységet felváltotta az

ATM. A külföldi turisták is forinthoz juthatnak,

mivel szinte mindenki rendelkezik bankkártyával.

Erre alkalmas a VISA, a MasterCard és az ATM−

eken elhelyezett matricákkal jelzett kártyák.

Tarcalon sok külföldi használja az ATM−et, ez olc−

sóbb is, mint a valuta, mert az átváltás deviza árfolyamon kerül

felszámításra.  

− Gazdálkodási körülményeiket − mint országunkban általában −
"jelentős mértékben meghatározzák az EU források fel−
használásán alapuló állami beruházások, illetve a növekedési
hitelprogram által finanszírozott KKV beruházások" − olvasható
a 2013. évi üzleti jelentésükben. Változott−e valami 2014−ben, és
milyen prognózist lehet felállítani erre az évre?
− A növekedési hitelprogram keretén belül hitelintézetünk is

finanszírozta a KKV−k igényeit.  Többnyire hitelkiváltásra, éven

belüli forgóeszköz vásárlási hitelre, illetve területalapú támo−

gatások megelőlegezésére. Az hatna a legjobban az ország gaz−

dasági fejlődésére és a településeink növekedésére, munkale−

hetőségére, ha ezeket a pénzeket termelő beruházásokra használ−

nák a vállalkozások.

− A Buda−Cash Brókerháznál és a Quaestor Csoportnál történt
visszaélések hatására szükségszerűnek tartja−e, hogy változtas−
sanak eddigi − belső tőkeellátottságukra irányuló − kockázati
stratégiájukon? Ha igen, milyen vonatkozásban?
− Mi eddig is óvatos, kicsit konzervatív pénzpolitikát folytattunk.

A felhalmozott tőkénk biztonságos működést biztosít, tőke−

megfelelési mutatónk mindig átlagon felüli volt. Amennyiben

egy nagy vállalkozás, magasabb összegű hiteligénnyel jelen−

tkezik, akkor a központi bankunkkal, a Takarékbank Zrt.−vel

konzorciumban bármilyen hiteligényt tudunk teljesíteni. 

A jegyzett tőkénk növeléséhez és csökkentéséhez a Felügyelet, a

Takarékbank Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank engedélye szük−

séges, de a belső változásokról is jelentési kötelezettségünk van.

Tehát külső befektető részjegy vásárlására az alapszabályunk

sem ad lehetőséget.   
Erdélyi István  

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
ÁPRILIS hónapban  

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

Április   3. Richárd
Április 10. Zsolt
Április 12. Gyula
Április 14. Tibor
Április 20. Tivadar
Április 23. Béla
Április 27. Zita

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK A  

TARCALI RÓMAI  KATOLIKUS

TEMPLOMBAN 2015.

március 29. Virágvasárnap: 11.30 óra

április 2. Nagycsütörtök: 16.00 óra

április 3. Nagypéntek: 16.00  óra

április 4. Nagyszombat: 16.00 óra

április 5. Húsvétvasárnap

− 7.00 óra: Ételmegáldás

− 11.30 óra : Szentmise

április 6. Húsvét hétfő: 11.30 óra

Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván 

Szűcs Zoltán plébános

és a Tarcali Római Katolikus Egyházközség!

Programok − rendezvények − események 

Tarcal 
március 6− április 6−ig Sosem késő...
Adámyné Szűcs Ilike képzőművészeti kiállítása

Helye: Tarcal −  Borfalu 

Nyitva: h−p.: 8−16 óráig; sz: 14−17 óráig

április 1. 14−17 óráig  ÜNNEPVÁRÓ − HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ
Tojásfa díszítés előkészítése

Helye: Tarcal − Borfalu  Rákóczi u. 4.

Ajándékok, ablak és ajtó díszek készítése, tojás festés és

díszítés. 

Húsvéti ételek készítése, kóstolása.  Receptek cseréje.

Segítünk, hogy szebb legyen a húsvétod!

(A tojásfestéshez, díszítéshez kérjük hozz kifújt v. főtt

tojást.) 

április  02. 09 "Tokaji borok a mikroorganizmusok
tükrében" című konferenciára.

A konferencia ingyenes, de kérjük részvételi szándékát

az info@tarcalkutato.hu email címen jelezze! 

Helye: Tarcal − Borfalu  Rákóczi u. 4.

április 2. 15 óra    TOJÁSFA DÍSZÍTÉS
Helye: Agora park (ABC melletti tér)                    

Aki fel szeretné tenni az általa készített v. felajánlott

hímes tojást, legkésőbb ebben az  időszakban hozza el

azokat! KÖSZÖNJÜK!
április 10. 17 óra  Képzőművészeti és fotókiállítás
megnyitó 

Farkas László (Tarcal) és a Bodrogkeresztúri Fotó Klub

közös tárlata

Helye: Tarcal −  Borfalu 

április 11. 17 óra Költészet Napja − Irodalmi est
Karinty−est − Irodalmi Fonó − Miskolc − művészeinek

előadása   Helye: Tarcal −  Borfalu 

április 13., 20. 27. 14 −16 óra Díszítőművészeti kör
foglalkozásai
Helye: Községi Könyvtár  Tarcal Árpád út 1.

április 15. 17 óra Tarcalra látogat Dr. Ternyák Csaba
érsek úr, aki  rövid ünnepség keretében megáldja  a

római katolikus egyházközség új közösségi és szálláshe−

lyét 

április 22. 15−17 óráig  Kreatív Klub Készülődés anyák

napjára 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

ÁPRILISI ÜNNEPEK, JELES NAPOK
Április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja. Munkára nem alkalmas, mert a

néphit szerint nem lesz eredményes.

Április 4. Juhász Gyula születésnapja 1883

Kőrösi Csoma Sándor születésnapja 1784.

Április 5. Őrkény István születésnapja 1912.

Április 5.: Húsvét vasárnap. A kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus

feltámadását ünnepli.  Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt

piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női

munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az

állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti szertartásokhoz kapc−

solódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a

templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki.

A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészsége−

sek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a

földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap hajnalán szokásban

volt a Jézus−keresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A

Zöldág−járás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását

ünneplő énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből

sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...).

Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magasla−

ton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma.

Április 6.: Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A víz

megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely

aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a

városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás

hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás

hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy

lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták le a

lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték őket.

Április 7.: Egészségügyi világnap. A világszervezet célja a nemzetközi

egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá tevékeny

részvétel a környezetvédelemben.

Április 11.: A költészet napja. 1964 óta József Attila születésnapja 1905

Április 12.: A Muhi csata napja 1241. Muhi mellett ütközött meg IV.

Béla magyar király az országra támadó hatalmas tatár erőkkel.

Április 14. Tóth Árpád születésnapja 1886.

Április 18.: Műemlékvédelmi nap.
Április 22.: A Föld napja. A föld napja elnevezésű világméretű

környezetvédelmi akciónapot Magyarországon 1990 óta szervezik meg.

Holocaust világnap. Az un. Jom Hásoá, a pusztítás gyásznapja Izraelben.

Szerte a világon a kegyetlen fájdalom napja.

Április 23.: A könyv napja Magyarországon. A nap célja, hogy felfedez−

zük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.

Április 24.: A Magyar Rendőrség napja. 
Szent György vértanú napja. A tavasz kezdetét a néphagyomány e nap−

tól számítja. A pásztorok szegődésének és az állatok kihajtásának napja.

Április 29.: A táncművészet világnapja. 
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Elérkezett a tavaszi rajt. Nehéz mérkőzések elé néz a

csapat, ami kisebb változáson ment keresztül. A

dobogót szeretnénk elérni mindkét csapattal. A

felkészülésünk sajnos nem igazán úgy sikerült, ahogy

szerettük volna. Több játékos nehezen, vagy egyál−

talán nem tudott járni edzésre, az iskolai vagy munka−

helyi elfoglaltság miatt. Egy kicsivel több odafi−

gyeléssel és egymás segítésével az elhullajtott pont−

jaink számát szeretnénk csökkenteni.

Távozott a csapattól: Sztankovics Zoltán (Tokaj),

Lakatos László (Bodrogkisfalud), Bodnár József,

Radics Richárd (Monok), Koroknai Dániel

(Szerencs), Csikai György (Tiszaladány), Fehér

Tibor, Tóth Dániel, Oláh Dávid külföldi munkahely.

Ékeztek: Czentnár Gergely (Abaújszántó), Szűkösdi

László (Mád), Dovák Dávid (Mezőzombor), Orosz

Szabolcs, Pacsuta Márk (Monok), Szóráth Máté

(Sárospatak), Szajkó Alex (Tállya), Soltész Gábor,

Vadászi Krisztián (Tiszaladány).
Sorsolás:

2015.03.22 Nyírjes−Szirma − Tarcal 2−1 UP 0−3

2015.03.28 Szombat 15.00 Mályi − Tarcal

2015.04.05 Vasárnap 16.30 Tarcal − Monok

2015.04.12 Vasárnap 16.30 Tarcal − Mád ÖFI

2015.04.19 Vasárnap 17.00 Megyaszó − Tarcal

2015.04.26 Vasárnap 17.00 Tarcal − Golop

2015.05.02 Szombat 17.00 Bükkszentkereszt − Tarcal

2015.05.10 Vasárnap 17.00 Tarcal − Abaújkér

2015.05.17 Vasárnap 17.00 Taktaszada − Tarcal

2015.05.24 Vasárnap 17.00 Tarcal − Tiszaladány

2015.05.30 Szombat 17.00 Hernádnémeti − Tarcal

Várjuk adójuk 1 %−át 18413517−1−05 adószámra.

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba elnök

A Harlequin Tánc Sport Egyesület 

újabb sikerei!
Egyesületünk életében a március első hétvégéje nagyon mozgalmas

volt. Még csak most indult el a 2015−ös versenyszezon és máris két

nagy megmérettetésen vagyunk túl. 2015. március 7−én, szombaton

Hajdúböszörményben a Magyar Látványtánc Sportszövetség −

Kvalifikációs Területi Bajnokságán, 2015. március 8−án, vasárnap

pedig Nyíradonyban a Magyar Táncsport Szakszövetség −

Szabadidősport Kelet−Magyarországi Területi Bajnokságán vettünk

részt. Mindkét versenyen nem csupán a dobogós helyezés volt a cél,

hanem a koreográfiáknak elérni a lehető legmagasabb pontszámot,

ami ahhoz szükséges, hogy a szövetségek által április és május

hónapban megrendezésre kerülő Országos Bajnokságokon indulhas−

sunk. Sikerült!  A Harlequin TSE Smiley's csoportja

Hajdúböszörményből, ahová három koreográfiát vittünk két ezüst és

egy arany minősítéssel, Nyíradonyból ahol egy koreográfiával

versenyeztünk ezüst minősítéssel tért haza. 

Köszönjük oktatóinknak Mihály Viktóriának, Butta Dórának és

Kosárkó Rolandnak, valamint a szülők és Tarcal Község Önkor−

mányzatának minden segítségét!

Tóth Tamás elnök

HAMAROSAN NYITUNK!
Március 31−én két üzletünkben 

nyit a  PIRI TURI!

Tarcal Fő út 5. sz. 

(Kovács Attila  boltjával szemben)
és  Tarcal Fő út 72. sz. alatt

(Piac térnél).
Mindkét helyen új 

tavaszi árukészlettel  és  minden

héten megújuló áruval várjuk 

szeretettel régi és új vásárlóinkat!

Tarcal Fő út 29.


