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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.
május 26. napján ülést tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők A Tokaji Rendőrőrs tájékoztatóját a
közrend, közbiztonság helyzetéről tárgyalták meg. Keresztesi
János kapitányságvezető az írásban kiküldött előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést fűzött, melynek során elmondta, hogy a
bejelentett lopások száma az előző évekhez képest csökkent,
ugyanakkor a lakásbetörések száma nőtt, ami annak tudható
be, hogy egyre több a lakatlan ingatlan. Kábító hatású
anyagokkal való visszaélés miatt kellett még eljárni, mind a
fogyasztók, mind a terjesztők szigorú eljárásra számíthatnak.
Ebben a témában fontos a felvilágosítás és a megelőzés. A
rendőrkapitány végezetül elmondta, hogy nagy segítséget
jelent számukra a helyi polgárőrség munkája, s a kiépített tér−
figyelő kamerarendszer.
A Képviselőtestület a második napirendje során a
Polgárőrség tájékoztatóját fogadta el. Lovász László a helyi
Polgárőr Egyesület parancsnoka 11 településen közel 200
ember munkáját koordinálja, a polgárőrök sok időt töltenek
szolgálatban, munkájuk településünk jó hírét öregbíti, ezt
mutatja az Egyesület elnökének kitüntetése is.
Az ülés következő napirendje Tarcal Község Önkormányza−
tának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.) ren−
delet módosításának megtárgyalása, jóváhagyása volt.
A negyedik napirendi pont keretében a tarcali Kinizsi,
Mikszáth, Malom, Móricz Zsigmond, Munkácsy és Nagy
Balázs utcákban tervezett útfelújítások kivitelezésére
meghirdetett közbeszerzési eljárás eredménytelenségének −
ajánlattétel hiányában − megállapításáról döntött a testület. A
Képviselőtestület felkérte tisztségviselőit hogy a jelzett utcák
útburkolatainak mielőbbi felújítása érdekében a közbesz−
erzési eljárások ismételt kiírásáról gondoskodjanak.
Az ülés következő napirendje a 1826/2014. (XII.23.) Korm.
határozat szerinti támogatásból megvalósítandó útfelújítások
műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízás
megtárgyalása volt. A Képviselőtestület A TBM Tervező
Beruházó Mérnökiroda Kft−t bízta meg, valamint felhívta a
polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására
vonatkozó szerződést, bruttó 1.500 ezer Ft megbízási díj
kikötése mellett kösse meg.
Ezt követően az önkormányzat a tulajdonában álló tarcali
459. hrsz−ú ingatlan − a régi temető feletti vízház −
értékesítéséről döntött.
Azt indítványok, javaslatok között a testület ismételten
közbeszerzési eljárást írt ki a Kinizsi, Mikszáth, Malom,
Móricz Zsigmond, Munkácsy és Nagy Balázs utcákban ter−
vezett útfelújítások kivitelezésére.
A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az
Országos Polgárőr Szövetség határozata alapján pályázni
lehet a "Polgárőr Község" cím elnyerésére. A testület határo−

zott, hogy pályázatot nyújt be, majd − a pályázathoz szük−
séges − a település Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncep−
cióját megtárgyalták, s változatlan tartalommal elfogadták. A
Képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy a Tarcali
Polgárőr egyesülettel közösen a pályázatot határidőben nyújt−
sák be.
Ezt követően a Képviselőtestület pályázat benyújtásáról dön−
tött a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal, Tarcal Fő u. 63.
szám alatti irodaépülete magas−tető ráépítésének, illetve
akadálymentesítésének fejlesztésére.
Majd Tarcal Község Önkormányzata és a Borsod−Abaúj−
Zemplén Megyei Sakkszövetség közötti együttműködési
Megállapodás megkötéséről határozott a testület és felhatal−
mazta a polgármestert a Sakkszövetséggel kötendő
együttműködési megállapodás aláírására.
A jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy ismét lehetőség
van pályázat benyújtására Tarcal Vezér szobrának
elkészítésére a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A
Képviselőtestület a pályázat benyújtásáról határozott. A
Képviselőtestület ez után a Könyves Kálmán utcában mint−
egy 1100 m hosszban kialakítandó bor−utca, sétálóutca tanul−
mánytervének elkészítéséről döntött, s a feladattal az AXIS
Építész Iroda Kft−t bízta meg. A tanulmánytervre azért van
szükség, mert a közeljövőben fejlesztési pályázatok jelennek
meg turisztikai témákban, s ezen pályázatokra időben fel kell
készülni.
Végül a polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy jó
esély van a B.A.Z Megyei Kórház ellátási területébe történő
visszakerülésre, még az év folyamán.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.
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Országos elismerés településünk polgárőreinek!
A tarcali Polgárőr Egyesület 1998−ban alakult. A kezdetektől fogva
Lovász László a helyi csoport elnöke. Az elmúlt 17 év során
megszámlálhatatlan rendezvény és ünnepség alkalmával biztosítot−
ták a rendet, minden éjszaka biztonságunkért járőröznek. Közben
elnök urat területi koordinátornak is megválasztották. Megyei és
országos elismerésekben részesültek településünk polgárőrei és
vezetősége. Egy héttel ezelőtt meghívót kaptam az Országos
Polgárőr Szövetség Elnökétől. A lényeget röviden idézem:
"Tisztel Polgármester Úr!
Örömmel tájékoztatom, hogy az Országos Polgárőr Szövetség
Elnöksége ELN48/2015. számú határozatával 2015. június 12−én
hozott határozatával odaítélte Tarcal községének a "Polgárőr
Község" címet. A címről szóló oklevél átadására a XXI. Országos
Polgárőr Nap hivatalos díszünnepségén kerül sor Komló−Sikonda
Pihenőparkban 2015. június 20−án."
Az országban lévő 2000 polgárőr egyesület 52000 polgárőrt
tömörít soraiban. Közel 5000 polgárőr volt jelen az ünnepségen.
Megyénkből Sárospatak kapott "Polgárőr Város címet", Tarcal
pedig települések közül egyedüliként a "Polgárőr Község címet".
Nagyon büszke voltam mikor településünk nevének elhangzása
után Lovász László elnök úrral annyi ember előtt vehettük át Dr.
Pintér Sándor belügyminiszter úr, Dr. Túrós András úr az OPSZ
elnöke és Dr. Papp Károly országos rendőrfőkapitány úr kézfogása
és elismerő szavai mellett az oklevelet. Az elismerés az egyesület
tagjait és vezetőségét illeti. Jómagam és településünk valamennyi
lakosa nevében köszönöm eddigi áldozatos munkájukat és
remélem még sokáig fogják településünk jó hírnevét öregbíteni
megyénkben, és az országban egyaránt. További sok erőt,
egészséget kívánok munkájukhoz és családtagjaiknak is, hiszen
nem kevés áldozatot hoznak településünk biztonsága érdekében.
Még egyszer Köszönet!
Tisztelettel:
Butta László
Tarcal polgármestere

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
2015. május
1. Fülöp Dóra 2015.05.08
Szülei: Tirpák Karolina, Fülöp Béla
2. Horkai Levente 2015.05.12
Szülei: Tausz Andrea, Horkai József
3. Miklóssy Marcell 2015.05.15
Szülei: Komlóssy Edit, Miklóssy Balázs
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

Házasságkötés
2015. május
Kertész Ferenc és Feke Mária tarcali lakosok
2015. május 2−án,
Rigó Zsolt dunavarsányi lakos és
Böszörményi Zsófia tarcali lakos
2015. május 16−án,
Peleskey Viktor és Mándi Nóra vásárosnaményi
lakosok
2015. május 28−án kötöttek házasságot
községünkben.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁS
2015. május
− Petró Lászlóné
(sz: Csordás Klára, 1954.)
volt Tarcal, Mikszáth K. u. 12. sz.
alatti lakos, elhunyt május 14−én,
− Meczner Gyuláné
(sz: Kocsordi Gizella, 1926.)
volt Tarcal, Könyves K. u. 86. sz.
alatti lakos, elhunyt május 31−én.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

TARCALI HÍREK
A Rendőrség Körzeti
megbízott (KMB)
telefonszáma:
+36−20/610−51−01

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 put−
tonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező
László Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,
Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2015. JÚLIUS 17.
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Bérmálás a tarcali Római
KatolikusTemplomban
Dr. Ternyák Csaba érsek úr a keresztény nagykorúság
szentségét szolgáltatta ki templomunkban 2015. június 14−én a
du. 4 órakor kezdődött szentmise keretében. Tíz leány és hét
fiatalember, tarcali és más településről érkezett, készült fel,
hogy bizonyítsa rátermettségét. Sok−sok rokon és ismerős
töltötte meg a templomunkat, s voltak részesei e szép és
felemelő eseménynek. Képeim erről mesélnek.
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Ceruza−varázs

Titkóné Takács Mónika grafikáiból nyílt kiállítás május vé−
gén. Alkotásait Tóth Gyuláné óvodavezető nyitó gondolata−
ival tártuk a látogatók elé. Kedves személyiségének bemu−
tatását követően a tárlaton látható munkáiról beszélt. Az im−
máron hagyománnyá vált interjú során megtudhattuk, első
sorban grafittal dolgozik. Kísérletezik az akvarell ceruzával
is, mely alkotásokból egy−néhánnyal találkozhatunk a kiál−
lításon is. Lehelet−könnyű, finoman kidolgozott képeit a
megnyitó alkalmával is és az azt követő napokban is sok lá−
togató tekintette meg. Rodin gondolatával, mely nagyon il−
lik Mónika tevékenységére, zártam a kiállításmegnyitót.
"A művészet érzelem. De az arányok, színek tudományában
a leghevesebb érzelem is megbénul a kéz ügyessége nélkül."
DA
Kiállítás látogatható: június 5−ig munkanapokon
8−18 óráig, szombaton 14−18 óráig.

A mi kis parkunk
ELADÓ
Három különböző típusú szobabútor és egy konyhai
szekrénysor.
Érdeklődni az esti órákban a 06/47−380−267−es számon.

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 ágás+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!

Ha vissza emlékezünk egy fél emberöltőnyi időre, hozzánk
közel egy kis park állott. Volt ott virág, fa, kis pad. A kö−
zeli lakók szívesen találkoztak ezen a kis téren, hisz az em−
beri kapcsolatokat így is ápolták. A gyermekek szívesen
játszottak, míg a szülők beszélgettek.
Majd 30 évig beépítésre került ez a terület. A faházban ki−
alakított üzlethelyiségben többféle kereskedelmi tevékeny−
ség folyt, több−kevesebb sikerrel. Már mostanában az álla−
ga a faháznak eléggé leromlott, s a kis üzletben semmi
nem funkcionált.
Egy májusi reggelen /egy pénteki napon/ arra lettünk fi−
gyelmesek, hogy sok szorgos kéz egy délelőtt a faházat el−
bontotta, elszállította. Majd az ügyes kezű asszonyok szép,
virágos parkot varázsoltak a területre.
Nagyon örülünk, hogy ismét szép lett a kis park, ezzel szé−
pült, virágosabb lett községünk is.
Köszönjük mindazoknak akik ezt kigondolták, és a kiala−
kításban közreműködtek.
Erdélyi Endréné
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Elballagtak...
Az oktatási év végén az óvodáktól és általános iskoláktól is búcsút vesznek a gyermekek. A tarcali intézményekből is elbal−
lagtak a nebulók. Az óvodából 25 gyermek, az általános iskolából pedig 30 diák búcsúzott ünnepélyes keretek között.
Képeim e fontos esemény pillanatait őrzik.

8. a osztály of: Csománé Németh Emese
Balla Tibor, Damu Klementina, Diószegi Györgyi, Horkai
Dominik, Jesztrebszki Zita, Kecskés Noémi, Kovács Regina,
Kőpájer Jázmin, Márton Bianka, Mile Zita, Nagy Gabriella,
Szűcs Krisztina, Takács László, Varga Kristóf Olivér, Zsiros
Nóra

8. b osztály of: Kovács Zsolt
Bíró Dániel, Fia Dominika, Kiss Dénes, Kiss Oszkár, Kun
József Zoltán, Lakatos Cintia, Lakatos Szeréna, Lakatos
Vivien, Matyisák Petra, Mészáros Rebeka, Ónodi Róbert,
Pethő Petra, Szaszák Anna, Titkó Simon, Vízkeleti Boglárka

8. a. és 8. b bolond ballágási közös fotója

Emlékplakett a legjobbnak
A tarcali Klapka György Általános Iskola ballagási ünnepsé−
gén került átadásra a szerencsi Kiss Attila Alapítvány által lét−
rehozott díj. Idén Tarcalon az elismerést Titkó Simon búcsúzó
diák érdemelte ki.
Nyolc éven át ki−
váló tanulmányi
eredménye volt,
tantárgyi verse−
nyeken kiemelke−
dő helyezéseket
ért el. Az alapít−
vány képviseleté−
Óvodai ballagók névsora
ben Zemlényi Zol−
Balogh Géza, Bíró Bertalan, Czimbalmos Levente, Cziperle
tán alelnök adta át
Dóra, Damu Bianka, Farkas Amanda, Glonczi József, Hajdú
az Emlékplakettet.
Larissza Blanka, Kiss Milán, Kiss Roland, Kosárkó Norbert,
Kovács Tivadar, Laczkó Leticia, Lakatos Alex, Lakatos
Alexandra, Lakatos László, Lovász Dávid, Makkai Péter,
Ónodi Virág, Sárossi Zoltán, Skara Milán, Smajda Blanka,
Szabó Lilla, Tóth Alexandra, Túróczi Gergő

Bártfainé Varga Györgyi igazgató asz−
szony a következő gondolatokkal zárta
be az idei tanévet.
"Sok szeretettel köszöntök mindenkit
ezen a derűs júniusi napon, amelyen
azért gyűltünk össze, a diákság nem kis
örömére, hogy a 2014/2015−ös tanévet
közösen elbúcsúztassuk.
Kedves diákok!
"A legtöbb ember olyan, mint a hulló fa−
levél, melyet a szél fúj és lebegtet − csak
ring a levegőben, s végül földre hull. De
vannak mások, kevesek, akik olyanok,
mint a csillag, kijelölt úton haladnak,
széljárás nem éri el őket, magukban
hordják törvényüket és útjukat." − írta a
XX. század egyik legnagyobb német író−
ja Hermann Hesse.
Kívánom, legyen utad neked is, tudd,
hogy mit miért teszel, hová tartasz.
Gondolom, ti is sokszor tettetek már fo−
gadalmat az életetekben. Általában az
ilyen fogadalmakat az ember újévkor
vagy tanévkezdetkor teszi, most azonban
itt a nyár kezdetén vajon kell−e fogad−
kozni?
Hogy szükség van−e erre, néhány perc
múlva a bizonyítványok kézhez vétele
után eldől.
A tanév végi követelményeket teljesítet−
te 150 tanuló.
Kitűnő és jeles tanulmányi eredménnyel
36 tanuló büszkélkedhet.
Lehetőséget kap a továbbhaladásra 16 ta−
nuló, ők augusztus végén javítóvizsgán
bizonyíthatják felkészültségüket. 4 tanu−
ló sajnos évet ismétel, illetve 2−nek meg−
szűnik a tankötelezettsége.
A hiányzási mutatónk magas, és magas
az igazolatlan hiányzások száma is.
Mulasztott óráink száma: 14 238, ebből
igazolt: 12 062, igazolatlan: 1581.
Több család elvesztette a családi pótlékot
emiatt. A mulasztott órák miatt lemara−
dás keletkezik, melyet nem könnyű pó−
tolni. Az eredményeken ez meglátszik. A
szülők felelősségteljes magatartására
számítok a továbbiakban ennek a problé−
mának a kiküszöbölésére.
Kedves Gyerekek!
A tanévre tervezett tananyaggal végez−
tünk, tervezett programjainkat sikeresen
megvalósítottuk. Úgy gondolom, lesz
mire emlékeznetek a 2014/2015−ös tan−
évről: kirándulás, közös játék, sport, a
víz hete, farsang, a meghatóra sikerült
rendhagyó iskolagála, gyermeknap, de
egy−egy eredményes tanórát, délutáni
foglalkozást is említhetünk itt.
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Bezárult a 2014/2015−ös tanév

5

Nőttetek, erősödtetek egy év alatt. Birto−
kában vagytok annak a tudásnak, mellyel
a magasabb évfolyamba léphettek. A
tanév zárásakor általában mindig két év−
folyamot, az elsőt és a 8.−at emeljük ki.
A kis elsősökből igazi iskolások lettek,
nagyon ügyesek, aranyosak voltak a tan−
év folyamán. Gratulálunk mindegyikük−
nek, szülőknek, a tanító néninek. 8 tanu−
ló ért el kiemelkedő eredményt az osz−
tályból. Szorgalmas, jó magaviseletű
gyerekek, reméljük a következő években
is lesz alkalom sokszor megdicsérni
őket.
A 8.−osok utolsó iskolai rendezvényün−
kön vannak itt tanulóként, várjátok azt a
bizonyítványt, amellyel a jövő héten be−
iratkozhattok a választott új iskolátokba.
Kedves 8. évfolyam! Kívánom, hogy jó
eredményekkel végezzétek középiskolai
tanulmányaitokat, jó osztálytársakkal, jó
pedagógusokkal találkozzatok, közben
ne feledkezzetek meg egymásról, a régi
iskolátokról sem. Továbbra is kíváncsiak
vagyunk Rátok, hogy hogyan boldogul−
tok az életben. Ha segítségre van szüksé−
getek, akkor is fordulhattok tanáraitok−
hoz. Mint a korábbi évfolyamok diákjai−
ra, Rátok is szeretnénk nagyon büszkék
lenni!
Kedves Vendégek!
A Tarcali Klapka György Általános Is−
kola tanulói mindig helyt állnak tanulmá−
nyi és sportversenyeken. Az idén igazán
kivételes eredményt ért el egyik tanítvá−
nyunk, Kiss Alex 6. osztályos tanuló. A
Székesfehérváron megrendezett orszá−
gos diákolimpián 5. helyezést ért el tá−
volugrásban megjavítva saját addigi leg−
jobb eredményét. Felkészítője Lovas Fe−
renc tanár úr.
Tanulmányi versenyeken is részt vettek
tanulóink:
A Zrínyi Ilona matematika versenyen
253 versenyzőből 53. helyezést ért el
Titkó Simon, így az iskola legeredmé−
nyesebb tanulója címet kapta, felkészí−
tette: Kovács Zsolt. Ezen a versenyen ju−
talomkönyvvel díjazzák a felkészítőt is.
A Simonyi Zsigmond nyelvhasználati
versenyen megyei döntőbe jutott és ott
szépen szerepelt két tanulónk, Titkó Esz−
ter és Titkó Simon. Ők ketten vettek részt
a Tiszanagyfaluban megrendezett anya−
nyelvi versenyen, és ott az élen
végeztek.Tanáraik: Molnár Magdolna és
Nyusti Sándorné
Az énekkarosok 5. helyet hoztak az or−
szágos rendezésű versenyről, tanáruk

Kovács Józsefné.
A taktabáji helyesírási versenyt alsósok
számára rendezik, itt is helyt álltak tanít−
ványaik,
A Szomszédolás vers− és prózamondó
versenyen az induló tarcali diákok 1.−2.−
3. helyet szereztek, igazán jól teljesítet−
tek. Köszönet minden szereplőnek és fel−
készítőnek a szép eredményekért!
Tanulmányi eredmények
Kedves kitűnő és jeles eredményt elért
tanulók!
Évek óta hagyomány, hogy egy érdekes
kirándulással jutalmazunk Benneteket.
Ez az idén sem marad el, csak időben pi−
cit arrébb kellett tennünk. Szeptember−
ben egy budapesti utazás vár rátok, a
Csodák Palotájában tehettek egy izgal−
mas látogatást. Erre a Miskolci Egyetem−
mel közösen a Digitális úton − útfélen cí−
mű pályázatból teremtettünk forrást.
Nyári
táborozás
vár
rátok
Tiszavasváriban, egy másik jutalomtábor
pedig Ráckevén. Ezt a TÁMOP 314/c
pályázatnak köszönhetően teljesen in−
gyenesen tudjuk a tanulóknak biztosíta−
ni. A bizonyítványosztás után tájékozta−
tót tartunk a táborozó gyerekeknek és
szüleiknek.
A nyári szünet ideje alatt minden szerdán
9−12 óráig ügyeletet biztosítunk az isko−
lában, hivatalos ügyben ez idő alatt ke−
reshetnek bennünket.
Kedves kollégák!
A ránk váró nyári szünetre kellemes pi−
henést, feltöltődést kívánok mindannyi−
unknak a hosszú és fárasztó munka után.
Kedves Gyerekek! Rátok is a pihenés, a
kikapcsolódás vár.
Még mielőtt átadnátok magatokat a pihe−
nésnek és a nyár örömeinek, engedjétek
meg, hogy egy kicsit komolyabban be−
széljek a nyárról, annak veszélyeiről, és
ehhez kapcsolódóan a ti felelősségetek−
ről, amikor nem vigyáznak rátok tanárai−
tok, nem szólnak rátok állandóan, nem
kísérnek benneteket szigorú szemekkel a
szülők.
Alig kezdődött el a nyári szünet, már tra−
gédiákról hallunk.
Kérlek Benneteket, nagyon vigyázzatok
magatokra! Előzzétek meg a baleseteket,
figyeljetek magatokra és egymásra. Ha
ezt megígéritek, akkor a 2014/2015−ös
tanévet bezárom."
(A sportversenyek elismeréseiről a követ−
kező lapszámban számolunk be. Szerk.)
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"Szabad ember az, akinek lehetősége van rá, hogy értékeket valósít−
son meg, akinek lehetősége van arra, hogy jó és értelmes dolgokra
használja az életét."
(Erdő Péter)
Titkóné Takács Mónika − közművelődési munkatárs
(Nemzeti Művelődési Intézet)
− Kedves Mónika! Beszélgetésünk apropóját a Nemzeti Művelődési In−
tézethez kötődő, a helyi lakosság érdekeit, igényeit szolgáló közművelő−
dési munkád mellett a 6 Puttonyos Borfalunkban május 29−én megnyi−
tott kiállításod szolgáltatta. Az itt megtekinthető rajzaid arról tanúskod−
nak, hogy az emberi arcok (a szó helyes értelmében) mellett a termé−
szetben fellelhető, nyugalmat és kiegyensúlyozottságot sugárzó pillana−
tok megörökítése vonz elsősorban. Képeid témaválasztását milyen im−
pulzusok ill. egyéb körülmények indokolják?
− Mindig vonzottak az érdekes emberi arcok − legyen az ismert ember,
rokon, vagy ismeretlen − szeretem megörökíteni őket. Főleg portrékat
rajzolok és rajzoltam mindig is. Természetesen rengeteg gyakorlás kel−
lett ahhoz, hogy egy olyan szintre eljussak, ami számomra megfelelő. A
gyakorlás abból állt, hogy akár fényképekről, akár újságból, vagy éppen
élőben előttem ülő embereket, barátokat rajzoltam le.
Ezekben a "gyakorló munkákban" is volt hasonlóság a
modell és a rajzok között, de évek kellettek a mostani
"állapothoz", amikor igazán vissza tudom adni az em−
beri arc ismertetőjegyeit, részleteit. Állatrajzaim, épü−
let és színes rajzaim is megtekinthetők a kiállításon.
Madarakat szeretek leginkább megörökíteni, talán ők
mutatnak legnagyobb kiegyensúlyozottságot az állatok
közül. Bárhol és bármikor (természetesen, ha adódik rá
időm ) rajzolok, ha megvan hozzá a két fontos kellék,
a papír és a ceruza. Témáim mindig az adott pillanat−
ban jönnek, vagy megtetszik valami, egy arc, egy kép,
vagy csak leülök és elkezdem rajzolni azt, ami éppen
eszembe jut.
− Genetika. Kiállításod megnyitóján elhangzottak uta−
lások arra vonatkozóan, hogy édesapád is ügyesen tudott rajzolni, ezt a
készséget viszed tovább alkotásaidban a saját egyéniségedből eredő
hozzáadott értékkel. Mikor fedezted fel önmagadban a tehetséget a kép−
zőművészet, illetve a rajzolás területén? Gyermekeidnél megfigyelhető−
e ilyen irányú érdeklődés?
− Gyerekkoromban is mindig és mindent telerajzoltam, különböző té−
májú rajzokat készítettem. Szüleim, tanáraim is megfigyelték, hogy
nagy kedvvel teszem ezt. Régi emlékeim közt él, hogy rengeteg színes
ceruzát kaptam, fémdobozos ceruzákat (!), ami akkor ritka volt. Másik
emlékem, amit nem régen a kiállításon megjelent kedves ismerősöm
juttatott eszembe, hogy rengeteg színes ceruzás ruhatervet készítettem
10−12 éves korom körül. Egyszóval mindent szerettem rajzolni, tervez−
ni. Rajzgyakorlásom másik témája az emberi kéz volt, amit minden le−
hetséges pózban és tartásban számtalanszor lerajzoltam ceruzával vagy
tollal (mondjuk egy számomra nem túl érdekfeszítő gimnáziumi fizika
óra alatt). Gimnáziumban kezdett érdekelni a művészettörténet, a kü−
lönböző korok híres festői és munkáik. Akár szobrászok, festők, grafi−
kusok. Minden érdekelt ebben a témában, kedvenc festőm Rembrandt.
Napokig elnézném a festményeit, annyira csodálatosak és hihetetlenek.
Festeni mindig szerettem volna, próbáltam is, de egyelőre maradok a
ceruzánál. A gyerekeim szépen rajzolnak, kiskorukban is nagyon sze−
rettek, főleg a lányom, Eszter. Ő rengeteg színes ceruzarajzot készített,
aminek nagy része meg is van. Simon, a fiam, szintén szépen rajzol, na−
gyon gyorsan és bármit le tud rögzíteni. Hogy később fognak−e ezzel
foglalkozni, azt nem tudom, belátásuk és tehetségük szerint fogják ala−
kítani remélhetőleg az életüket .
− Az alkotás, az "értékek megvalósítása" szellemi ráhangolódást, men−
tális felkészültséget, nyugalmat igényel. A család, a munkahely és két
gyermeked mellett hogyan tudsz időt szakítani képeid elkészítésére?
Van−e valamilyen egyedi relaxációs módszered?
− Nem vagyok nyugodt és higgadt típusú ember, nincs mindenképpen
szükségem nyugalomra ahhoz, hogy rajzoljak. Természetesen ahhoz,
hogy legyen kedvem elkezdeni egyáltalán egy képet, szükség van arra,
amire utaltál, kell egy bizonyos ráhangolódás. Egy rajzot ritkán készí−

tek el egyszerre, egy ülésből, ezért is nem tudok választ adni akkor,
amikor azt kérdezik, hogy mennyi idő megrajzolni egy képet. Sokszor
volt olyan, hogy a tennivalók miatt nem tudtam rajzolni, de az ellenke−
zője is: sehogy nem tudtam rászánni magam a rajzra, holott időm az lett
volna. Ez utóbbi a rosszabb, de ha nincs meg a kedv a rajzoláshoz, sem−
miképpen nem is teszem.
− Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan álmélkodva tekintenek a kép−
zőművészettel foglalkozó emberekre. Mint ahogyan én is, csodálják el−
hivatottságukat, ötletgazdagságukat és szorgalmukat. Nem tudom, van−
e példaképed az ismert, vagy "befutott" grafikusok, festőművészek köré−
ben? Mi a véleményed a karikatúrákról? Te még sohasem próbálkoztál
ilyesmivel?
− Úgy gondolom, minden ember kitűnik valamivel a többi közül, amit
csak ő tud, vagy amit ő tud igazán, jobban, mint mások. A képzőmű−
vészek, építészek, szobrászok, mind hagynak maguk után valamit, egy
művet, bármilyen minőségben is. De ugyanilyen egy asztalos, egy ruha−
készítő, vagy egy szakács munkája. Bármelyik, magasabb szinten való
művelőjének van szorgalma, kitartása, elhivatottsága, mert e nélkül nem
jutna előbbre, nem fejlődne, nem tudna saját magának
tetsző dolgot létrehozni, vagy azt továbbfejleszteni.
Példaképemet fentebb is megemlítettem, ő Rembrandt.
Nem is példaképem, mert a festészetben sem jártas
nem vagyok, sem művelni nem tudom olyan szinten,
amilyen szinten szeretném és elfogadhatónak tarta−
nám. Ő pedig egy olyan festő, akinek a képeit csak
csodálni lehet és elámulni rajta, követni nem. Minden
olyan embert, aki éveket fordított arra, hogy műveket
hozzon létre, csodálok és példaképemnek tarthatnám.
A karikatúrát nem próbáltam még soha. Nincs is szán−
dékomban és természetesen nem is tudnék karikatúrá−
kat készíteni egyik napról a másikra, ez teljesen más
irányzat, a megtanulásához hosszú út vezet, még rajz−
tudással is.
− Igaz, kissé bátortalanul, de mégis megkérdezem, hogy mi a titka a si−
kernek egy képzőművész életében, például a te esetedben? Tervezhető−
e valamilyen "életpályamodell" ebben a szférában, vagy többnyire a
véletlenek szerencsés találkozása szükséges ahhoz, hogy valaki ezzel a
tevékenységgel akár stabil pénzügyi alapokat is tudjon teremteni magá−
nak?
− Nem tartom magam képzőművésznek, és nem is vagyok az. A siker
relatív dolog, nekem sikert jelent az, hogy a közösségi oldalon megné−
zik a rajzaimat és tetszésüket fejezik ki. Ha szóban, vagy írásban el is
mondják azt, vagy érdeklődnek a rajzok iránt, számomra már több, mint
siker. Szerintem a véletlenek, ismertségek, és a szerencse is nagyban
közrejátszik abban, hogy valaki sikeres legyen vagy "felkapott", és ter−
mészetesen ezáltal anyagilag is jobb helyzetbe kerül. Tervezni sok min−
dent lehet, ahhoz viszont anyagiak is szükségesek.
− Kiállítások alkalmával a látogatók körében vetélytársak, mecénások,
vagy potenciális megrendelők is előfordulhatnak. Milyen tapasztalata−
id vannak e téren? Volt−e már több kiállításod, ha igen, hol és milyen
látogatottsággal? Milyen terveid vannak a jövőt tekintve?
− Tapasztalatom nincsen sok. Volt egy közös kiállításom 2013−ban, tar−
cali alkotókkal, szintén a 6 Puttonyos Borfaluban. Ugyanebben az év−
ben, Erdőbényén, az Aszúfesztivál alkalmával a Szepsy házban voltak
kiállítva a képeim. Rajzpályázatokon szerepeltek még rajzaim, ezen kí−
vül kiállításom vagy nyilvánosság előtt való szereplésem nem volt.
Megrendelések természetesen előfordultak és előfordulnak. Vetélytárs,
mint olyan nincs, és nem hiszem, hogy bárki is annak tartana. A jelen−
legi kiállításomat szép számmal tekintik meg, sok helyi ismerősöm el−
jön és megtisztel vele, hogy megnézi a rajzokat, de a községünkbe láto−
gató csoportok, turisták is betérnek a kiállító terembe, aminek szintén
örülök. Mivel jelenleg ott dolgozom, nagy örömmel mutatom be nekik
a rajzaimat, és nagyon szívesen beszélek róluk, érdeklődésüket öröm−
mel veszem. Tervem a rajzolással kapcsolatban annyi, hogy szeretném
folytatni, sok rajzot szeretnék még papírra "rakni", remélem minél
több emberi arcot örökíthetek majd meg.
Erdélyi István
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ
GYAKORNOKFOGLALKOZTATÁS ÉS ESZKÖZBESZERZÉS
A HUNOLA KFT−NÉL
A "Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konver−
gencia régiókban" című pályázati kiírás során "Gyakornoki program a Hunola Kft−nél" TÁMOP−
2.3.4−A/13−1−2014−0341 azonosító számmal nyert 2,3 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást az Európai Szociális Alapból a HUNOLA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
A 2,5 millió forint összköltségvetésű projekt elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén
túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők
korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. Az európai
uniós támogatás az új foglalkoztatottak 9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér− és járuléktá−
mogatásából, továbbá a cégen belüli segítő mentor bérpótlékából és az új munkahely tárgyi feltételi
kialakításának támogatásából áll.
A projekt keretein belül 1 fő gyakornok került felvételre, marketing és reklámügyintéző munkakörben.
A gyakornokok munkáját mentor segíti és irányítja. A mentor a HUNOLA Kft. alkalmazásában áll.
A projekt során a gyakornok munkáját elősegítve, a munkájukhoz szükséges eszközök is beszerzésre
kerülnek.
A beszerzendő gépek a következőek: egy darab íróasztal kiegészítő elemmel, mobiltelefon, számítógép
laptop a gyakornok munkáját segíti.
A projekt során a III. számú kommunikációs csomag elkésztésére is sor kerül. A beruházás ered−
ményeként a HUNOLA Kft hozzásegíti a pályakezdő fiatalt a tapasztalatszerzéshez és a sikeres elhe−
lyezkedéshez szakmája területén.
A gyakornokok oktatását a munkájukhoz szükséges legmegfelelőbb eszközök segítségével valósíthatja
meg a vállalkozás a támogatásnak köszönhetően.
HUNOLA KFT.
Cím: 3915 Tarcal, Sport tér 44.
E−mail: birone.nora@hunola.hu
Honlap:www.hunola.hu
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Egy rendezvény újratöltve

Hálás szívvel köszönöm a közösségi szolgálatukat teljesítő
fiatalok közreműködését rendezvényünkön.
Családi majálisra készültünk áprilisban. Egész napos pihentetős−sportos−
Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárulásaikkal
főzős− szórakoztatós programokkal igyekeztünk megtölteni a napot.
segítették az esemény megvalósulását.
Programsor összeállt. Sajnos az időjárás− szeles, esős, borongós idő− nem
D.A.
tette lehetővé, hogy a sportpályára tervezett programjainkat megvalósítsuk.
Pedig a főzéshez szükséges alapanyagot − a képviselő−testület jóvoltából−
(Képeink a rendezvény egyes pillanatait örökítették meg.
megvásároltuk. Tizenhét csapat jelezte, hogy megfőzi a legfinomabb
További képek Tarcal facebook oldalán láthatók!)
bográcsost. A focicsapatok is összeálltak, az arcfestők is útra−készek voltak,
az ugrálóvár is a járművön volt... de az időjárás közbeszól. Így csak az esti
koncert valósult meg az Agorán. A szemerkélő eső és a hűvös idő e
programnak sem kedvezett, pedig a "fiúk" mindent beleadtak Remek kon−
certet adtak.
Az elnapolt rendezvényt végül is május 30−án pótoltuk. A tervezett
programelemek maradéktalanul megvalósultak. Sőt! Új esemény is zajlott a
pályán. A Hegyalja Tarcal Gyermekfoci Alapítvány Futballtornájára öt
település csapata nevezett. Korcsoportonként zajló megmérettetésen nagy−
nagy lelkesedéssel fociztak a gyermekek. Délben ebéddel várták a szervezők
a csemetéket, Önkormányzatunk finom süteménnyel pótolta az elvesztett
energiákat.
A Szerencsi rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának munkatársai
kerékpáros vetélkedőt bonyolított le a vállalkozó kedvű nebulóknak.
Arcfestőink 110 (!) gyermekarcot varázsoltak át kora délutánig. Közben
vetélkedő, játéktanulás, trükkös ügyességi versenyek zajlottak, készültek a
karkötők. Jutalom minden részvétel, próbálkozás, kísérlet után édesség volt.
Siker esetén csoki, nyalóka volt a jutalom.
Az ugrálóvár, a trambulin és az óriáscsúszda sem volt üres egy pillanatig
sem, melyet ingyen vehettek igénybe a kicsik.
Közben rotyogtak a finom sertéshúsból készülő ételek a bográcsokban.
Természetesen valamennyi nagyon ízletes, gusztusosan feltálalt volt.
Kovács János megyei főjegyző úr, Csóra György megyei polgárőr pa−
rancsnok úr és Guszti bohóc − a zsűri tagjai hosszas tanakodás, újra kóstolás
után döntöttek az elsőségről.
A vidám, pihentető, aktív pihenéssel töltött napot Guszti bohóc zenés−
humoros−szórakoztató műsora zárta. Végül minden résztvevő gyermek az
önkormányzat jóvoltából lufit kapott ajándékul.
Tartalmas szép napunk volt!

Júliusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK JÚLIUS
hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Július 3. Kornél
Július 5. Emese
Július 11. Nóra
Július 12. Izabella
Július 17. Endre
Július 22. Magdolna
Július 26. Anna
Július 30. Judit

Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis
Ignácra emlékezve.
A Köztisztviselők Napja Magyarországon. 1997−ben tartották meg
először.
Július 2.: A sportújságírók napja. 1995−ben ünnepelték először.
Sarlós Boldogasszony napja. A katolikus egyház az áldott állapotban lévő
Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon.
Boldogasszony a várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek
védőszentje. Szokás volt ezen a napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter
Pál napja, ez a nap is az aratás kezdőnapja. A "sarlós"elnevezés is az
aratás hajdan volt módjára utal.
Szilágyi Domokos születésnapja (1938.) erdélyi magyar költő, író, iro−
dalomtörténész, műfordító
Július 4.: Nemzetközi Szövetkezeti Nap
Július 11.: Népesedési világnap − Az ENSZ célja, hogy felhívja a világ −
főként a harmadik világbeli országok− figyelmét a Föld túlnépesedésének
veszélyére.
Július 12.: Vasutas nap −1961−től július 2. vasárnapján ünnepeljük
Július 17 . Füst Milán születésnapja (1888.) író, költő
Nagy László születésnapja (1925.) költő, műfordító
Július 19.: Polgárőr nap Magyarországon. Július 3. vasárnapja.
Július 26.: Szent Anna napja, Szűz Mária édesanyjáé. A katolikus
asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
Július 31.: Balatoni halak napja. Az ünnepség célja,hogy ezúton is fel−
hívja az emberek figyelmét a Balaton és környéke változatos élővilágára,
természeti értékeire.

