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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. július 25.
napján testületi ülést tartott, melynek
első napirendje keretében a település
egészségügyi helyzetéről szóló
tájékoztatókat  tárgyalták meg.
Ezt követően a Képviselőtestület a
Dombi Sámuel Kistérségi
Egészségközpont tájékoztatóját hall-
gatta meg. Dr. Szentesiné Dr. Sallai
Zsuzsanna ügyvezető igazgató szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy az
elmúlt hetekben az intézmény két
pályázatot nyújtott be, az egyik egy
300 milliós pályázat a járóbeteg
szakellátás eszközfejlesztésére, a
másik pályázat az egészségügyi
fejlesztési iroda továbbfejlesztését
célozza, mégpedig a mentális
betegségek megelőzése, a betegek
felvilágosítása irányába.
Az ülés következő napirendje
keretében a Colas Északkő Kft.
tevékenységéről szóló tájékoztatót
hallgatta meg a testület. Cseh Zoltán
ügyvezető és Béres Dezső
üzemvezető bemutatta a Colas
Északkő helyzetét, részben a Colas
Holdingon belül, részben pedig a
magyarországi zúzottkő-gyártásban.
Az utóbbi időben Hegyalja világörök-
ségi területté minősítése okán nagyon
kérdéses lett az itteni bányászat
megítélése, jövője, sajnos bizonyos
írásos anyagokban olyan vélemények
is megjelennek, hogy az iparszerű
bányászatot a térségben meg kell
szüntetni. A Colas Északkő
ügyvezetése természetesen mindent
megtesz a bányászati tevékenység
hosszú távú fenntartása érdekében, s
az ügyvezetés az önkormányzattól is
azt kérte, hogy saját eszközeit,
lobbytevékenységét latba vetve
ugyanezekért munkálkodjon.
A negyedik napirendi pontban a
testület a helyi népszavazásról szóló
rendelettervezetet tárgyalta meg, s
hagyta jóvá.

A Képviselőtestület a következőkben
„Tarcal Község közigazgatási
területén tervezett közút rekonstruk-
ciós munkák” elnevezésű közbe-
szerzési eljárásban megállapította,
hogy a kivitelezésre felkért öt vál-
lalkozás közül határidőben két vál-
lalkozás, határidőn túl további két vál-
lalkozás nyújtott be ajánlatot. A
határidőben benyújtott ajánlatok közül
egyetlen vállalkozás, a TOPTIMBER-
ROAD Kft. ajánlata volt érvényes, az
tartalmazta a jogszabályokban, az
eljárást megindító felhívásban és
közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott valamennyi nyilatkoza-
tot, dokumentumot, amelyek
megfeleltek mind a tartalmi, mind a
formai előírásoknak. A
Képviselőtestület ezért a közbe-
szerzési eljárás nyertesének a TOP-
TIMBER-ROAD Kft. hirdette ki. A
testület felkérte a polgármestert, hogy
a munkák kivitelezésére vonatkozó
szerződést 32.414.643,- Ft + ÁFA
áron kösse meg.
A hatodik napirend keretében a
testület úgy határozott, hogy a nem
konszolidált önkormányzatok támo-
gatásából 2017-ben megvalósuló
közút rekonstrukciós munkák
kivitelezésének műszaki ellen-
őrzésével HIGH QUALITY CONT-
ROL Beruházó és Műszaki Ellenőr
Mérnökiroda Kft-t bízza meg. A
műszaki ellenőri feladatok díját
280.000,- Ft+ÁFA összegben határoz-
ta meg.
Ezután  a testület a Települési Arculati
Kézikönyv elkészítésével a Hadas
Építész Mérnöki és Művészeti Kft-t.
bízta meg, az elkészítés díját  pedig
1.500.000,- Ft-ban határozták meg.
A 8. és 9. napirendek keretében a
Képviselőtestület a „TOP-2.1.3-15-
B01-2016-00058. bel- és csapadékvíz
elvezető rendszer felújítása,
kialakítása Tarcal községben”

(Folytatás a  2. oldalon)

A tartalomból:Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Véradás (2. oldal)

Augusztus 20-i ünnepség (4. oldal)

Iskolai információk   (4. oldal)

Sport  (8. oldal)

Tarcali Napok (3. oldal)
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Halálozás
2017.  július

-  Imre Zoltánné (sz: 1962.)
volt Tarcal Könyves  K. u.
63. sz. alatti lakos, elhunyt

július 28-án,
Részvétünk a családnak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS
2017.június hónapban

született: 
Hornyák Vince Ákos 2017. 06. 07. 

Szülei: Nyakó Tünde, Hornyák Barnabás

Nagyné Csengeri Gabriella 
és Nádasdi Judit védőnők

Házasságkötés
2017. július hónapban nem volt

településünkön. 

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

elnevezésű projekt, valamint a TOP-3.1.1-15-B01-2016-00005.  forga-
lomcsillapító és kerékpáros létesítmények megvalósítása Tarcal község
közlekedésfejlesztése érdekében” elnevezésű projekt nyilvánosság biz-
tosításával, projekt előkészítési feladatok ellátásával, projekt menedzs-
menti feladatok ellátásával, illetve a közbeszerzési feladatok ellátásával
kapcsolatos döntéseket hozta meg.
Ezt követően Dr. Kovács Zoltán jegyző szóbeli előterjesztésében elmond-
ta, hogy az elmúlt héten jelezte a Kincstár az Óvoda Alapító Okirat
módosításának szükségességét. A bölcsődei étkeztetés, mint kormányzati
funkció a legutóbbi módosításkor még nem létezett, idő közben került fel
a jegyzékbe, ezért azt be kell építeni az Alapító Okiratba. 
A Képviselőtestület a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,
Konyha és Étkezde 55/2016. (V.24.) határozatával elfogadott Alapító
Okiratát módosította, s az intézmény „Módosít Okiratát”, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okiratot” elfogadta, jóváhagyta.
A tizenegyedik napirendi pont keretében a Képviselőtestület kinyilvání-
totta, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A testület
felhívta tisztségviselőit, hogy a meghirdetett pályázati kiírás szerint maxi-
málisan igényelhető tűzifa mennyiségre, Tarcal tekintetében 444 erdei m3
kemény lombos tűzifa beszerzésére összesen 6.660.000,- Ft + ÁFA
összegre készítsék el, és nyújtsák be a pályázatot.
Az indítványok, javaslatok  között a testület felkérte polgármesterét, hogy
nyújtsa be az önkormányzat pályázatát a TOP-4.2.1-16-BO1 kódszámú a
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése”
elnevezésű kiírásra az „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Tarcal
településen” projektre, bruttó 85 millió Ft támogatás elnyerésre.
A továbbiakban a testület úgy határozott, hogy az önkormányzat pályáza-
tot nyújt be a TOP-4.1.1-16-BO1 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra, a „Védőnői szolgálat
épületének bővítése és felújítása Tarcal községben” fejlesztésre címmel,
bruttó 45 millió Ft támogatásra.
Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy
az Ifjúsági lakótelep 610 m-es szakaszának útburkolat felújítására benyúj-
tott pályázat sikerrel járt, s Tarcal település azon kevés önkormányzat
közé tartozik, aki nyert ezen a pályázaton. Az igényelt és elnyert támo-
gatás 15 millió forint, így megkezdődik az útfelújítás megvalósításának
előkészítése.
Butta László polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy Kovácsné
Drozda Aranka művelődésszervező, néhány nappal ezelőtt kérte munka-
viszonyának 4 napos határidővel történő megszüntetését, majd
egyeztetésüket követően abban állapodtak meg, hogy a kolléganő közal-
kalmazotti jogviszonya 2017. augusztus 10-el, közös megegyezéssel
megszűnik. 
Végezetül közérdekű képviselői hozzászólások hangzottak el, melyekre a
tisztségviselők részletes érdemi választ adtak.

Az ülések jegyzőkönyvei 
-  elektronikus formában - 

a Községi Könyvtárban megtekinthetőek!

VÉRADÁS

Véradásra hívjuk és várjuk a
segítőkész embereket!

A véradás ideje: 
2017. szeptember 8., 

13.00-17.00 óráig
A véradás helye:

Tarcal, Borfalu, (Rákóczi u. 4.)
A véradáshoz szükséges iratok:

lakcímkártya, személyi igazolvány és
TAJ kártya.
Köszönettel: 

Magyar Vöröskereszt
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Képek a Tarcali Napok eseményeiből

Fotók: Gálik Levente -
www.hegyaljamarketing.hu
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Az augusztus 20-án a Hatputtonyos Borfaluban megren-
dezett ünnepségen Butta László polgármester és Török
Dezső a megyei közgyűlés elnökének köszöntője és ünnepi
beszéde után az egyházak képviselői megszentelték az új
kenyeret. Ezt követően a Miskolci Nemzeti Színház
művészeinek színvonalas műsora emelte az ünnepi hangu-
latot.  
Képeink az ünnepségen készültek.

Augusztus 20-i ünnepség Tarcalon

Információk az
iskolakezdésről

A Tarcali Klapka György
Általános Iskolában, mint
minden évben, 2017.
szeptember 1-jén becsengetnek, megkezdődik a
2017/2018-as tanév.
Az iskolások reggel 8.00 órára jönnek
ünneplőben, a tanévnyitó ünnepség 9.00 órától
kezdődik. A tankönyvosztás szintén ezen a
napon történik, mint ahogyan a menza, napközi
és szakkörök felmérése is. A tankönyv, az idei
tanévtől mindenkinek ingyenes.
A Szerencsi Tankerületi Központ biztosította az
intézmény festéséhez szükséges anyagokat. 
A nyári szünetben a tetőtéri folyosó és a vizes
blokkok tisztasági festését a Tarcal Községi
Önkormányzat segítségével sikerült megoldani.
Ezúton is köszönjük szépen a segítséget!
A 2017/2018-as tanévet felkészülten kezdjük, a
zavartalan munkához a személyi és tárgyi
feltételek biztosítottak. 
Új kollégáink: Dr. Porkoláb Ágnes, Gergely
Csaba, Ludasné Maksa Ivett.

Szeretettel várjuk tanítványainkat! 
Bártfainé Varga Györgyi

intézményvezető

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zöldhulladék szállításának
időpontjai a következők:

2017. szeptember 4. (hétfő)
2017. szeptember 18. (hétfő)
2017. október 2. (hétfő)
2017. október 16. (hétfő)
2017. november 6. (hétfő)

A zöldhulladék elszállítása a szelektív (sárga) hulladékgyűjtők
szállításának időpontjával egyezik meg. November után a
szelektív hulladékgyűjtés továbbra is folyamatos, kéthetente,
páros héten fog történni.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS!

A Rendõrség Körzeti  
megbízott  

(KMB)

telefonszáma:

+36-20/610-51-01

User
Szövegdoboz
A rendezvényt támogatta a B. A. Z. MegyeiKözgyűlés

User
Szövegdoboz
Közgyűlés. A képek az ünnepségen készültek.
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Örömmel olvastam újságunk múlt havi
számában, hogy kalandos úton, de vissza-
került könyvtárunkba Szőllősi Sándor, Tarcal
honfoglaló vezér című műve. Az jutott eszem-
be erről, hogy mennyire örült volna ennek
Papp Miklós, aki mindent elkövetett, csak
hogy láthassa ezt a könyvet. Annyira, hogy
1994-ben, egy itt, Tarcalon tartott előadása
alkalmával külön megkérte a hallgatóságot, ha
valaki tudna erről a könyvről valamit elmon-
daná neki. Sajnos akkor még rejtély volt a
könyv holléte. A múlt század 80-as éveinek
első felében a feleségem révén részt vettünk
egy, az akkori NDK, Berlin, Potsdam, Drezda,
Lipcse, Meissen, stb. városaiba, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógus
Szakszervezet által szervezett üdülésen. A
mintegy 20-30 főnyi, házaspárokból álló tár-
saság túlnyomó többsége pedagógus volt.
Képzelhetik! Na, nem mintha nem szeretném
a pedagógusokat, hiszen magam is az
szerettem volna lenni, sőt életem párja is az,
de tudomásul kell venni, hogy a pedagógus
társadalom egy külön világ. Mit világ. Az uni-
verzum egy elkerített része. A két hetes üdülés
során néhányan már a harmadik nap után
pörköltöt kezdtek főzni, mondván a német
koszt ehetetlen. Persze azért a társaság zöme
pallérozott, művelt elme volt, aki nem azért
ment külföldre, hogy jó, paprikás pörköltet,
meg „kalbászos” lecsót egyen, hanem, hogy
magába szívja a porosz és szász kultúra
értékeit, építészeti remekműveinek látványát.
Nos, ezen az úton ismerkedtem meg Papp
Miklós bácsival, tokaji pedagógussal.
Bárhova mentünk, az akkor már nyugdíjas
múzeumigazgató, sosem mulasztotta el
kiegészíteni az idegen vezető előadását az
aktuális témához kapcsolódó Magyarországot
érintő adatokkal. Saját elmondása szerint
ilyen utak alkalmával maga is kereste és nagy
örömmel vette, ha talált magyar vonatkozású
látnivalókat, ismereteket. Öröme csak akkor
volt nagyobb, ha ezek Tokaj-hegyaljával,
különösen, ha Tokajjal voltak kapcsolatosak.
A drezdai Zwinger (a szász uralkodó ház
palotája) fegyvermúzeumában például külön
felhívta a figyelmünket egy mívesen
kivitelezett kardra, melyet Zsigmond magyar,
cseh, német király, német-római császár
ajándékozott 1425. augusztus 1-én Frigyes
meisseni őrgrófnak, amikor is Budán a
választófejedelmek sorába iktatta őt. Tőle hal-
lottam először az első török-magyar szótár
lejegyzőjéről, Kovách, vagy Kováts Jánosról
is. Ugyan a Pilismarótiak azt mondják, hogy a
náluk született és élt Dr. Pastinszky János
1922 júliusában pilismaróti kúriájában fejezte
be az első „Gyakorlati magyar-törökszótárt”,
de több tény arról árulkodik, hogy a Kovách
féle szótár, ha nem is olyan terjedelemmel,
mint a Pastinszky féle hamarabb meg volt. Ha
csak abból indulunk ki, hogy Kovách, amikor
haza tért Tarcalra 1791-ben kezdte el naplója
írását már egyértelműsíti a Kovách féle anyag
elsőbbségét. A szójegyzék, ahogy Banner
János a szegedi egyetem tanára nevezte, részét

képezte a Kovách János által kézzel írt
naplójának. Azért írom múlt időben, mert a
kézirat valahol 1923 és 1968 között szőrén,
szálán eltűnt. A naplónak legalább olyan
kalandos élete volt, mint szerzőjének. Banner
János bukkant a bekötött kéziratos könyvre a
szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi
Múzeum egy eldugott helyén. A 200 oldalas
napló már 1917 előtt is a könyvtárban volt,
mert Tömörkény István az intézmény 1904-
1917 közötti igazgatójának kézírásával
rögzített, az eredeti szöveg mintegy 20-25
oldalnyi másolata is benne volt ebben a kézi-
ratban. Banner János a történelemtu-
dományok doktora, ősrégész, néprajztudós az
eredeti kéziratról 1923-ban a napló lényegén
nem változtatva egy 116 oldalas szépirodalmi
feldolgozást készített, amit ugyan ebben az
évben Török rabságban címen, Kovách János
káplár viszontagságai 1787—1791, alcímmel
adtak ki. Banner János a napló maga által
készített eredeti szöveg, betűhű, gépírt
példányát is elkészítette, amit az 1960-as évek
közepén Fekete Lajos kollegájának adta át
tanulmányozás céljából. A napló és a mellék-
letét képező szótár története itt tulajdonkép-
pen befejeződött. Hollétéről nem tudunk sem-
mit. Azt sem tudjuk hogyan került Tarcalról
Szegedre és azt sem hogyan tűnt el Szegedről.
Talán majd egyszer fény derül ezekre is.
No, de ki is volt a szótár és a napló írója.
Banner János a naplóra hivatkozva egyik
értekezésében úgy fogalmaz, hogy a naplóban
maga Kovách János írja miszerint nemes
szülőktől 1768. április 10-én született
Tarcalon. Papp Miklós erre vonatkozóan
kutatásokat végzett a tarcali református egy-
ház anyakönyvi köteteiben és az 1796 és 1808
közötti időszakra Kováts név alatt talált be-
jegyzéseket. Sárközy Juliannával kötött
házasságáról, gyermekei megkereszteléséről
és halálukról, de még édesapja haláláról is
talált feljegyzést, de hősünk születésére
vonatkozó adatot nem talált. Az anyakönyv
tanúsága szerint ennek az lehet az oka, hogy
az édesapa rossz magaviselete miatt
„megszokott éktelen káromkodásért” az
„Úrnak Szent Asztalától” eltiltatott s viselnie
kellett ennek minden következményét
egészen addig, amíg nem gyakorolt
bűnbánatot. Ez csak 53 éves korában a halálos
ágyán következet be, amikor is az akkori
konzisztórium előtt vallomást tett, megbánta
vétkét így Ns. (nemes) Kováts János
feloldozást nyert és elprédikáltatott.
Visszatérve a fiához, tanulmányait a kornak
megfelelően a prédikátor és a skólamester
által vezetett helyi iskolában kezdte, majd
Sárospatakon folytatta, ahol főiskolai tanul-
mányait is megkezdte. Azt, hogy befejezte e
tanulmányait nem derül ki az iskola
feljegyzéseiből, de itt tanult meg latinul, mely
későbbi fogságában nagy hasznára vált. Mivel
ezekben a dokumentumokban a családi nevét
„Kováts”-ként használják, és arra utalnak,
hogy a két név azonos személyt takar, a továb-
biakban mi is a Kováts nevet fogjuk használ-

ni. 1785-ben 17 éves korában szülei akarata
ellenére beállt katonának a „Nemes Herceg
Esterházy Miklós gyalogezredébe”. 1787-ben
a német mellett harmadikként már rácul is
beszélő káplár valahol Belgrád mellett, már-
cius 7-én, egy törökök ellen vívott csatában
nem csak a nyakán szerzett sebesüléstől
szenved, hanem a fogságba esésével is meg
kellett birkóznia. A négy éven át tartó török
fogságának első éve különösen nehéz volt. A
Belgrádtól Isztambulig tartó úton, mely
kisebb-nagyobb megszakításokkal több, mint
nyolc hónapig tartott, hullottak mellette
fogolytársai. Az út során ő maga is a
sérülésekből, betegségekből, éhezésből,
kimerültségből adódóan többször életveszély-
ben volt, sőt az élet és halál határát többször
megjárta. A hosszú menetelés végén a meg-
maradt rabtársaival, az út során elhunyt bajtár-
saik levágott fejeiből készült füzérekkel a
nyakukban kellett részt venniük a nyolc
hónappal korábban aratott török győzelem
konstantinápolyi diadalmenetén. Kováts
János életben maradását annak köszönhette,
hogy fogságba esésének első percétől
betegségei, leromlott állapota ellenére, eleinte
ellesve rabtartóitól, majd kitartó szívós ta-
nulással, elsajátította a török nyelvet annyira,
hogy a fogságba esésétől számítva egy év
elteltével már rendszeresen hívták tolmácsol-
ni. A fogva tartói nem csak török tudását
használták, de többször németül is, sőt latinul
is kellett fordítania. Ekkor már a foglyok
szempontjából sokkal elfogadhatóbb
életkörülményeket biztosító Héttoronyba élt
egészen szabadulásáig, és innen járt minden
nap a szeráj konyhájára dolgozni.
Nyelvtudásának köszönhetően, rabsága végső
szakaszában a hárem egy hölgyével afféle
szerelmi kalandban is része volt hősünknek.
Az étel átadó szekrény deszkafalán keresztül
folytatott titkos beszélgetésekből kialakult
szerelem sajnos nem teljesedhetett be, pedig
már a szökést tervezték. Idő közben a francia
követ segítségével több társával együtt
szabadulhatott és olyan gyorsan el kellet
hagyniuk a Héttornyot, hogy szerelmétől sem
tudott elköszönni. 1791. február 26-án látta
meg újra szeretett szülő városát, Tarcalt.
Életének ezt követő idejére vonatkozó adatok
meglehetősen ellentmondásosak. Naplójában
utalás található arra vonatkozóan, hogy újra
katonája lett az Esterházy Miklós által 1797-
ben felszerelt ezrednek. Azt, hogy részt vett e
a napóleoni háborúban nem tudjuk de ha
azonos a tarcali református anyakönyvben
szereplő bűneiből megtért Kováts János fiá-
val, akkor minden bizonnyal nem ment el a
francia háborúba, ugyan is ugyan ezen
könyvben az áll, hogy 1796. december 19-én
Kováts János elveszi Sárközy Mihály leányát,
Juliannát. Van még egy megfejtésre váró rej-
tély. Ahogy születéséről, úgy haláláról sem
találtak a kutatók megbízható adatot az
anyakönyvekben.

Guth  Ferenc

A szótáríró tarcali káplár
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Istók Judit – iskolaigazgató  
(Henter Károly Általános Iskola – Sepsibodok)
• Tisztelt Igazgatónő! Iskolájuk 1997 óta viseli a bodoki
Henter család leszármazottjának, az 1814-ben Gyulán
született Henter Károly vízépítő mérnöknek a nevét. A
névadó család leányági leszármazottai ma is élnek
Bodokon, Gidófalván és Budapesten is. Milyen,
országhatárokon túlmutató kapcsolatokat alakított ki
iskolájuk a XX. század nagy vízszabályozói között nyil-
vántartott vízépítő mérnök munkássága nyomán és
hogyan ápolják ezt a kulturális köteléket?
-  Az iskolát 2013 óta vezetem, egy már létező emberi és
szakmai energiát adó kapcsolatot ismertem meg. Igaz, hogy
ez a kapcsolat 2008-2013 között csupán emberi relációkra
korlátozódott, de 2013 óta ismét intézményi szintre
emelkedett. 20 évvel ezelőtt vette fel a Sepsibodoki Általános
Iskola a Bodoki Henter Károly nevet, 20 évvel ezelőtt indult
el egy gyümölcsöző kapcsolat az iskola és a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kollektívá-
ja között. E kapcsolat indikátora nem más,
mint Bodoki Károly, aki Sepsibodokról szár-
mazik, és a Körösök és a Berettyó szabá-
lyozásának kiemelkedő alakja volt.  
• „Tanítsa írásra, szám vetésnek mester-
ségére” című kiadványuk a XVI. századig
visszatekintve minden részletre kiterjedően
ad átfogó képet  a bodoki oktatásról annak
ellenére, hogy „korszakok, politikai
helyzetek, vezető rendszerek hatására vagy éppen
nemtörődömsége miatt tűntek el mára igen fontosnak és
használhatónak mutatkozó iskolai dokumentumok”. 100
év múlva vajon hogyan folytatnák ezt a kötetet a
történelemkutatók?
- Jelenleg egy összességében közel 300 diákot számláló
intézmény vagyunk, három falu diákjai tanulnak nálunk. Idén
az óvodások 78-an, a kisiskolások 143-an, míg a felsőbb
osztályokban 67-en tanulnak. Akár a tágabb és szűkebb
környezetünk, tanulóink is sokszínűek, kikerülnek padjaink
közül elméleti iskolákban, későbbiekben egyetemet végzett
remek szakemberek, de ugyanakkor örömmel fogadják a
szakiskolák is a diákjainkat.
•  Hármas településükön (Bodok, Zalán és Oltszem) az
utolsó népszámlálási adatok szerint a lakosság létszáma
2541 fő. Hogyan változott a tanulók és az óvodások száma
az utóbbi évtizedben? A tanári karuk hány fős, és a
magyarországi iskolák működésével összehasonlítva
tapasztalható-e Önöknél valamilyen különbség az oktatás
terén?
- Tanulóink létszáma viszonylagos stabilitást mutat.
Következésképpen az elmúlt években nem volt szükség
osztályok összevonására, így gyerekeink oktatásának,
nevelésének minősége nem szenvedett változásokat. Tanári
karunk 20 fős, többnyire szintén stabil, címzetes, ami azt
jelenti, hogy nem fenyegeti a vándorlás veszélye. Szakmailag
és emberileg hivatásunknak megfelelően éljük mindennap-
jainkat, és fő célunk a gyermekeink életre nevelése, a tantervi

elvárások mellett pedig a közösségi elvárásoknak is igyek-
szünk megfelelni. A Polgármesteri Hivatal és intézményünk
között jelen pillanatban egy harmonikus, egymást támogató
kapcsolat van, mely építő jellegű az iskolai, ugyanakkor a
falusi közösség számára is. Az anyaországi iskolákkal össze-
hasonlítva, nálunk még bevezetésre vár a délutáni
foglalkozás, mely jelen esetben megvalósíthatatlannak tűnik,
a törvénykezés nehézkessége miatt.
• Az egyházi fenntartású oktatási intézmények száma
jelentősen nőtt nálunk az elmúlt években, így a tanulók
vallási neveltetése is részben előtérbe helyeződött. Önök
milyen kapcsolatokat ápolnak az egyházakkal, az iskolá-
sok érdeklődési köre mennyire terjed ki a vallási hovatar-
tozásra?
-   Az egyházi fenntartású oktatási intézmények nálunk csak
városon léteznek. Tantervünk szerves része a vallás oktatása,
így ezáltal bensőséges kapcsolatot ápolunk a helyi reformá-
tus egyházzal, közösen szervezzük meg az iskolánk életében

is fontos egyházi és világi ünnepeket. Ilyenek
a Reformáció ünnepe, a karácsony, valamint
március 15-e. Ugyanakkor a helyi tiszteletes
úr, Róth Levente mindig nyitott meghívá-
sunkra. 
• Identitástudat, hagyományőrzés, közössé-
gi szemlélet, egyéni sikerek. Júliusi
találkozásunk alkalmával a XIV. Bodok
Községi Napok és a Kettes Fogathajtó
Verseny résztvevőivel, ill. látogatóival
kapcsolatban ezek a szavak jutottak eszem-

be, ebben a sorrendben. Az oktatásnak van része abban,
hogy ez a sorrend így alakuljon?
-  A hagyományőrzés fontos céljaink egyike, hisz gyökerek

nélkül elvész a nemzetünk. Fontosnak tartjuk a
hagyományőrzés jegyében megszervezett tevékenységeinket,
például minden évben festünk tojást, megüljük és megünne-
peljük hagyományos ünnepeinket, beleitatva ezáltal gyer-
mekeink lelkébe a hovatartozás ízét. Mindezt tesszük a helyi
közösséggel együtt, hisz az iskola a közösség bölcsője és
nevelője kell, hogy legyen. Az egyéni sikerek titka a család,
iskola és közösség hármas tárháza, igyekszünk ott lenni, ahol
lennünk kell. Igyekszünk továbbá belecsepegtetni gyer-
mekeink lelkébe, hogy ha megfelelő úton, kitartással,
szeretettel, hittel haladnak, ugyanakkor eléggé erős a vágyuk
a tanulásra, elengedhetetlen és feltartóztathatatlan lesz szá-
mukra a siker és az elégedettség.
• Végül az épp aktuális feladatokról kérdezném, hogyan
fog indulni az új tanév Önöknél? Terveznek-e bármilyen
változtatást az előző évek gyakorlatával szemben?
- Négy év alatt hittel, szeretettel végzett munkámmal
következetesen dolgoztam azon, hogy összhangot teremtsek
a községvezetés, a tanügyi alkalmazottak és a szülői tár-
sadalom között, valós emberi értéket tartva szem előtt, hogy
a bodoki gyermekek szeressék az iskolát, a bodoki emberek
pedig tisztelettel nézzenek a tanítóra, nevelőre. Nem adatott
meg a folytatás lehetősége, de az elért sikerek feljogosítanak
arra, hogy higgyem, jó volt a mag, amelyet elvetettem...

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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Szeptemberi ünnepeink
szeptember 1.: Az iskolakezdés napja, ekkor kezdődik az új tanév.
„... Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél?
Mikor a sportpálya salakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s
vékonyka füstöt eresztve eldördül az indítópisztoly? Szabad a pálya, s
ismeretlen! Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, az új
tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskolaév kezdetén csaknem
mindig verőfényes volt az idő, afféle „megbízható” szeptemberi
ragyogás fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami
meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, volt,
aki szerecsenfeketére barnult, s volt, akin éppen az volt a meglepő,
hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával:
nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét. ...” (Pilinszky János)
szeptember 21.: A magyar dráma napja a magyarországi és határon
kívüli magyar drámairodalom ünnepe. A Magyar Írók Szövetségének
kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünnep-
lik a magyar dráma napját, annak emlékére, hogy 1883-ban ezen
napon volt Madách Imre Az ember tragédiája
című drámai költeményének ősbemutatója a
Nemzeti Színházban. A művet Paulay Ede
állította színpadra. A nap célja, hogy felhívja
a figyelmet a magyar drámairodalom
értékeinek jobb megismertetésére, valamint,
hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások
létrehozására. Ekkor adják át a Szép Ernő-
jutalmat, valamint a Színházi Dramaturgok
Céhe által alapított Az évad legjobb magyar
drámája díjat az előző évad kiemelkedő műveiért. Ezen a napon a
magyar színházak külön programokat, rendezvényeket, előadásokat
szerveznek, hogy ezekkel népszerűsítsék a magyar drámát.
A Magyar Termék Napja, Széchenyi István születésnapja. Célja, hogy
felhívja figyelmünket a honi termékekre. Ezen a napon a magyar
emberek csak magyar árukat vásároljanak. Hazánkat elárasztották az
alacsony minőségű külföldi áruk, melyek ellehetetlenítik a magyar
termelőket.
“Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját
nemzetének – nem derék ember”

(Gróf Széchenyi István)
szeptember 30.: A magyar népmese napja. Benedek Elek születés-
napja. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok
és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető
gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel for-
duljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. A
kezdeményezéshez több száz
intézmény és szervezet csat-
lakozik évről évre itthonról és a
határon túlról egyaránt. A
népmese az élőbeszéd művészete.
A mesemondó és a hallgatók
között egy különleges, varázslatos
kapcsolat jön létre, a mesei nyelv
ismerete az összetartozás
élményével ajándékozza meg a mesét hallgató felnőtteket és
gyerekeket. A népmese hatalmas ereje, mind a mai napig elsősorban
a szóbeliségben rejlik. Folyamatosan változnak az alkalmak és a
forma, ahol a mese újjászülethet, a mondott és hallott népmesék ma
is csodatevők. 

Lépjen be a digitális világba, mi segítünk!
INGYENESEN kaphat tudást.

A két tanfolyam sikeres elvégzése estén Ön 
maximum 70.000 Ft értékű képzést kaphat meg

térítésmentesen. 
NINCS  vizsgadíj, apró betűs költség, csak

megszerezhető tudás. 
Jelentkezzen a képzésekre, forduljon mentorához: 

Mentor neve: Borzné Lovász Borbála
Telefonszáma: 70/457-9579

Ki ad ja Tarcal köz ség   Ön kor mány za ta  Szer kesz tő ség:
Polgármesteri Hivatal, Tarcal. Főszer kesz tő: Péter Andrásné
47/580-444.  Szer kesz tő: Me ző  Lász ló   Nyom dai mun kák:
Bu dai  Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.   Tel:
46/416-226   

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   
2017. SZEPTEMBER 20.

TARCALI  HÍREK

FIGYELEM!
Megváltozott nyitva tartással várjuk

az érdeklődőket!
Községi Könyvtár és PC-Sarok

(Tarcal, Árpád u. 1.)
Ügyfélfogadás

Hétfő: ZÁRVA!
Kedd: 9:00 - 12:00   14:00 - 17:00
Szerda: 14:00 - 20:00
Csütörtök 14:00 - 17:00
Péntek: 14:00 - 20:00
Szombat: 14:00 - 17:00

Faragó Gyógyszertár 
Tarcal 

Nyitva tartása: hétfő - péntek: 
8.00 - 16.30 h

Ebédszünet minden nap: 12.00 - 12.30 h-ig.

Tarcal Polgárőrség 

Telefonszám:

70-457-95-81
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Sport
Beragadt  a rajtnál a

Tarcal FC
Megkezdődött a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság.
A Tarcal FC két forduló után pont nélkül az utolsó helyen
áll a Keleti csoportban.
Eredmények:
1. forduló: 2017. augusztus 13. 
Tarcal – Cigánd II 1-5 (1-1)
Tarcal, 50 néző. V.: Tóth M.
Tarcal: Lechner – Kamarási (Nagy I.), Hojdák, Szegedi
(Kádas), Ötvös (Kuknyó), Czentnár, Szegedi, Sárosi, Rácz
(Szárnya, Szűkösdi), Beör, Czirba. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Szegedi. Jók: az egész csapat.
Soltész Csaba: – Gratulálok az egész csapatnak. Egy félidőt
bírtunk, kell még idő, hogy felnőjünk egy NB III-hoz.
2. forduló: 2017. augusztus 19.
Tiszaladány – Tarcal 7-1 (3-0)
Tiszaladány, 150 néző. V.: Fülöp.
Tarcal: Lechner – Kamarási, Hojdák, Ötvös, Czirba, Czentnár,
Beör, Rácz, Szegedi, Sárosi, Szárnya. Elnök: Soltész Csaba.
G.:  Czentnár (11-esből).  Jó: senki. Ifi: 1-5.
Spitzmüller Zsolt, csapatvezető: – Szégyenteljes játék.

ORVOSI RENDELŐK 
TELEFONSZÁMAI

Dr. Antal Klára Ibolya 47/380-047, 
Dr. Szőke Péter 47/580-039, 

Fogorvosi rendelő: 30/509-6001

Nyári élet az óvodában és a
bölcsődében

A nyári hónapokban átlagosan az óvodások fele, a
bölcsődések több mint két harmada igénybe vette
intézményünk szolgáltatásait. Május végén befejeződött
az oktatás: A nyáron teljes mértékig a játéké a főszerep.
Az ügyeletes kolléganők igyekeztek a gyermekek
számára változatos tevékenységeket biztosítani az aktív
pihenéshez, melyet a mellékelt fotók is bizonyítanak. A
meleg nyarat az árnyékot adó fák alatt jól bírták a gyer-
mekek, melyet a bőséges folyadék és gyümölcs biz-
tosításával is próbáltunk enyhíteni. Intézményünk
mindössze két hétig volt zárva. ezalatt az idő alatt az
önkormányzat szakemberei lebonyolították az aktuális
karbantartási munkákat, valamint a konyha és a
fürdőszobák tisztasági festése is megvalósult. A nevelő
munkát segítő alkalmazottak, valamint a három diák-
munkás lelkiismeretes, pontos munkájának
köszönhetően a nyári nagytakarítási munkálatokkal is
elkészültünk. Augusztus 22-én, kedden megtartjuk az
újonnan óvodába és bölcsődébe íratott gyermekek
szülei számára a tájékoztató szülői értekezletet, hogy a
gyermekek szeptemberi beszoktatása zökkenőmentes
legyen. Az előttünk álló nevelési évet 24 bölcsődés, és
90 óvodás gyermekkel kezdjük meg, mely 115%-os
kihasználtságot jelent. A bölcsődébe hét, az óvodába két
gyermeket a környező településekről írattak be
intézményünkbe. (Bodrogkisfalud, Tokaj, Rakamaz,
Tiszanagyfalu)
2017. augusztus 30-án, szerdán 10 órára várjuk a
leendő elsős gyermekeket az ünnepélyes iskolai
tanévnyitóra való műsor gyakorlására.

Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Képek az óvoda életéből




