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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. szeptember 26-án
rendes ülést tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők a B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály Tarcal település
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatóját
tárgyalták meg.
Az ülés második napirendi pontja a Kikelet
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha
és Étkezde beszámolója volt a 2016/2017-es
nevelési évről, illetve a 2017/2018-as nevelési
évre
történő
felkészülésről.
A
Képviselőtestület a beszámolót megtárgyalta,
elfogadta, és megelégedéssel állapította meg,
hogy az Óvoda és Bölcsőde, Konyha és
étkezde jó munkát végez, melyet alátámaszt az
is, hogy az Óvoda és Bölcsőde ellátottjai
között más települések gyermekei is megtalálhatóak.
Az ülés következő napirendje a 2017. évi
önkormányzati
költségvetési
rendelet
módosítása volt.
A negyedik napirend során a képviselők
megismerték és elfogadták Tarcal Község
Önkormányzata 2017. évi I. félévi
gazdálkodásáról
szóló
tájékoztatót.
Megelégedéssel állapították meg, hogy az
önkormányzat bevételei időarányosan alakultak.
Az ülés következő napirendi pontja a Tarcali
Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervei között
megkötendő munkamegosztási megállapodások jóváhagyása volt.
Az ülés hatodik napirendje a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás, illetve
pályázat kiírása volt. A pályázati rendszerhez
több éve csatlakozott az önkormányzat, a
támogatás szociális alapú.
A Képviselőtestület következő napirendi pontja Szász Béláné Idősek Klubja vezetője közalkalmazotti jogviszonyának, vezetői megbízásának
megszüntetése
volt.
A
Képviselőtestület megköszönte az idősek és
elesettek, gondozásra szorulók érdekében
kifejtett áldozatos, lelkiismeretes munkáját, jó
egészséget, hosszú boldog nyugdíjas éveket
kívánt.
A képviselők a nyolcadik napirendi pont során
döntöttek az Idősek Klubja magasabb vezetői
állás pályázatának meghirdetéséről.

A képviselők a következő napirend keretében
megvizsgálták a Hárs utca megnövekedett forgalmából, illetve az ott közlekedők
sebességének növekedéséből eredő, a
környező utcák lakóinak biztonságérzetük
romlására vonatkozó közérdekű bejelentését.
A Képviselőtestület megállapította, hogy a
bejelentésben foglaltak a tényeknek megfelelnek, ezért határoztak sebességkorlátozó táblák
kihelyezéséről, 3 db sebességcsökkentő borda
megvalósításáról, valamint felvették a kapcsolatot az illetékes rendőri szervekkel a szabályok fokozott betartásának ellenőrzése
érdekében.
Az ülés tizedik napirendi pontja során a
képviselők megtárgyalták az Áldó Krisztus
szobor környezetébe tervezett „TARCAL”
felirat elhelyezésére vonatkozó javaslatot. A
Képviselőtestület a hely szakrális, vallásos jellegére tekintettel nem támogatja a felirat elhelyezését, de nem zárkózik el a „TARCAL” felirat a település más, frekventált helyen történő
elhelyezésétől.
A továbbiakban a képviselők a „Tarcal Fórum”
facebokk csoport önkormányzathoz címzett
kérdéseit, közérdekű javaslatait tárgyalta meg,
és döntött az önkormányzati álláspont
közzétételéről.
A polgármester az indítványok, javaslatok
között válaszolt a képviselőknek a két ülés
közötti
tevékenységével
kapcsolatos
kérdésekre.
A napirendi pont keretében a Képviselőtestület
döntött a rendkívüli önkormányzati támogatási
igény módosításáról és a pályázat
benyújtásáról, valamint önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanokon található tüzifa,
természetbeni ellenszolgáltatás ellenében
történő kitermelésének engedélyezéséről.
A következőkben Kissné Fási Nóra alpolgármester asszony tolmácsolta Petro Attila, az
Áldó krisztus szobor adományozójának, a
sétány melletti tájékoztató táblák tartalmára és
kulturált mosdó kialakítására vonatkozó
kérését. A Képviselőtestület a kérést megértve
és elfogadva, döntött a táblák cseréjéről.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:

Iskolai hírek (3. oldal)

Válaszok (4. oldal)

Óvodai hírek (5. oldal)

A
Vöröskereszt
tarcali
alapszervezetéről
(6. oldal)

SPORT
- Csúcsfutás
- Csúcstámadás
- Foci
- Sakk
(8. oldal)
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Önkormányzati felhívások

ANYAKÖNYVI HÍREK

- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. október 20. napjától szociális célú tüzifa
támogatás igényelhető. Kérelem-nyomtatvány a szociális irodában szerezhető be.
*
- Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Születés

NEMZETKÖZI BABAHORDOZÓ
HÉT TARCALON
A babahordozás ősi módszer, mely az élet
több területén biztosítja a mai anyukák
számára is a mozgás szabadságát,
miközben gyermekük testközelségéről
sem kell lemondaniuk. A természeti
népeknél a hordozás ma is a babagondozás
szerves része, felszabadító, boldog, megnyugtató érzés anyának és a babának is,
ráadásul a helyes hordozás jó hatással van
a babák testi és lelki fejlődésére. A
Nemzetközi Babahordozó Hét (október 914.) alkalmából a Magyar Vöröskereszt
Tarcali Alapszervezete lehetővé tette számunkra, hogy elmesélhessük, hogyan
ismerkedtünk meg a babahordozással,
miért szeretünk hordozni, hogyan kell jól
hordozni. A kötetetlen, jó hangulatú
előadásra elvittük hordozóeszközeinket és
bemutattuk azok használatát. A Magyar
Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetének
felajánlásával ajándék pelenkacsomagok
és babaruhák kerültek kiosztásra a
résztvevők között Ilosvainé Nógrádi
Piroska jóvoltából.
Örömmel tettünk eleget a tokaji babaklub
meghívásának is, ahol a hordozós
anyukákkal jó hangulatú , informatív
beszélgetés alakult ki. Mindenki elmesélte,
miért szeret hordozni, tapasztalatokat
cseréltünk, kötési módokat tanultunk
egymástól.
A
Magyar
Vöröskereszt
Tarcali
Alapszervezetének
támogatásával
hamarosan megvalósuló baba-mama
foglalkozásokon nemcsak a hordozással,
hanem a legújabb tudományos tényeken
alapuló babaápolással, hozzátáplálással és
gyermeknevelési módszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődő anyukák,
kismamák. A Borfaluban megrendezésre
kerülő babaklubba nagy szeretettel várunk
mindenkit!
Még több fotó:
facebook.com/hellotarcal
Írta: Gálik Judit és Stumpfné Kosárkó
Melinda (tarcali anyukák)

Tarcali
Hírek

SZÜLETÉSEM HELYE
Kicsiny falum a hegyek lágy ölén,
Itt születtem és itt nőttem fel én.
TARCAL, e kicsiny falu neve,
Én nekem ez a világ közepe.
Pár ezer ember lakja csak csupán,
itt húzódik meg a Kopasz hegy
lábánál,
Úgy mesélik, hogy egykor, hajdanán,
nagy csata volt ott, bizony régen már.
Szájhagyomány száll apáról-fiúra,
így volt-e? Én ezt nem tudhatom,
Egyet azonban biztosan tudok,
E kicsiny falut, szeretem nagyon!
Nekem mindenem e vadregényes táj,
Itt kolompolt fülembe a csorda már.
Mi lesz a sorsom, még nem tudhatom,
De kicsiny falum én el nem hagyom.
Itt nyári estén még száll a harangszó,
ide nem hallatszik a nagyvárosi zaj.
Itt még száll a madár éneke,
Fel-felhangzik az esti tücsökzene.
Nem kell én nékem nagyvárosi fények,
nem csábítanak el hiú, vak remények.
Hiába mennék el, biztosan tudom,
visszajönnék, mert itt az otthonom.
Kóder Ferencné

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesz tőség:
Polgármesteri Hivatal, Tarcal. Tel.: 47/580-444 Főszerkesztő:
Péter Andrásné Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416-226

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2017. november 20.

Szeptember
Zajácz-Kék Nimród 2017.09.03
Szülei: Kék Erika
Zajácz Sándor
Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Házasságkötés
Szeptember
- Dorka Tamás nyíregyházi és Molnár Ildikó
miskolci lakos szeptember 2-án,
- White Kristopher James és Erdélyi Nóra
budapesti lakosok szeptember 2-án
kötöttek házasságot településünkön
Gratulálunk!

HELYESBÍTÉS
Molnár Gyula és Lengyel Mária tarcali lakosok
házasságkötésének időpontja az előző számunkban tévesen szerepelt, az érintettektől
elnézést kérünk, a házasságkötés: 2017.
augusztus 11. napján volt.

Halálozás
Szeptember
- Szopkó Péter (sz: 1945.)
volt Tarcal Szabadság u. 25. sz. alatti
lakos, elhunyt szeptember 6-án,
- Szívós József (sz: 1957.)
volt Tarcal Könyves K. u. 60. sz. alatti lakos,
elhunyt szeptember 14-én.
Részvétünk a
családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
Aanyakönyvvezetők

Hirdetés

Hagyatékból eladó Tarcalon

1.) Pianínó: páncéltőkés, Scholzé gyártmányú, hozzávaló
állítható ülőkével: irányár: 90.000,- Ft
2.) Festmény: Szűz Mária Kis Jézussal, szent-háromságot
jelképező galambokkal, mérete: keret nélkül: 120x50cm,
kerettel: 137x65 cm. irányár 70.000,- Ft.
3.) Varrógép - fa burkolattal, márkája: Német, KL465, irányár:
15.000,- Ft.
4.) Bútorzat: ágyak, szekrények, asztalok, heverők, szőnyegek,
kályhák, nippek, kisméretű képek, szobrok stb.
Érdeklődni: a tulajdonosnál: 30/276-1170, helyi
megbízottnál: 47/380-557.

Tarcali Hírek

3

Iskolai hírek
Lengyel-magyar két jó barát...
A Tarcali Klapka György Általános Iskola immáron harmadik éve ápol
szoros kapcsolatot a Lengyelországban, £azy városában található iskolával. Már bevált gyakorlat a cserediák program, melyben minden éven
általában négy-négy diák vesz részt. A gyerekek ilyenkor kipróbálhatják
magukat, hiszen Lengyelországban családoknál szállásoljuk el őket, ahol
maguk oldják meg a kommunikációt. Mindig nagy örömmel tölt el, mikor
azt látom, hogy a gyerekek
ügyesen boldogulnak angol
nyelven is.
Az éven ez a lengyel-magyar
diákcsereprogram a két
ország közös pályázata kapcsán valósult meg. A Lengyel
Nagykövetségre
beadott
pályázat nyújtott lehetőséget
arra, hogy szeptember végén négy lengyel diákot és három pedagógust
láthattunk vendégül, majd egy héttel később, október elején a vendéglátó
diákok látogattak ki Lengyelországba. A közös project “A tánc összeköt
minket” címmel indult. Ennek fényében közös tevékenységeket
szerveztünk. Volt táncbemutató és tánctanulás, ahol Lovasné Tóth Judit
tanárnő táncosai mutatták be produkcióikat, de sor került közös főzésre,
sütésre is. A vendégeinket elvittük Egerbe is egy kirándulásra.
Lengyelországban a diákjainkat bevezették a nyalókakészítés rejtelmeibe,
valamint ők is részt vettek táncpróbán, de volt lehetőségük pizzát sütni is.
Élményekben gazdag két hetet tudhatunk a hátunk mögött. Ezúton
szeretném megköszönni a sok segítséget, támogatást, amit a program
lebonyolításához kaptunk. Elsősorban a szülőknek, akik vállalták, hogy
négy napra vendégül látják az ide érkező tanulókat. Köszönjük a
Matyisák család által felajánlott borválogatásokat, valamint a Kávézó
helyiséget, mely az esti tánctanulás helyszíne volt. Köszönjük
Polgármester Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt és a
sofőrt az utazáshoz. Továbbá köszönet Szadai Györgynek, aki a reggelit
biztosította a vendégként érkező pedagógusoknak. Utoljára, de nem utolsó sorban, köszönjük a Tarcali Klapka György Általános Iskola összes
pedagógusának, hogy segítettek a helyettesítésünkben a két hét alatt.
Németh Melinda, tanár

Erasmus+ Pályázat

Mint ahogyan arról korábban már iskolánk igazgatónője
beszámolt, a Tarcali Klapka György Általános Iskola először
vesz részt a 2017-19-es időszakban Erasmus+ programban,
melyben hat másik ország iskoláival együtt dolgozva fogunk
sok érdekes projectet megvalósítani.
A program munkanyelve az angol, így a résztvevő tanulók
nyelvtudásukat még sokrétűbben fogják használni, mint egy
tanóra keretében. A munka a hónapban veszi kezdetét.
Negyedik osztálytól egészen nyolcadik osztályig jelentkeztek tanulók a foglalkozásokra.
Az első alkalmak során nemzeti ünnepeink és nemzeti
ételeink témakörét dolgozzuk fel. Ezek mellett elkészítjük a
program logóját és mottóját is. A közös munka mellett, tanulóink közül többen a résztvevő országokba történő utazáson és az ottani egy hetes munkában vehetnek majd részt. Az
első utazásunk célja jövő tavasszal Spanyolország lesz.
A hónapban megtartottuk az első szülői értekezletet, ahol a
szülőket is tájékoztattuk a program részleteiről.
Németh Melinda, tanár

KARITÁSZ HÍREK
Az Idősek Világnapja közeledtével a Szent
Erzsébet Karitász Csoport szeptember 28-án az
időseknek kedveskedett egy tarcali programmal.
Közösen elterveztük, hogy a mozgásukban korlátozott időseinknek az idén nem a falun kívül
szervezünk kirándulást, hanem
megismertetjük velük Tarcal új
nevezetességeit – amelyekhez
mozgásuk korlátozottságuk miatt
nem tudnának eljutni.
Májusban az Áldó Krisztus
szoborhoz vittük fel őket, és
megígértünk még egy kirándulást a
Mária-házbeli uzsonnán. Így is lett!
A
telefonos
és
személyes
meghíváskor kiderült, bizony már
nagyon várták ezt az alkalmat! Szép
verőfényes napon a Palacknál gyülekeztünk a
kék ég alatt. Teával, süteménnyel kínáltuk a
meghívottakat. Körbejárták, megcsodálták a
Palackra festett nevezetességeket. Nagyon tetszett a szépen kialakított park is. Dicsérték a
megvalósítást. Fénykékpezkedtünk, majd felkerekedtünk a Terézia Kápolnához. A megújult

Kápolnában ücsörögve felidézték a régi időket.
Kóderné Margitka egy szép verset olvasott fel
nekünk. Együtt imádkoztunk, énekeltünk. Így a
lelki élményekkel gazdagodva még a Kápolna
előtt időztünk egy kicsit, élvezve a napsütésben

a kilátást.
Programunk következő állomása a Tarcal
Fogadó volt. A terített asztalt és finom ebédet
örömmel és meglepődve fogadták vendégeink.
Figyelmes kiszolgálásban volt részünk. Az üdítő
és kávé mellett beszélgetve még a „madárlátta”
pogácsa és sütemény is elfogyott.

Hazafelé az utolsó megállónk a Tarcal Vezér
szobránál volt. Ott egy rövid tájékoztatásban
ismerhették meg a szobor keletkezését, illetve az
avatáson elhangzott érdekességeket.
A meghívottakat háztól-házig szállítottuk a
Református Egyházközség kisbuszával,
amelyért ezúton is köszönetet mondunk
Kovács Attila Tiszteletes Úrnak.
Öröm töltött el bennünket, amikor hazaérkezve mindenki hálásan, vagy éppen
könnyek között köszönte meg, és dicsérte
a szervezett alkalmat. Jól esett nekik a
kimozdulás, a találkozás, melyre
egyébként nem tudtak volna sort keríteni.
A Karitász Csoportunk ezt a lehetőséget
az idén az Egri Főegyházmegyei Karitász
anyagi támogatásával tudta megvalósítani.
„Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem
az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”
(Teréz anya)
Baracskainé Sveda Erzsébet
Karitász Csoport vezetője
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Önkormányzati válasz a Tarcal Fórum kérdéseire
Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének válasza, álláspontja a „Tarcal
Fórum” facebook csoport kérdéseire,
közérdekű javaslataira
1./ Hegyalja út - fekáliaszag, csatornázási problémák
A Tarcal Hegyalja utcai szennyvízvezeték
kiszellőzése, a bűzhatás sajnos valóban nem
újkeletű probléma. A szolgáltató – Borsodvíz Zrt
– az elmúlt évben a Hegyalja utcai szennyvízaknák átépítésével próbált megoldást találni a
további kellemetlen bűzhatás megakadályozására, azonban „érezhetően” ez nem járt sikerrel.
A Képviselőtestület éppen ezért, a végleges
megoldás érdekében saját forrásai terhére
megrendelte egy a Hegyalja utcát elkerülő zárt
rendszerű vezeték megtervezését, amelyen
lehetővé válna a Bodrogkeresztúr felől érkező
szennyvíznek a sportpálya melletti átemelő szivattyúhoz történő továbbítása. (Erről egyébként
a Tarcali Hírek június számában olvashattak) A
tervezés és engedélyeztetés folyamatban van, a
kivitelezés pedig bekerült a szolgáltató úgynevezett Gördülő Fejlesztési Tervébe 2018-as
megvalósítási időponttal.
2./ Terézia kerti útviszonyok, átemelő szivattyúk
üzemeltetése, Internet szolgáltatás nem
megfelelő kapacitása.
A Terézia kertben található közút útburkolata
ténylegesen leromlott, felújításra szorul. A
Képviselőtestület az önkormányzati utak
felújításának (új burkolattal történő ellátásának)
sorrendjét eddig az alapján határozta meg, hogy
az adott útburkolat mennyire elhasználódott, s a
felújításra szoruló utcán mekkora forgalom van,
illetve
mekkora
forgalom
várható.
Természetesen azon utcák útburkolata került
időben előbb felújításra, ahol a burkolat
leginkább elhasználódott volt, illetve ahol
viszonylag nagyobb forgalommal kellett számolni. Ezen elv figyelembe vételével a Terézia kert
útburkolat felújítása is felkerült a felújítandó
utcák listájára, az önkormányzat evidenciában
tartja, de mert a Terézia kertben viszonylag
kevesen laknak, a forgalom sem számottevő,
egyelőre arra tud az önkormányzat ígéretet tenni,
hogy az út kátyúzása, aszfalttal történő javítása
2018-ban megtörténik.
Az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rácsatlakozása során, ahol a szennyvíz gravitációs úton
a hálózatba nem továbbítható, ott az ingatlan
tulajdonosának átemelő szivattyút kell a rendszerbe beépíteni. Ez történt a Terézia kertben is.
A vízgazdálkodási jogszabályok szerint a
beépítést követően, az átemelő szivattyú
üzemeltetése, meghibásodása esetén javíttatása a
szolgáltató feladata, míg a szivattyú energiaellátása az adott ingatlan elektromos hálózatára
van rákötve.
Ezen a rendszeren, ezen az eljáráson az önkormányzat nem tud változtatni, hiszen a
működtetés feltételeit jogszabály határozza meg.
Internet szolgáltatást ma már számtalan szolgáltató végez, így amennyiben a megrendelő
elégedetlen a szolgáltatás minőségével, kapacitásával szolgáltatót kell váltania. Az önkormányzat ehhez tanácsot nem tud adni, mindenki
maga dönti el kitől rendeli meg az internet szol-

gáltatást.
3./ Az AGORA környékén élők rendszeresen
szenvednek az esténként ott összegyűlő rendbontóktól.
Az önkormányzat tájékoztatást kért a
rendőrségtől, valamint a helyi polgárőrségtől, s
adataik szerint ebben az évben mindössze egy
alkalommal került sor intézkedésre, eljárás
indítására az AGORA-n történt rendbontás miatt.
Az önkormányzat ezzel együtt felkérte mind a
Tokaji Rendőrőrs vezetőjét, mind a polgárőrség
vezetőjét, kísérjék fokozott figyelemmel az
AGORA-n tartózkodók viselkedését.
A Képviselőtestület véleménye szerint az
AGORA-n elhelyezett kamerák önmagukban
visszatartó erővel bírnak bármilyen rendbontástól.
4./ Edzőterem önkormányzati működtetése
Tarcal Község Önkormányzata eddig is és a
jövőben is fontosnak tartotta, s tartja a fiatalok
testmozgásának segítését. A Képviselőtestület
ezen okból bocsátotta a fiatalok rendelkezésére a
Fő u. 91. sz. alatti ingatlanon található melléképületet, s egy testépítésre, testmozgásra
alkalmas tér kialakítását tervezi a Fő u. 67. szám
alatti épületben is, a belső felújítás megtörténte
után.
Az önkormányzat ugyanakkor úgy gondolja – a
környező településeken működő konditermek
üzemeltetésére figyelemmel is -, hogy egy ilyen
létesítmény leginkább vállalkozási formában
üzemeltethető
rendtábilisan,
vagy
az
üzemeltetésre, működtetésre alakítsanak a fiatalok civil szerveződést, egyesületet. Az önkormányzat a konditerem helyiségét továbbra is
térítésmentesen biztosítja.
5./ A Dózsa Gy. utcában egy kiálló aknafedő
akadályozza a biztonságos közlekedést.
A Dózsa György utca az elmúlt hetekben új aszfaltburkolatot kapott, melynek során az aknafedlapok is átépítésre kerültek. Az útfelújítás
során a kérdéses aknafedő egy része az úgynevezett kárszegélybe integrálódott, további
része pedig az aszfaltfelületen kívül van.
A biztonságos közlekedést tehát az aknafedő
nem akadályozza. Az érintett ingatlan kapubejárója, az ingatlanon belül található ivóvízakna
átépítését követően válik használhatóvá, amelyet
viszont a tulajdonosnak kell elvégezni.
6./ Kóbor kutyák, kidobott állatok, kutyafuttató
Sajnálatos módon a felelős állattartás, a felelős
ebtartás területén elég sok hiányosság tapasztalható településünkön, s ennek egyik
legkifejezőbb példája a viszonylag nagy számú
kóbor eb. Az önkormányzat nem tud mást tenni,
mint hogy igyekszik befogni, begyűjteni a kóbor
ebeket, s a sárospataki Manduláshegyi
Kutyaotthon kapacitásától függően, az állatok
befogásukat, s hosszabb-rövidebb ideig az önkormányzat telephelyén történő elhelyezést
követően a kutyaotthon részére átadásra kerülnek.
Az ideiglenes elhelyezésre szolgáló ketreceket
az állatorvos javaslatára, egy bezárásra ítélt
állatkórházból szereztük be. A szakember
véleménye szerint, ha az állatkórházban
megfeleltek ezek a ketrecek az ebek elhelyezésére, akkor a befogott kóbor ebek ideiglenes elhelyezésére is alkalmasak. Az ide-

iglenes elhelyezés alatt az állatok etetése, gondozása megoldott.
A kóbor, gazdátlan ebek számának csökkenése
leginkább a túlszaporodás elkerülésével, az ivartalanítással érhető el. Az ivartalanítás nem kevés
költséggel jár, azonban ehhez az önkormányzat
megfelelő szabad források hiányában nem tud
hozzájárulni. Az önkormányzat ezért azt javasolja a kutyabarát közösségnek, hogy keressenek,
kutassanak fel olyan pályázati lehetőségeket,
esetleges alapítványi támogatásokat, amelyeket
az ivartalanításra fel lehet használni.
A Képviselőtestület megtárgyalta a kutyafuttató
létesítésére vonatkozó ötletet is, s ezzel kapcsolatosan az az álláspont alakult ki, hogy kutyafuttatót általában ott építenek, ahol az ebeket többnyire lakótelepi lakásokban, bezárva tartják.
Tarcal jellemzően családi házas település,
megfelelő nagyságú ingatlanokkal, s az itt található lakótelepi lakásokhoz is tartozik kisebbnagyobb udvar, kert. Ezen okokból az önkormányzat nem látja indokoltnak kutyafuttató
építését, s különösen nem a sportpályán található
szabad területen. Ez utóbbi területre egy mountain-bike, vagy gördeszka pálya megépítését
képzeltük el.
Végezetül, amennyiben a kutyabarátok saját forrásaik felhasználásával kutyafuttatót szeretnének
kialakítani, ehhez az önkormányzat szabad
területet biztosít.
7./ Tűzgyújtás, szemétégetés
Tarcal Község Önkormányzata 2010-ben fogadta el 8/2010.(VI.24.) önkormányzati rendeletét
az avar és kerti hulladék égetéséről, amely jelenleg is hatályban van, az önkormányzat honlapján
mindenki által elolvasható, megismerhető. A
rendelet értelmében naponta 6.00-21.00 óra
között lehet a településen avart és kerti hulladékot égetni, kommunális, vagy ipari eredetű
hulladék nem égethető. A Képviselőtestület
álláspontja szerint az avar és kerti hulladék
égetésének további korlátozása – pl. csak
hétvégén, vagy csak hét közben lehetne égetni –
egészen biztosan valamely lakossági csoport
érdekét sértené, így igazán jó megoldás nincs. Az
önkormányzat azt gondolja, hogy egymás iránti
toleranciával a csak időszakosan – ősszel,
tavasszal – jelentkező gondok megfelelően
kezelhetők.
A zöldhulladék kéthetenkénti szállítása a nyár
elején valóban akadozott, majd a nyár végére a
ZHK megszervezte a zöldhulladék kéthetenkénti
rendszeres szállítását. Ez minden jel szerint
jövőre is hasonló módon fog működni.
8./ Játszótérre vezető névtelen utca útburkolatának felújítása.
A játszótérre vezető, jelenleg csak makadám
burkolatú úton jelentős kátyúsodás tapasztalható,
ezért a kátyúk feltöltését az önkormányzat a
közeljövőben elvégezteti. Ennek ellenére mind a
játszótérre, mind a sportpályára még csapadékos
időben is, minden nehézség nélkül be lehet jutni,
különösen ha a parkolót használják.
Az önkormányzat középtávú terveiben szerepel
a jelzett útszakasz aszfaltozása, ennek
elvégzéséig mindenki türelmét kérjük.
(Folytatás az 5. oldalon)

Tarcali Hírek
Önkormányzati válasz a Tarcal Fórum kérdéseire
(Folytatás a 4. oldalról)
9./ Fő utca, járdaállapotok, díszkivilágítás
A Fő utca Keresztúri úttól, a Degenfeld kastélyszállóig tartó szakaszának
egyik oldalán 2008-ban a járda felújításra került. Azért csak az egyik
oldalon, mert az akkori pályázat keretében a másik oldali járda felújítására
nem volt mód, annál is inkább, mert ugyanezen pályázat keretében kapott
új burkolatot a Hárs utca, a Széchenyi utca, a Haladás utca, valamint a
Téglagyári pincesor, s ekkor készült el a Posta előtti közlekedési lámpa is.
2018-ban jó esély van arra, hogy a Fő utca másik oldalán elkészül a belterületi kerékpárút, s éppen a Keresztúri utca és a Terézia kert közötti szakasz nagyobb hányadán, a kerékpárút nem külön nyomvonalon, hanem a
járda és a kerékpárút integráltan, megszélesített nyomvonalon épül meg.
Ezzel tehát a járdagondok megoldódnak.
A település karácsonyi díszkivilágítása, s ezen belül az AGORA
díszkivilágítása, annak fejlesztése, karbantartása nem kevés költséggel jár
évről-évre. Természetesen a képviselőtestület is szeretné, ha a
díszkivilágítással ellátott utcák, utcarészek száma bővülne, azonban ilyen
irányú pályázati források hiányában erre egyelőre nem lát lehetőséget.
Ezzel együtt az önkormányzat köszönettel elfogadna minden olyan ajánlatot, vállalkozói felajánlást, amely hozzájárulna a díszkivilágítás
bővítéséhez.
10./ Könyves Kálmán utcai vízelvezetési problémák
A vízelvezetési probléma megoldását, a szükséges csapadékvíz levezető
árok kiépítését az önkormányzat 2018. évi közmunkaprogramjába betervezzük.
11./ Kinizsi utca, Móricz Zsigmond utcai vízelvezetés
A Kinizsi utcán a nagyobb esők után felgyülemlett csapadékvíz gyorsabb
levezetése érdekében a megépült kárszegélyt megbontjuk, s az indokolt és
szükséges helyeken a szegélyköveket eltávolítjuk.
12./ Móricz Zsigmond utcai – játszótér
A Móricz Zsigmond utcán található játszótér területe a lakók osztatlan
közös tulajdonában van, tehát azzal az önkormányzat nem rendelkezik,
nem rendelkezhet.
Ebből eredően ott bármilyen fejlesztést, átépítést stb. csak a lakók
végezhetnek. A Móricz Zs. utcán élők egyébként a „játszótéri ellátottság”
tekintetében kedvező helyzetben vannak, hiszen a sportpályán megépült,
minden igény kielégítő önkormányzati játszótér – a település más részeihez viszonyítva – hozzájuk nagyon közel található.
Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Butta László
polgármester

NŐI – FÉRFI ÉS GYERMEK
FODRÁSZ SZALON
3915.TARCAL, FŐ UTCA 34.
KEDVES VENDÉGEK!
OKTÓBERTŐL ISMÉT MUNKÁBA ÁLLTAM!
BEJELENTKEZÉS: SZALÁNCZI ZSUZSANNA
TELEFONSZÁM: 06-20/473-90-52
NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ,SZERDA: 12:00-19:00
KEDD,CSÜTÖRTÖK,PÉNTEK: 08:30 - 14:00
SZOMBAT: BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DÉLUTÁN
VÁLTÓ KOLLÉGANŐM: KÓDER ÁGNES
TELEFONSZÁMA: 06-20/952-31-10
NYITVATARTÁSA:
HÉTFŐ,SZERDA: 07:00-12:00
KEDD,CSÜTÖRTÖK,PÉNTEK: 14:00-20:00
SZOMBATON: 07:00-13:00 BEJELENTKEZÉS
ALAPJÁN
SZERETTEL VÁRUNK MINDEN RÉGI ÉS ÚJ SZÉPÜLNI
VÁGYÓT ÜZLETEMBEN!
EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK: OLAPLEX HAJKÖTÉST
ERŐSÍTŐ KEZELÉS, BRAZIL CACAU VÉGLEGES
HAJEGYENESÍTŐ, HŐILLESZTÉSES
HAJHOSSZABBÍTÁS

Óvodai Hírek
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Szeptember 28-án nagy meglepetés ért bennünket, ugyanis a ColasHungária cégcsoport Colas-Északkő vállalata képviseletében Lengyel
Zoltán és Vajda Barnabás egy komplett számítógépet ajándékozott
intézményünknek. A nagyon jó állapotú gépet az óvodapedagógusok az
adminisztratív feladatok elvégzéséhez és a foglalkozásokra való
felkészüléshez jól fogják tudni hasznosítani. Köszönjük, hogy gondoltak
ránk!

Állatok Világnapja
Október 4. az állatszeretetéről ismert Assisi Szent Ferenc ünnepe. Ekkor
emlékeztünk meg az óvodában az Állatok Világnapjáról. Újra izgalmas
készülődéssel teltek napjaink ebből az alkalomból. Képeket gyűjtöttünk,
plakátokat készítettünk, madarakat ragasztottunk, verseket, mondókákat,
ismertünk meg. A hét lezárásaként az óvodások játékos feladatokon
keresztül oldottak meg gondolkodás fejlesztő feladatokat. Igaz-hamis
állításokat kellett eldönteniük, találós kérdéseket kellett kitalálniuk állatokról, illetve a tanult állatos verseket, dalokat kellett előadniuk. Minden
elvégzett feladatért jutalom járt. (matrica, állatos keksz) Az állatos projekt
megvalósítása sikeres volt, az óvodások élménydús héten vannak túl és
sok új ismeretet szereztek.
Szüreti nap az óvodában.
Október 12-én tartottuk a hagyományos szüreti napunkat. Erre a vidám
napra nagyon készültek a gyerekek, közös bevásárlás után minden csoport
maga sütötte meg, előző nap a finom pogácsát, ami nem maradhat el.
Délelőtt a Diri-dongó együttes alapozta meg a hangulatot „Őszköszöntő”
színvonalas műsorával, majd az udvaron folytattuk a mulatságot. Itt minden csoport elmondta és
elénekelte az erre az alkalomra tanultakat, majd
felelevenítettük a szőlő
útját a tőkétől a hordóig.
Ezután elfogyasztottuk a
finom szőlőt, melyet
Szívós Józsefné, Gabi óvó
néni biztosított a gyerekek
számára. Gyorsan elfogyott a pogácsa és a szőlő is,
majd ebédig szólt a zene,
és népi játékokat játszhattak, táncolhattak a gyerekek. Tele élménnyel,
jókedvvel zártuk a délelőttöt.
Az óvoda vezetősége

TARCALI GYŐZELEM A TÁLLYA
CHALLENGE VERSENYEN
Idén első alkalommal rendezték meg a Tállya Challenge akadályfutó, és
kerékpáros versenyt, a Colas bányatelep érintésével, amelyre első perctől
a double finisher érem buzdított.
Elsőként 12km futás várt rám, az első 3km és az utolsó pár km aszfalton,
a többi km a kavicsos bányatelepen kialakított emelkedővel teli utakon,
ahol csak a kilátás volt az igazi. Ezt 1:02:59 idő alatt sikerült lefutni, és
negyedikként a célba érni.
Kis pihenő után, fél kettőkor rajtoltunk el kerékpárral, ahol ismét csak a
12km-es távon indultam. Az első pár km után, Kis Jocóval és egy másik
sráccal, akik hosszú távon indultak, elszakadtunk a mezőnytől és remek
tempóban vágtázva felfelé/lefelé, abszolút első helyen értem célba
0:33:07-es idővel.
Ezzel a két idővel megszereztem a Double Finisher Abszolút 1. helyezést,
míg Karászi Bence a futóversenyen az 5. helyezést érte el!
A Tállya Challenge sportesemény különlegességét, a festői környezetű
Tállya község mellett, a Colas andezit bánya, és annak környező területe
adja. Monumentális, néhol már holdbéli kinézete, egyedi és különleges
élményt biztosít. A község közigazgatási területén fekszik a COLAS
Északkő Bányászati Kft. tállyai bányaüzeme, amely egy aktív andezit
bányaként üzemel.Egyedülálló helyszínként a bánya területe is kiemelt
része a versenysorozatnak.
Köszönjük a tarcali és környékbeli támogatóinknak a sok segítséget!
Hornyák Dávid
Hegyaljai Bringások és Futók Sport Egyesület
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Ilosvainé Nógrádi Piroska – a Magyar
Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetének elnöke
• Kedves Piroska! Nemzeti humanitárius társadalmi
szervezetünk, a Magyar Vöröskereszt 1881-től kezdődően a
lakosság széleskörű bevonásával vesz részt a hazai egészségügy
szerteágazó feladatainak megoldásában és egészségügyi
kultúránk fejlesztésében. A Magyar Vöröskereszt Tarcali
Alapszervezete 2016. márciusában alakult meg, de ezt
megelőzően, más formában már több évtizedes múlttal rendelkeztetek a helyi önkéntesek odaadó munkájának
köszönhetően. Te hogyan emlékszel vissza erre a kezdeti
lépésektől közel napjainkig tartó időszakra?
- Tarcalon több mint 50 éve működik Vöröskereszt. Először a
nagyobb vállalatoknál volt, mint a Kőbánya, a jelenlegi Colas
Északkő, Állami Gazdasági Borkombinát, a mostani Grand Tokaj,
Tarcali TSZ és az Áfész. Abban különbözött a maitól, hogy csak
véradásszervezéssel foglalkozott. Megközelítőleg 25 évvel ezelőtt
kérték meg az Önkormányzatot, hogy önkéntes vöröskeresztes
csapatot biztosítson Tarcalnak. Már ekkor a Magyar Vöröskereszt
Szerencsi Területi Szervezetéhez tartoztunk. A 25 év alatt önkéntes
véradószervezők voltak: Porkoláb Ágnes, Kovácsné
Drozda Aranka és jómagam. Én 1997. márciusától
vagyok önkéntes tag és korábban csak véradásszervezéssel, véradói ünnepségek rendezésével
foglalkoztam. Két-három év alatt a véradói létszám
háromszorossá nőtt, 2000. évtől kezdve a tarcaliak
kisebb-nagyobb létszámban csatlakoztak hozzánk.
Emellett kibővült a tevékenységünk, használt ruhát,
10-15 segélycsomagot is kaptunk a szociálisan rászorulók számára. 2012. évben pedig 80 db
száraztészta csomagot adtunk a véradók részére,
ezzel köszönve meg önzetlen segítségüket. Véradó
ünnepségeket 2-3 évente szerveztünk, a Megyei
Vöröskereszt oklevéllel és ajándékkal jutalmazta a
véradókat. Mindezt az Önkormányzat vacsorával tette ünnepélyesebbé és kis műsort is szerveztünk ebből az alkalomból.
• A Magyar Vöröskereszt országos lefedettségű felépítésében a
kifogástalanul működő alapszervezetek elengedhetetlen
szerepet töltenek be, tevékenységüket pedig belföldi és
nemzetközi kapcsolatok is színesítik. A Tarcali Alapszervezet
hogyan integrálódott ebben a szervezeti hálóban e rövid idő
alatt?
- 2016. márciusában szerveződtünk át Tarcali Alapszervezetté.
Alapaszervezetünk önkéntes alapszervezet, a Dél-Borsodi Területi
Vöröskereszthez, Tiszaújvároshoz tartozik, valamint a Szerencsi Területi
Szervezet irányítása alatt működünk. 25 fővel alakultunk meg, a tagok
szavazás útján választottak meg alapszervezeti elnöknek. Nyakó Tündét
titkárnak, 6 főt pedig bizottsági tagnak választottunk meg.
Alapszervezetünk két hónapon belül 60 főre bővült. Éves tagdíjunkat a
Megyei Vöröskeresztnek fizetjük be, melynek 60%-át visszakapjuk, hogy
támogatásokra fordíthassuk. Alapszervezetünk a Nemzeti Vöröskereszt
elvei alapján működik: "pártatlanság, egység, egyetemesség, függetlenség,
emberiség, semlegesség, önkéntesség." Éves tervet készítünk, irányadó
feladatokat jelölünk ki. Mivel a Vöröskereszt adományokból és támogatásokból tartja fenn magát, mindent megteszünk annak érdekében, hogy
megtaláljuk a feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat. A helyi vállalkozók rendszeresen segítségünkre vannak ebben, melyet ezúton is
köszönök nekik!
• A véradásszervezés, szociális segítségnyújtás, katasztrófa-készenlét és
válaszadás, keresőszolgálat, elsősegélynyújtás, menekültügy, ifjúsági
munka, valamint az egészségnevelés kivétel nélkül, a soha véget nem
érő feladatok kategóriájába sorolható. Alapszervezeti elnökként a
helyi körülmények ismeretében és a rendelkezésre álló mozgástér
alapján milyen célok elérését tartod megvalósíthatónak?

- Mint önkéntes vöröskeresztes, a Megyei Vöröskereszt terveinek megvalósításában is segédkezem. Az általuk megtervezett munkákat segítem,
ha szükséges, akkor más községekbe vagy más városok által szervezett
véradásokon és gyűjtésekben veszek részt. Ilyen volt Szerencsen a
Csokoládé Fesztivál, illetve a Karácsonyi élelmiszergyűjtés és csomagolás.
Véradásszervezéssel több, mint 20 éve foglalkozom, igyekszem a véradási
terveket teljesíteni. Sokszor személyesen beszélek a véradókkal és hívom
őket véradásra, ez a közvetlenség sokat számít ennél a munkánál.
Katasztrófavédelemmel és menekültügyekkel a Magyar Vöröskereszt
megyei szervezetének főállású tagjai foglalkoznak, természetesen, amennyiben szükséges, önkéntesek bevonásával. A szociális segítségnyújtás
nagyon fontos ebben a régióban, községünkben én látom el ezt a feladatot
az alapszervezet vezetőségével. 2015-től ifjúsági munka is működik
Tarcalon, rendszeresen számíthatunk a helyi fiatalokra, akik a használtruha
osztásnál, egészségügyi szűrésnél, szóróanyagok osztásánál, segélycsomagok összeállításánál segítenek. Kovács Eszter és Perge Zsanett önkénteseink még a Balatoni Elsősegélynyújtó táborban is részt vettek.
Támogatjuk és segítjük a nehéz körülmények között élő embereket,
egészségügyi szűrést végzünk hét éve a Szerencsi Vöröskereszt
közreműködésével. Szervezetünk tevékenységei szerteágazóak: véradás,
egészségszűrés, rászoruló emberek segítése, gyermeküket egyedül nevelő
szülők segítése, hátrányos helyzetben élő diákok segítése. Terveinken felül
a Magyar Vöröskereszt 135. éves évfordulója alkalmából Rajz-, és
Versírópályázatot írtunk ki. 52 rajzpályázat és 17 verspályázat érkezett fiataloktól és felnőttektől egyaránt. 32 fő
részére díjakat osztottunk ki korcsoportonként. Ezúton is
köszönjük a támogatóinknak a segítséget! Karácsonykor
140 segélycsomagot osztottunk szét, ezek egy része a
Megyei Vöröskereszttől érkezett. Ezek alapján úgy gondolom, 2016-ban terveinket 100%-ban teljesítettük.
• „A humanitárius diplomácia fókuszba állítja a rászoruló
emberek szükségleteit és jogait, és arra is törekszik, hogy
hangjukat minden tárgyalási folyamatban hallathassák.”
Milyen rendezvényeken, ill. fórumokon nyílik lehetőség
erre? Rendelkeztek-e támogatókkal ezen a területen?
- A munkámat számos helyi vállalkozó és fiatal segíti, az
ő közreműködésükkel szinte mindenhol népszerűsíteni
tudom a Vöröskereszt filozófiáját. Egy helyi anyukával
baba-mama klub szervezésébe fogtunk, hogy segítsük az
édesanyákat gyermekgondozási, gyermeknevelési feladataik ellátásban,
tartalmasabbá tegyük a kisgyermekekkel otthon töltött éveket. Vendégül
hívott szakértőink segítségével az édesanyák a legfrissebb, tudományos
tényeken alapuló információkat kapják meg a babaápolással, hozzátáplálással és gyermeknevelési módszerekkel kapcsolatban, miközben
egymásnak is átadják tapasztalataikat, ötleteiket.
• Átértékelve a Vöröskereszthez kapcsolható közel negyed évszázados
munkádat, mit tartasz a legkiemelkedőbb - települést érintő -, ill.
személyes vonatkozású sikerednek?
- Nagyon örültem, amikor 2005. november 25-én "Véradó mozgalomért
Ezüst emlékérmet", 2016. évben a „Vöröskeresztes tevékenységért bronz
fokozatot” kaptam a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségétől.
Számomra azonban az igazi sikert az jelenti, ha látom a hálás és őszinte
mosolyt a megsegítettek arcán. Munkámmal minden egyes nap azért
küzdök, hogy a tarcali embereket érzékennyé tegyem egymás problémáira,
legyünk elfogadóak és megértőek egymással szemben. Úgy érzem, az
elmúlt években sokat fejlődött a község, a tarcaliak számíthatnak egymásra
és szívesen támogatják rászoruló embertársaikat, mert tudják, hogy jó
helyre jutnak el a felajánlásaik. Amikor a Tarcali Alapszervezet közösségi
oldalára segélykérő üzenet érkezett - egy tarcali hölgy kért tőlünk segítséget az éber kómába esett édesapja számára - a lakosság azonnal összefogott és rövid időn belül összegyűlt a megmentéséhez szükséges ritka
véranyag. Amikor pedig azt látom, hogy a közösségi oldalon pár helyi
fiatal létrehoz egy nonprofit segítségnyújtó oldalt (Tarcali Nonprofit
Segítség) és felajánlják önzetlen támogatásukat rászoruló idős emberek
részére, akkor érzem igazán, hogy megéri egy szebb jövőért dolgozni.
Erdélyi István

Tarcali Hírek

Novemberi ünnepeink
november 1.: Mindenszentek napja. A Mindenszentek ünnepe a
katolikus egyház saját ünnepe, ami a
történelem folyamán összekapcsolódott az
ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány
ünneppel is. A Samhain pogány ünnep jelentette a kelta népek számára az újév, valamint
a tél és a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy
az ünnep éjszakáján az előző évben meghalt emberek lelkei
összezavarhatják az élők életét, mivel az év során elhunyt lelkek
ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Az emberek a
szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. A keresztény közösségek a hetedik századtól kezdődően
egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi
katolikus szent tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ünnep
Mindenszentek ünnepeként élt tovább. Sok európai országban –
köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen –
szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt
hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket
gyújtanak mindenszentek napján, illetve a halottak napján. A gyertya
fénye az örök világosságot jelképezi.
november 2.: Halottak napja. Ünnep az elhunyt, de az üdvösséget
még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő
hívekért. Ezen a napon sokan gyertyát,
mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik
emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhunytakról való megemlékezés napjává.
november 3.: A Magyar Tudomány napja. 1825-ben
ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét
Széchenyi István gróf a Magyar Tudós Társaság
létesítésére.
november 13.: a Magyar Szentek emléknapja.
november 17.: ekkortájt van a Leonidák meteorraj
láthatóságának csúcspontja. A Leonidák meteorraj az 55P/TempelTuttle nevű üstököst kísérő jelenség, mivel
ez az üstökös hozta létre ezt a meteorit
felhőt. A Leonidák meteorraj arról
nevezetes, hogy ez produkálta az
emberiség története folyamán megfigyelt
két leghatalmasabb meteor-esőt. Először
1833-ban, majd pedig 1966-ban. Első megfigyelése és említése a feljegyzések szerint
i.sz.902-ből származik és kínai csillagászokhoz köthető. A csillaghullás tekintetében a legrakoncátlanabb és legrapszodikusabb
meteorrajok
egyike.
Földközelben minden évben október 20. és
november 30. között van, aktivitással
novemberben jelentkezik, de a csillaghullás csúcspontja jellemzően
november 17-18-ra esik. Ilyenkor általában 10-30 hullócsillagot
lehet megfigyelni óránként.
november 22.: a Magyar Közoktatás Napja, 1991-től. A
Pedagógusok Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének,
gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének
elősegítése céljából kezdeményezte.
november 25.: a magyar labdarúgás napja – londoni 6:3 (MLSZ)
(1993 óta)
november harmadik hete: a magyar népdal és népköltészet hete
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Szépkorúak köszöntése

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját,
azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Földön élő mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött emberről, köztük
Magyarország több mint 2 millió szépkorújáról. Községünkben
pedig a 480-490 fő szépkorút köszöntünk minden évben.
Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Ők hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva mindannyiunk génjeibe.
Figyelünk Önökre, hiszen Önök azok, akik végigélve egy örömökben és küzdelmekben teli életet, az idős kor bölcsességével már
helyre tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább kell
adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak. Erőt, egészséget és még hosszú bölcs szépkort kívánok
mindenkinek, a gondozónőkkel együtt. Egy vidéki idős asszony
versével köszöntjük Önöket.

Megérdemlik
Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek

Hírek az
Idősek
Klubjából

Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívből kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni!

Az Idősek Világnapja
alkalmából a Szépkorúak
köszöntését
az
Önkormányzat által, 2017
november 18-án tartjuk az
Általános iskolában, mely
rendezvényre személyes
meghívót küldünk az
érintett szépkorúaknak.
Az Idősek Hete november
6.-tól 10.-ig lesz megtartva. A hét minden napján
szeretettel várunk minden
érdeklődőt és klubtagot,
mert színes programmal
várjuk Önöket.

Szász Béláné
Idősek Klubja vezető

Szász Béláné és a
gondozónők.

Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.
Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.

FELHÍVÁS
A Tarcal Archívum egy olyan civil kezdeményezés, amelynek
célja a település otthonaiban található régi fotók digitalizálása
archiválás céljából. Megkérjük a tisztelt lakosságot, akinek van
a birtokában a régi Tarcalról őrzött fotója, - legyen az természetkép, falurészlet, családi fotó - és azt szívesen mentené
meg az utókor számára, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken!
A fényképeket kizárólag a tulajdonosak beleegyezésével, az
adott fényképek felajánlásának elfogadásával digitalizáljuk. Az
archívum adatbázisában található fényképeket feltöltjük a
www.tarcalarchivum.hu weboldalra és a hozzá kapcsolódó facebook oldalra, ahonnan letölthetővé válik. A digitalizált fotók
eredeti példányait minden esetben visszajuttatjuk a tulajdonosok
részére! A fényképek begyűjtése meghatározott rendszerben és
módon, mennyiségi és állapot szerinti
adatrögzítéssel történik. Várjuk szíves
jelentkezésüket!
tarcalarchivum@gmail.com
(20) 499 4111
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Tarcali Hírek
X. Aradi Vértanúk Csúcsfutás

Lassan, de halad a Tarcal FC
Folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság. A
Tarcal FC a következő eredményeket érte el az előző számunk zárása óta:
8. forduló: 2017. október 1.
Tarcal FC - Telkibánya 5-1 (3-0)
Tarcal, 100 néző. V.: Nagy F.
Lechner (Kiss) - Kamarási, Hojdák (Németh),
Szegedi K., Szükösdi, Czentnár, Rácz, Szegedi M., Sárosi
(Kuknyó), Szárnya, Beőr (Gál). Elnök: Soltész Csaba.
G.: Szárnya, Rácz, Szükösdi, Szegedi K., Gál. Jók: Szükösdi
(a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Ifi: elmaradt,.
Soltész Csaba: - Az első félidőben eldönthettük volna a
mérkőzést. Összességében jól játszottunk és megérdemelten
nyertünk. Kiváló játákvezetés. Sok sikert a sportszerű
vendégeknek.
9. forduló: 2017. október 7.
Tiszakarád - Tarcal FC 0-0
Tiszakarád, 150 néző. V.: Tóth II. T.
Lchner - Hojdák, Ötvös, Mérész, Kádas, Czentnár, Gál, Rácz,
Koma (Fehér), Kovács Sárosi. Elnök: Soltész Csaba. Jó: senki.
Soltész Csaba: - Két nagyon gyengte csapat összecsapásából,
mi örülhetünk még az egy pontnak is. További sikereket a hazaiaknak.
10. forduló: 2017. október 15.
Ináncs - Tarcal FC 4-2 (1-2)
Ináncs, 200 néző. V.: Pipicz.
Lechner – Kamarási, Hojdák, Szegedi (Gál), Ötvös (Kovács),
Czentnár, Rácz, Szegedi, Sárosi, Szűkösdi, Beör. Elnök:
Soltész Csaba.
G.: Beör, Szűkösdi. Kiállítva: Koscsó (Ináncs 75.). Jó senki.
Ifi: 8-2.
Soltész Csaba: – 2-0-ás vezetésünk után elhittük, hogy miénk a
mérkőzés és elmentünk a búcsúba. Gratulálok a hazaiak lelkes
játékához, jó volt a játékvezetés.
11. forduló: október 22.
Erdőhorváti – Tarcal 8-0 (5-0)
Erdőhorváti, 150 néző. V.: Kalló.
Tarcal: Kiss – Kamarási, Hojdák, Nagy (Kovács), Kádas,
Szűkösdi, Czentnár, Beör (Szegedi), Rácz (Ötvös), Szegedi,
Németh. Elnök: Soltész Csaba.
Kiállítva: Pufnyák (Erdőhorváti (71.) Németh (79.). Jó: senki.
Ifi: 1-1. Soltész Csaba: – Gratulálok a hazaiaknak.
A tabellákon:
Felnőtt:
14. Tarcal FC
11 2 1 8 20-44 6 pont (-1 pont)
U 19:
8. Tarcal
10 4 1 5 28-40 13 pont

HAJRÁ TARCAL!

IX. Tarcali Aszú Kupa
Október 14-én, szombaton került megrendezésre a hagyományos Tarcali Aszú Kupa a 6 Puttonyos Borfaluban, a
Tarcali Önkormányzat és a BAZ. Megyei Sakkszövetség
szervezésében. A verseny fővédnöke Koncz Ferenc, Szerencs
város polgármestere. Az esemény célja a sportág, valamint
Tarcal és Tokaj-Hegyalja népszerűsítése.
A nevezők két korcsoportban mérhették össze tudásukat.
A legjobbak:
60 év fölött: Frink Ferenc FM (Salgótarjáni Tehetség SE.), Dőry
Jenő IM (HÜSI SC Bp.), Landenberger László (Hidasnémeti
VSC.)
50 év fölött: Kiss Pál IM (DVTK Miskolc), Borsavölgyi Tamás
FM (Hajdúszoboszlói SSE), Galkó Tibor (Edelényi VSE)
Egyéni bajnokok: Landenberger László (Hidasnémeti VSC.),
Galgovics András (Berentei Sakk-Kör SE), DR. Herczeg Tibor
(SSASSE)
Gratulálunk a dobogósoknak!

Idén tizedik alkalommal rendeztük meg október 7-én, az Aradi Vértanúk
Csúcsfutást Tarcalon, a Zöld Sportok Egyesületével karöltve.
A kegyeleti sporteseményt Butta László polgármester nyitotta meg, majd
Török Dezső, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke tartott
köszöntőbeszédet az aradi vértanúkra visszaemlékezve. Ezt követően a helyi
általános iskola ötödik osztályos tanulóinak műsora követett, Kovács Józsefné
osztályfőnök vezetésével. /Bús Szabolcs, Lakatos Laura, Réti Dorina, Sajtos
Regina és Sipos Alexandra./
Az emlékezés virágait elhelyezte B-A-Z megye képviseletében Török Dezső,
a Megyei Közgyűlés elnöke és Negrutz Ágoston elnöki főtanácsos. A Zöld
Sportok Clubja nevében Kéki Eleonóra, és Kovács Attila Gábor. Tarcal
Község Önkormányzata nevében Butta László polgármester és Kissné Fási
Nóra alpolgármester asszony.
A futók ezután a rajthoz felállva vágtak neki a hat kilométeres, négyszáz
méteres szintkülönbségű távnak, amely nem kis kihívás elé állította a
résztvevőket. Hagyományainkhoz híven, a célba érkezőket egy-egy Aradi
Vértanúkra emlékeztető kitűzővel vártuk. A versenyzőket korcsoportonként és
nemenként díjaztuk. A felnőttek
érmet és bort, míg a fiatalok
édességcsomagot kaptak. A legjobbak serleggel a kezükben indulhattak
a következő megmérettetés felé.
Abszolút helyezettek:
Női befutó:
I. Szanyi Ágnes (felnőtt), Miskolc,
(ZSC versenyzője) II. Világi Virág
(ifi), Lelesz /Szlovákia/ III. Drótár
Katalin (felnőtt), Dunakeszi
Férfi befutó:
I.
Harsányi
Zsolt
(szenior),
Nyékládháza II. Bényei Szilárd
(felnőtt), Tiszaladány III. Szerencsi
Attila (felnőtt), Sárospatak
Gratulálunk minden célba
érkezőnek!

I. Tarcali Csúcstámadás
Idén került először megrendezésre az I. Tarcali Csúcstámadás (Kerékpáros
egyéni időmérő futam), melynek alap ötlete Hornyák
Norberttől származik. A versenyre három kerékpárkategóriában (Mtb, Cx, Országúti), és hat korosztályban lehetett nevezni. Az 5km-es távon 406m szintemelkedést kellett legyőzni a versenyzőknek, és a
lehető legjobb időt elérni. 58 előnevezés után, a
helyszínen jelentkezőkkel együtt 62 fő indult el a
versenyen. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, amelyet a jövő évi Csúcstámadáson, és a 2018-as 6.
Kőfejtő Cross fő szervezőiként fel tudunk használni.
Hálásak vagyunk a felajánlásokért, amelyek segítségével sikerült még színesebbé tenni a versenyt, és az utána következő díjátadót. Köszönjük mindenkinek a részvételt.
Hornyák Dávid

