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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. szeptember 13-án
rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendi
pontja során a Képviselőtestület határozott a
Tarcal, Fő u. 51. szám alatt megvalósuló Idősek
Klubja épület födémcseréjéről. A födémcserét a
felújítás során feltárt rejtett szerkezeti hiba
indokolja.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. szeptember 25-én rendes ülést
tartott, melynek első napirendi pontja a Tokaji
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Tarcal
települést érintő foglalkoztatási tapasztalatairól
szóló tájékoztató volt.
Az ülés második napirendi pontja során a
képviselők megismerték a Kikelet Napközi-
otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és
Étkezde 2017/2018-as nevelési évről, illetve a
2018/2018-es nevelési évre történő felké-
szülésről szóló beszámolóját. A Képviselő-
testület megállapította, hogy az intézményben
végzett jó színvonalú nevelő-oktató munkához
mind a személyi, mind a tárgyi feltételek ren-
delkezésre állnak.
A harmadik napirendi pont keretében a
Képviselőtestület megismerte és elfogadta az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, ugyanakkor felkérte tisztség-
viselőit, hogy az év hátralévő részében is
tegyenek meg minden szükséges és lehetséges
intézkedést a betervezett feladatok maradékta-
lan végrehajtása, illetve az önkormányzat lik-
viditásának fenntartása érdekében.
Az ülés következő napirendi pontja a Tarcali
Közös Önkormányzati Hivatal 2015-2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló volt. A
Képviselőtestület felkérte a jegyzőt, hogy a
közös önkormányzati hivatal irányítása, a
munka megszervezése során a lehető legtelje-
sebb mértékben vegye figyelembe, mind az
önkormányzati, mind a lakossági igényeket.
Az ötödik napirendi pont a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha
és Étkezde óvodavezetői álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása, pályázók
bemutatkozása volt. Az álláshelyre két pályázat
érkezett, s a Képviselőtestület a pályázók zárt
ülés keretében történt meghallgatását követően
az óvodavezetői munkakör betöltésével - 2019.
január 2-i kezdéssel - Kissné Dudás Gabriella
monoki lakos óvónőt bízta meg.
A hatodik napirendi pont során a
Képviselőtestület jóváhagyta a víziközmű rend-
szerek 2019-2033. időszakra vonatkozó

Gördülő Fejlesztési Tervét.
Az ülés hetedik és nyolcadik napirendi pontja
az EFOP-3.9.2.-16-2017-00030. azonosí-
tószámú „Humán kapacitások fejlesztése a
Sárospatak-Tokaj térségében” című projekthez,
valamint az EFOP-1.5.3.-16-2017-00038.
azonosítószámú „Humán kapacitások
fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségében”
című, európai uniós forrásból, konzorciumi for-
mában megvalósuló projektekhez kapcsolódó
közbeszerzési – és beszerzési szabályzatok
elfogadása volt.
A kilencedik napirendi pont keretében a
Képviselőtestület döntött a BURSA HUNGA-
RICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztön-
díjrendszer 2019-es fordulójához való csat-
lakozásról, s egyidejűleg kiírta a pályázatokat, s
elfogadta a pályázatok benyújtásának és
elbírálásának feltételrendszerét tartalmazó
szabályzatot.
A testületi ülés tizedik napirendi pontja során a
Képviselőtestület belterületi ingatlanokon
fennálló építési tilalmak törléséről döntött. Az
érintett ingatlanok esetében több évtizedes
építési tilalmakról van szó, amelyekről ma már
nem lehet megállapítani mi okból és mi célból
rendelték el, és a tilalmak fenntartása nem
indokolt.
A következő napirendi pont keretében a
képviselők egy önkormányzati bérlakás
bérlőjének kérelmét tárgyalták meg.
A napirendi pontot követően a polgármester
előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről
szóló tájékoztatója hangzott el.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont során
került jóváhagyásra az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulási Megállapodás módosítása.
Ezen kívül a Képviselőtestület döntött önkor-
mányzati tulajdonú zártkerti ingatlanokon talál-
ható lábon álló fa értékesítésre történő
kijelöléséről, az ingatlanok takarításáról, bozót
irtásról. Döntés született a Tarcal, Hárs utcán
megépítendő szennyvíz-nyomóvezeték
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási
szerződés, valamint a fejlesztés részbeni finan-
szírozásának jóváhagyásáról.
A Képviselőtestület határozott az önkor-
mányzati tulajdonú Tarcal, Fő u. 51. szám alatti
épület födémcseréjének finanszírozásához
nyújtott volt tulajdonosi hozzájárulásról. 

(Folytatás a 2.oldalon)

A tartalomból:

A nappalok egyre rövidebbek, az
esték hidegebbek, az emberek több-
sége nem várja ezt az időszakot.
Október 28-án, vasárnap hajnalban
hajnali 3-kor 2 órára kell vissza-
állítani az órát, akkor kezdődik a
téli időszámítás.

Október 6-i Csúcsfutás
(8. oldal)

Mesemondó verseny (7. oldal)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének munkájáról

Óvodai hírek  (5. oldal)
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Halálozás
2018. szeptember

- Tóth pálné (sz: Kovács Margit, 1925.)
volt Tarcal Árpád u. 12. sz. alatti lakos, 

elhunyt szeptember 18-án, 

- Handa Mihályné (sz: Iván Margit, 1925.)
volt Móricz Zs. u. 5/1. sz. alatti lakos, 

elhunyt szeptember 21-én, 

- Hornyák jános (sz: 1957.) 
volt Tarcal Könyves K. u. 56. sz. alatti lakos, 

elhunyt szeptember 23-án, 

- Urbán jános (sz: 1931.) 
volt Tarcal Táncsics u. 15. sz. alatti lakos, 

elhunyt szeptember 28-án. 

részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő

anyakönyvvezetők

AnYAKÖnYVi  HÍrEK
születés

2018. szeptember 

- szabados júlia 2018.09.17
Szülei: Polyák Klára

Szabados Péter

- lakatos zara zoé 2018.09.25
Szülei: Lakatos Nikolett

Baba István

gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit 

védőnők

Házasságkötés 
- Barancsi gábor és gerzsenyi ágota 

szeptember 1-én, 
- lakatos gusztáv és Botos Anita Barbara 

szeptember 8-án, 
- Dobler Attila és farkas Orsolya 

szeptember 8-án, 
- Varga zoltán és sági Tamara 

szeptember 11-én, 
- Magály péter és Banu Anita

szeptember 28-án
kötöttek  házasságot településünkön. 

gratulálunk!  

 
      
    
     

     
    

    
     

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
A napirendi pont keretében a polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestületet, hogy a meghirdetett művelődésszervező munkakörre
egyetlen pályázat érkezett, a pályázó a pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelel, ezért 2018. november 1-től a művelődésszervező feladatok
ellátásával Györgyné Újvári Mária monoki lakost bízza meg.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont további részében aktuális
kérdésekkel, feladatokkal kapcsolatos rövid tájékoztatók, valamint
képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangoztak el.

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a 
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak,akik szeretett Édesanyám 
Handa Mihályné, (szül.Iván Margit) temetésén 

megjelentek és sírjára koszorút helyeztek, s ezzel
osztoztak fájdalmunkban.

Lánya és családja

T á j é K O z T A Tá s  
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényt , amely 2018. január l-én lépett hatályba. A módosítás értelmében
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január
1-ét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt
biztosító létesítmény – ásott vagy fúrt kút – vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárását  2018. december 31-ig kérelmezi a vízgazdálkodási hatósági jogkörben
eljáró, a kút fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől. 
A jogszabályban foglaltakra figyelemmel megállapítható, hogy azokra az ásott és
fúrt kutakra kell fennmaradási engedélyt kérni, amelyek a kérelem benyújtása
előtt bármikor, tehát bármilyen régen létesültek, a kút épülettel rendelkező ingat-
lanon van, a kérelmező magánszemély, s a kút a háztartási vízigény kielégítését
szolgálja, s a kút nem érint karszt-vagy rétegvizet, s a vízigénybevétel 500m3/év
alatti. 
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt a Magyar
Mérnöki Kamara által nyilvántartott szakmérnökkel – vízügyi mérnök – az ásott,
vagy fúrt kútról tervdokumentációt kell készíttetni, s a dokumentációt, valamint
a tervező mérnök tervezési jogosultságának igazolását  csatolni kell a
kérelemhez. 
Jelen tájékoztató elkészítésének idején, tehát midazok akik engedély nélkül
létesített ásott vagy fúrt kúttal rendelkeznek, s 2018. december 31-ig nem ter-
jesztik elő a kútra vonatkozó fennmaradási engedélyt, 2019. január 1-től
kezdődően vízgazdálkodási bírságra számíthatnak. 
Tekintettel arra, hogy olyan mennyiségű engedély nélkül létesített ásott, illetve
fúrt kút található az országban, amelynek engedélyeztetése a 2018. december 31-
i határidőig szinte lehetetlen, az erre feljogosított szervek kezdeményezték a
Kormányzatnál a fennmaradási engedélykérelmek benyújtására vonatkozó
határidő egy későbbi időpontra vonatkozó meghosszabbítását. A kezdeményezés
a Kormány előtt van, lehetséges a határidő módosítása, azonban mindaddig amíg
erre nem kerül sor, úgy a 2018. december 31-i határidő van hatályban. 
Önkormányzatunknál az alábbi két vállalkozás jelezte, hogy a fennmaradási
engedélyek és az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésére megfelelő sza-
kértelemmel és kapacitással rendelkezik: 
- Profi Kútfúrás Kft, telefon: 06/20/886-8775, e-mail: info@profikutfuras.hu
- Konszenzus Pannónia Zrt., telefon: 06/30/710-0727, e-mail:
kutengedely@konszenzus-pannonia.hu
Amennyiben új információ birtokába kerülünk, úgy erről haladéktalanul tájékoz-
tatjuk az érdekelteket!

Dr. Kovács zoltán
jegyző

Tarcal Község Önkormányzat
Községi Könyvtár és pC-sarok

nyitva: 
Keddtől szombatig 13:00-17:00

Szerdán 9:00-12:00 iskola könyvtár
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Mint ismeretes Tarcalon 2018. május 26-án került sor a
felújított I. világháborús emlékmű és Hősi Halottak
Emlékparkjának- méltó ünnepséggel egybekötött felavatásra
és az emlékmű megszentelésére. Ezt követően a Tarcalról
Elszármazottak találkozója kezdődött.  A találkozó öku-
menikus istentisztelettel zárult a református templomban.
Az avató ünnepség után összetalálkoztam a találkozóra
Tarcalra érkezett Kardos testvérekkel, akik szintén ünnepelni
jöttek Tarcalra. Kardos János barátomtól megkérdeztem: 
- Emlékszel, mikor álltál e szobor helyén álló országzászló
emelvény talpazatának lépcsőjén?
- Igen emlékszem - volt a válasz.  1956. október 25-26-án
lehetett. Ott szavaltad el Petőfi Sándor Nemzeti Dal című
versét.
A diskurzust tovább folytatni nem tudtuk, mert siettek a
találkozóra, de abban egyeztünk meg, hogy a 62 évvel ezelőtt
történt forradalmi eseményekre még visszatérünk.
Pár nap múlva írásban az alábbiakat küldte meg részemre:
„1956. október 25-26 lehetett. Nálunk, Tarcalon úgy zajlott a
forradalom, hogy Pestről lejött Keresztényi Jóska (vagy
Dani, olyan 30 év körüli fiatal legény lehetett) és ő mozgósí-
totta az elöljárókat és az embereket.
Az iskolásokat a Pápai iskolaudvar alsó részén sorakoztatták
fel, onnan vonultunk át a Hősök terére a szoborhoz. Engem -
hatodikos voltam akkor - Tudja Béla osztályfőnökünk kért fel
a beszédek elhangzása közben, hogy szavaljam el a Nemzeti
Dalt.
Ez meg is történt. Emlékszem, hogy utána - a hevesebbek - a

tanácsházáról meg a pártházról leverték a vörös csillagot, mi
pedig elégettük az orosz tankönyveket, hogy már úgysem
kell, mert nem fogunk oroszt tanulni, meg az úttörő iga-
zolványokat is. Mindenki kis apró, műanyagból készült
Kossuth-címert kapott vagy vett, amit a kabátja hajtókájába
tűzött. Nagyon büszkék voltunk és addig nem tapasztalt
szabadságot éreztünk.
Délután a Községházán szintén volt egy forradalmi tájékoz-
tató a felnőtteknek, amit a hangosbemondó sugárzott a falu
több pontján. Ekkor is kerestek, hogy szavaljam el ismét a
Nemzeti Dalt, de már nem találtak meg, mert az iskola után a
Róka nevű szőlőnkben szüreteltünk a családdal.
Otthon és minden házban ez idő tájt a szabad Európa Rádió
szólt a rövidhullámú adókon, persze óriási zavarással és a
felnőttek izgatottan várták a jó híreket.
November 3-án éjjel a tarcali Fő utca macskakövein
dübörögtek átérve hallgattuk - a Tokajnál a Tiszán átkelt és
Budapestre tartó orosz tankokat, amelyek leverték a forradal-
mat.
Később a fiatalok szempontjából még az történt, hogy nem
volt kötelező az orosz nyelv tanulása, én pedig a mindig
példás magaviselet helyett csak 4-est kaptam a bizonyítvány-
ba.”
A Tarcalon történt 1956-os eseményekre így emlékezett
vissza az akkor általános iskolába járó két tanuló.

Dr. Kardos János                  Erdélyi Endre
kertészmérnök               m.v. szaktechnikus

Visszaemlékezés az 1956-os tarcali eseményekre

Október 5-én nyílt meg a Borfalu
Galériájában Nagy Mariann fotográfus
és képzőművész Arcok és Árnyalatok
című kiállítása. A tárlatot Vajas Mária
keramikus iparművész nyitotta meg,
aki dicsérte a művész sokféle tech-
nikában alkotott alkotásait. Ugyanis
nem csak portrék láthatók a tárlaton,
hanem akverellek is. A kiállítás
november 5-ig hétköznaponként 8 és
18 óra között várja a látogatókat.

Tóth  zsolt

Kiállítás a Borfalu galériájában

Tarcal 
Körzeti 

megbízott  
telefonszáma

06-20-610-51-01

lovász lászló
a tarcali Polgárőr Egyesület elnöke  

telefonszáma

06-70/457-95-81
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Magyar Diáksport nap Tarcalon

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén szeptember 28-án
rendezte meg az Európai Diáksport Napját, amely hazánkban
idén ezerkétszáz iskolát és négyszázezer gyereket mozgatott
meg. Az Európai Sporthét eseménysorozat részeként zajló
sportnap Európában összesen harminc országban zajlott, 2,5
millió iskolás részvételével.
2017 decemberében az Országgyűlés ˗ 30/2017. (XII. 13.) OGY
határozatával ˗ szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport
Napjává nyilvánította. A döntésnek megfelelően idén először az
Európai Diáksport Napja magyarországi eseményei már ezen a
parlament által elismert napon kerültek megrendezésre, mely-
hez az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Egészségügyért
Felelős Államtitkárságán keresztül kiemelt támogatást is nyúj-
tott.
Az Európai Diáksport Napja magyar kezdeményezésből nőtte
ki magát nemzetközi eseménnyé. A diáksportnapi
kezdeményezés egy viszonylag egyszerű elképzelésre épül,
hiszen a cél, hogy a tematikus napra regisztráló iskolákban
legalább két órát sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, a helyi
adottságokhoz, hagyományokhoz illeszkedően. Az egyetlen
ajánlott programelem az Európai Diáksport Napján minden
esztendőben az adott évnek megfelelő futótáv teljesítése, amely
így idén 2018 méter lefutása volt.
A Tarcali Klapka György Általános Iskola Diáksport
Egyesülete is csatlakozott a felhíváshoz. Lovasné Tóth Judit és
Lovas Ferenc testnevelő tanárok irányításával, a tantestület
közreműködésével zajlottak a különböző mozgásos programok. 
A sportnap aerobikkal kezdődött. Lovasné Tóth Judit által
vezetett húsz perces zenés mozgássor átmozgatta a résztvevők
valamennyi testrészét. A bemelegítést 2018 m-es futás követte.
Az iskolából indulva az Ifjúsági lakótelep nagykörútján
keresztül a Munkácsy, Kinizsi utakat érintve érkeztek vissza a
diákok és felnőttek az iskola udvarára. Itt különböző mozgásos
és ügyességi feladatok várták a gyerekeket. Íjászkodtak, kötelet
húztak, fociztak, dekáztak, ping-pong labdát egyensúlyoztak,
tollasozhattak, sorversenyen próbálhatták ügyességüket. A futás
zavartalanságát a tarcali Polgárőr Egyesület tagjai biztosították.
A program zárásakor a legjobbak plusz édességet és üdítőt kap-
tak. Egészséget szolgáló újabb hagyomány vette kezdetét
szeptember utolsó péntekén a Tarcali Klapka György Általános
Iskolában is.

Kovácsné Drozda Aranka

iskolások látogatása
a BOsCH-ban

A Tarcali Klapka György Általános Iskola tanulói
az „EFOP-3.2.5-17-2017. MTMI kompetenciák
fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi
Tankerületi Központban” című projekt keretén
belül 2018. október 18-án a miskolci BOSCH-ba
látogattak. Többek közt megismerkedtek a
BOSCH duális szakképzési lehetőségeivel,
valamint tájékoztatást kaptak a vállalat
különböző tevékenységeiről is. Nagy
büszkeséggel töltött el minket a diákok kiváló
magaviselete és érdeklődése. 
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szüreteltünk
A hagyományoknak megfelelően most ősszel is megtar-
tottuk a szüreti mulatságunkat. Az éven közös
élményszerzésre is lehetőségünk adódott, mivel a
gyerekekkel együtt szüretelhettünk egy közeli
szőlőben, ahová meghívást kaptunk. A szüret napjának
reggelén szép, napos idő köszöntött ránk, aminek na-
gyon örültünk, hiszen sétánk során megcsodálhattuk az
őszi fák, bokrok sokszínűségét, gyönyörködhettünk a
hegyoldal szépségében. A szőlőben a gyerekek maguk
rakhatták a fürtöket a vödrökbe, jókedvűen szemezget-
ték a szőlőt, vidáman eszegették azt. Pogácsát is ettünk
szüretelés közben, majd énekelve, verselve indultunk
vissza az óvodába. Ez után a jó kis szüret után igazán
jól esett az ebéd utáni pihenés. A jól sikerült szüreti
napot Szivós Józsefné (Gabi néni) és Balázs Rita óvo-
dapedagógusok szervezték. Köszönet a meghívásért a
Szivós családnak és a finom pogácsáért a Napközi
Konyha dolgozóinak.

szivós józsefné

Az állatok világnapja
Az óvodai nevelésünk októberi hagyományos ünnepe az
Állatok Világnapja. Ezen az éven a szülők hozzájárulásával,
az önkormányzat anyagi támogatásával és a helyszín gond-
nokainak szívélyes vendéglátásával az állatokat a saját
élőhelyükön tekinthettük meg. Október 4-én, tízórai után két
kis busszal, a településünktől nem messze található Kengyel-
tóhoz indult óvodánk apraja-nagyja. Kirándulásunk alkalmá-
val sok ismert és kevésbé ismert állatot figyelhettünk meg. A
kisebb és nagyobb kutyusokat megsimogathatták, Tomi bácsi
felnyergelte a lovat, és aki nem félt, felülhetett a ló hátára.
Láttunk kecskéket, bárányokat – kicsiket és nagyokat –
egyaránt. A tó szélén libasorban meneteltek a libák, a kecses
hattyúk pedig a tó közepéről figyeltek bennünket. A nádasban
megbújó vízimadarakat csendben figyeltük, mert így láthat-
tuk, hogyan kapják el a halat a csőrükkel. Egy madárházban
gyönyörű, ritka, színpompás papagájok zajongtak, így min-
den kisgyerek felfigyelt rájuk.  A teheneket és a kis bocikat
külön istállóban, kisebb csoportokban néztük meg, hogy ne
riadjanak meg az állatok. Minden állatnak megfigyelhettük az
élőhelyét, életterét, mozgását, szokásait, formáját és
táplálkozását is. Jó élmény volt így ismerkedni a háziálla-
tokkal és vízi állatokkal egyaránt. A busszal való kirándulás
már az indulás előtt lázban tartotta a gyerekeket. Bővült a
közlekedéssel kapcsolatos ismeretük is. A tóparton kikötött
motorcsónak is a közlekedési járművek felismerését szolgál-
ta. A nap sikerességéért Hunyor Lajosné (Erzsike óvó néni) és
Kosárkó Jánosné (Ági óvó néni) volt a felelős. Tomi bácsinak
és Gyöngyi néninek külön köszönjük az élmény dús órákat és
a játszási lehetőséget is. A remek idő is segítette, hogy
élményekkel tele térjünk vissza az óvodába.

Hunyor lajosné

Óvodai hírek

Ki ad ja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta Szer kesz tő ség:
6 puttonyos Borfalu Tarcal.  Tel. 47/580-008 
Szerkesztő: Me ző Lász ló. A szerkesztő munkatársai:
Nagyné Sárkány Mónika és Szabó Adrienn. Nyomdai
munkák: Bu dai Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc,
Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEzŐ  lApzárTA:   
2018. november 20.

Tarcali Hírek
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„Ne kérdezd tőlem, mit – miért fotózok – s fotóztam. De azt sem,
honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim! – a
választ megkapod.”

(Pádár Sándor)
Hanák Tibor – vállalkozó (I. rész)

• Kedves Tibor! Tarcalról készített légi felvételeid közül jó néhány
megtalálható településünk valamennyi háztartásában, hisz az idei
falinaptár fotóinak egy részét neked köszönhetjük.  A légi fotó egy
szokatlan perspektíva, amely úgy mutatja be környezetünket,
ahogy eddig csak elképzelni tudtuk, turisztikai vonzereje pedig
nehezen versenyeztethető egyéb alternatív lehetőségekkel. jól
érzékelhetően a technológiai fejlődés és a kreatív fotós talál
egymásra képeiden. Hogyan indult ez a kapcsolat?
-  Kérdésedre nem túl egyszerű válaszolni, hiszen jelen állapotom
mélyen a múltban gyökerezik. Már gyermekkoromban érdekelt a
repülés, így különböző – repülni tudó és nem tudó – repülőtestek
összerakásával és reptetésével meglehetősen interaktív játszóteret
tudtam létrehozni a szobában és az utcán is. Anno a 70’-es években
még csak gumimotoros meghajtással rendelkező balsafából készült
szerkezetek voltak elérhetőek számomra. Viszont ezek is megfelelően
lekötötték az energiáimat.
Majd jött a Bláthy Ottó szakközépiskola, ahol egy katonatiszt a 3. év
elején belépett az osztályba és mindenkit tájékoztatott arról, hogy a
Kilián György Repülőtiszti Főiskola előoktatást szervez, s ha átmegy a
diák az orvosi vizsgálatokon, akkor a következő nyáron már élesben
repülhet is a miskolci repülőtéren. Szinte mindenki ugrott erre a hírre,
viszont a helyi kórházban tartott egynapos
orvosi vizsgálat lényegében ötödölte a
jelentkezők létszámát. Következett Kecskemét,
ahol 3 napon keresztül mindenre kiterjedő orvosi
és egyéb vizsgálatokat kellett megfelelő ered-
ménnyel teljesíteni. Mire véget ért, a teljes
iskolából már csak hárman maradtunk. Itt „A”
kategóriás orvosi eredményt értem el, ami a
sugárhajtású gépek vezetésére jogosíthatott
volna fel. Azon a télen indult az esti iskola, ahol
– párhuzamosan a rendes iskolai órákkal –
délutánonként aerodinamikát, meg egyéb dolgo-
kat tanítottak nekünk, és a végén vizsgát is kellett tenni tudásunkból.
Tavasszal kezdődött a gyakorlati oktatás. Zlin-142-es oktató motoros
sportrepülőgéppel kellett összeismerkedni földön és levegőben. Harci
forduló, zuhanórepülés, iskolakörök, fel- és leszállási gyakorlatok tet-
ték izgalmassá a teljes nyaramat. Azon kevesek közé tartozom, kiknek
hamarabb volt MHSZ vezetői engedélyük motoros repülőgépre, mint
autóra jogosítványuk. Eme érzések sora a teljes eddigi életemen át
végigkísért. Persze az orosz nyelv nem volt a szívem csücske, így a
repülőtiszti főiskolából semmi sem lett, és még inkább a szakmám felé
orientálódtam. A különböző technológiák mindig is érdekeltek, így
1998 környékén videózni kezdtem, amit a digitális forradalom mosott
el 2002-ben. 2014-ben olyan áron kezdtek el megjelenni a drónok, ami
számomra közelebb hozta a régi repülős élményeket. Ennek
megfelelően vettem egy 138 cm átmérőjű hexa drónt, amivel 3 éven
keresztül Miskolc város TDM csapatának légi fotós tagja lehettem.
Közben több másik ilyen eszközre is szert tettem, így a technológiából
kiragadható minden lényegi részt le tudtam fedni. Jelenleg is ekképpen
gondolkodom, mert hiszem, hogy ha valamit csinálok, akkor abban
lehetőleg a legjobbak között kell lenni.
• színvonalas, egyedi felvételek elkészítéséhez szoros összhangot
kell kialakítanod a folyamatosan változó meteorológiai
körülményekkel, de az évszakok változásainak szintén nagy
jelentőséget tulajdoníthatunk, vagy akár az éjszakai munkavégzés
is egy külön kategória. Mindezek alapján beszélhetünk-e szezona-
litásról ebben a szférában?
-  Nehéz erre válaszolni. A múltam, és az ezzel szorosan kapcsolatban

álló egyéni lehetőségeim miatt hajlamos vagyok kissé másképp állni a

helyzetek kínálta lehetőségekhez. Mind térlátásban, mind egyéb
paraméterekben, ill. a már élőben levezetett repülési élmények miatt
nem igazán veszem játékszernek ezeket az eszközöket, így át tudom
élni lent a földön, hogy milyen időjárási hatások érik a gépet, s ebben
a technológia által közvetített repülési adatok is segítségemre vannak.
Ez egyszerűen elmagyarázva valami olyasmi, mint amikor érzésből
teszed, amit teszel. Persze a szélsőséges időjárás okozott már egy-két
meleg helyzetet. Viszont ami szép, az egyben veszélyes is, főleg ha
drón reptetésről beszélünk. Ennek megfelelően nem igazán lehet
szezonalitásról beszélni. Minden évszaknak megvan a sajátos szép-
sége, ami időponttól függetlenül akár éjszaka is lehetőséget kínál. Egy
szép naplemente, majd napfelkelte megörökítése még most is rend-
kívüli élménynek számít.
• A technikai háttér folyamatos fejlődése egyre jobb minőségű,
vagy talán egyre összetettebb képanyag elkészítését teszi lehetővé.
Mennyire lehet lépést tartani, ill. együtt fejlődni az innovatív
megoldásokkal? 
- Vallom, a komoly vállalkozások mind rohamosan fejlődnek is. Én is
előre menekülök. Persze a média rögzítésének technológiai háttere egy
feneketlen kút anyagi szempontok szerint. Lehet is, meg nehéz is
követni az állandó fejlesztéseket. Erre van egy egyszerű trükköm.
Minden olyan dologból, ami kapcsolatban van a képi és hangi
anyagokkal, megveszem a számomra elérhető legjobbat. Így nem kell
azon problémázni, mi miatt maradok le a fejlődés által kínált
lehetőségekről. Jelenlegi eszközeim lényegileg mind meghaladják az
átlagfelhasználó igényét, de csak így lehet munkához jutni. Nem
mellesleg a legnagyobb drónom által készített képek négy év

távlatában, és ma is megállják helyüket az élvo-
nalban. Ilyenkor egy 24,3 Mpix 16-50-es objek-
tívvel szerelt fényképezőgép van a gimbalra
szerelve. Ezért annyira valósak ezen képeim.
Tervben van, hogy a gimbal cseréje, vagyis
növelése után már 43 Mpix fényképezőgép fog
felkerülni rá. Noha jelenleg is 6,5 kg-nál járok,
így a túlsúly a repülési időm csökkenéséhez fog
vezetni, ami nem annyira nagy probléma, mert
jelenleg is két gépet kezelek egyszerre. A kiseb-
bik végzi a felderítő szerepét, azaz azzal lényegi-
leg lescannelem a valóságot, s a nagyobbikkal

csak akkor szállok fel, ha pl. egy napfelkelte megfelelő állapotba ér.
• évek óta részt veszel a régiónkban meghonosított rendezvények,
fesztiválok, falunapok előkészítésében, a technikai háttér létre-
hozásában és zökkenőmentes üzemeltetésében. nagyfokú
leleményességet igényel ez a munka, vagy már minden meg van
írva a nagykönyvben?
-  Szerencsére megfelelően széles az érdeklődési köröm, így a villa-
mossággal kapcsolatos szerelések is élményszámba mennek nálam.
Valami olyasmit kell elképzelni, hogy számomra nem létezik a munka
fogalma. Feladatok vannak, amiket meg kell oldani, ebből az alapbeál-
lításból indul ki minden.  A kérdésben szereplő helyszínek energia-
ellátása egyébként nem túl bonyolult. A kihívást főleg a távolságok
szabványos áthidalási lehetőségeinek megvalósítása, ill. az egyes
vállalkozók, azaz árusok idejétmúlt rendszerének illesztése jelenti a
hálózatomhoz. Sajnos nálunk a „MÚKODJ” a lényeg. Számomra ez a
leglényegtelenebb. Legyen biztonságos, ha az, akkor már működik is.
Vannak értetlen hozzáállások, de ez is csak egy feladat, amit meg kell
oldani. Évek óta az én feladatom Tokajban minden nagyobb hivatali
rendezvény energiaellátásának biztosítása. Külön megtiszteltetés, hogy
a teljes elektromos hálózatot is én építhetem meg, ami gyakorlatilag
egy legoszerűen összerakható installáció. A szervezők állandóan va-
riálnak, mert ez a dolguk, nekem meg követni kell a kihívásokat, ill. a
megnövekedett teljesítmények szabványos elosztását. A lényeg, hogy a
végén mindenki mosolyogjon! Ezért is van értelme a munkámnak.

(Az interjú második része a novemberi számban lesz olvasható)

Erdélyi istván

TARCAL HIREK UJ MERET2_TARCAL HIREK UJ MERET2.qxd  2018. 10. 24.  9:36  Page 6



                                                            Tarcali Hírek                                                            7
Októberi ünnepnaptár

november 1. Mindenszentek. Mindenszentekkor emlékezünk meg
azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepelnek az egyházi
naptárban. Az emberek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját,
virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek
napján, illetve a halottak napján. A gyertya fénye az örök világossá-
got jelképezi.
november 2. Halottak napja. A halottakra való emlékezés napja.
Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egy-
ház ünnepnapjából – általános, felekezetektől független – az elhuny-
takról 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 4. Az emlékezés napja Magyarországon. A szabadságáért
küzdő nemzet gyásznapja. Az 56-os forradalom és szabadságharc
elesett hősei és áldozatai előtt tisztelgünk ezen a napon.
november 11. Szent Márton ünnepe. a magyar néphagyományban
tradicionálisan a gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi. A
Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap,
amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett, ráadásul
ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat, gyakran ter-
mészetben, például liba formájában. Az újbor megkóstolása, finom
ételek fogyasztása már önmagában jó hangulatot teremt. Ehhez járul-
nak hozzá az országszerte megrendezésre kerülő márton napi
vigasságok és mulatságok.
november 13. A magyar nyelv napja. A Magyar Országgyűlés
2011.-ben nyilvánította a magyar nyelv napjává november 13-át.
Annak emlékére, hogy 1844. november 13-án tette az országgyűlés
a magyar nyelvet államnyelvvé, a latin helyett. Azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy ezen a napon a figyelem központjába kerüljön kul-
turális örökségünk és nemzeti identitásunkat jelentő ékes
anyanyelvünk.
A Magyar Szentek emléknapja.
november 22. A magyar közoktatás napja. A Pedagógusok
Szakszervezete a magyar közoktatás helyzetének bemutatására,
valós társadalmi megítélésének elősegítése céljából 1991-ben
kezdeményezte.
november 25. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások emléknapja. A határozat alapján arról a mintegy
800 ezer magyarról van szó, akiket 1944 őszétől hadifogolyként,
vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszer-
munkára, illetve akiket a II. világháborút követően 5-25 évre
száműztek a Gulag rabtelepeire a "magyar hatóságok hathatós
közreműködésével, koholt vádak alapján".
A Magyar Labdarúgás napja londoni 6:3 (MLSZ) (1993 óta)
november 27. A Magyar Véradók napja: Először 1954. november
27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak.
november 30. Szent András napja.  Vidéken ezen a napon kezdték
el a disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.

N. S. M.

szeretettel köszöntjük 
a november hónapban 
névnapjukat ünneplő 
kedves olvasóinkat!

MEsEMOnDÓ VErsEnY
Megrendezésre került 2018.09.28-án községünk hagyományos
Mesemondó versenye, melyen az ovisok és az iskolás gyerekek
megmutathatták, milyen ügyesek. Köszönet jár a szülőknek és a
pedagógusoknak a felkészítésért, a szép mesék előadásáért. Nem
volt könnyű dolga eldönteni a zsűrinek, hogy kié legyen az első 3-
helyezés. Amíg az értékelés zajlott, a gyerekek szórakoztatásáról
Karap Zoltán színművész gondoskodott. Minden gyerek önfeledten
élvezte, mivel zenei kíséretként őket is bevonták a produkcióba. A
végén, de nem utolsó sorban, köszönjük a gyerekeknek a színvo-
nalas felkészülést. Gratulálunk nektek, nagyon ügyesek voltatok!

Óvodások
Különdíjak:
Képzőművészeti különdíj:
Báthori Nóra Fecske csoport
Kovács Tímea Őzike csoport

Tudoménazt különdíj:
Czirjáki László Őzike csoport
Turóczi Boglárka Fecske csoport

A legédesebb mesemondó díj:
Jerebák Dorka Őzike csoport

Oroszlán, bátorság díj:
Román Botond Őzike csoport

Helyezettek:
1. helyezett: Fábián Csaba István Fecske csoport
2. helyezett: Fülöp Hedvig Őzike csoport
3. helyezett: Krajczát Zoé Őzike csoport

általános iskolások

általános iskola 1.-2. osztályosai
1. helyezett: Lengyel Dávid 1. osztály
2. helyezett: Novák Zsolt 1. osztály

általános iskola 3.-4. osztályosai
1. helyezett: Szabó Lilla 4. osztály
2. helyezett: Smajda Blanka Bianka 4. osztály
3. helyezett: Tóth Alexandra 4. osztály

szabó Adrienn
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Tízből tíz vereség...
A Tarcal fC csapata továbbra sem állt talpra: az eddig lejátszott
tíz találkozóból tízet vesztett el... Az ifi valamivel jobban teljesített:
ők két ízben győztek! 
Az előző számunk zárása óta lejátszott meccsek eredményei:  
8. forduló: 2018. szeptember 30.
Tokaj - Tarcal fC 3-2 (2-0)
G.: Sami, Nagy Cs. U 19: 10-0.
9. forduló: 2018. október 7.
A Tarcal - Taktaharkány felnőtt és U 19 mérkőzést október 24-re
halasztották.
10. forduló: 2018. október 14. 
Kenézlő - Tarcal fC 4-0 (1-0)
U 19: 11-0.
11. forduló: 2018. október 20. 
Tarcal fC - sárospataki TC 2-10 (0-6)
G.: Ónodi, Lakatos. U 19: 0-9.

A  felnőtt tabellán:
16. Tarcal             10      -      -     10        9-58      -

Az U 19 tabellán:
14. Tarcal             10      2      -       8      22-67    6   

(M.L.)

HAjrá TArCAl!

spOrT Aradi Vértanúk
Csúcsfutás

2018. október 6. szombat

Díjazottak:
Abszolút befutó:
női
I. Szanyi Ágnes
II. Szabóné Rozman Mónika
III. Szombati Szilvia
férfi
I. Kánai Roland
II. Harsányi Zsolt
III. Hornyák Dávid
női díjazottak:
ifi
I. Csörgi tímea
felnőtt
I. Szanyi Ágnes
II. Szabóné Rozman Mónika
III. Szombati Szilvia
senior
I. Dr. Mészárosné Földesi Katalin
férfi díjazottak:
ifi
I. Takács Bence
felnőtt
I. Kánai Roland
II. Hornyák Dávid
III. Somogyi Sándor
senior
I. Harsányi Zsolt
II. Dzuró Zoltán
III. Angyal Miklós
Legfiatalabb befutó: Takács Bence
Legidősebb befutó: Kovács Attila
Gábor

gratulálunk mind a 42 célba 
érkező versenyzőnek!

Képek a csúcsfutásról

Férfi érmesek (balra), 
női helyezettek (jobbra).
Rajt előtt a mezőny alul.
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