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TARcAl KÖZSÉg iNFoRMÁciÓS lApjA
2018. augusztus XXiii. évfolyam 8. szám

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. július 4-én rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendi
pontja során a Képviselőtestület jóváhagyta a „Forgalomcsillapító és kerékpáros
létesítmények megvalósítása Tarcal
község közlekedés fejlesztése érdekében”
tárgyú projekt közbeszerzési kiírását.
Az ülés második napirendi pontja
keretében a Képviselőtestület pályázat
benyújtásáról döntött rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra szociális feladatok végrehatásához. Az ülés
befejezéseként képviselői közérdekű
indítványok, javaslatok hangoztak el.
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. július 12-én
rendkívüli ülést tartott, melyen a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú
projekt keretében erőgép beszerzéséről, a
beszerzés finanszírozásáról határozott a
testület.
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. július 31-én rendes ülést tartott, melynek első napirendi
pontja keretében a képviselők megtárgyalták a település egészségügyi
helyzetéről szóló tájékoztatókat.
Az ülés második napirendi pontja Tarcal
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének a 2018. évi költségvetésről
szóló rendelet módosításának megtárgyalása volt.

VÉRADÁS

Véradásra hívjuk és várjuk
a segítőkész embereket!
A véradás ideje: 2018. szeptember 05.
13.30 – 17.30 óráig
A véradás helye:
Tarcal, 6 puttonyos Borfalu (Rákóczi u. 4.)
A véradáshoz szükséges iratok:
lakcímkártya, személyi igazolvány
és TAJ kártya
Köszönettel:
Magyar Vöröskereszt

A képviselők a harmadik napirendi pont
során a 2018. évi szociális célú
tüzelőanyag
vásárlásra
vonatkozó
pályázat benyújtásáról határoztak.
A
negyedik
papirendi
pont
a
„Forgalomcsillapító és Kerékpáros létesítmények fejlesztése” elnevezésű projekt
kivitelezőjének kiválasztása volt. A
Képviselőtestület a miskolci székhelyű
PAPEX Kft-t nyilvánította az eljárás
nyertesének.
A következő napirendi pont keretében a
képviselők kiválasztották a „Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények
fejlesztése”
elnevezésű
projekt
kivitelezése műszaki ellenőri feladatait
ellátó céget. A Képviselőtestület a projekt
kivitelezése műszaki ellenőrzésével a
miskolci székhelyű SPECKO BOYS Kft-t
bízta meg.
A hatodik és hetedik napirendi pont a
Képviselőtestület 2018. január 01. és
június
30.
között
meghozott
határozatainak végrehajtásáról, valamint a
polgármester két ülés között végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatók megismerése és elfogadása volt.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont
során aktuális kérdésekkel, feladatokkal
kapcsolatos rövid tájékoztatók, valamint
képviselői
közérdekű
indítványok,
javaslatok hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektro-nikus
formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

Óvodai hírek

A tartalomból:

Tarcal legidősebb lakosának
köszöntése
(3. oldal)

Zempléni Fesztivál
(3. oldal)

Tarcali Napok
(4. oldal)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
hogy Várjuk az iskolába induló elsős
gyermekeket az évnyitó műsor
próbájára, 2018. augusztus 30-án
csütörtökön 9.30-ra az óvodába.
Kovács Tiborné
vezetőhelyettes

Megkezdődött a labdarúgó
bajnokság
(8. oldal)
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Felhívás

Tarcali Hírek

Tisztelt ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók!
1. Az elmúlt időszakban rendszeresen azt tapasztaltuk és sajnos tapasztaljuk, illetve a hulladékszállítást végző szolgáltató folyamatosan azt jelzi
önkormányzatunknak, hogy nem tudja vállalni a hulladékgyűjtő
szigeteken található konténerek ürítését, mert azok nem
rendeltetésszerűen vannak használva, a konténerekbe - az egyértelmű feliratok ellenére - oda nem való hulladékokat (építési törmeléket, állati
tetemet, stb.) helyeznek el, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezete
szemetes, látványuk megbotránkoztat minden jó érzésű embert.
Mindezek alapján felhívom valamennyi ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó figyelmét, hogy a következőkben a hulladékgyűjtő szigeteken
elhelyezett konténerekbe csak az adott konténer felirata szerinti hulladékot helyezzenek el, a nem szelektíven gyűjtött hulladékot mindenki a
saját hulladéktárolójába gyűjtse, amelyet hetente elszállít a szolgáltató. A
szelektív hulladékgyűjtő konténerek telítettsége esetén, keresni kell egy
másik kevésbé telített szelektív hulladékgyűjtő szigetet, vagy véső soron
a szelektív hulladék többletet haza kell vinni, az a sziget környezetében
nem helyezhető el.
Önkormányzatunk a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű
használatát mobil kamerák elhelyezésével, illetve a rendőrség,
polgárőrség helyszíni ellenőrzéseivel figyelemmel fogja kísérni.
A szabályokat megsértőkkel szemben szabálysértési eljárás lefolytatására
kerül sor!
2. A szelektíven gyűjtött zöldhulladék elszállítása kapcsán kérem a tisztelt
ingatlantulajdonosokat, ingatlanhasználókat, hogy az elszállítandó zöldhulladékot csak a szállítás napjának reggelén helyezzék el az ingatlanuk
előtti közterületen. További kérés, hogy amennyiben a zöldhulladék
elszállítására azért nem került sor, mert az adott héten a zöldhulladék
elszállítása nem volt esedékes, úgy szíveskedjenek a közterületre kihelyezett zöldhulladékot visszavinni saját ingatlanukra.
3. Végezetül tájékoztatom Önöket arról, hogy 2018.január 1-től
kezdődően megváltozott a lomtalanítás rendje. A közszolgáltató évente
két alkalommal, külön díj felszámítása nélkül, az ingatlanhasználóval
egyeztetetten, házhoz menő rendszerben gondoskodik a felesleges lomok
elszállításáról. A lomtalanítás az ingatlanhasználó - személyesen az
ügyfélszolgálaton, telefonon, vagy elektronikus levélben az erre a célra
rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján történő - igénybejelentése
alapján történik.
A szabályszerű igénylést követően a közszolgáltató 30 napon belül, az
általa meghatározott napon gyűjti be és szállítja el a lomhulladékot,
melynek időpontját legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon köteles
az igénybejelentővel – az általa megadott elérhetőségei bármelyikén –
közölni.
Az igénybejelentő köteles a megjelölt időpontban, illetve időtartamban a
lomhulladék elszállítására készen állni, az átvétel lehetőségét a közszolgáltatónak biztosítani azzal a megkötéssel, hogy a lomhulladék a
közterületen nem helyezhető el.
BMH Nonprofit kft. Ügyfélszolgálata
3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 08-15 óráig,
csütörtök 07-19 óráig,
péntek 08-12 óráig.
BMH Nonprofit kft. ügyfélszolgálati telefonszáma: 06/21/3500-111.

Megértésükben és közreműködésükben bízva,
Dr. Kovács Zoltán
jegyző

ANYAKÖNYVi HÍREK

Születés
2018. július:

- Hudák Marcell Milán 2018.07.05.
Szülei: Horváth Natasa
Hudák Levente Attila
- imre Dávid Rafael 2018.07.28
Szülei: Rontó Katalin
Imre Zoltán Dávid

- Kincses Tamás Balázs 2018.07.31
Szülei: Imre Dalma
Kincses Tamás Márk

gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Házasságkötés

- Tóth Ferenc és Drótár Magdolna
július 4-én,

- Fábián Gerda és Balla Zsolt július 7-én,

- Tardi Zsolt és Boros Adrienn július 14-én,
kötöttek házasságot településünkön.
gratulálunk!

Halálozás
2018. július

- Tálas Mihály (sz: 1957.)
volt Tarcal, Sport tér 38. sz. alatti lakos, elhunyt
július 13-án.
Részvétünk a családnak!

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

lovász lászló
a tarcali Polgárőr
Egyesület elnöke
telefonszáma

06-70/457-95-81

Tarcal Körzeti
megbízott
telefonszáma

06-20-610-51-01
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Az elmúlt héten két bajban levő madarat is elszállítottak tőlünk az Aggteleki
Nemzeti Park munkatársai a Mályi Madármentőkhöz ellátásra, ápolásra. Az
egyik egy macska által megtámadott kis rigó volt, pár napra rá pedig egy
hátramaradt, még repülésképtelen molnárfecske fióka. Mindkettő védett
madár, előbbi természetvédelmi értéke 25.000 forint, utóbbié 50.000!
Ha valaki sérült, elárvult madarat talál, és maga nem tudja ellátni, segítségért fordulhat az Aggteleki Nemzeti Parkhoz a 06 48 506 000 telefonszámon hétköznap 8-16:30, pénteken 14:00 óráig, más időpontokban pedig
hívja a Mályi Madármentő Állomást: 06 30 389 2727. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület oldalain (mme.hu) is hasznos tippeket
találunk az alapos fajtaleírások mellett.
B.G.

Tarcal legidősebb lakosának köszöntése

Butta László polgármester úr személyesen köszöntötte fel
születésnapján Szabó Lajosnét, Róza nénit, aki júliusban
95 esztendős lett, és így ő településünk legidősebb lakója.
A jeles eseményen fia, menye és lánya is jelen volt, akik
kedvenc tortájával kedveskedtek neki ezen a nem mindennapi napon. Községünk minden lakosa nevében kívánunk
neki további jó erőt és egészséget!

lovász lászló kapta a pro Urbe díjat

A XXIII. Tarcali Napok keretében került sor a Tarcal Község
Önkormányzata által alapított Pro Urbe díj átadására. Idén ezt a
díjat Lovász László a 20 éves Tarcali Polgárőr Egyesület
polgárőr-parancsnoka kapta meg, aki a tarcali polgárőrség
megalakulása óta nem csak vezetője, de családjával együtt aktívan részt is vesznek abban a munkában, hogy Tarcal békés, nyugodt és bűnözéstől mentes település lehessen.

A Zempléni Fesztivál programjai Tarcalon

Nagy sikerű koncertet adott a Garabonciás együttes szombaton intézményünk nagytermében. A zenés, verses
műsoruk teljesen lenyűgözte a gyerekeket, akik a zenekarral együtt énekeltek és zenéltek. Így azok a gyerekek, akik
szüleikkel eljöttek a koncertre, igazán tartalmas előadásnak
tapsolhattak és igazán magas színvonalú zenei élménynek
lehettek a részesei.
De ugyanígy érezhettek azok is, akik jegyet váltottak a
Corpus Harsona Kvartett és Szokolay Dongó Balázs
műsorára. Ugyanis amit sokan elképzelhetetlennek tartanak, az nekik maradéktalanul sikerült, vagyis a Szokolay
Dongó Balázs által harsonára átírt népdalok, Bartók és
Kodály népdalfeldolgozásai olyan különleges zenei miliőt
teremtettek, hogy előadásuk végén a közönség háromszor
tapsolta vissza a zenészeket.
Tóth Zsolt

Tarcali
Hírek

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.
47/580-008 Főszerkesztő: Tóth Zsolt. Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416-226
KÖVETKEZŐ lApZÁRTA: 2018. szeptember 20.
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XXiii. Tarcali Napok

Már a XXIII. Tarcali Napok első napja
is nagyszerűen sikerült, erről mindenki
meggyőződhetett, aki velünk együtt
tapsolt a T.T. Dance táncosainak, majd
együtt ünnepelt az idén 20 éves
Harlequin Tánc Sport Egyesülettel.
Őket követte Szirota Jennifer, aki a
Csillag születikben tűnt fel, és nem
véletlen, hogy már sokan akkor felkapták a fejüket, hiszen mi tarcaliak is
meggyőződhettünk arról, hogy milyen
tehetséges és színpadra termett
énekesnő, aki nem véletlenül lett az első
nap fő előadója. Azonban nem múlhatott el a nap egy jó kis utcabál nélkül,
amihez a zenét a Polip Music Band
szolgáltatta.
Másnapra is maradt azonban nézni- és
hallgatnivaló, azonban a délutáni zenés,

szórakoztató műsorok előtt a település
névadójának szobránál Guth Ferenc, a
Tarcali Települési Értéktár tagja
emlékezett meg Tarcal vezérről. A tarcali Agóra Rendezvénytéren pedig
tovább folytatódott az ünnepélyes pillanatok sora, ugyanis Butta László polgármester úr köszöntötte a Tarcali
Napok közönségét, majd a Pro Urbe
díjat adta át Lovász Lászlónak, a Tarcali
Polgárőr Egyesület elnökének.
Aztán a sokak által várt Kaczor Feri
műsorára táncolhatott az Agóra rendezvénytéren szép számmal megjelent
közönség, hogy aztán kíváncsian figyelhessék Polyák Lilla és Gömöri András
Máté zenés produkcióját, akik férjként
és feleségként először nálunk álltak
színpadra.

A debreceni Arany-Keresztes Lovagok
Egyesülete elsőre ugyan kilóg a többi
fellépő közül, de nem volt véletlen az ő
szerepeltetésük, ugyanis mi szervezők
szerettünk volna méltó módon megemlékezni a Mátyás király-emlékévről.
Nem okozott csalódást a Honeybeast
együttes koncertje, akiket nagyon sokan
vártak és akik miatt sokan jöttek a
szomszédos településekről. Hogy aztán
a jól ismert slágereket az énekesnővel
együtt énekelhessék, és így részesei
legyenek egy fantasztikusan jó koncertnek. DJ Graffi Retro Party-ja pedig már
csak hab volt a tortán, ugyanis a
Honeybeast együttes koncertje után
sokan maradtak táncolni a 80-as és 90es évek slágereire.
Tóth Zsolt
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A jó mese olyan, mint a jó vers, kicsit elemelkedik a földtől.
(Csukás István)

MESEMoNDÓ VERSENY

Szeptember 30. - Benedek Elek születésnapja

A NÉpMESE NApjA

Tarcal Község Önkormányzata — Közművelődési feladatellátás óvodásoknak és
kisiskolásoknak mesemondó versenyt hirdet a Népmese Napja alkalmából. A verseny
célja: a mesemondás élményének, szépségének átéreztetése, a mesék világának megismertetése és megszerettetése, valamint a tehetséggondozás, a beszédkészség, szóbeli
kifejezőkészség fejlesztése. Tarcal kulturális és szellemi örökségének megőrzése,
továbbadása.
A megmérettetésre három korcsoportban várjuk a gyermekek jelentkezését:
i. korcsoport
- óvodások szabadon választott mesét mondhatnak el. Előzetes feladat:
Legkedvesebb könyvben szereplő mesehősöm címmel kép készítés.
A/4-es méretben, bármely technikával készülhet az alkotás.
ii. korcsoport - általános iskola 1.-2. osztályosai szabadon választott mesét mondhatnak el. Előzetes,feladat: Legkedvesebb könyvben szereplő mesehősöm címmel kép
készítés. A/4-es méretben, bármely technikával készülhet az alkotás.
iii. korcsoport - 3.-4. osztályosoknak egy kötelező és egy szabadon választott mesét
kell előadni. Kötelező mese: Benedek Elek: tareali vásár Az előadásra kerülő mesék
időtartama maximum 5 perc.
Minden indulót megkérünk, hogy a versenyre hozza magával az elmondani kívánt
mese fénymásolatát.
információ és jelentkezés:
jelentkezési határidő: 2018. szeptember 21. péntek
jelentkezés helye: Községi Könyvtár, Tarcal Árpád út l. vagy „6 puttonyos Borfalu"
Tarcal, Rákóczi út 4.
A verseny időpontja: 2018. szeptember 28. péntek 15 óra
A verseny helye: 6 puttonyos Borfalu, Tarcal Rákóczi z. 4.

Karitász Hírek

Az idén harmadik alkalommal sikerült megszervezni a Karitász tábort Egerben, rászoruló gyermekek számára. A táborba július 2-án indult el 18 gyerek és négy Karitászos
munkatárs. Július 6-án délután 16 órakor pedig a szülők örömmel fogadták gyermekeiket, akik élményekben gazdagodva tértek haza. Mint a korábbi években is, csak
saját erőből nem tudtuk volna megvalósítani a tábort. Idén is számíthattunk a támogatók
segítségére. Köszönettel tartozunk a támogatóinknak, akik hozzájárulásaikkal segítettek
nekünk a tábor megvalósításában. A gyerekek oda- és visszaszállítását Tarcal község
Önkormányzata, a Görög- és Római Katolikus Egyházközségek kisbuszaival valósítottuk meg. Ezzel levették a vállunkról az utaztatási költségek nem kis gondját. A táborozás
során a szállást és az étkeztetést a Főegyházmegyei Karitász biztosította. Részünkről a
kenyér, péksütemények és belépődíjak finanszírozását kellett fedezni. Ehhez nagy segítség volt a magánszemélyek, vállalkozások pénzbeli támogatása. Ezt hálásan köszönjük:
Degenfeld-Lindner Mária Grófnőnek, Tokaj-Agrovin Kft-nek, Hanna-BT-nek, Fábián
Attila családi vállalkozónak Szadai György vállalkozónak, Anikó Fodrászatnak, és nem
utolsó sorban, Római Katolikus Egyházközség Alapítványának. A gyerekek tartalmas
táborozását a Karitász Csoportunk munkatársai lelkiismeretes, odaadó, és önkéntes
munkájukkal tették felejthetetlenné. Köszönet érte: Gosztonyi Béláné Lidike néninek,
Harcosi Józsefné Juliska néninek, Sápi Zoltánné Klárika néninek, és Varga Éva néninek.
Bízunk benne, hogy jövőre is lesz lehetőségünk a tábor megszervezésére.
Baracskainé Sveda Erzsébet Karitász Csoport vezető

A Széchenyi programiroda
kiállítása a Borfaluban
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A Széchenyi Programiroda tájékoztató kiállítása látható a 6 puttonyos Borfaluban 2018.
augusztus 2-tól szeptember 30-ig.
A programiroda által kiállított tájékoztató
anyagokon arról tájékozódhatnak a település
lakói, hogy miképpen is megy végbe a Belés csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása,
kialakítása
községünkben.
Mindez
Magyarország kormánya jóvoltából, az
Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapjából kerül megvalósításra.
A lakosok a színes tájékoztató anyagokból
azt is megtudhatják, hogy a községben mely
utcákat érinti a felújítás, illetve új
csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása.
A kiállítás megtekinthető 2018. szeptember
30-ig, hétköznaponként 8.00 és 16.00 óra
között.

Táborozás Simán

Az idén a teljesen felújított Simai Ifjúsági
táborban töltöttünk el 5 napot. A programok
között szerepelt túra a regéci várban,
kézműves foglalkozás Czimbalmos Anikó
vezetésével, a Johannita Lovagrend bemutatója, az általuk használt fegyverek
kipróbálása (kardok, íjak), túrák (kilátó,
Szerelemforrás), valamint vízibomba-csata,
éjszakai túra feladatmegoldásokkal, és nem
utolsósorban esténként közös vacsorakészítés
bográcsban. Hiszem, hogy tartalmas,
élményekkel teli 5 napot tölthettünk együtt.
Köszönöm Tarcal Község Önkormányzatának, a Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottságnak, a Református Egyházközségnek, Sárossi Gábornak, Szadai
Györgynek, Sneider Györgynek és feleségének valamint Hornyák Istvánnak a támogatásokat, Péter Andrásnak a szállításban
való közreműködést, Kovács Attilának és
Kovács-Halmágyi Alettának a játékoskézműves-daltanulós órákat, Csáti Gézának
az egész heti segítségét, és nem utolsó sorban
a szülőknek, hogy ránk bízták az előző
évekhez hasonlóan az idén is gyermekeiket.
Remélem, jövőre újra találkozhatunk!
Urbán Mária
családsegítő
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Csak a szépet gyűjtsed meg magadban. A szépet, amit a szemeddel
láthatsz, füleddel hallhatsz, orroddal érzékelhetsz, és ujjad hegyével megtapinthatsz. Meg amit gondolsz olyankor, azokat gyűjtsed!”
/Wass Albert/

jármai gyula – fókuszban a fotózás, a
barangolás Hegyalján és a zene

• Kedves Gyula! Magyarország az elmúlt negyedszázadban a fesztiválok országa lett, évente mintegy 9000 hazai rendezvényt
szerveznek a programturizmus jegyében. Szűkebb régiónk is egyre
több látnivalót kínál az ide érkező hazai és külföldi vendégeknek,
bár még mindig van mit tennünk annak érdekében, hogy akár egyhetes programcsomagok közül is választhassanak az aktív
pihenésre vágyók Hegyalján. Sokunk számára köztudott erőteljes
kötődésed e tájhoz, ezért képzeletbeli idegenvezetőként te milyen
útikalauzt állítanál össze?
- Köszönöm a felkérést, valamint azt is, hogy megoszthatom gondolataimat és érzéseimet az olvasókkal. Nagyon fontos számomra,
hogy azt adjam át az embereknek, amit magam is szeretek, mert
arról tudok igazán lelkesen és hitelesen beszélni. Néhányan talán
tudják rólam, hogy a vizek nagy szerelmese vagyok, ezen belül
pedig a Bodrog és a Tisza a legnagyobb szívdobbanások. Induljon
hát képzeletbeli utazásunk Tokajban, a két csodálatos folyó
ölelésében. Irány a Finánc-domb, ahonnan lenyűgöző és magával
ragadó panorámában gyönyörködhetünk. S ha már Tokajban kalandozunk, egy Tisza parti séta feltétlenül
része a programnak. A folyót kísérő több
száz éves fák megérintik a lelkeket és
kikapcsolják a megszokott elmetevékenységet is. A Világörökségi
Bormúzeum és a Tokaji Múzeum tartalmas
és élménygazdag kikapcsolódást nyújtanak, gyakorta kreatív foglalkozásokkal
és
előadásokkal
tarkítva
programkínálatukat. A Bodrog megunhatatlan,
ahogyan a Bodrogzug is, buja és sok
helyen szinte érintetlen növényvilágával.
Mindkét
gyönyörűségnek
átadjuk
magunkat, a Bodrogot egészen Sárospatakig követve, ahol megtekintjük a várat és nagyot sétálunk a városban. A Zempléni-hegység
kihagyhatatlan a maga páratlan és lenyűgöző varázslatával. A várak
meglátogatása izgalmas kaland, így meghódítjuk őket és kicsit meg
is mozgatjuk magunkat kaptatóikon. Időutazásunkat a Boldogkői, a
Füzéri, valamint a Regéci vár megtekintésével fűszerezzük.
Minden jó, ha jó bor a vége. Utunkat a sok-sok kiváló tokaji nedűt
kínáló valamely pincészet kínálatával koronázzuk meg.
• A 2015-ben felújított Szent Terézia kápolna az idén június 1-től az
érdeklődők számára személyes közreműködéseddel látogatható. Az
elmúlt két hónapban tapasztaltak alapján milyen az épület iránti
érdeklődés? A látogatók részéről milyen vélemények hangzanak el
és vannak-e olyan vendégek, akik új ötletekkel, javaslatokkal fordulnak hozzád?
- A domb és a kápolna gyermekkorom óta fontos része az életemnek. A lábánál nőttem fel és jelenleg is itt lakom. Gyakorta egymásra mosolygunk és várjuk a találkozást. Ez egy rendkívül bensőséges
kapcsolat, hiszen a lelkünk is találkozik nap, mint nap. Már-már
szerelem. Egyre többen, és a világ egyre több országából érkeznek
látogatók, akik gyakorta vissza is térnek. A „domb varázsa” rabul
ejt és mágnesként vonz egyre több embert. Az épület és környéke
gyönyörűen, jellegéhez méltóan lett rendbe téve, így mindenki
maradéktalanul élvezheti a hely és a panoráma pazar és lenyűgöző
kincseit. A vélemények is pozitívak, valami pluszt mindenki magával visz, így természetesen a hírt is, hogy ide feltétlenül érdemes

ellátogatni. A Zemplént mostanában fedezik fel energetikai szempontból, ezen belül a domb, valamint a kápolna rendkívüli
jelentőségű. Gyógyulni vágyók is gyakorta felfedezik, erről én is
tájékoztatást adok, hiszen az energiák már több esetben igazolták
hatékonyságukat. A vendégek javaslatait, ötleteit mindig
közvetítem az illetékesek felé, ezzel is elősegítve a folyamatos
fejlődést. Remek ötlet a kápolnában elhelyezett ivóvíz, sokan oltják
vele szomjukat a nyári forróságban. Fontosnak tartom az egyéb
látványosságokról és lehetőségekről történő tájékoztatást is. Ezek
közül egyik legfontosabb a szintén 2015-ben átadott Áldó Krisztus
szobor.
• Wass Albert fenti sorai egyaránt hozzáilleszthetők a fotózáshoz, a
barangoláshoz és a zenéhez is. Javaslom, kezdjük a fotózással. Mi
alapján választod meg a különböző témakörök fotózandó személyeit, tárgyait, jelenségeit, stb.? Mi jelenti számodra a pillanat
varázsát?
- Tulajdonképpen nem tartom magam fotósnak, de szeretek
fényképezni. Érdekes dolog a választás, mert rám gyakran jellemző
a spontaneitás. Valamint rendkívül fontos, hogy valóban jelen
legyünk ott, ahol vagyunk. Hogy ez mit jelent? A figyelem terében
tartózkodva nem kalandozunk máshol. Azaz, nem a napi problémáinkon törjük a fejünket, hanem átadjuk magunkat a természetnek, vagy annak a témának, amit meg szeretnénk örökíteni.
Ez az egyik kulcsa annak, hogy a fotós és a téma egymásra találjanak, és hiteles kép szülessen. Általában a természet csodáit
kapom lencsevégre, ritkábban személyeket vagy tárgyakat. Kiváltképp
szeretem a különböző jelenségeket,
például a zivatarokat, a különleges
felhőket. Legjobban azonban a naplementék nyűgöznek le. A vizek világa is fontos
szerepet játszik választás tekintetében. A
pillanat varázsa bármikor felbukkanhat, ha
intenzíven figyelem a körülöttem rejtőző
lehetőségeket. De igen, például figyelni
egy pillangó szárnyainak mozgását, és
elkapni a legjobb lehetőséget, az a pillanat
varázsa számomra. Ez természetesen nem
mindig sikerül, de sebaj, pillanat akad bőven máskor is. A fotókon
minimális korrekciókat végzek, annyit, amennyi épp szükséges.
Ugyanis nem csupán a gép fényképez, hanem az elmém is. Tehát
ezeket könnyedén elvégzem az utolsó fázisban. Ezen rutin
kialakításában nagy segítség volt, hogy több tízezer képet készítettem zenei kiadványokról, zömében bakelit lemezek borítóiról és
címkéiről.
• A barangolást nevezhetjük természetjárásnak, sétának, túrázásnak vagy felfedező útnak is, de talán ez a szó fejezi ki legjobban az
összes többit egyszerre. Gyűjtöd azokat a gondolatokat, amik
ilyenkor jönnek? Ha igen, megosztanál velünk néhányat?
- Barangolásaim során valóban felfedező utat teszek, de befelé is.
Kicsit olyan ez, mint egy meditáció. A gondolatok természetesen
jönnek-mennek, és ezek annál hatékonyabbak, minél szorosabb
kapcsolatot sikerült kialakítanom a környezettel. Több ilyen alkalom is volt mostanában, például amikor a felhők közül egy számomra kedves személy mosolygott vissza. Csodálatos élménnyel
lettem gazdagabb, mely felemelte a lelkem is. De mindennapi
tevékenységekhez is kaptam ötleteket, sőt válaszokat is, melyeken
addig hiába gondolkoztam. A sugallatokra különösképp odafigyelek, mert azok mindig frissek, és nem hazudnak. A természet
kiváló tanító, segít megtalálni önmagunkat és eredendő pozíciónkat
a nagy egészben.
(Folytatás a 7. oldalon)
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jármai gyula –
fókuszban a fotózás, a barangolás Hegyalján és a zene

(Folytatás a 6. oldalról)
• Azt mondják, a zenéről beszélni olyan, mint az építészetet eltáncolni, de én mégis
arra kérlek, hogy mesélj a zenéhez fűződő kapcsolatodról, pl. arról, hogy létezneke generációs hidak, megfigyelhető-e összemosódás a komoly- és a könnyűzene
között?
- Zene…. A szavak szintje is nagyon fontos. Szerintem mindenről lehet szeretettel
és odaadással beszélni. Én a zenéről, valamint a ki tudja pontosan mióta tartó
szerelmünkről is szeretek. Hogy hol kezdődött? Hmmm… Nem emlékszem pontosan, de talán valahol az ABBA környékén. Sokszor felvillannak gyermekkori
képek, amikor játék, vagy bármi más közben felcsendült egy dallam, és ha újra
meghallom, most is egy másik dimenzióba röpít. Ilyen például Kovács Katitól az
Indián nyár, vagy a Skorpiótól az Így szólt hozzám a dédapám…. Számtalan
emlékem fűződik a zenéhez. Hatalmas boldogság volt az első sztereó rádiósmagnó,
amit a szüleinktől kaptunk 1983 karácsonyán. Vagy az első nyugati nyomású
hanglemez, melyet a kajapénzre szánt összegből fedeztem édesanyámék nagy-nagy
örömére! Sokszor rögzítettem hanganyagot rádióműsorokból, reménykedve abban,
hogy kedvemre való muzsikát rögzíthetek, és abban is, hogy elegendő hely lesz a
tárolásra kiválasztott kazettán. A zene barátságokhoz is köthető, és általában mindenhez, mert szinte mindig szólt. Fontos állomás volt a Discogs zenei adatbázisának szerkesztése információk és képek tekintetében is. Szinte második
otthonomként funkcionált évekig. Később a YouTube is beszállt a játékba, ahová
kedvenc muzsikáimat töltöm fel változó gyakorisággal. A rádiózást is jelentős
lépcsőfokként tartom számon. Váratlanul jött, tulajdonképpen akarás nélkül. Úgy
gondolom, hogy a műsorokat színvonalasan szerkesztettem és vezettem, ezt a hallgatói vélemények is visszaigazolták. Sikerélmények és tapasztalatok sokaságával
lettem gazdagabb. Itt szeretném megjegyezni, hogy egy tarcali székhelyű zenei
rádió létrehozását tervezzük két jó barátommal. Lelkesen készülünk és
remélhetőleg egy nívós rádióállomással lesz gazdagabb a könnyűzenei paletta….
Generációs hidak léteznek, de erővel nem építhetők fel. Az a tapasztalatom, hogy
át lehet adni egy-egy műfaj iránt érzett szeretetünket eltérő korú társainknak, ha
bennük is megvan az adott korszakra és az adott műfajra való befogadókészség és
lelkesedés. Gyakorta a szülők örökítik át, ha gyermekük sokszor hallotta kedvenceiket. Van összemosódás a komoly és könnyűzene között, ami szerintem jó dolog.
Például nagyon sok diszkózenének szolgál alapul klasszikus műfajú alkotás.
• Melyek azok a dalok, amik legközelebb állnak hozzád, és miért?
- Számtalan dal van, ami közel áll hozzám valamilyen oknál fogva. Van, amelyik
szerelemhez köthető, van, amelyik bánathoz. Ezek életérzések és szorosan kapcsolódó impulzusok. Vagy egyszerűen megérintett egy dal, és mélyen a szívemben
maradt…. Gyakran teszem fel a kérdést: van-e bármi, ami nem zene?....Minden az,
de a legszentebb zene a csend.
Erdélyi István

információk az iskolakezdésről

A Tarcali Klapka György Általános Iskolában 2018. szeptember 03-án 8.00 órakor
becsengetnek, megkezdődik a 2018/2019-es tanév.
Az iskolásokat reggel 8.00 órára várjuk ünneplőben, a tanévnyitó ünnepség 9.15
órától kezdődik. A tankönyvosztás szintén ezen a napon történik, mint ahogyan a
menza, napközi és szakkörök felmérése is. A tankönyv mindenkinek ingyenes.
Az intézményben nagymértékű felújítás folyik, mely remélhetőleg az új tanév
kezdésére befejeződik.
A 2018/2019-es tanévet felkészülten kezdjük, a zavartalan munkához a személyi
és tárgyi feltételek biztosítottak.
Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat!
Bártfainé Varga györgyi
intézményvezető

HiRDETÉS

Újra cipőjavítás Szerencsen, Oleksza Lászlónál, a Kassa út 4.
szám alatt, az akkumulátoros mellett.

7

Szeptemberi ünnepnaptár

Szeptember 1.: Az iskolakezdés napja, ekkor
kezdődik az új tanév, de az előkészületeket a
pedagógusok és iskolai dolgozók, már augusztusban elkezdik. Az iskolások eközben a tanszerek
vásárlásával készülnek az új tanévre.
„Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt,
csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd
kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -,
hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.”
/Németh lászló/
Szeptember 5.: Lőrinc napja.
Szeptember 7.: Buda visszafoglalásának (1686)
emléknapja.
Szeptember. 8.: A keresztény hagyományok
szerint, Szűz Mária születésnapja.
Szeptember 21.: A Magyar Írók Szövetségének
kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik 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.
„Az együgyű, kába személyek a magyar drámákban
azért hasznavehetetlenek, mert ez a karakter nincsen magyarban.” /Kármán József/
Szeptember 29.: A Pákozdi csata (1848) emléknapja.
Szeptember 30.: A népmese napja, Benedek Elek
születésnapja. 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 forduljanak mind a magyar, mind más népek
meséi felé.
„A
népmeséket
emberi
tapasztalatok
gyűjteményének is tekinthetjük, hiszen az emberismeretük is hozzájárul a hatásukhoz. A régiek nemcsak a világot akarták megérteni és megmagyarázni
történeteken keresztül, hanem önmagukat és a
másik embert is. Figyeltek, észrevették, megértettek
- majd minden tapasztalatot mesékbe zártak.”
(Boldizsár Ildikó)
N. S. M.

Szeretettel
köszöntjük a
szeptember
hónapban
névnapjukat ünneplő
kedves olvasóinkat!
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Hello Wood alkotásai Tarcalon
FEDÉlSZÉp, Tarcal

„Zakóra zakó”

Megkezdődött a labdarúgó bajnokság

2018. augusztus 12-én megkezdte a 2018/2019. évi szereplését a
Tarcal FC a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában. Az első két forduló krónikája az alábbiakban olvasható.
2018. augusztus 12.
pálháza – Tarcal 1-0 (1-0)
Pálháza, 80 néző. V.: Majoros.
Tarcal: Dovák – Kamarási, Hojdák, Ötvös, Ónodi, Czentnár, Kádas,
Matolcsi, Székely, Kovács, Nagy I. Elnök: Soltész Csaba.
Jók: az egész csapat. Ifi: 10-0.
Soltész Csaba: – Gratulálok a fiúknak, akarásból és küzdeni tudásból
jelesre vizsgáztak. Jó volt a játékvezetés.
2018. augusztus 19.
Tarcal – garadna 0-4 (0-2)
Tarcal, 50 néző. V.: Fülöp.
Tarcal: Deák – Kamarási (Székely), Szegedi (Ambrus G.), Ötvös,
Hojdák, Ónodi (Ambrus B.), Czentnár, Nagy I. (Koma), Szegedi,
Matolcsi, Papp (Kovács). Elnök: Soltész Csaba.
Jó: senki. Ifi: 4-3.
Soltész Csaba: – Lőttünk magunknak három gólt, gratulálunk az
ellenfélnek. Lassan a helyzeteinket mi is kihasználhatnánk...
(M.L.)

Alkotó: Budapesti Metropolitan Egyetem
Csapatvezetők: Molnár Beáta, Pintér Márton
Csapat: Borik Anna, Csepi Dániel, Graf András, Hornyák
Szabolcs, Lízer Dorottya, Nagy Fanni, Novák Niki, Pintér
András, Szeredi Sára, Szurduk Dóra
Tarcalon imádják a focit, a falu csapata a megye II-ben
vitézkedik, a bajnokság ideje alatt pedig minden második vasárnap 150-200 törzsszurkoló áll a pálya szélén. Pedig mögöttük,
az oldalvonal mentén kétsornyi magasan húzódik egy beton és
föld keverékéből készült emelvény: a stadion fedetlen lelátója.
A Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói azt találták ki,
hogy ennek a lelátónak készítenek fedelet, és mivel a füves
nagypálya a település legnagyobb szabad tere, ezért egyfajta
megalománia lebegett a szemük előtt: 24 méteres fesztávolsága
alá minden helyi szurkoló befér. Az installáció klasszikus fedélszék csapolás nélkül, menetes szárral átfűzve, hátulján
lécborítással, oldalán szélfedezékkel, hullámpala fedéssel.
Alakja hármas sziluettet formáz, úgy, mint a tarcali tó fölé magasodó hegyek, színei pedig csakis a csapat színei lehettek: a
lécborítás fekete és fehér festése mellett a pirosat két Hello
Wood-zászló adta. A fedelet a Tarcal FC és a Hello Wood
válogatottjának 2x20 perces meccsével avatták fel.

HAjRÁ TARcAl!

TARcZAli plATZ, Tarcal

Alkotó: Szent István Egyetem - Tájépítészeti és Településtervezési kar
Csapatvezetők: Valkai Csaba, Zelenák Fruzsina
Csapat: Bancsi Réka, Bindl Balázs, Erdelics Ágnes, Gimes Kinga,
Gyimesi Levente, Juhász Rozália, Kassay Emese, Katona Zsombor,
Lakatos Luca, Livják Ábel
A Tarcali Platz a település és a bányató között elhelyezkedő mandulási
álpincesor fölött, egy talált bevágásban fekszik, itt találták meg
számára a helyet a Szent István Egyetem Tájépítészeti és
Településtervezési Kar hallgatói. Az installáció helykijelölés az Alföld
és a Tokaji-hegy találkozásának helyén, pozíciójával beszélgetések és
a szemlélődés számára teremt helyet. Megfogalmazásában finoman
illeszkedik mikrokörnyezetéhez: a támfalakhoz, a több száz éves
sírkövekhez és a domborzati adottságokhoz. A tárgyat egyrészről a két
és fél méterre kinyúló konzolja és annak alulról meghatározó képe,
másrészről finom felületi megmunkáltsága teszi egyedivé. Az álpincesor vakajtóiba elhelyezett festések az alkotócsoport tagjainak személyes gondolatait jelenítik meg egy, a vakajtók boltívébe illesztett vonalháló felületelemeinek kitöltésével.

okos gondolatok

Valakinek a jellemét arról is meg lehet ismerni, hogyan
viselkedik azokkal szemben, akiktől semmit sem várhat.
Ha az életkorod felől érdeklődnek,
mondj tíz évvel többet.
Így legalább csodálkoznak majd,
hogy milyen jól tartod magad!

