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Tarcali Hírek
A hónap igéje: „Mindent szabad, de nem minden használ.

Mindent szabad, de nem minden épít.” /1Kor10,23/

Február − a tél vége! − vége?
Most tél van minden tekintetben. Fehér lepel takarja világunkat, és a mínuszok dor−

bézolnak éjjel−nappal. Fázósan, dideregve éljük a mindennapokat. Észt vesztve pörög

a számláló a gázórában. Úgy olvad a tüzelő halom a kamrában, mint a hóember a nap−

sütésben. 

Igen. Tél tábornok kicsit megszorongat bennünket. Így koppint az orrunkra, hogy el

ne felejtsük: amíg itt élünk, a 46−48. szélességi fok között, mindig lesz TÉL − persze

mindig lesz nyár is. Ezt nem kell elfelejteni sem a közutak kezelőinek, sem a gépjár−

művel közlekedőknek, sem a lakással rendelkezőknek. Mert bizony minden évben

kell a hókotró, a téli gumi, a tüzelő! És időben! Nem akkor kell kapkodni, amikor már

késő. Mégis azt tapasztaljuk, vannak olyanok, akik ezt az egyszerűnek látszó tananya−

got nem képesek megtanulni.

Igen, szabad nem foglalkozni vele − ne mondja már meg senki, mit csináljak − menta−

litással is. De vajon ezzel kinek használunk? Mi van, ha emiatt krízishelyzetbe kerü−

lünk? Biztos, hogy mindig lesz segítség? Nézzünk körül, akár a szűkebb környeze−

tünkben, akár tágabb viszonylatban. Van−e  mindig segítő kéz, aki kihúz a bajból?

Szomorúan kell konstatálni, hogy egyre inkább nincs. Egyrészt, mert a helyzet foko−

zatosan romlik. 

Olvasom: a görögök azért verték szét fél Athént, mert 175 ezerre, azaz 600 Euróra

csökkentették a minimálbért. Nálunk a politikusok szerint a 47 ezer Forintos /160

Euró/ minimál bérből meg lehet élni. A munkanélküli segélyt már csak 90 napig fo−

lyósítják. Óriási! Még Nyugaton sem lehet ilyen rövid idő alatt új munkát találni.

Nem hogy itt, Keleten! 

Nem tudom, emlékeznek−e még az ózdi melósra anno? Vitte a táblát május 1−jén − raj−

ta „ÉLJEN KÁDÁR” felirattal. De írt a másik oldalára is: „KENYÉREN és VIZEN”.

Na, nem is ért haza aznap. E hónapban is elindult az ózdi melós − nem nyári napsü−

tésben − és mit kapott az úton? Szerény együttérzést a társadalom egy kis részétől.

Ugyanakkor pofátlan, nyegle, szociálisan érzéketlen megnyilvánulásokat a hatalom

részéről. Tehetik! Mert itthon még a 47 ezer forintos minimálbér nem veri ki a bizto−

sítékot. Muszáj−e tovább tesztelni az emberek tűréshatárát? 

Inkább tüzetesen el kellene olvasni Pál apostol első levelét, amelyet a korintusi gyü−

lekezetnek írt. Hasznos életvezetési tanácsokkal szolgáló üzenet. Kérdés, van−e hallás

az üzenetek vételére? Persze szeretjük ostorozni a másikat a hibáiért, tehetetlensége−

iért, stb. De az érem másik oldalán MI vagyunk. Mi, hogyan cselekszünk? Mi magunk

megteszünk−e mindent, sorsunk jobbra−jobbá fordításában? Mi olvasunk−e? Az éle−

tünket a kis dolgok töltik ki. Észre kell vennünk a bennük rejlő adományokat. Egye−

sek ezt megbecsülik és összegyűjtik. Mások elszórják, nem becsülik, mert ők csak a

főnyereményre hajtanak. Eddig jutottam gondolataimmal, amikor Laci barátomtól

Tokajból kaptam egy elektronikus levelet /emilt/. Soha jobbkor. Egy nagyszerű író, a

repülés egyik úttörője és háborús hőse Antoine de Saint Exupery fohászát olvashat−

tam benne. Egy rövid idézettel szeretném zárni soraimat. /a teljes szöveget szívesen

elküldöm bárkinek/

„Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapok−

hoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!”

Elmélkedő, önvizsgáló böjti időszakot, és reménykedő tavaszvárást kívánok Mind−

nyájuknak.
Baracskai László 

polgármester

A HÓNAP

ÜZENETE:
„A férfit türelmessé teszi
okossága, de a legszebb

benne, ha elnézi a hibákat.”
Biblia, Példabeszédek 19/11

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2012.

január 25−i és február 8−i

üléseken történtekről

A 2012. január 25−i ülésen a

Képviselőtestület tagjai beszá−

molót hallgattak meg a

Művelődési Ház 2011. évi

munkájáról és a 2012. évre ter−

vezett közművelődési és kul−

turális programokról, valamint a

TDM Szervezet vezetője

tájékoztatta a jelenlévőket a

2012. évi terveiről, a szervezet

tevékenységéről. 

A képviselők konzultáltak a

helyi civil szervezetek jelenlévő

vezetőivel, majd az ülés végén

rendeletet alkottak a szociálisan

rászorulók részére biztosítandó

szociális célú tűzifa, mint ter−

mészetbeni juttatás jogosultsági

feltételeiről.

A február 8−i ülésen került sor a

2012. évi költségvetés első

olvasatának megtárgyalására,

valamint a testület módosította a

helyi adókról szóló rendeletét

figyelemmel arra, hogy el−

kerüljék a helyi vállalkozások

ellehetetlenülését. 

Ezek után a  képviselők az ön−

kormányzati helyiségek bérleti

díjait módosították, majd az ülés

végén képviselői indítványok,

javaslatok hangzottak el. 

A Képviselőtestület üléséről
készült jegyzőkönyv

megtekinthető elektronikus 
formában a Községi

Könyvtárban. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Halálesetek január hónapban:
− Bajnok Lászlóné  

(sz: Tüdős Erzsébet, 1928.)

volt Tarcal Munkácsy u. 42.  sz. alatti lakos

elhunyt január 10−én,

− Körei Imre (sz: 1938.)

volt Tarcal Nagy B. u. 46.  sz. alatti lakos elhunyt

január 28−án,

Részvétünk! 
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Házasságkötés és születés januárban nem volt.

Tisztelt Tarcali Lakosok!
Tarcal község Önkormányzata 2012. március 5−6. napján

(hétfőn és kedden) 10−14 óráig a Művelődési Ház

épületében az Önkormányzat raktárán lévő, de időközben

feleslegessé vált berendezési, felszerelési tárgyak vásárát

tartja. Azt értékesítésre kerülő eszközök helyben,

készpénzfizetés ellenében megvásárolhatók. 

Polgármesteri Hivatal

*

Tisztelt Tarcali Polgárok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2012. február 1−től a

talajterhelési díj összege az eddigi tízszeresére,  120

Ft/m3−ről 1.200 Ft/m3−re módosult. Az emelt díj meg−

fizetésére először 2013−ban kerül sor, amikor a 2012. évi

vízfogyasztás után kerül meghatározásra a talajterhelési

díj összege.

Javasoljuk, hogy azon ingatlantulajdonosok, akik a

műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra még nem

kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt, hiszen a

Borsodvíz Zrt. − igény esetén − kedvezményt biztosít. A

lakosság részére a szolgáltató elengedi a regisztrációs

díjat (7.520 Ft + ÁFA), valamint a kiszállás költségeit,

engedményt nyújt  a házi csatorna létesítéséhez szükséges

csövek és csőidomok árából 2012.február 15− 2012.

október 31−ig. 

Polgármesteri Hivatal

Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

4/2012. (II.08.) KT határozata

Tárgy: Önkormányzati intézményi helyiségek nem
önkormányzati célú hasznosításának díjai

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az önkormányzati intézmények helyiségeinek nem

önkormányzati célú hasznosításának díjait 2012. már−

cius 1−től kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg.

(Bal oldalon az április 16 − október 14−i, jobb

oldalon az  október 15 − április 15−ig bérleti díjak) 

Általános iskolai tanterem

1.800 Ft/óra 2.300 Ft/óra
Általános iskolai szaktanterem

2.300 Ft/óra 2.800 Ft/óra
Tornaterem

3.000 Ft/óra 3.100 Ft/óra
6 puttonyos Borfalu Konferenciaterem

5.000 Ft/óra 6.000 Ft/óra
6 puttonyos Borfalu Lovagterem (pince)

5.000 Ft/óra 6.000 Ft/óra

6 puttonyos Borfalu főépületének igénybevétele

nagyrendezvényre (pl. lakodalom)

50.000 Ft/alkalom       60.000 Ft/alkalom
Polgármesteri Hivatal Klubhelyiség

művelődési, sport célú igénybevétele

400 Ft/óra 500 Ft/óra
Polgármesteri Hivatal Klubhelyiség

egyéb célú igénybevétele

500 Ft/óra 600 Ft/óra
Önkormányzati Konyha étterme

2.000 Ft/óra 2.500 Ft/óra
Önkormányzati Konyha étterme (lakodalom, bál) 

25.000 Ft/alkalom        30.000 Ft/alkalom
Művelődési Ház előtere

3.000 Ft/alkalom
Művelődési Ház „képviselői iroda”

3.000 Ft/alkalom

A megállapított használati díjak mentesek az általános
forgalmi adó alól.
A képviselőtestület felhívja az intézményvezetőket,

hogy a helyiségek igénybevétele előtt a használati

díjak számlázásáról gondoskodjanak, s a használat csak

a díj megfizetését követően kezdhető meg.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Csernusné és Vargáné  OPTIKA−FOTÓ Bt. Ózd

INGYENES  COMPUTERES 

LÁTÁSVIZSGÁLAT  
(szemüveg készítés esetén)

Szemüvegkeretekre 20%  kedvezmény 

Multifokális lencsék−Fényre sötétedő lencsék−

Dioptriás napszemüveglencsék

Helye: Tarcal, Borfalu−Rákóczi út 4.

Ideje: 2012. március 01. 10−13 óráig
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Tehetséggondozó Műhely a Klapka György Általános Iskolában
Kistérségi Kémia Tehetséggondozó Műhely a 

Klapka György Általános Iskolában 

2011.10.15−2011.12.05.

A tarcali Klapka György Általános Iskolában Kistérsé−

gi Kémia Tehetséggondozó Műhely indult a tokaji II.

Rákóczi Ferenc A.N.O.I; a taktabáji Általános Iskola és

Óvoda, valamint a tarcali Klapka György Általános Is−

kola részvételével, Kovács Zsolt matematika−kémia

szakos tanár szervezésében.

Örvendetes, hogy a tarcali Klapka György Általános Is−

kola Regisztrált Tehetségponttá vált a tavalyi évben. Ez

lehetővé tette a Műhely kistérségi szinten történő meg−

szervezését Tarcal központtal.

A tanulók beválogatása a programba tanári ajánlás

alapján történt.

A foglalkozások felépítése vegyes típusú volt, a „2011

a kémia éve” tiszteletére rendezett programsorozaton

belül elsősorban környezetvédelmi szempontok alapján

tárgyalta a tananyag megfelelő részeit úgy, hogy abban

a 7−es és a 8−os tanulók

is teljes értékű munkát

végezhessenek. 

A főbb témák:

1. üvegházhatás

2. savas eső

3. ózon réteg elvéko−

nyodása

4. szmog

A főtémákon belül

tesztfeladatok, tanulók

által bemutatott kísér−

letsorozatok, kémiai

számítások, továbbá a

Hevesy György Országos Kémiaverseny példasoroza−

tai szerepeltek. 

Fő szerepet kapott az interaktív tábla, illetve az iskola

laptopjainak használata, hiszen a foglalkozásokhoz di−

namikus feladatlapokkal és interaktív tananyagokkal is

készültem.

A foglalkozások megszervezése a honlapomon keresz−

tül történt, ahol az egyes foglalkozások előtt az aktuális

teendőket, kutatási témákat, kísérleti leírásokat, inte−

raktív tananyagokat már előzőleg előkészítettem.

Ezzel értem el, hogy a tanulók a megfelelő előkészítés

után csoportokban önállóan dolgozzanak, majd a fog−

lalkozások végén önálló beszámolókat, kísérleteket,

prezentációkat mutattak be.

Természetesen egy délutáni háromórás foglalkozás elő−

készítése bizony sokszor egy hetet vett igénybe: szertá−

ri előkészítés, eszközök előkészítése, interaktív tan−

anyagok összeállítása, kísérletek szabályos laboratóriu−

mi jegyzőkönyvek alapján történő leírása, laborjegyző−

könyv vezetése, versenytesztek összeállítása, baleset−

védelmi rendszabályok, vegyszerleírások előkészítése,

modellezőkészletek előkészítése, összerakása, majd

szétszedése, a szertári eszközök rendben tartása minden

foglalkozás után, vegyszerek előkészítése, továbbá

majd összeszedése, szertár, illetve a szaktanterem fo−

lyamatos takarításának megszervezése a foglalkozások

előtt és után, stb.

A zárófoglalkozást a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium  Hulladékanalitikai La−

boratóriumában tartottuk.

A műhelymunka hetenként egy alkalommal, háromórás

időtartamban, csütörtök délutánonként zajlott. A fog−

lalkozás sorozat végén hangulatmérő kérdőívet dolgoz−

tunk fel, amelyekben a foglalkozás sorozat eredmé−

nyességét mérte.

Külön öröm volt, hogy a tarcali tehetséggondozó fog−

lalkozásokon részt vett a  négy Tokajba átíratott tarcali

tanuló is.

A fényképes beszámo−

ló a Tehetséggondozó

Műhely foglalkozásai−

ról megtekinthetők  a

honlapomon

http://kovacszsolt.info  

oldalon a Kémiai se−

gédlet regiszterfülön a

Tehetséggondozó fog−

lalkozások 1.; 2.; 3.;

4.; 5.  számú albumai−

ban.

A foglalkozásokon ké−

szült videoanyagból

film készül, ez elérhető lesz a http://kovacszsolt.info

oldal video galériájában, illetve a Youtube−on, továbbá

reményeim szerint a Tarcal  Tv−n is.

Kovács Zsolt

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata  Szerkesztőség:
6 Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  

Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő:
Mező  László   Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari

Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2012.  március 20.

Tarcali Hírek
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HÍREK KÉPEN − KÉPES HÍREK
Farsang meglepetésekkel

A tarcali általános iskola a a hagyományokhoz híven

idén megrendezte szokásos farsangi jelmezversenyét.

De egyáltalán nem volt szokványos már az előkészület

sem. A diákönkormányzat, úgy mond, megreformálta

az eddigi szokásokat. Minden osztálynak fel kellett

készülni valamilyen maskarával a megmérettetésre. A

versenyt megelőző hét szokatlanul zajos volt a suliban.

Nem csoda, hisz a feladat és a közös elhatározás

kötelez. Bőven meg volt az eredménye a sürgés −

forgásnak.  A felvonuló egyéni jelmezek mellett

nagyszámú, mondhatni rekordot döntő mennyiségű

csoportos maskarákon kuncoghatott, kacaghatott (sőt!)

röhöghetett a nagyérdemű. Ötletesebbnél ötletesebb

egyéni jelmezek, csoportok vonultak elénk. Színek,

formák, megvalósítási technikák tobzódását láthattuk.

Jó néhány csoportnál az osztályfőnökök is beöltöztek.

Zárás − képpen vonult be egy meglepetés−csoport fű−

szoknyában, felismerhetetlenségig elmaszkírozva,

póthajak mögé bújva. Azóta is gondba vagyok kilétük

felől?! Mindezt a színes, színvonalas, színpompás

kavalkádot a 8. osztályosok elegáns keringője

koronázta. Elismerés illeti a koreográfus−oktatót

Arany Istvánt és a diákokat egyaránt. 

A díjak, helyezések?! Szerintem lényegtelen, hisz

mindenki nyert aki részt vett elejétől a végéig a

munkálatokban, mulatságban. A legnagyobb jutalmat

kapták: a tudást, tapasztalást, élményt. Kell ettől több?

Tartalmas délután volt! Köszönöm! Köszönjük!

Fotóinkon: A Farsangi délután talán 

két legszebb pillanata

Elégett a kiszebáb
Az óvodákban sem múlhat el a farsang időszaka jelmezes felvonulás

nélkül. Péntek délelőtt a tarcali óvoda udvarát csörgés−csattogás,

énekszó és kurjongatás verte fel. Valamennyi csoport az óvónők és

szülők kíséretében kivonult, hogy elégessék a szalmából készült

kiszebábot, mely rituáléval elűzzék a telet, megszabaduljanak a

bajoktól.  A téltemetés régi népszokását elevenítették fel. Kis pihenő,

ebéd miegymást követően két csoport jelmezes felvonulása

következett a kora délutáni órákban.  Tóth Gyuláné óvodavezető

köszöntőjét követően a mini−mazsorettesek mutatták meg a

nagyközönségnek, hogyan is kell botot forgatni és ritmusra járni.

Ezután a Fecske csoport mutatkozott be. Először közös produkciót

mutattak be. Majd egyenként is a szülők nagyszülők, vendégek előtt

pördültek−fordultak, megmutatva szépséges jelmezeiket. Záró tán−

cukat népzene−feldolgozásra járták, ami nagy sikert aratott. A Nyuszi

csoport diszkó−ritmusban vonult a vendégsereg elé. Közös táncuk

után az egyéni jelmezek következtek. Pörgött a tündér, a hercegnő, a

méhecske és a ... felsorolni is nehéz annyiféle maskarát láthattunk.

Zárás −képpen mindkét csoport újra elvonult a közönség előtt, meg−

mutatva az ötletes jelmezeket. 

A vidám hangulatos bemutatkozást finomságok elfogyasztása

követett, már a csoportszobákban. Jólesett a nagy izgalmakra az

üdítő és a finomabbnál−finomabb süti, melyet a szülők/nagyszülők

készítettek a csemeték nagy−nagy örömére. Hagyomány és modern−

ség jellemezte óvodásaink télűző vidám délutánját. Fotóinkon szép−

séges jelmezek kavalkádja.

Szöveg és fotó: KDA

Még több fotó: facebook− Drozda Aranka
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Minden évben elkészül települé−

sünk rendezvényterve, melybe be−

kerülnek nemzeti ünnepeink, népi

hagyományainkra épülő családi ün−

nepeink, nemzeti ill. nemzetközi vi−

lágnapokhoz (TáncMaraton) kap−

csolódó rendezvényeink, valamint

településünk történetéhez kapcsoló−

dó jeles ünnepnapok, jótékonysági

rendezvények. Mindezeket kiegé−

szítik oktatási intézményeinkkel,

művészeti iskoláinkkal, civil szer−

vezetekkel, az egészségügyi és szo−

ciális gondozószférával közösen

megvalósított rendezvényeink. 

A közművelődési feladatellátás

helyszínei: 6 Puttonyos Borfalu, ál−

talános iskola, sportpálya.

2011. év során különböző rendez−

vény valósult meg. A néhány órás

játszóháztól kezdve, a kiállításokon

át a háromnapos nagy−rendezvé−

nyig.

Ezek közül a legkiemelkedőbb, leg−

látogatottabb volt a

− február 26. Szíverősítő Orfeum;−

április 29. TáncMaraton; − május

29. Gyermeknap; − június 25. Szent

Iván −éji Vigasság, − július 29−30−

31. lebonyolított XVI. Tarcali Na−

pok  és a IV. Országos Borkirálynő

Választás

− augusztus 22−26−ig HAT−MAIT

alkotó tábor: kiállítás és irodalmi

est; − október 14. Teréz−napi Must

nap

− október 15. Országos Senior Sakk−

verseny ; − december 20. Mindenki

Karácsonya ünnepség és vásár.

E rendezvények megszervezése,

előkészítése és lebonyolítása meg−

mozgatta öntevékeny csoportjain−

kat, civil szervezeteinket is, s szinte

az egész települést. Sikeresek, sok−

színűek, jó hangulatúak voltak.

Ezeken kívül persze nem volt ke−

vésbé sikeres a rendezvényekhez is

kapcsolódó kiállításaink  11 alka−

lommal, a Mikulás megjelenése te−

lepülésünkön, az ünnepkörökhöz és

rendezvényekhez kötött játszóhá−

zak,  filmvetítések 5 alkalommal. 

Ünnepségeink, programjaink leg−

többjében részt  vállalnak amatőr

előadóművészeti csoportjaink.

Szakköreink is bekapcsolódnak le−

hetőségeikhez mérten e tevékenysé−

gekbe kiállítással, játszóházzal, be−

mutatókkal stb. 

Valamennyi eseményről fotók és vi−

deó felvétel is készült. Ezek megte−

kintésére mindenki számára mód

nyílik számítógépeinken, illetve vá−

logatott anyag látható saját face−

book oldalamon.

Településünkön működő szakkö−

rök, klubok munkájának segítése is

a közművelődési feladatellátás

egyike:

− Díszítőművészeti kör taglétszám: −

19 fő, vezető: Janzsó Imréné; −

Gyöngyvarázs kör 12 fő, vezető:

Nagyné Sárkány Mónika; − Szőlész

szakkör 24 fő, vezető: Leskó Imre

és Erdélyi Endre; − Tarcali Színját−

szók 12 fő vezető: Berecz Ágnes −

Varga Gréta (Tevékenységükről bő−

vebben következő lapszámban.)

A Tarcal Újság híranyagának írása,

gyűjtése, rendszerezése, továbbítá−

sa, korrektúrázása is feladatok egyi−

ke. A havonta megjelenő  informá−

ciókat tartalmazó újságban a legfon−

tosabb közérdekű híranyag kerül be. 

Számítógépes terem működik PC

Sarok néven Célja, hogy minél szé−

lesebb körben biztosítsuk a lakosság

internet−hozzáférést. Főleg  gép−

használat gyakorlása, játékok, dol−

gozatok írása, szerkesztése, levele−

zés, munkakeresés, beszélgetés,

vizsgára bejelentkezés történik. Na−

ponta 6−18 fő közötti volt a lakossá−

gi látogatottság.

Településünkön öt kulturális   tevé−

kenységet   is   felvállaló   egyesület

működik. Tarcali Hagyományőrzők

Egyesülete, „Tarcali ÖTÖK” Művé−

szeti Közhasznú Egyesületbe, Gold

Dance Tánc Club Egyesülete,

ERKE (Esély és Részvétel Köz−

hasznú Egyesület), Harlequin TSE,

melyek rendszeres résztvevői ren−

dezvényeinknek. (Bővebben követ−

kező lapszámban.)

Helyt adott a Borfalu egyéb nagy tö−

megeket megmozgató rendezvé−

nyeknek is: falugyűlés, hegyközségi

ülés, közgyűlések, versenyek

/sakk/, jótékonysági bálok, véradás,

egyházi és politikai csoportok ren−

dezvényinek, nagyobb családi ren−

dezvényeknek is pl. esküvő, balla−

gás, borvacsoráknak, borkóstolók−

nak. Külső rendezők, szervezők

igénylik segítségünket, melynek

maximálisan eleget is tettünk/te−

szünk. 

Legfontosabb statisztikai adatok az

elmúlt évről, avagy közművelődési

tevékenység a számok tükrében:

−rendezvények: összesen: 138 db,

ebből saját: 78 db,  külső szervező

által: 60 db, vásárok: 66 db.

− Pc sarok: látogató: 212 nap nyitva;

látogató: 1209 fő, 598 óra géphasz−

nálat, 634 óra internet használat.

− könyvtár: beiratkozottak: 274 fő,

720 alkalom könyvtárhasználat, eb−

ből 517 gyermek; 1385 könyvet

kölcsönöztek.

− Híradás, megjelenés Tarcalról új−

ságokban, hírportálokon: 52 db.

Mindezen tevékenységek tervezé−

sét, szervezését, előkészítését, bo−

nyolítását, koordinálást két fő főál−

lású dolgozó végezte. Három illetve

hat hónapos váltással segítők köny−

nyítették meg a feladatellátást. A

munkát segítették a csoportvezetők,

egyes civilszervezetek aktív tagjai

is, melyért nagyon hálásak va−

gyunk.

Bízom abban, hogy a 2012. évi te−

vékenység is zökkenőmentesen és

mindenki megelégedésére folyik

majd. 

K. Drozda Aranka

Közművelődési tevékenység 2011−ben
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A RIOLITTUFA (vulkáni hamu)

alkalmazása az ökológiai gazdálkodásban és az

egészséges környezet kialakításában

Hazánkban a vulkáni tevékenység során a riolittufák,

vulkáni hamuként rakódnak le a magas vonulatokon.

A Zempléni hegységben és még az országban több

helyen.

Kezdetben az ipari és építőipari alaklmazása volt a

jellemző:

− felhasznélták a lakóházak építési anyagaként; 

Könnyű megmunkálhatósága miatt továbbá hófehér

színe és fagyállósága révén kiválóan alkalmas lába−

zati kő készítésére

Magas nedvességfelvevő képessége miatt borospin−

cék boltozására és állandó páratartalmának biztosítá−

sára

A tetőkertek ágyazatának  a kialakítására

Az útpadkák készítéshez és töltés építéséhez

Az égetett burkolólap gyártásának fontos alapanyaga

itthon és külföldön egyaránt

Az ÉSZAKKŐ tarcali központja 1986−ban adott

megbízást a DATE Termelés fejlesztési Intézetének a

riolittufa mezőgazdasági felhasználásának kutatásra.

Az intézet 12 kutató intézettel és több nagy és kis−

üzemmel együttműködve végzett kísérleti eredmé−

nyei alapján, a riolittufa 1993−ban az FM−től enge−

délyt kapott: üveg és fólia alatti hajtatáshoz, szántó−

földi és kertészeti kultúrákhoz, ültetvényekhez, gye−

pekhez, szőlő és faiskolákhoz, továbbá termesztő kö−

zegekhez történő alkalmazásra.

A melioráció területére Köhler Mihály − Szinay Mi−

hály kidolgozták a drénárok szűrőzése riolittufával,

majd Köhler Mihály a kommunális szennyvizek, híg

és almostrágyák bűztelen kezelése eljárások, melyek

vizsgálatát a VITUKI végezte. Az utóbbi eljárás  ma

is rendelkezik az OVF Bp. alkalmazási engedélyével.

Gyakorlati alkalmazás

A hazai mezőgazdaságot 1988. óta minden ágazatban

a leépülés jellemzi. Különösen kirívó az állatállo−

mány csökkenése és emiatt a trágyatermelés vissza−

esése. Az utóbbiak indokolják, hogy a tápa−

nyaggazdálkodásban előtérbe kerüljenek a természe−

tes ásványok, melyek makro−, mikro és nyomelemek−

ben gazdagok. Az utóbbiak a talaj és a növény szá−

mára nélkülözhetetlenek. Az egészséges, teljesértékű

élelmiszer előállításához ezekre nagy szükség van. A

riolittufa őrlemény az ökológiai gazdálkodásban en−

gedélyezett. A riolittufa őrleményt 0−5 mm szemcse−

méretben az alábbi fizikai kategóriájú talajokon al−

kalmazzuk: 

homoktalajokon 0−5 mm szemcseméretben 2−3

kg/m2 mennyiségben

vályogtalajokon 0−5 mm szemcseméretben 0,5−1 kg/

m2 mennyiségben

agyagtalajokon 0−5 mm és 0−12 mm szemcseméret−

ben 2 kg/m2 mennyiségben

ültetvénytelepítéseknél az őrleményt felhasználhat−

juk az ültetőgödör  nagyságától függően 5−15 kg

mennyiségben.

A szőlőtelepítésnél a gödörbe kijuttatott ásványi

anyagon kívül, az oltvány csirkézésekor, az ehhez

használt földhöz 25−30 % mennyiségű , 0−5 mm

szemcseméretű őrleményt keverhetünk.

A szőlőültetvények területének kezeléséhez a fenti fi−

zikai talajkategóriáknál meghatározott ásványi anyag

mennyiségén túl, nagyobb dózis is alkalmazható (3−

7kg/m2). A felsorolt dózissal kezelt területek tartam−

hatása 6−8 év.

A hajtatóházak talajához

− Palánta neveléshez és hajtatáshoz 0−5 mm szemcse−

méretben 3−5 kg/m2 mennyiségben.

− Biocsöves virág, zöldség és egyéb növények ter−

mesztéshez. Azokon a helyeken és területeken, ahol

a talajon való termesztésnek nincsenek meg a felté−

telei, ott a biocsöves termesztési mód biztosítja a

hengerré formált riolittufás termőréteggel feltöltött

palástban a fenti növények biztonságos termesztését.

(Lőrincz J. − Köhler M. által kidolgozott technológia

szerint.)

− Alomkezeléshez minden fajtánál az istálló takarítá−

sa után a padozaton 1−2 cm vastagon terítjük el a 0−5

mm szemcseméretű őrleményt. Szükség esetén az

alom beszórását is biztosítjuk abban az esetben, ha a

biogéngáz képződés bekövetkezik.

− Istállótrágya kezeléshez 0−5 mm szemcseméretű őr−

leményt használunk aláterítésre, bekeverésre és felül−

terítésre ( ez a trágya mennyiségéhez viszonyítva 20−

25% őrleményt jelent).

− Komposztkészítéshez a forgatás nélküli technológi−

át alkalmazzuk, ez esetben 0−5 mm szemcsenagyságú

őrleményt használunk 15−20% mennyiségben

(adalékoláshoz alá és felülterítéshez), 5−12 mm

szemcseméretű őrleményt használunk szükség sze−

rinti mennyiségben (aláterítés, szellőző− és öntöző−

drének céljából).

(Folytatjuk: Házi szennyvízkezelés, Építkezés
területén.., Előnyök)

Dr. Köhler Mihály

A RIOLITTUFA (vulkáni hamu) alkalmazása
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MÁRCIUSI ÜNNEPNAPTÁR
Jeles napokhoz kötődő érdekességek

Március 1.: A polgári védelem napja
A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja

Március 2.: Arany János születésnapja 1817.
Március 8.: Nemzetközi nőnap. A nemzetközi szocialista nőmozga−

lom II. Konferenciáján, 1910 augusztusában, Koppenhágában

határozták el, hogy megemlékeznek arról a 40 ezer textil− és konfek−

cióipari munkásnőről, akik 1857. március 8−án béregyenlőségért és

munkaidő−csökkenésért sztrájkoltak. Magyarországon 1914−ben

ünnepelték először.

Március 12.: Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, A nap

ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen a napon emlékeztek I.

Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra

nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk és tanítóik számára

adományokat gyűjtöttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelen−

tette, a szeptemberi tanév kezdést csak a XIX. századtól vezették be.

Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők

éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára,

bemutatták az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták,

kosarukba pedig adományokat gyűjtöttek.

Március 15.: Az 1848 − 49 − es Forradalom és szabadságharc évfor−
dulója, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Az 1848−49−es pol−

gári forradalom és szabadságharc célja a függetlenség kivívása és az

alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónap−

jaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki.  A ma−

gyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül

attól, hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.

A magyar sajtó napja. 1990 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy

1848−ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad ter−

mékeit: a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.

Március 18.: Sándor napja, a néphit szerint az első „meleghozó

nap.”  „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget.” 

Március 19.: József napja 
Az első meleg tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják

vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki.  Azt tartják, ami−

lyen az idő Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha az

égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.

Március 21.: Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A

bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken

fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő,

betegségűző erőt tulajdonítottak.

Március 22.: A víz világnapja.
Március 23.: Meteorológiai világnap.
Március 24.: Tuberkolózis világnap. Koch Róbert 1882. márc. 24−én

ismertette a tbc kórokozójának, a Koch−bacillusnak a felfedezését.

Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus

Szentlélektől való fogantatásának napja. Az évszázados megfi−

gyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg

igazán a mezők növényeinek növekedése, ekkor érdemes gyümölcs−

fát oltani, szemezni. 

Március 25.: Bartók Béla születésnapja 
Március 27.: Színházi világnap.
Külföldön 1962−től, Magyarországon 1978 óta ünnepeljük „Thália

papjait”.

II. Rákóczi Ferenc születésnapja 1676
Március 29.: Kosztolányi Dezső születésnapja 1885.
Március 31.: Szabó Lőrinc születésnapja 1900.  

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

a március hónapban névnapjukat

ünneplő kedves olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:

Március   8.: Zoltán
Március 10.: Ildikó
Március 18.: Sándor
Március 19.: József
Március 21.: Benedek
Március 22.: Beáta
Március 24.: Gábor

RENDEZVÉNYEK, 

PROGRAMOK 
FEBRUÁR 25. 17.30 óra SZÍVERŐSÍTŐ

ORFEUM − szórakoztató műsoros est  

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” konferenciaterme,

Tarcal, Rákóczi út 4.

Belépés: Díjtalan (Felajánlásokat elfogadnak!)

MÁRCIUS 2. 16 óra  „Amerikából jöttem” −

vetített képes élménybeszámoló Előadó: Leskó

Imre  Helye: „6 Puttonyos Borfalu” konferencia−

terme, Tarcal, Rákóczi út 4. Belépés: Díjtalan

MÁRCIUS 10. 6− 12 óráig Helyi Termékek

Vására  Helye: Tarcal, Piactér

MÁRCIUS 15. Ünnepi műsor az 1948/49−es

forradalom és szabadságharc  emlékére

Helye: „6 Puttonyos Borfalu”  Tarcal, Rákóczi út

4.

MÁRCIUS 15. 15 óra Ünnepi műsor az

1948/49−es forradalom és szabadságharc

emlékére  − öt település közös rendezvénye

Helye: Bodrogkisfalud Emlékmű

MÁRCIUS 17. 6−12 óráig BOLHAPIAC

Helye: Tarcal, Piactér

MÁRCIUS 20. de: 9 óra és 17 óra  

FILMVETÍTÉS − PIÓ Atya − A csodák embere

II. rész

„A XX. század egyik legnépszerűbb szentjének

élettörténete!”  Szinkronizált olasz film  Helye:

Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4. Belépés: Díjtalan

Bővebb információk: plakátokon,

szórólapokon; Tarcal.hu weboldalon; 

SZOLGÁLTATÁSOK:

Lakossági fénymásolás

„6 Puttonyos Borfalu”  Tarcal, Rákóczi út 4.,

Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig.

PC−sarok −  internetszolgáltatás, 

e−magyarország pont: 

Árpád út 1. Ált iskola épülete fsz. 1. 

Nyitva: hétfőtől szombatig naponta 14−18 óráig

Községi Könyvtár

Árpád út 1. Ált iskola épülete Fsz. 1. 

Nyitva: hétfő: 14−17 óráig, szerda: de.  9−12 óráig

du:14−17 óráig, péntek: 14−18 óráig. 
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S p o r t
Új igazolások − új remények

A Tarcal FC január 16−án elkezdte az alapozást és

felkészülést a tavaszi szezonra . Heti két−két edzés van a

tarcali pályán és teremben. 

Az új igazolásokkal kapcsolatban: először is a volt tar−

cali játékosokat − akik más csapatoknál játszanak − ker−

estük meg, de ők nemet mondtak... 

Az anyagi lehetőséget is figyelembe véve az alábbi

játékosokat igazoltuk le:

Felnőtt csapat: Szegedi Krisztián Mád FC, Ruszkai

Attila, Vadász Pál, Krisztián Attila, Spisák Norbert,

Spisák János Mezőzombor FC, Balogh László  Rakamaz

Spartacus SE, Fülöp Péter Tokaj FC, Ónodi Csaba,

Horkai Ottó saját nevelés. 

U 19−es csapat: Bódi Krisztián Bodrodkisfalud SE, Ling

Martin Zoltán Rakamaz Spartacus SE, Jávorkai József,

Hornyák Dávid, Oláh Dávid, Lechner Krisztián saját

nevelésű játékost. 

A március 10−i szezonkezdésig 3−4 edzőmérkőzést

szerveztünk le. 

Az első edzőmeccs eredménye: U−19 Tarcal FC −

Tiszaladány 3−2 , Felnőtt: Tarcal FC −Tokaj FC 2−1         

Bűdi Zsolt

Tarcal FC elnöke

Vért adtak − életet mentettek
Évente kétszer adhatnak Tarcalon vért mindazok, akik

ily módon is segíteni szeretnének embertársaikon. Az

évek során egyre többen és többen teszik ezt nálunk.

Tíz évvel ezelőtt még csak egyszer volt egy évben

településünkön véradás. Egyre többen jöttek. Így

közösen a Vöröskereszt szerencsi szervezetével, úgy

határoztunk megpróbáljuk két alkalommal is megszólí−

tani az embereket. Megérte! Mindkét alkalommal

legkevesebb ötvenen jönnek. Most a januári véradáson

résztvevők száma 60 fő volt. A havas, hideg, fázós

naphoz viszonyítva sokan jöttek s adták vérüket.

„Nem sok van, mi több, mint ez a négy deci emberség,
A véradóinktól kapott utolsó reménység,

Így nekik szól e dadogó "költemény",
Nekik mond köszönetet a közvélemény.” 

(Nagy Sándor Lászlóné: És mégis...)

Képünkön Sárosi Renáta az előzetes orvosi 

vizsgálaton 

K.D.A

A KÖZELGŐ NEMZETKÖZI NŐNAP

ALKALMÁBÓL A TARCALI HÍREK

SZERKESZTŐSÉGE 

Tarcal község valamennyi hölgy lakosának

jó egészséget és sok boldogságot kíván!

„A nőknek megvan az a képességük, hogy
egyetlen szempillantás alatt mindent 

meglássanak.”
Balzac 
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