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A hónap igéje: „..csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges
építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják”
/Ef 4,29/

Február − farsang hava
Az idén ugyancsak hosszúra sikeredik a farsang. Vízkereszttől (január
6.) hamvazószerdáig (március 5.). majdnem két hónapig.
Köszönhetjük ezt a keresztény ősöknek, akik még a régen szokásos
holdnaptárhoz igazították a húsvét kiszámítását. Ma már ebben igazán
nem vagyunk benne, ezért célszerű elővenni a wikipédiát, vagy a
megfelelő lexikont. Inkább örüljünk annak, hogy e könnyed télben
ilyen hosszú időszak adatott a bálozásra. Majdnem azt írtam, "masz−
kabálozásra". Vidéken ez már csak a gyerekek körében dívik.
Emlékszem, a szülőfalumban a 60−as évek farsangja el nem múlt
legalább egy felnőtt maszkabál nélkül. Pedig azok az évek sem a
jólétről szóltak. Mindegy, a lehetőség adott, csak meg kell keresni a
helyet, ahol jól érezhetjük magunkat egy kis táncmulatságban.
No de nem csak farsang van, hanem hétköznapok is. Olvashattuk az
újságban, és már érzékelhetjük, nem dübörög annyi kamion a Fő
utcán, mint egy hónappal korábban. Hála Istennek, a politika meghal−
lotta a Kopasz−hegy körül élők panaszát, és lépett! A Megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Mengyi Roland huszárosan elintézte a kérdést,
nem várva a 39−es út megépülésére. A döntéshozókat meggyőzte egy
ésszerű javaslattal − az átutazó külföldi kamion áradat ne a mellékút−
jainkat tegye tönkre, sunnyogva az útdíj kikerüléséért. Használják a
gyorsforgalmi un. E−betűs úthálózatot, az a tranzit folyosó. A belföldi
fuvarozók pedig, ha célfuvart visznek erre, használhassák.
Mivel a mi utunkból lett a főút, elvárható, hogy rendbe is tegyék. Rá
is fér! Erre ígéretet kaptam az Elnök Úrtól, és a Magyar Közút
Miskolci Igazgatójától is. Mi nem akarjuk, hogy kikerüljenek bennün−
ket, és ellehetetlenüljenek a helyi vállalkozások. Legyen csak mozgás,
jöjjenek a "Mézédes források földjére"! Vásároljanak itt, a mi bolt−
jainkban, vegyék igénybe a tarcali szolgáltatásokat, legyen az evő−,
ivó−, vagy alvóhely. Az is jó lenne, hogy észrevegyék, milyen szép
szőlőskertek virulhatnának itt, Tarcal hegyének oldalán. Sok
munkáskéz kell hozzá, az igaz, de az itt van helyben. Van eladó
szőlőterület, az itt lakáshoz eladó házas ingatlan is. Emlékeztetnék
mindenkit, hogy a jó Kazinczy ezt írta a tarcali borról: "Egy fokkal
jobb, mint a tokaji!"
A hónap közepétől megkezdődött a kampány. Biztosan zajos,
sokunknak nem tetsző, tisztességtelen "etetés" is lesz benne. Józan,
mértékletes hang is, csak meghalljuk−e? Ha van kialakult
véleményünk, vagy éppen nincs, akkor is figyeljenek a tiszta és igaz
hangokra! A kampányban a politikusok kicsit feszültebbek. Így olyat
is mondanak, amit normális körülmények nem ejtenek ki a szájukon.
Ne törődjünk ezzel, ez olyan, mint a főtt tojás héja. Azt kidobjuk,
úgyis belül van a lényeg! Erre figyeljünk, a lényegre! Mert kedves
választó társaim, abban, hogy 25 év után még mindig nem ott tartunk,
ahol szeretnénk, mi is jócskán benne vagyunk! Nem csak a szeretett,
vagy szidott politikusaink.
Gondoljunk bele mélyebben a hónap igéjébe. Az sem árt, ha Pál apos−
tol fenti gondolatának elejét is idecitálom:
(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat Képviselő−
testületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő−testü−
lete 2014. január 28−án rendes ülést tartott, melynek
első napirendje keretében a képviselők a civil szer−
vezetek 2013. évi tevékenységéről, illetve 2014. évi
terveiről szóló beszámolókat tárgyalták. A képvise−
lőtestület megköszönte valamennyi civil szervezet
2013. évi tevékenységét, elismerte a helyi közösség
összetartó erejének növelésében betöltött szerepü−
ket, valamint a rendezvények sikeres magtartásához
való hozzájárulásukat, majd a civil szervezetek be−
számolóit elfogadta.
Az ülés második napirendi pontja a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo−
natkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet meg−
alkotása volt. Az önkormányzatok törvényi kötele−
zettsége azon háztartásokból is a szennyvíz környe−
zetvédelmi szabályoknak megfelelő összegyűjtésé−
nek és elhelyezésének megoldása, melyek annak el−
lenére, hogy a közműves szennyvízelvezetés a tele−
pülésen biztosított, valamilyen okból nem kötöttek
rá a hálózatra. Ezen kötelezettségének a jelenlegi, s
a korábbi jogszabályi környezetben is úgy tud eleget
tenni az önkormányzat, hogy a közszolgáltatásra
(szennyvíz−szippantásra) pályázatot ír ki, s ameny−
nyiben megfelelő jelentkező pályázik, úgy a szerző−
dést a szolgáltatásra megköti.
A Képviselőtestület a harmadik napirend keretében
a 2013. évi közművelődési tevékenységről, a 2014.
évi tervekről, programokról szóló beszámolót fo−
gadta el.
A negyedik napirend a képviselőtestület bigottsága−
inak munkájáról szóló beszámoló elfogadása volt. A
képviselőtestület a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámo−
lót elfogadta, és megállapította, hogy a bizottság na−
gyon fontos és hasznos munkát végzett mind az ön−
kormányzati gazdálkodást érintő napirendek, felada−
tok megvitatását, mind a képviselőtestületi ülések
előkészítését illetően. A Szociális, Oktatási, Kultu−
rális és Sport Bizottság az elnök távolléte miatt egy
későbbi időpontban számol be.
Az ülés következő napirendje a köztemető üzemel−
tetője 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójá−
nak megtárgyalása volt. a Képviselőtestület a köz−
meghallgatáson is elhangzott kritika megfogalmazá−
sa után a beszámolót elfogadta.
A jelenlegi köztemető üzemeltetőjének szerződése
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon,
hanem csak akkor szóljatok…" Vonatkozik ez a
szavazatot szedőkre, és ránk, a szavazatot adókra is. Ezért
úgy fejezem be gondolataim, ahogy Pál apostol szokta
kezdeni leveleit: "Kegyelem néktek, és békesség." Nem
csak Istentől, hanem egymástól és egymásnak is.
Baracskai László
polgármester

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)
2014. február 28−al lejár, ezért a Képviselőtestület a követ−
kező napirend keretében pályázatot írt ki a köztemető
2014. március 01− 2019. február 28−ig "Kegyeleti közszol−
gáltatási szerződés" keretében történő üzemeltetésére.
A Képviselőtestület az ülés következő részében megtár−
gyalt egy önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásár−
lására, illetve egy önkormányzati tulajdonú lakóingatlan
bérbeadására irányuló kérelmet.
Az indítványok, javaslatok között a polgármester tájékoz−
tatta a képviselőtestületet a ZHK Kft. közgyűlésének azon
döntéséről, mely szerint a Kft. az árbevétel kiesés miatt, a
tulajdonos és a szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat−
ok részéről díjkompenzációban részesül. Ez az összeg
Tarcal települést illetően 2014−ben 50.544 Ft. Továbbá is−
mertette az Állami közútkezelő azon döntését, mely sze−
rint a Tarcalon átvezető főúton 12 t−ás súlykorlátozást ve−
zet be és ezzel egyidejűleg Tokajban, a 38. sz. főút
Bodrogkeresztúr felőli részén 3,5 t−ás súlykorlátozást ren−
delnek el. Ezzel megszűnik a 12 t−nál súlyosabb járművek
forgalma településünkön, azonban várhatóan a 12 t alatti
járművek forgalma erősödni fog. Ezen okból a településen
átvezető út rendkívüli módon elhasználódott burkolatának
sürgős felújítását kérték az állami közútkezelőtől. A pol−
gármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a
Nyíregyházi Triál−kerékpár club március 22−én "Kőfejtő
cross" elnevezéssel cross és triál kerékpárversenyt rendez
a településen.
A továbbiakban a jegyző tájékoztatta a képviselőket arról,
hogy a START Közmunkaprogram keretében tervezett
önkormányzati szőlőtelepítés érdekében két ingatlan te−
kintetében termőföld−csereszerződés megkötése szüksé−
ges, a képviselők a szerződések megkötését jóváhagyták.
Az ülés legvégén a Képviselőtestület megtárgyalta a T. T.
Dance Tánccsoport beadványát, s döntöttek a 6 puttonyos
Borfalu térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról a csoport
jótékonysági báljára.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában
− a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés:
2014. januárban nem volt.

Születés
2014. január
− FARKAS BALÁZS 2014. 01. 02.
Szülei: Farkas Annamária
Bíró Bertalan
− VARGA BALÁZS 2014. 01. 06.
Szülei: Édes Ágnes
Varga Imre
− LAKATOS LILIEN ZSUZSANNA
2014. 01. 29.
Szülei: Csemer Valéria
Lakatos Sándor
Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit
védőnők

Halálesetek
2014. január
− SOLTÉSZ ISTVÁN (született: 1944.)
volt Tarcal, Könyves K. u. 87. sz. alatti
lakos, elhunyt január 10−én,
− SEREG LÁSZLÓNÉ
(született: Szappanos Mária, 1931.)
volt Tarcal, Fő u. 132. sz. alatti lakos,
elhunyt január 12−én,
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: Hatputtonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda
Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2014. MÁRCIUS 20.

Tarcal Község
Önkormányzata és a
Tarcali Hírek nevében
szeretettel
köszöntjük lapunk hölgy
Olvasóit a Nemzetközi
Nőnap alkalmából!
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani egy
kedves tarcali születésű fiatalembernek, aki
egy Rákóczi korabeli rézpolturát (rézpénz)
ajándékozott a Tarcali Múzeumnak.
A rézpénz egy 1705−ben vert tíz polturás
érme. Ezt a hazai pénzforgalom céljára
verték az ezüst polturák helyett, kellett a
nemesfém a fegyvervásárlásokra.
Ezt a tíz polturást a népnyelv "libertás"−nak
nevezte el a "PRO LIBERTATE" felirata
miatt.
A rézpénzt Kóder Ferenc adományozta.
Köszönet érte és édesanyjának, özv. Kóder
Ferencnének is, aki a már nem Tarcalon élő
fiába belenevelte ezt a patriótizmust. Margó gyűjtemény, mielőtt még kukában végezné egy−egy darab.
néni volt kedves a múlt századból jó néhány Ha valaki rendelkezik valamilyen régi érmével vagy bankóval és nem sajnál−
már forgalomban nem lévő pénzt is a ja, kérem, ajándékozza a Tarcali Múzeumnak.
Libertas mellé tenni. Ezzel azt a gondolatot
Köszönettel és hálával:
ébresztve, talán a kallódó, önmagában sem−
Baracskai László
mit sem érő bankókból és pénzérmékből
polgármester
összejöhetne egy XX. századi tarcali pénz−
(képeinken az érem két oldala)

T.T. Dance hírek
Jótékonysági bált rendeztünk február 15
− én a Valentin nap jegyében. A bálban
a fergeteges hangulat hajnal 4− ig tartott.
A zenész Tóth Janika, egész éjszaka
húzta a talpalávalót, amelyre fiatal és
idős egyaránt ropta a táncot. Családias
hangulatban a gyerekek műsorával kez−
dődött a mulatság.
4 teljesen új koreográfiát
láthatott az ott bálozó kö−
zönség. A mi gyerekeink
mellett vendég táncos gye−
rekek is színesítették a prog−
ramot. Csoma Zoltán és
partnere Dékány Lea nép−
táncot táncoltak. A pohárkö−
szöntőt Matu Zsolt kollé−
gám, a gyerekek tánctanára
mondta. A vendégek kitet−
tek magukért, hiszen az ösz−
szes tombolát felvásárolták,
segítve ezzel a tánccsopor−
tot. A támogatóinknak kö−
szönöm a szülők, gyerekek és a magam
nevében a felajánlásokat. Három bált
rendeztünk eddig, és bátran mondha−
tom, mindegyik jó volt, de ez volt a leg−
színvonalasabb, legkulturáltabb és leg−
jobb. Természetesen a szülők támogatá−
sa nélkül ez nem ment volna, és elsősor−
ban nekik szeretném megköszönni a 12
tepsi házi süteményt −amit a vendégek
jóízűen fogyasztottak a finom vacsora
mellé− a díszítést, a terítést, valamint a

bál utáni összepakolást. A vacsoráról
Hornyák István és csapata gondosko−
dott. Hagyomány bálunkon, hogy a gye−
rekeket a fellépés végén apró ajándék−
kal lepem meg, amelyről az éven a szü−
lők sem tudtak. A bál bevételét, amelyet
még pontosan nem tudunk, várhatóan
200 000Ft felett lesz. Az így kapott tá−

mogatást gyerekek a versenyekre való
utaztatására, fellépő ruhákra, versenyek
nevezési díjára fordítjuk.
A zenészt már lefoglaltuk a jövő évi 5.
jubileumi bálra, remélem aki ott volt,
jövőre is ott lesz!
Támogatóink: Adámy Józsefné, Ko−
vács Attila és neje, Geoproduct KFT
Mád, Szabó és Társa KFT, Márton Jó−
zsef, Majoros Erika, Koskovics Sándor,
Fia József, Varga Nelli, Háziasszonyok

Boltja, Komáromi Dániel és neje,
Szalánczi Zsuzsanna, Varga Lajos,
Szűcs Károlyné, Andrássy Pincészet,
Andrássy Rezidencia, Fia Nikolett, Kis
László, Drozda Aranka, Gold Dance
Klub, Andrássy Antónia, Királyudvar,
Simonfay KFT, Dorogi Zsolt, Dorogi
Testvérek Pincészete, Csoma BT,
Csománé Németh Emese,
Melegné Liszkai Katalin,
Komlóssy Sándor és neje, Me−
ző László, Degenfeld Pincé−
szet, Takarékszövetkezet, Ba−
log Norbert Zöldségbolt,
Bártfainé Varga Györgyi, ifj.
Majoros László, SAMI Táncis−
kola, Tóth Ella, Takács
Andrásné, Dorogi Zsuzsanna,
Kentaur KFT, Dékány Lea,
Fábián Istvánné, Ezermesterek
Boltja, Molnár Magdolna,
Szilágyi Péter, Perge Géza,
Pergéné Gonda Boglárka,
Petróczi Ágnes, Nagy Róbert, Tóth
Tünde, Borinvest KFT, Matyisák−
Vízkeleti Pincészet, Csa−Csa Gumi−
szerviz, id. Andrássy György és neje,
Netty− Fruit BT −Andrássy György,
Vinnai Éva.
Lovasné Tóth Judit
tánccsoportvezető
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ISKOLAI HÍREK
Alapkompetencia fejlesztése Tarcalon
− a diákok szemével

Farsangoltunk

Idén február 14−én rendeztük meg hagyományos iskolai
farsangunkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan szintén sikerült
megmozgatnunk Tarcal apraja−nagyját.
Nagyon sok, szép, ötletes jelmez került bemutatásra. Az
osztályok, csoportok színvonalas produkciókkal színesítették
a farsangi kavalkádot. Nem volt könnyű a zsűri munkája!
A nyolcadikosok nagyon szép keringővel gazdagították a
karnevált. Koreográfusuk Matu Zsolt volt.
A jelmezek és produkciók elkészítéséért köszönettel tar−
tozunk a szülőknek, az osztályfőnököknek, a gyerekeknek.
A rendezvény lebonyolításáért hálás köszönettel tartozunk a
Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat valamennyi
aktív tagjának, valamint a hangosításért Drozda Arankának
és Kovács Krisztiánnak.
Az iskolai farsangot anyagilag is nagyon sokan támogatták,
A csoport tanulói mely a Diákönkormányzat bevételét növelte.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak:
100−as bolt, Angi Anna és családja, Balla László és családja,
Baracskai László polgármester úr, Bártfai Tibor,
Diákönkormányzat, Fekete Macska Italbolt, Fia Dominika és
családja, Geoprodukt Kft Mád, Gold Dance Club TSE,
Gyógyszertár Tarcal, Halász Zöldségbolt, Hanna Cukrászda,
Jesztrebszki Károlyné, Komlóssyné Szűcs Eszter, Mile Zita
és családja, Molnár Magdolna, Péter Eszter és családja,
Popovics Flóra és családja, Postahivatal, Szabóné Pataky
Judit, Szadai György, Fogadó, Takarékszövetkezet,Varga
Lajos képviselő úr.
Úgy gondolom, hogy valamennyien egy hangulatos, szín−
vonalas farsangi kavalkád részesei lehettünk ezen a
délutánon!
Hunkó Emese
Alapkompetencia fejlesztése Tarcalon
DÖK
mentor−pedagógus
− a tanárok szemével

Örülünk, hogy ezt a tanfolyamot elindították. Jó lenne, ha a
tanfolyam elvégzéséről valamilyen tanúsítványt is adnának.
25−en vagyunk a csoportban, valamennyien tarcaliak. Nagyon
jól kijövünk egymással. A csoport összetartó. A tanárok
figyelmesek, segítőkészek.
A központi tananyagok elég gyengék, de a tanárok
igyekeznek kiegészíteni, érdekessé tenni.
Jó újra az iskolapadban ülni, felfrissíteni a memóriánkat.
Ráadásul ezzel lehetőséget kaptunk arra, hogy a nehéz téli
időszakban ne kelljen az utcán dolgozni, s fix jövedelmünk
legyen.
Köszönjük a tarcali iskolának, hogy helyet tudott biztosítani
ennek a képzésnek.

2013 decemberében Tarcalon is megszervezésre került az
alapkompetencia fejlesztése elnevezésű felnőttoktatás. A
helyi tanárok: Bártfainé Varga Györgyi, Hunkó Emese,
Jánossi Andrea és Takács Béláné.
25 fő tarcali lakos vesz részt a képzésben. A csoport
képességeit tekintve heterogén összetételű. A központilag
kiadott tananyag nagyon alacsony színvonalú, ezért saját
készítésű feladatokkal, különböző munkaformákkal igyek−
szünk a csoport képességeit, kompetenciáit fejleszteni.
Tanítunk kommunikációt, értő olvasást, nyelvtant, helyesírást,
matematikát. Igyekszünk fejleszteni a tanulási készségeket,
életviteli és mentálhigiénés kompetenciákat.
A csoport valamennyi tagja aktív, könnyű bevonni őket a
feladatok elvégzésébe. Egymással figyelmesek, segítőkészek.
Elsődleges célunk megértetni velük, hogy tanulni sohasem
késő! A XXI. század mindenkitől megköveteli a kitartást, az
élethosszig tartó tanulást, mert csak így tudnak érvényesülni a
munkaerőpiacon.
A képzés tanárai

KÖSZÖNJÜK!
Tarcal község Önkormányzata és a település lako−
sainak nevében HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNJÜK A
BUDAI NYOMDAIPARI KFT. VEZETŐINEK ÉS
MUNKATÁRSAINAK a 2014. évi színes, képes
naptárt, melyet az elmúlt év decemberi lapszámban
kaptunk!
Munkájukhoz erőt, egészséget és sok megrendelést
kívánunk!

Tarcali Hírek

A Házasság hete tarcali eseményei
Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin−nap
környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára
irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyaror−
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008−
ban.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik,
mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások ered−
ményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házas−
ság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdemé−
nyezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő
házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulá−
sukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örö−
meiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati taná−
csokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a tel−
jes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kap−
csolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megsza−
kadt.
Tarcali programok
Ezen országos kezdeményezést tette magáévá és szervez ki−
emelt programokat a Tarcali Református Egyházközség.
Petromán István és neje Éles Erzsike évek óta szívvel lélekkel
szervezi e központi felhíváshoz kapcsolódó tarcali programo−
kat. Szombaton házaspárokat hívtak és vártak a gyülekezeti
házba. A megjelenteknek a házasság fontosságáról, nehézsé−
geiről meséltek saját példájuk alapján. Újságcikket felolvasva
tudtuk meg, hogy harmadára csökkent a házasságkötések szá−
ma. Ezután egy 13+1 kérdésből álló totót töltöttek ki a párok.
A legtöbb közösen adott jól válaszoló házaspár ajándékban ré−
szesült. Pihenésképpen saját készítésű finom süteménnyel kí−
nálta a megjelenteket a házaspár. Végül a "Meddig tart az es−
kü?" című − rendkívül elgondolkodtató, izgalmas, tanulságos
amerikai filmet tekintették meg az egybegyűltek.
Vasárnap ünnepi istentisztelet keretén belül megerősítették új−
ra fogadalmukat a jubileumi házassági évfordulójukat ünnep−
lő két házaspár Petromán István és neje Éles Erzsébet (40 év)
valamint Ács László és neje Fülöp Éva (30 év) képünkön.
Kovács Attila nagytiszteletű úr áldását adta a jubilálókra,
majd Sárossy János főgondnok úrral közösen emléklapot
nyújtottak át e jeles esemény emlékéül. Ezt követően a négy
jelenlevő házaspár is áldásban részesült. Meglepetésként ifjú
házasulandó jegyespár is áldásban részesült a gyülekezet előtt.
Örömmel tölt el, hogy ilyen szép hagyomány kezd kiterebé−
lyesedni Tarcalon is.
D.A
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A 2014−es esztendőt az óvodában sok érdekes programmal,
rendezvénnyel kezdtük.
Január 25.−én /szombat/
A Magyar Kultúra napján szerepelt Nyuszi−csoportunk, Bűdi
Zsoltné és Balázs Rita óvodapedagógusok felkészítésével. A
világszép kecskebéka című mesét adták elő érdekes, szöve−
ges − zenés − humoros rendezésben.
Január 27−31−ig
"Egészség hetet" tartottunk az óvodában. Sok változatos, az
egészséges táplálkozást, a mozgást, a testápolás−tisztálkodás
fontosságát népszerűsítő játékos programon vettek részt a
gyermekek. A védő nénik tartottak szemléletes előadást.
Plakátot készített minden csoport, az általuk gyűjtött
képekből: a fogápolás, a gyümölcsök, a zöldségek, és mozgás
témában, amit ügyesen elő is adtak. Játékos közös torna, sor−
versenyek és szellemi vetélkedő is színesítette a program−
sorozatot.
Február 09−én (vasárnap)
A Sárga Borháznál megrendezésre került Hegyaljai Piacon a
télűző Kiszebáb égetést és a hozzá kapcsolódó ha−
gyományőrző műsort az óvoda néptánc csoportja adta,
Kosárkó Jánosné óvoda pedagógus felkészítésével.

Február 10−14−ig tartó hét az óvodában, a Farsang jegyében
telt. Minden nap más−más bölcsődés és óvodás csoport bú−
csúztatta maskarázással, tánccal,dallal, vígsággal, a telet. A
szülők ügyességét, leleményességét dicséri a sok ötletes szép
jelmez. A zenés műsor után a szülőkkel közös játékok,
vetélkedők, versenyek zajlottak. A vendéglátáshoz a sok
finomságot a szülők biztosították. A Kiszebábot az óvodában
hétfőn égettük el, reméljük sikeresen és innentől már csak a
tavasz, a napsütés örvendeztet meg bennünket.
Óvodákban március 03 −07−ig, 8 órától 11 óráig minden nap
más−más csoport tart nyílt napot. A nyílt napon a szülök
betekintést, nyerhetnek az óvodai csoportokban folyó nevelő−
oktató munkába, mely segítséget jelenthet az eredményes
együttneveléshez. Várjuk a jelenleg óvodába járó, és a
jövőben beiratkozni szándékozó gyermekek szüleit.
Őrömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy óvodánk
honlapja teljes egészében megújult. Az óvodai életre
vonatkozó aktuális információkat, a szakmai és működési
dokumentumokat, a rendezvényekről készült fotókat, videó
felvételeket ott megtekinthetik. A farsangi fotók, és a Mikulás
fogadásáról készült videó felvétel, márciusban lesz feltöltve.
Elérhetőség: kikeletovi.hu
Jó böngészést kívánok!
Tóth Gyuláné
Intézményvezető
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Kedves Olvasó!
E rendhagyó címmel egy olyan interjúsorozatot szeretnék elindí−
tani, amelyben megszólaltatnám településünk egy−egy ismert−
ismeretlen lakosát, és segítségével bemutatnánk azt a foglalkozást,
hivatást, egyszóval mesterséget, mely meghatározóvá vált egész
eddigi életében. Elképzelésem nem titkolt célja, hogy egyrészt
közelebb hozzuk egymáshoz a tarcali lakosokat, másrészt akár pél−
daértékű tapasztalatokat, az elkövetkezendő évekre vonatkozó ter−
veket, ötleteket adjunk át lakóközösségünk tagjainak, beleértve
azokat a fiatalokat is, akik már egy új generáció tagjaiként keresik
útjukat. Úgy gondolom, hogy az utóbbi évekre jellemző
szétzilálódás elleni cselekvés egyik formáját is megteremthetjük
ezzel.
A címválasztás nem véletlen, a fenti, élő e−mail postafiókra várom
az egyes interjúkhoz kapcsolódó kreatív észrevételeiket,
javaslataikat.
(a szerző)

Áts Károly − borász
In medias res
− A 2013−as esztendő jelentős változásokat hozott életedben, hisz
február 10−én átvehetted az Év Bortermelője díjat, áprilistól pedig
a Tokaj Kereskedőház Zrt. főborásza let−
tél. Mindezek a sikerek a jövőt tekintve
mire predesztinálnak?
− A sikerrel és az elismeréssel járó
tiszteletet és szeretetet átérezni lehet,
szavakba önteni ugyanakkor nagyon
nehéz. Úgy érzem, hogy a borászatban
eltöltött negyed évszázad olyan szakmai
felkészültséget adott számomra, amely
segítségével bátran csatlakozhattam ahhoz
− a kormány által is kiemelt jelentőségű −
Áts Károly
projekthez, melynek célja, hogy Tokaj−
Hegyalját és a tokaji borokat a világ legjobb borvidékei ill. borai
közé emelje.
− Hogyan értékeled a tokaji borok jelenlegi helyzetét itthon, és az
országhatárokon túl?
− Tokajnak változnia kell. E változást csak színvonalas munkával
lehet megvalósítani. A tokaji borok termékpiramisának az alsó
részén elhelyezkedő − nagyobb volumenben piacra juttatható −
borok jelenleg nem tudják eltartani a 'top' minőséget, ezért első
lépésben a billegő alapokat kell stabilizálnunk. Van mit behoznunk
a világhoz mérten: talpon maradni csak kiváló minőségű, jól
értelmezhető borokkal lehet, a nemzetközi elvárásoknak magas
technológiai színvonallal és szigorú eredetvédelmi előírásokkal
felelhetünk meg.
− Tavaly, november közepén lezárult a hegyközségek átalakításának
időszaka, és a Tokaj Kereskedőház is az arculatváltás idejét éli.
Milyen várható hatásai lesznek e folyamatoknak a Tokaj−Hegyalján
élő átlagemberek számára?
− A világ élvonalához történő tartozás, a minőségi bortermelés
összekötése a térség turizmusának és infrastruktúrájának
fejlesztésével elsősorban pezsgést, a foglalkoztatási lehetőségek
bővülését és javuló jövedelemszerzést fog jelenteni az itt élő
embereknek. Tokaj−Hegyalján a szőlőtermesztésre alkalmas terület
összesen 10−11000 Ha, melyből napjainkban 5500 Ha van művelés
alatt. Fontos feladat a legjobb területek újratelepítése, művelésbe
vonása, a 27 településhez tartozó valamennyi parcella felmérése,
minőségi besorolása. Az egyes dűlőkre meg lehet határozni az opti−
mális művelési módokat és fajtákat.
− Mint a 2013−as évi Országos Borkirálynő Fesztivál zsűrijének
elnöke, hogyan értékeled ezt a rendezvényt, és milyen lépéseket tar−
tasz szükségesnek ahhoz, hogy mind a 22 hazai borvidék

képviseltesse magát e megmérettetésen?
− Nagy találmány a fesztivál, több hasonló − borturizmust fejlesztő
− rendezvényre lenne szükség. Fontos szempont, hogy a szervezés
szóljon a borról, a borvidékekről. Ahhoz, hogy valamennyi
borvidék képviseltesse magát, elengedhetetlennek tartom, hogy a
hegyközségek vállalják fel a szervezést, hisz a borkirálynők a
borászati szakmát képviselik és elősegítik a borvidékek közötti
összehangolódást.
− Az elmúlt időszakban mindannyian tapasztalhattuk azokat a poz−
itív törekvéseket, melyek célja régiónk gazdasági felzárkóztatása,
ill. a további leszakadás megakadályozása. Mit tanácsolsz a
pályaválasztás előtt álló fiataloknak?
− Az elvándorlás megakadályozását, a tervezett életpálya modellt, a
fiatalság megtartását célzó állami támogatásokat és az ehhez kap−
csolódó jelenlegi lehetőségeket példa nélkülinek tartom. Ha minde−
hhez hozzáadjuk az itt élők genetikai kódoltságát, a természeti
adottságokat, környezeti értékeket, hagyományokat, turisztikai
látványosságokat − úgy vélem − aki magáénak tudja érezni ezt a
földet, kellő szorgalommal megteremtheti egy kiegyensúlyozott
élet feltételeit.
− Azt mondják, hogy akinek a hivatása azonos a hobbijával, annak
soha nem kell dolgoznia. Te mit kezdesz ezzel a sok szabadidővel?
− A kérdés könnyednek tűnik, de nem az. Meggyőződésem, hogy
mindenki céllal érkezik erre a Földre, van aki hamarabb megtalálja,
van aki csak később. Biztos családi háttérrel én hamar megtaláltam
ezt a célt, amit nevezhetünk munkának, hobbinak, elhivatottságnak
− nincs számomra különbség. Hiszem, hogy életünkben nincs helye
a középszerűségnek, mindenben a tökéletesre kell törekedni.
Erdélyi István

Jogvédelem és tanácskozás
A 2014 év nyitórendezvényét tartotta a Magyar Vállalkozók és
Munkaadók Pártja MVMP 2014 02 08.−án a Jánospince
Borászat rendezvénytermében. Az eseményt jelenlétével
megtisztelte Mata Elek úr Az MVMP alelnöke, a párt alapító
tagja.
A BAZ megyei alapszervezeti vezetők és a jelenlévők a
DAS jogvédelmi biztosító szervezet vezetőinek előadásában a
vállalkozók jogbiztonságát szolgáló tervezhető költséggel meg−
valósítható eljárásról ezek előnyeiről kaptak áttekintést.
Mata Elek kiemelte: a 2014−től kezdődő Uniós költségvetési
ciklus végre a termelés fejlődésére helyezheti a súlypontot,
köszönet a jelenlegi kormány szakpolitikusai előterjesztésének.
Véleményem szerint alapvetően elhibázott volt az a koncepció,
ami a jóléti intézmények fejlődésétől remélte a gazdaság
növekedését. Időszerű változtatni és végre a gazdaságaink
növekedését megengedni támogatni, hogy legyen végre jólétünk
és gyermekeinknek boldogulása szüleik földjén.
Takács János
az MVMP hegyaljai szervezete képviseletében
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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.
Március 12.: Gergely napja Eredetileg a diákság ünnepe.
Március 15.: Az 1848 − 49 − es Forradalom és szabadságharc
évfordulója, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Az 1848−
49−es polgári forradalom és szabadságharc célja a függetlenség
kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt.
1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak
törtek ki. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt
a napot, függetlenül attól, hogyan vélekedett erről a mindenko−
ri államhatalom.
A magyar sajtó napja. 1990 óta ünnepeljük annak emlékére,
hogy 1848−ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első
szabad termékeit: 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
Erre a napra várják vissza a gólyákat, és a méheket is ekkor
eresztik ki.
Március 21.: Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A
bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken
fokhagymát szenteltek ezen a napon, amelynek aztán cso−
datévő, 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,
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.

Titkóné Takács Mónika a Kreatív Műhely vezetője az
ügyeskezű lányok körében
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a március hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

Március 7. Tamás
Március 10. Ildikó
Március 18. Sándor
Március 19. József
Március 22. Beáta
Március 24. Gábor
Március 27. Hajnalka

Mindenkihez!
A "Mallár Imre" Szőlész−borász és Környezetvédő Szakkör
hagyományainak
szellemében
GAZDAKLUB
Civilszervezet létrehozását kezdeményezem. A szervezet
összefogná a hivatásos és háztáji gazdálkodók körét, a szak−
mai kultúra ápolására, kapcsolattartás külső szervezetekkel.
A csatlakozás feltételei többek között: megfelelő végzettség
/agrár/, szakmai gyakorlat, eredményes tevékenységet
bizonyító dokumentumok.
Minimum 15 fő csatlakozása esetén előkészítő bizottságot
javasolok létrehozni.
Regisztrálás: A Művelődésszervező Irodánál.
A beinduláshoz koordináló szerepet vállalok.
A szervezés, a helyi sajtóban történő megjelenéssel
elkezdődik.
A velem való kapcsolattartás: les.ko@freemail.hu Mobil:
+36 20/260−09−07
Leskó Imre, Pro UrbeDíjas
Nyugdíjas kertészmérnök

Ötletből valóság
Kreatív Műhely elnevezéssel új közösségi tevékenység
kezdte meg munkáját Tarcalon.
Az ötletét a legutóbbi játszóház adta, amikor láttuk, hogy a
gyerekeknek mennyire tetszenek a különböző kreativitást
igénylő elfoglaltságok (gyöngy− fűzés és vasalás, festés,
papír virág készítés...etc.) és mennyire élvezik azokat.
(Végre, újra!) Az összejövetelek alkalmával a gyerekek
különböző anyagokból, textilből, kartonból, gyöngyből,
illetve gombokból készíthetnek ajándék− és/vagy használati
tárgyakat maguk, barátaik, szeretteik számára, díszíthetik a
már megunt dolgaikat. Várjuk felnőttek csatlakozását is. Ők
is készíthetnek saját részükre/ajándékba használati tár−
gyakat. Sőt, egyéni ötleteikkel is gazdagíthatják a
tevékenységet. Beugró a közösségi munkába: maradék tex−
til−műbőr−farmer anyag, cérna, gomb,...stb.
A kéthetenként szerveződő foglalkozások vezetője Titkóné
Takács Mónika, aki 2013. decemberétől kulturális köz−
foglalkoztatott a tarcali önkormányzatnál s segíti a
közművelődési feladatellátást.
D.A.
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RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK,
ESEMÉNYEK
MÁRCIUS hónapban

SPORT
Készül a TFC

március 1. 14−18 óráig "Erdélyi tájak, csángó életképek és A Tarcal FC elkezdte a felkészülést a tavaszi idényre. Január utolsó
hétvégéjén Sátoraljaújhelyen vettünk részt a Zemplén Kupa el−
Csíksomlyó" c. SÉLLEY ATTILA fotókiállítása
március 7. 15 − 17 óráig MESÉK − MONDÁK
TARCALRÓL
A Kopasz− hegy kincse c. mese feldolgozása − illusztráció és
síkbáb készítés
Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.
március 14. 14−17 óráig KREATÍV MŰHELY
Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.

március 15. 14 óra
ÜNNEPI MŰSOR AZ 1948/49−ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
EMLÉKÉRE
Ünnepi beszédet mond: Dr. Mengyi Roland a BAZ
Megyei Közgyűlés elnöke
Helye: "Hatputtonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út
március 20. Egészségfejlesztési Iroda programja
Dietetikai tanácsadás − helyes, egészséges étkezés; betegség
miatti diétázás; tanácsok fogyni vágyóknak
Helye: "Hatputtonyos Borfalu" Tarcal, Rákóczi út 4.
március 22. 15 óra Hornyák Pál és Nagy István közös tár−
lata − kiállításmegnyitó. Helye: "Hatputtonyos Borfalu" kiál−
lítóterme Tarcal, Rákóczi út 4.

nevezésű teremtornán. A csapat a körülményekhez képest elfogadha−
tóan szerepelt és a 4. helyen végzett. (pld: A későbbi döntős és a
bajnokságban is első helyezett Erdőhorváti csapatától csak egy vitat−
ható büntetővel 1−0−ra kaptunk ki). A csapadékos időjárás miatt
egyelőre kímélni kellett a nagy füves pályánkat. Emiatt a labdás
edzések 5+1−es formában, döntően a műfüves pályán zajlanak. Itt
már sikerült is lebonyolítani egy edzőmérkőzést a Bodrogkisfalud
csapatával. A következő hétvégeken pedig szeretnénk néhány nagy−
pályás edzőmeccset is lebonyolítani, a Tiszaladány és az Abaújkér
csapatával, oda−visszavágó formában.
A játékosmozgásról néhány szót. Sajnos a felnőtt csapatból 5 fő
munkavégzés céljából
külföldre távozott. Czentnár Gergő
Abaújszántóra, Radics Mihály pedig Bodrogkisfaludra igazolt át.
Elsősorban fiatal játékosokat sikerült igazolnunk, akik a következők:
Hubai Rajmund, Hubai Máté, Sápi Járdán Alex a Hercegkút, Balla
Tamás a Karcsa, Rácz Bence a Szerencs, Kertész Richárd a
Monok és Mestyák Medárd a Tokaj FC csapatából érkezett hoz−
zánk. Varga György, Gyöngyi Szabolcs és Kozák Gergő pedig új
igazolások. A TAO pályázatunknak néhány eleme már megérke−
zett: egy új pályavonalazó gép és a már régóta várt McCulloch tí−
pusú funyíró traktor, hóekével, hólánccal és a gyeplazító szerelvény−
nyel (a mellékelt képen ez látható).
A Tarcal FC nevében megkérem az adózó állampolgárokat, hogy
éves személyi jövedelemadójuk 1 %−ával támogassák egyesületün−
ket.
Hajrá Tarcal!
Tisztelettel: Soltész Csaba
a TARCAL FC elnöke

március 28. 14−17 óráig KREATÍV MŰHELY
Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.
Bővebb információk: plakátokon, szórólapokon;
Tarcal.hu weboldalon;

Másodszor kerül megszervezésre 2014.
március 22−én a Tarcali mountainbike verseny
Pont egy évvel az előző futam után, a versenyzők körében po−
zitív visszhanggal zárult Tarcal Kőfejtő Cross második alkalom−
mal is megrendezésre kerül a község feletti kőfejtőt, és az egyes
utcáit is érintő útvonalon. Az előző verseny a szélsőséges
időjárás ellenére is sikeresen zárult, a versenyzőknek lehetőséget
nyújtott letesztelni, és társaikkal összemérni a téli felkészülésük
eredményeit egy barátságos, családias hangulatú találkozó
során. A remek adottságokat és a segítőkész helyi kapcsolatokat
kihasználva a szervezők egy, a tavalyinál némileg hosszabb,
technikásabb és látványosabb versennyel készülnek, melynek
rajt/cél központja ezúttal a jobban megközelíthető piactéren kap
helyet. A szervezők nem titkolt célja a keleti régió kezdő és
tapasztaltabb kerékpárversenyzőinek lehetőséget adni a szezon−
ra való felkészülésre, valamint a nagyobb közönség számára is
láthatóvá, kedveltté tenni a kerékpárversenyzést. Kérjük, aki
megteheti, jelenlétével járuljon hozzá az eseményhez, és buzdít−
sa bátran a versenyzőket!

