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2014. június XIX. évfolyam 6. szám
.A hónap igéje: "Uram, kihez mennénk? Az örök élet beszéde a nagykorúság is − annak minden felelősségével és szabad−
ságával. Rajtatok áll, hogyan éltek vele Fiatalok!
van nálad." (Jn.6.68)
A diplomák zöme is ebben a hónapban kerül kézbe. Nos, ez
Június − Nyárelő
pedig egy útlevél. Rajtatok áll, mennyit sikerül vele meg−
Két fontos júniusi dátum van, melyről súlyukat tekintve más−
szerezni a világból. Sikert? Pénzt? Boldogságot? A többi di−
ként is emlékezünk meg. Június 4.−e minden magyar számára
ák pedig élvezheti a gondtalan nyári szünidőt. De csak óva−
egy örök mementó és fájdalom. Ez a dátum jelzi, hogy 1920−
tosan! Az iskola ősszel visszavár benneteket!
tól vége van egy ezeréves államnak. E szomorú tragédiában a
Na és persze a felnőtteknek is kell valami jó ettől a nyártól.
veszteségek mellett talán még tragikusabb a győztes hatalmak,
Jusson hát a nyaralásra, vagy éppen családias, együtt töltött
a talpnyaló és köpönyegforgató semmi országok arcátlan visel−
laza hétvégékre. Mert egy kis pihenésre, feltöltődésre min−
kedése.
denkinek szüksége van. Ne szalasszák el! Verőfényes, szép
Nem akarom kisebbíteni a mi szerepünket e folyamatban.
nyári napokat kívánok Kedves Mindnyájuknak!
Semmi sem jelzi jobban a "tolvajok" viselkedését, hogy még
ma is rettegnek attól, visszaveszik tőle a rablott holmit. A
Baracskai László
szomszédoknál ez a magyar ellenesség mozgató rugója. Kár,
polgármester
hogy 94 év alatt nem sikerült megtalálni a megbékélés forrását.
Június 16.−án is ünnepelnünk kellene, de ezt még alig−alig
tesszük. A Megbékélés napjaként szinte nincs is a köztudatban.
Függetlenség napjaként valamivel több nyilvánosságot kap.
Pedig gondoljanak csak bele, elmentek az oroszok! Akik miatt
a történelem zsákutcájában töltöttünk el fél évszázadot. Ja, és a
kilábalás évtizedeinek mikor lesz már vége?
Igen. A június meghatározója az utóbbi száz év magyar sors−
fordulóinak. Mint ahogyan a június a nyári napforduló hónap−
ja is. 21.−e tájékán néhány napig tizenhat órán keresztül ontja
ránk sugarait a Nap. Ekkor ünnepelték a kereszténység előtti
magyarok a legfontosabb ünnepüket, amit aztán Keresztelő
Szent János után neveztek el. Érdekes módon a szláv János
név, azaz Iván ragadt meg az európaiakban. Így aztán szent
Iván napján ünnepelnek az északi féltekén mindenütt.
Petró Attila gávavencsellői vállalkozó és Baracskai László
A hónap igéjét Péter apostol még mint tanítvány mondja ki, mi−
polgármester a szobor adományozás pillanatában
után Jézust sok követője elhagyta a kapernaumi zsinagógában
elhangzott kijelentései miatt. Nos, hogy legyen kihez menni,
ezt itt Tarcalon meg lehet hamarosan tenni. Egy lelkiekben is
gazdag, hívő ember tehetősségénél fogva gránitba faragtatta Jé−
Tarcal Községi Önkormányzat
zust. A szobor helyét keresve Kissné Fási Nóra képviselő asz−
Képviselőtestületének munkájáról
szony segítségével találta meg Tarcalon az elképzelése szerin−
ti helyet. Ennek köszönhetően kerül Tarcalra az "Áldó Krisz− Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
tus" szobra, melyet az Ó−temető felett magasodó dombon fo− 2014. május 28−án rendes ülést tartott, melynek első
gunk felállítani a nyári hónapokban. Ezzel párhuzamosan be− napirendje az "Épületenergetikai fejlesztés a Tarcali
adtuk azt a turisztikai pályázatot, amellyel a hozzá vezető séta− Polgármesteri Hivatalban" projekt kivitelezésére meghirde−
utakat, pihenőket fogjuk kialakítani, a helyhez méltó szellem− tett közbeszerzési pályázat eredményének megállapítása
ben.
volt. A közbeszerzési referens ismertette a közbeszerzési
Ez a Jézus szobor, amellett, hogy jelentős turisztikai látványos− eljárás eddigi szakaszában történteket, elmondta, hogy
ság lesz, bizonyára az elmélkedés, a "hozzá menés" szakrális mindhárom felkért ajánlattevő határidőben megküldte aján−
pontjává is válik a keresztény lelkiségű emberek számára. A latát, mindhárman a kiírásnak megfelelően ajánlatukat
szobrot Petró Attila gávavencsellői vállalkozó ajándékozta az megtették a műanyag nyílászárós, illetve a fa nyílászárós
Önkormányzatnak, és ezzel Tarcalnak, az embereknek, min− kivitelezésre is. A Képviselőtestület a projekt kivitelezésére
denkinek. Szívből jövő hálás köszönet érte Attilának − mind− meghirdetett közbeszerzési pályázat nyertesének, a bíráló
nyájunk nevében!
bizottság javaslata alapján, az összességében legkedvezőbb
Június van, az almamáterekből kirepülnek a diákok. A nyolca− ajánlatot tevő sajóbábonyi székhelyű BAU−ALEX Kft−t
dikosokat várják a középiskolák, hogy szakmát, vagy a to− hirdette ki.
vábbtanulás esélyét adják a kezükbe.Az érettségivel együtt jár
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Házasságkötés:

(Folytatás az első oldalról)
Az ülés második napirendi pontja a Tokaji Rendőrőrsnek, a
közrendről és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatójá−
nak megtárgyalása volt. A Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője beszámolójában külön kitért a településen átvezető fő
út két számjegyű úttá minősítése kapcsán jelentkező
anomáliákra, többletfeladatokra. A Képviselőtestület elis−
merését fejezte ki a rendőrség településünkön végzett
tevékenységéért.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a
Képviselőtestület megismerte a Polgárőrség tájékoztatóját. A
polgármester elmondta, hogy a Képviselőtestület elégedett a
Polgárőrség munkájával, örülnek a polgárőrség és a rendőrség
kiváló együttműködésének.
A képviselők az indítványok, javaslatok között döntöttek a
Nyír−Márvány Kft. által ajándékként felajánlott "Áldó krisz−
tus"szobor elfogadásáról. A testületi ülés ezt követően az
ajándékozási szerződés ünnepélyes aláírásával folytatódott. A
polgármester az aláírási ceremóniát követően köszönetét
fejezte ki a Képviselőtestület, az egész település nevében az
ajándékozó felé, s szóban is ígéretet tett a szobor és
környezetének méltó kialakítására, folyamatos ápolására, gon−
dozására.
A napirend keretében a képviselők döntöttek egy helyi lakos
ingatlan bérbeadási kérelméről.
Az ülés további részében a polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestület tagjait az "Áldó Krisztus" szobor turisztikai
projekt előrehaladásáról. A képviselők döntöttek arról, hogy a
szobor környezetének kialakítására a Pagony Táj− és
Kertépítész Kft−vel kötnek tervezési szerződést. A pol−
gármester beszámolt a "Fitness park" megvalósítási
munkálatairól. A parkosítást, növénytelepítést, a
Képviselőtestület döntése alapján a Flóra −Ambiente Bt. végzi
el a park területén.
A polgármester ismertette a képviselőkkel a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. B−A−Z. Megyei Igazgatójával történt
megbeszélésen elhangzottakat, melynek eredményeként
elkezdődtek a 38. számú főút belterületi szakaszának
kátyúzása, felújítása.
Az ülés végén a Képviselőtestület megtárgyalta a felújítandó,
megépítendő járdák sorrendjét.
A napirend befejezéseként képviselői közérdekű indítványok,
javaslatok hangzottak el, melyekre a tisztségviselők érdemi
válaszokat adtak.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

A Rendőrség Körzeti
megbízott
(KMB)
telefonszáma:

+36−20/610−51−01

2014. május
− Gerzsenyi Zsolt és Kormos Mónika
nyíregyházai lakosok 2014. május 9−én,
− Fincziczki Kornél és Toldy Gabriella
szerencsi lakosok 2014. május 24−én,
− Gerő Csaba és Bálint Adrienn
nyíregyházi lakosok 2014. május 29−én
esküdtek egymásnak örök hűséget községünkben.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Születés
2014. május
− Horkai Bella 2014.05.13.
Szülei: Szilágyi Ramóna
Horkai Ottó
− Bodnár Zalán 2014.05.16.
Szülei: Szabó Erika
Bodnár Zoltán
− Kiss István 2014.05.26.
Szülei: Kiss Annamária
Ónodi István
Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

Halálozás
2014. május
− Gábor Renáta Eszter
(született: 1986. ) volt Tarcal, Sport
tér 12. sz. alatti lakos, elhunyt
május 18−án,
− Fejes Károly (született: 1948.)
volt Tarcal, Kossuth u. 19. sz. alatti
lakos, elhunyt május 29−én.
Részvétünk a gyászoló családnak!
Kertészné Cziba Ilona és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők
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Képes Hírek Hírek Képen
Selyemtől a márványig
A lehelet finom selyemre festett képektől a rideg márványig szinte minden
típusú képzőművészeti alkotás megtalálható Borsosné Sélley Aranka és
Borsos István pedagógus−művész házaspár közös kiállításán. Ritka az a kiál−
lítás, ahol felszólítja a kiállító a látogatót: Nyugodtan tessék megsimogatni a
szobraimat, akkor érezhető, akkor szépül! Borsos művész úr így tette ezt idén
is. Csigák, teknősök, halak s az ember érzelmek egy−egy pillanata került meg−
formázásra illetve kifaragva a rideg anyagból. Zseniálisan! Csak annyi, ami
kell, hogy értse a néző. Sélley Aranka így ír magáról: Témaválasztásomban a
megélt élményeim alapján a gyermeki és a természet kínálta csodák inspirál−
nak. Mindez batik, pasztell, akvarell és tűzzománc képeken illetve
kisplasztikákon megformálva, megjelenítve. Finomság és női báj! Június 30−
ig még megtekinthető. Kérem, jöjjenek el a Borfaluba és nézzék meg,
megéri!
Kép és szöveg: D.A.

Osztálykirándulás 7. a
Elindultunk kirándulni 2014. június 4−én Vizsolyra, Kassára és Kacecany−ba reggel 7
órakor. Nem sokkal később az indulás után Vizsolyba érkeztünk, ahol megnéztük a bibliát,
valamint a Református Templomot. Háromnegyed óra múlva megérkeztünk Kassára, ahol
egy idegenvezető segítségével fedeztük fel a város nevezetességeit. Bemutatta nekünk a fő
utca híres nevezetességeit is. Megtekintettük a Szent Erzsébet templomot, lementünk
Rákóczi síremlékéhez, majd megnéztük Rákóczi házát, melyet a Rodostóban lévő ház
mintájára építettek. Nagyon érdekes látvány volt. Kicsit később megleptük magunkat egy kis
fagyival, melynek költségét még a farsangon nyert utalványból fedeztük. Megnéztük a
zenélő szökőkutat, ami szintén nagyon szép és nagy méretű. Folytattuk utunkat Kavecany−
ba ott bementünk az állatkertbe, valamint a Dinoparkba. Sok−sok dinoszauruszt csodálhat−
tunk meg, és legjobban a 3D−s mozi tetszett. Elérkezett a legjobban várt program a bobozás.
Nagyon izgatottak voltunk. Mindenki lecsúszott néhányszor és visszaindultunk kasra. Végső
állomásunkra érkeztünk kassai kirándulásunk során a Mc Donald's−ba. Ettünk, ittunk jól el
−voltunk, és végül szerencsésen hazaértünk. Osztályfőnökünk Csománé Németh Emese
nélkül nem lett volna ilyen csodálatos és fantasztikus napunk.
Nagyon szépen köszönjük!
Szűcs Krisztina

Elbúcsúztak...
Az oktatási év végén az óvodáktól és általános iskoláktól is búcsút
vesznek a gyermekek. A tarcali intézményekből is elballagtak a nebulók.
Az óvodából 25 gyermek szép és tartalmas műsorral búcsúzott, bizonyít−
va rátermettségüket, felkészültségüket. Az általános iskolából pedig 12
diák búcsúzott ünnepélyes keretek között. Képeim e fontos esemény pil−
lanatait őrzik.
Foto és szöveg: D.A.

Emlékplakett a
legjobbnak
A tarcali Klapka György
Általános Iskola ballagási ünnep−
ségén került átadásra a szerencsi
Kiss Attila Alapítvány által létre−
hozott díj. Idén Tarcalon az elis−
merést Kovács Eszter búcsúzó
diáklány érdemelte ki. Nyolc
éven át kiváló tanulmányi ered−
ménye volt, tantárgyi és sport−
versenyeken
rendszeresen
képviselte
településünket,
valamint kiemelkedően aktív
közösségi munkát végzett. Az
alapítvány
képviseletében
Zemlényi Zoltán adta át az
Emlékplakettet.
Foto és szöveg: D.A.
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Apraja−Nagyja Családi Nap képekben

Kézműveskedtek, továbbtanulási tanácsokat kaptak a gyerekek

A gyerekek egész rendezvény alatt ingyen ugrálhattak az
akadálypályás ugrálóvárban

János bácsi terített asztalhoz invitálta a főzőverseny zsűrijét egy
kis kóstolásra

TT Dance produkció− új ruha új koreográfia

Vércukor és vérnyomás mérés, sőt allergia tesztet is elvégeztek a
szakemberek

A rendőrség a nyomozókutyák ügyességét mutatták be s a
fegyvereiket is megfoghatták a gyerekek

Gyermek és felnőtt sakkozhatott egész délelőtt − a legjobbak
ajándékot kaptak

A legügyesebbek megtanultak tányért pörgetni a Bohóciskolában

Tarcali Hírek

Pózolás fellépés előtt

Gold Dance Club − latin−mix

Harlequin hölgyek vidáman és csinosan
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Sztárvendégünk: Sasvári Sándor musicalok sorát vonultatta fel

Sztárpár a színpadon: Varga Feri és Balássy Betty

Rock az életük: Killer Szurprise

... és ami a képekből kimaradt az arcfestés, tombola ajándékok, barátságos házi foci bajnokság (Végeredmény: 1.
Tarcal utánpótlás 2. Tarcal Öregfiúk 3. Tarcal Felnőtt 4. Tarcal Ált. Iskola), ügyességi játékok, smink tanácsok,
edzőpálya próba.... stb., stb.
Aki akarta, jól érezhette magát! Vidám szórakoztató napunk volt!

Köszönet az önzetlen támogatásért
Hálás szívvel mondok köszönetet támogatóinknak, akik anyagi, tárgyi
segítséget nyújtottak a Családi Nap sikeres lebonyolításához!
Dél−Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség
LEADER Helyi
Akciócsoport − Szerencs, , Református Egyházközség Tarcal,Szadai
György Tarcal, Szilágyi Péter alpolgármester, Benyeda Sakk
Egyesület Bp.,
Kiemelten köszönöm a tarcali Római Katolikus Plébánia támogatását,
melyet az Európai Uniós pályázat segítségével tudott ren−
dezvényünkhöz biztosítani. E segítséggel a gyerekek kézművesked−
hettek, játszhattak, tombolán ajándékokat nyerhettek, a felnőttek
különböző szakterületekben tanácsot kaphattak, elfogyaszthattunk
száz adag ebédet. Mindezt saját erőből nem tudtuk volna biztosítani.
KÖSZÖNJÜK!

Főtisztelendő Szűcs Zoltán plébános
atya beszéde a Családi Nap
megnyitóján

6

Tarcali Hírek

mesterseg.tarcal@gmail.com
Dr. Pápay Zsolt − a műszaki tudományok
kandidátusa
− Tisztelt Tanár Úr! Ez év május 20−án adták át Önnek az Aranydiplomát.
Engedje meg, hogy a Tarcali Hírek olvasóinak a nevében gratuláljak e ju−
bileumhoz, amely mögött 50 évnyi − Műegyetemen végzett − fejlesztői, kuta−
tói és oktatói munka áll. Ön 1948 és 1955 között élt Tarcalon, majd 14 éves
korától rendszeresen, itt élő szüleinél töltötte az iskolai szünidőt. Már az el−
ső levélváltásunk során kiderült, hogy ezek a hosszabb−rövidebb időszakok
életre szóló élményeket takarnak. Milyen emlékek idéződnek fel Önben,
amikor arra gondol, hogy "a tokaji Kopasz hegy aljában jártam először
magyar iskolába", majd apa és nagyapaként is több alkalommal visszatért
ide?
− Meglepetés, és megtisztelő a figyelem szűkebb hazámból, a kishazából.
Valóban, Tarcalon kezdtem '68 őszén és rögtön a második osztállyal, Ko−
vács Erzsike tanító néninél. Mondták is később kollégáim: "Zseni lehettél,
de így érvénytelen ám a szakmai pályafutásod"! Persze van elsős bizonyít−
ványom, de az nekem is "csehül" van, mert azt még Nagykaposon kaptam,
ami akkor már Csehszlovákiához tartozott. Kényszerű döntés volt, hogy át−
települtünk, mert Apám, orosz hadifogság után, Tarcalon kapott tanítói ál−
lást. Innen adódik erős felvidéki és hegyaljai kötődésem. "Tarcali boron
szocializálódtam" ? mondom batátaimnak és a szamorodnira teszem a vok−
som.
Felejthetetlenek a gyerek− és ifjúkori emlékek. Síelés a Mes−
ter−völgy diófás lejtőjén, korcsolyázás a cigány−gödörben és
a Takta befagyott kiöntésein, nyári munkák − itt tanultam
meg Zetort vezetni, esti locsolás a kerekes−kutunkról (ez
"férfimunka" volt!), tűzőrség a templomtoronyban, a Vereb−
árok félelmetes kiöntése, szőlőművelés és a szüretek hangu−
latai, a pince−látogatások, szalonnasütések, tárogatós tábor−
tűz a hegyoldalon, nagy baráti játszások és konzervdoboz−te−
lefon, iskolai kirándulások és verseny−győzelmek. Kisiskolás
fiammal is többször megmásztuk a Kopaszt (Tokaj felől is),
a tetőn a TV−adóban ismerős volt a főmérnök és a vezető, be−
jártuk a közeli (Turzul szobor, bányató) és távoli környéket.
Neki is maradandó élmény "Tarcal", ez akkor derült ki, amikor 70. szüle−
tésnapomon váratlanul levitt és ott töltöttünk két meghitt napot.
− "Előttem áll a jövő, nem látok tőle semmit" − választotta mottójául egy
2007−ben érettségiző diák Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban. 48
évvel korábban, 1959−ben Ön is ebben a középiskolában végzett reál tago−
zaton, majd innen egyenes út vezetett a BME Villamosmérnöki karára. Az
Ön korosztályának milyen elképzelései voltak akkor a jövőről, és mit iga−
zolt vissza az idő?
− Mi sem voltunk jövőbe látók, de alapos és többféle kibontakozásra is te−
ret adó ismerteket kaptunk. Jelzi a színvonalat, hogy öt doktor tanárunk is
volt (de "legyőztük" őket, osztályunkból nyolcan szereztek doktori címet).
Benne volt a levegőben, de bennünk is volt igény, hogy egyetemre/főisko−
lára pályázzunk, és sikeresen; egyéni érdeklődés szerint vagy jótékony ta−
nári és szülői biztatásra választva. Bíztunk a tudás erejében. Meghatározó
volt a tanár−egyéniségek szerepe, akik szinte láthatatlanul igazítottak el ké−
sőbbi pályánkon, ezt kellene ma is erősíteni.
Visszagondolva, a legjobb választás volt ez a ma is igen dinamikusan fej−
lődő villamosmérnöki szakma és ugyanígy az egész életre szóló egyetemi
kutatói és oktatói munka is. "Nekem találták ki", ha lehet ilyet mondani er−
re a szakmai−mester szerepkörre. Az öregdiák találkozókon is (éppen most
volt az ötvenötödik), szinte mindenki elégedetten számolt be életútjáról, di−
csérve az elindító, megbízható alapokat adó iskolát és a szigorú, de ember−
séges tanárokat.
− A jövő legnagyobb előnye, hogy nem egyszerre jön… hanem naponként,
így aztán mi is beleszólhatunk néhány dologba. 1964−ben vehette át Hír−
adástechnikai szakos diplomáját és ezzel egyidőben gyakornokként kezdte
egyetemi pályafutását a Híradástechnikai Tanszéken, s lett végül egyetemi
docens. Miért esett választása a műszaki területre?
− A gimnáziumi irodalmi önképzőkörben még Arany balladáiról "értekez−
tem", s voltak atomfizikusi ábrándjaim is. Tréfásan a Verne Rejtelmes szi−
get c. könyvében megcsodált mérnökre szoktam hivatkozni, valójában "A
tanár": Szabó Kálmán osztályfőnököm habitusa, s főként az átadott alapos
matematika/fizika tudása lehetett a fő motiváció.
Megjegyzem, az egyetemen is legendás oktatóktól tanulhattunk, évfolya−
munkat "A prof": Simonyi Károly három tárgyból is oktatta.

− Charles Darwin szerint nem a legerősebb marad életben, nem is a legoko−
sabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra. Az elmúlt ötven év−
ben talán a villamosmérnöki szakma fejlődött legdinamikusabban, szinte
robbanásszerűek voltak a változások. Műegyetemi tanárként hogyan élte
meg ezeket az országhatárokat nem ismerő folyamatokat?
− A Kar nevébe időközben bekerült az Informatikai jelző, a Tanszék új ne−
ve 'Hálózati rendszerek és szolgáltatások' lett, s ezen a "ráncfelvarráson"
minden villamoskari−tanszék átesett, ez is a folytonosan megújuló szakmai
kihívások lenyomata. A diploma megszerzése tehát nem a lezárás volt, ha−
nem − és ezt akkor egyáltalán nem is gondoltuk − a szüntelen tanulás és
szakmai továbbfejlődés, gyakran váltás kezdete. Még az elektroncső kor−
szakában indult a pályám, a folyamatos "követés" kényszere és az új ismer−
teknek a gyakorlati munkába és az oktatásba történő szüntelen "beépítése"
közben éltem át a tranzisztor, az integrált áramkör, a mikroprocesszor és a
számítástechnika, a mobil hírközlés és az internet viharos térhódítását. A
ma emberének természetes a "digitális és kommunikációs" korszak és szol−
gáltatásai, mindezt én fejlődésében tapasztaltam meg. Ez munkám igazi
szépsége. "Majd a számítógép megoldja" − mondja ma félvállról a hallgató,
ha fogós kérdés kerül terítékre, hivatkozva például a számítógépes szimu−
láció tényleg nagyszerű teljesítőképességére. De hát ki ad intelligenciát a
gépnek, és ki rak össze működő szerkezetet? Sok fiatal munkatársam van,
különösen a szoftveres területen, az nekik való! De azért mi
idősebbek is bírjuk még a tempót, és a mérnöki tapasztalat
aranyat ér.
Kezdetben volt "embargós határ" is, az elveket ugyan ismer−
hettük, de korszerű eszközökhöz csak lassan vagy egyáltalán
nem tudtunk hozzájutni. Ekkor lépett be a mérnöki találé−
konyság, néha vályogból kellett várat építeni.
− Melyek voltak szakmai pályafutásának legjelentősebb állo−
másai, és mit tart az oktatás területén elért legnagyobb ered−
ményének?
− Alapító tagja voltam a műegyetemi diákok '61−ben kezdő−
dő komplex űrtevékenységének és végzett mérnökként is to−
vább dolgoztunk, nem pénzért. Műholdak rádiós megfigye−
lését, adataik elemzését végeztük, a régióban elsőként vettük
meteorológiai műholdak felhőfényképeit. Később már a Műegyetem Űrku−
tató Csoportjaként (az MTA Interkozmosz Tanácsa finanszírozásban) dol−
gozhattunk. A nemzetközi együttműködéssel készülő ún. Egységes Tele−
metriai (mérő és adatátviteli) Rendszer műhold fedélzeti digitalizáló egysé−
gét építettem. A rendszer az IK−15 jelzésű műholdon került először föld kö−
rüli pályára, sikeresen működött. Jelen lehettem az indításnál is (az akkor
"titkos" Mirnij űrközpontban, ma Pleszeck néven ismert). Ezt az oktatás
mellett végzett munkát '76−ban fejeztem be. Különleges élményekben volt
részem, értékes tapasztalatokra tettem szert, amit az oktatásban is haszno−
sítottam. Aztán számos további, ipari megbízásos munkában voltam részes
(ma már nem létező, akkor emblematikus cégek/intézetek megbízásait tel−
jesítve), vezettem több kari és egyetemi fejlesztési projektet. Csak akkor le−
het jó mérnököket nevelni, ha az oktató gyakorlatban is bizonyít.
A mérnöki munka precizitást/mérlegelést igényel, csoportban hatékony,
persze nem nélkülözheti az egyéni ötleteket. Ha sikerült, és remélem igen,
ezt a hozzáállást és a szakmai fogásokat megértetni a hallgatókkal, és meg−
győzni őket arról, hogy "nem feltett kézzel kell fogadni a problémát, a mér−
nök az, aki megoldja azokat", akkor talán nem hiába munkálkodtam.
− Újabb és újabb évfolyamok egyetemi hallgatóival kellett az elmúlt évtize−
dekben megtalálnia a közös hangot. Tapasztalatai szerint a diákok menta−
litása hogyan változott a változó világ által nyújtott információáradatban?
− A mi szakmánk még ma is vonzó, így többségében igen motivált hallga−
tókkal találkozom. Bár a kredit bevezetése "pont vadásszá" tett egyeseket,
tapasztalják: a mérnöki munka biztos alapismereteket igényel. Nem cserél−
hető a sorrend, nem lehet a tetővel kezdeni az építkezést. Közben többször
is átalakult oktatásunk, öt−tíz évenként éltem át reformokat és működtem
közre a változtatásban (és nem is tagadható ezek szükségessége), de én a
régi, ötéves, tapasztalatom szerint jól működő mérnök−képzés híve vagyok,
szemben a mostani két lépcsős rendszerrel.
Nekünk munkaeszköz a számítógép és az informatikai hálózat, és a hallga−
tók tudják, illetve megtanulják: az áradó információkból csak magabiztos
háttérrel lehet szelektálni. Ennek birtokában pedig "határ a csillagos ég".
Erdélyi István
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Júliusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy napja.
Semmelweis Ignácra emlékezve.
A Köztisztviselők Napja Magyarországon. 1997−ben tartották
meg először.
Július 2.: A sportújságírók napja. 1995−ben ünnepelték
először.
Sarlós Boldogasszony napja. A katolikus egyház az áldott
állapotban lévő Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik
meg ezen a napon. Boldogasszony a
várandós asszonyok,a
szegények ,a betegek,elesettek védőszentje. Szokás volt ezen a
napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter Pál napja, ez a nap is
az aratás kezdőnapja. A "sarlós"elnevezés is az aratás hajdan
volt módjára utal.
Szilágyi Domokos születésnapja (1938.) erdélyi magyar költő,
író, irodalomtörténész, műfordító
Július 4.: Nemzetközi Szövetkezeti Nap
Július 10.: Vasutas nap − 1951−től augusztus, majd 1961−től
július 2. vasárnapján ünnepeljük a kormány határozata alapján.
Július 11.: Népesedési világnap − Az ENSZ célja, hogy felhív−
ja a világ −főként a harmadik világbeli országok− figyelmét a
Föld túlnépesedésének veszélyére.
Július 17.: Polgárőr nap Magyarországon. Július 3. vasárnap−
ja.
Füst Milán születésnapja (1888.) író, költő
Nagy László születésnapja (1925.) költő, műfordító
Július 26. Szent Anna napja,Szűz Mária édesanyjáé. A kato−
likus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.
Július 31. Balatoni halak napja. Az ünnepség célja,hogy ezúton
is felhívja az emberek figyelmét a Balaton és környéke vál−
tozatos élővilágára, természeti értékeire.

a július hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Július 3. Kornél
Július 5. Emese
Július 6. Csaba
Július 18. Endre
Július 22. Magdolna
Július 26. Anna, Anikó
Július 30. Judit

Anyanyelvi tehetséggondozás
Éveken keresztül végeztem ezt a munkát tanítványaimmal,
szervezett keretek között második éve folyik ez a munka.
Az anyanyelvi tehetséggondozás három területet érint:
− hiányosságok pótlása
− anyanyelvi ismeretek elmélyítése, bővítése
− különböző készségek, képességek fejlesztése /helyesírás,
szövegértés, beszédkészség stb/
Örvendetes, hogy ebben a tanévben sokan jelentkeztek a
szakkörbe, látva az előző évek eredményeit, illetve felis−
merve a magyar nyelvtan és irodalom fontosságát.
Ugyanakkor meglepő, hogy a 7. évfolyamból csak két tan−
uló jelentkezett, pedig ezen az évfolyamon a legtöbb a
teendő a fent jelzett három területen.
A szakkör tagjai lelkesen és rendszeresen dolgoznak,
aminek meg is lesz az eredménye.
Szakkörvezető:
Nyusti Sándorné

Énekkar, mint Tehetséggondozás
A tarcali gyerekek 1989−től folyamatosan járnak zenei
versenyre. Arra törekedtünk − hogy a tehetséges gyerekek
kapjanak szereplési lehetőséget. Körzeti, megyei és országos
versenyeken mindig szerepeltek a tanítványaink.
− 2011/2012 tanév eredménye: Megyei I. Régió: III.,
Országos 11. helyezést kapott az iskola csapata.
− 2012/2013 tanévtől a zenei tehetséggondozásban az
énekkaros gyerekek is benne vannak. Az iskola ünnepségein
állandó műsoradók. Nagy lelkesedéssel választják ki az
énekkari tanulók a műsor dalait − szavazással. A szereplések
igazi csapatmunkának számítanak. Szívesen szerepelnek
iskolán kívül is. Az énekkari válogatás után egy vagy két −
három főből álló csapatot indítottunk az országos zenei
versenyre. A tavalyi eredmény: megyei I. régió: IV.
helyezés. A 2013/2014 −es verseny I. írásbeli forduló
maximális pont. A II. forduló feladatait is maximum ponttal

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

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2014. JÚLIUS 20.

oldották meg a tanulók. Két csapattal indultunk. A
felkészülés folyamatosan és a kiírásnak megfelelően történik
(zeneszeretet.hu). A nevezési díjat a tanulók fizették ki.
I. csapat: Kovács Eszter, Vízkeleti Boglárka, Titkó Simon.
II. csapat: Hunyor Máté, Fia Dominika, Mile Zita
A régiós verseny eredménye: IV. és V. helyezés volt (Sajnos
már csak zeneiskolások neveznek be. Csak a tarcali gyerekek
nem "zeneisek".)
Az éven már szerepelt a népdaléneklési versenyen (20 tanuló
között), Fia Dominika 6. helyezést ért el a tokaji járásban. Az
eredmények mögött komoly munka van, a gyerekek részéről
is.
Az énekkar vezetője:
Kovács Józsefné
A cikksorozatot szerkesztette:
Kovács Zsolt felső tagozatos munkaközösség vezető

HÍRDETÉS
Tarcalon 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszobás,
gázkonvektoros, melléképülettel, kertes családi ház
eladó. Tel.: 06−30−547− 4817−es számon lehet.
Irányár: 2.7 millió Ft
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"Ezt kóstold meg!" főzőverseny

Meghívó

Apraja−nagyja CSALÁDI NAP ra meghirdetett főzőverseny I.
A Tarcal FC Egyesület
helyezettje Sárossy János a tarcali Református Egyházközség
2014. június 27−én pénteken 18. órától a 6 puttonyos bor−
főgondnoka által főzött Csorba leves− egytálétele.
falu lovagtermében Közgyűlést tart, amelyre tisztelettel
Íme!
meghívja az egyesület tagjait.
CSORBA LEVES
Napirend:
Régi erdélyi étel kb 25−literes bográcshoz
1. Beszámoló az elmúlt félév eredményeiről, az egyesület
Hozzávalók: Azonos mennyiségű vegyes hús kb 6−8−kg bárány, 2*2
helyzetéről és gazdálkodásáról.
kg sertés, marha, bárány, hagyma, zsír, zöldségek: répa gyökér kar−
2. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása.
3. Az új szezonra történő nevezés megbeszélése.
alábé, petrezselyem zöldje, zeller levél, lestyán , zöldbab kb 30 dkg,
4. Kötetlen beszélgetés.
zöldborsó kb 70−80 dkg, savanyú káposzta kb 25−30−dkg ízlés
A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül
szerint, 2−3 babérlevél, tejföl, húsgombóc.
számítok.
Elkészítés: Hagymás zsíron előre megpárolom a sertés és
Soltész Csaba
marhahúst. A bárányt nem kell mert az hamar megfő. Kiveszem a
Elnök sk.
húsokat. Ebben a zsírban megdinsztelem a hús egyharmada
mennyiségű zöldséget. Azután visszateszem a húsokat felengedem
Támop−
vízzel. Hozzá teszem a zöldbabot, zöldborsot, savanyú káposztát,
6.1.2/LHH/11/B
összekötött zöldség leveleket, babérlevelet. Amikor már majdnem
"Egészségfejlesztés
kész, tejföllel ízesítem. Végül a húsgombócokat is belefőzöm.
és életmódváltás a
Jó étvágyat!
tokaji
kistérségben"
Köszönjük, hogy megismerhettük, megízlelhettük e finom, lak−
A Tokaji
tatós ételkülönlegességet!
Egészségfejlesztő
A főzőversenyről tudósításunk a következő lapszámban
Központ Nonprofit
olvasható!
Kft.
KONDICIONÁLÓ TORNA minden héten. szerdán 17.15 óra
Részvétel: INGYENES

Borvidéki borkóstoló másként
A Magyar Szőlő− és Borkultúra Nonprofit Kft. szervezésben
VinAgora Nemzetközi borverseny zajlott négy napon át
Tarcalon, melynek az Andrássy Rezidencia adott otthont
június közepén. E kiemelkedő esemény résztvevői egy délutánt
töltöttek a Borfaluban. Célja aktív pihenés mellett ismerkedés
Tokaj−hegyaljával, boraival, borászokkal. 16 borászat kós−
toltatta nedűit, meglátogatták kiállításainkat, megkóstolták a
Sárga Borház Vendéglő által felkínált kiváló étkeket.
Maximális elismeréssel távoztak, remekül érezték magukat.
Megízlelték Hegyalját!

TARCALI BABABÖRZE
Kedves Kismamák, Anyukák!
Nagy az érdeklődés a bababörzék iránt,
ezért Tarcalon is szervezünk egy börzét!
Itt megvásárolhattok vagy eladhattok
minden babaholmit, amit gyermeketek kinőtt, megunt! Legyen
az ruha, játék, bicaj, etetőszék, autósülés, könyv, stb…
Nyárra való tekintettel nagy ruha vásárt tartunk: lányoknak
nyári ruhák, szoknyák, fiúknak rövid nacik, pólók széles
választékából vásárolhattok!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Asztalfoglalás: Bendik Anita, tati8484@freemail.hu
Asztalfoglalás 500 Ft,
belépés vásárlók részére ingyenes!
Helyszín: Tarcali kultúrház
Időpont: 2014.07.12. 09.00 − 12.00

ÜVEGEZÉS−KÉPKERETEZÉS,
HŐSZIGETELT ÜVEG GYÁRTÁS
Különleges üvegek:
edzett, csiszolt, fazettázott, zuhanykabin üvegek,
asztallapok, üvegajtók TÜKÖRVÁSÁR!!!
−10% árengedmény 2014.06.10 − 2014.06.30−ig
Üvegezők boltja 3900 Szerencs Kossuth tér 4.
(Földhivatal mellett)
Tel: 47/362−241, 30/817−54−28

