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A hónap igéje: "Sok féle szándék van az ember szívében, de
csak az Úr tanácsa valósul meg."
(Péld.19,21)

Tájékoztató

Március − itt a tavasz

Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Márciusban jelennek meg a tavasz hírnökeiként a színes virá−
gok. A februári hóvirágot már elfelejtettük. Most az ibolya, a
nárcisz, a jácint örvendezteti szemünket. Fenn a hegyoldalban a
mandulák fehér ruhái pompáznak. A kertekben barack, őszi−
barack, fehér−rózsaszín virágai csalogatják az üres kaptárt már
nagyon unó méheket. Ha megállunk egy parkban, vagy egy
csendes kertben, egyszerre csak meghalljuk a természet tavaszi
zsongását. Az énekesmadarak a fákról trilláznak, az égen, a
vonulók korai csapatai hangoskodnak. Néhány napos késéssel
Kele, a gólya is köszöntött a fészkéről. Szóval valóban itt a
tavasz. Az a langyos szellővel cirógató, zsongó, lágy
melegségű, verőfényes igazi tavasz. Úgy gondolom, nem bán−
juk, hogy ilyen korán jött. Kell a melegség, a fény, és bújjon a
sötétség! Március idusán a forradalmat megünnepeltük, de még
tart a "tavaszi hadjárat"! Egészen április 6.−ig. Anno 165 évvel
ezelőtt erre a napra éppen az isaszegi diadal tette fel a koronát.
Most is így lesz. A "hadjárat"győztese kormányozhatja tovább
az ország hajóját.
Addig, mint felelősséggel gondolkodó állampolgárnak dön−
tenünk kell. Vannak, akik már döntöttek, tudják, kikre szavaz−
nak. Vannak, akik még kivárnak és mérlegelik az eseményeket.
Mindig vannak, akik másra hagyják, és nem mennek el
szavazni. Általában ők szokták leginkább, és leghangosabban
szidni a végeredményt. Ne feledjék, jó száz évvel ezelőtt a
választó korú lakosság alig 6 %−a szavazhatott − és csak nyíltan!
Ma viszont minden rendű−rangú magyar állampolgár akár
itthon él, akár máshol a világban, szabad akaratából és titkosan
megteheti. A mérleg serpenyőjében sok minden van. Tudnunk,
éreznünk, látnunk kell, mi az értékes, mi az eredményes, mi a
követendő. A plakátok leszaggatása nem szavazás, csak szeme−
telés! Az ellenfélről mindenféle mocskolódó, arrogáns megnyi−
latkozás csak a politikai éretlenségünk tükre. Ha akarunk,
tudjunk kulturáltan vitatkozni. Ha nem akarunk, azt is kulturál−
tan tegyük nyilvánvalóvá. A fülkében egyedül leszünk.
Lelkiismeretünknek kell vezetnie a kezünket, a voksot jelentő
jel elhelyezésénél. Éljünk felelősen a demokratikus választó
jogunkkal! Kérjük egy rövid imában, hogy: "Isten ajándékoz−
zon bölcsességet a választott vezetőinknek, hogy a
szavazatainkkal megerősített hatalommal, alázattal szolgál−
janak bennünket, azaz egész népünket, valamennyi magyar
javára! "Isten áldd meg a magyart… mert Tied az ország, a ha−
talom és a dicsőség!
Március 21−én a 27 hegyaljai település polgármesterei
Tokajban aláírták azt a támogatási szerződést, amely révén
összesen másfél milliárd forint fejlesztési támogatáshoz jutot−
tak az önkormányzatok. Ez az első csomag, a Tokaj−hegyalja
kiemelt gazdasági fejlesztését célzó kormányprogramból. Az
aláíráson jelen voltak: Dr. Mengyi Roland, a Megyei
Közgyűlés Elnöke, országgyűlési képviselő jelölt, és Dr.
Hörcsik Richárd országgyűlési és EP−képviselő, akik mindent
(Folytatás a 2. oldalon)

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. február
5−én rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje Tarcal Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetése első olvasatának megtár−
gyalása volt. A költségvetés első olvasatát a Képviselőtestület meg−
tárgyalta, megállapították, hogy a kellően részletes anyag alapján op−
timistán tekinthetnek előre a 2014−es gazdálkodást illetően, egyúttal
felkérték az illetékeseket, hogy a legközelebbi ülésre véglegesítsék a
2014. évi önkormányzati költségvetést.
A Képviselőtestület a második napirend keretében az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit ál−
lapította meg. A Képviselőtestületnek a saját bevételei összegét, va−
lamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele−
zettségeit − évente − legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig
kell megállapítani, az adósságot keletkeztető ügyletek nagysága
egyetlen évben sem haladhatja meg a saját bevételek 50%−át.
A harmadik napirendi pont a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
volt. Az új szabályzat létrehozására az Önkormányzat fejlesztési ki−
adásainak csökkentése, a közpénzek felhasználása átláthatóságának
és széleskörű, nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, illetve
a közpénzek ésszerű felhasználásának megteremtése érdekében volt
szükség.
A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok napirend keretében
döntött − a Borsodvíz Zrt. megkeresésére − a településen működő,
vagy a közeljövőben működni kívánó gazdasági társasságok részére
meghirdetendő rákötési akcióról.
A képviselők ezek után határoztak a víziközmű díjhoz történő támo−
gatási igény bejelentéséről. A Borsodvíz Zrt. közölte a víz− és csator−
nadíj megállapításához szükséges ráfordítási adatokat, mely alapján
megállapítható, hogy az önkormányzat a támogatási igény benyújtá−
sa feltételeinek megfelel.
A továbbiakban képviselők megtárgyalták a helyi Polgárőr Egyesü−
let beadványát, s döntöttek az önkormányzati Konyha és étterem té−
rítésmentes rendelkezésre bocsátásáról az egyesület jótékonysági
báljára.
Az utolsó napirendi pontban a képviselők tárgyalták a 2014. évi ren−
dezvénytervet, áttekintették a tervezetet, s meghatározták az egyes
rendezvényekhez biztosítható önkormányzati forrás nagyságrendjét.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. február
26−án rendes ülést tartott, melynek első napirendi pontja keretében a
képviselők megtárgyalták a Vizuális Művészetek Kollégiuma nyílt
pályázati felhívását. A pályázat célja olyan kortárs köztéri munkák,
szobrok létrehozása, amelyek az adott település közterein a település
kulturális jelenét erősítik. Előnyben részesülnek azok az alkotások,
amelyek a település számára fontos személyiséget mutatnak be. A
Képviselőtestület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Vizuális
Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra a település
névadója Tarcal Vezér egész alakos bronz szobra elkészítésének tá−
mogatására.
A Képviselőtestület a következő napirendje során az önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletének módosítását tárgyalta meg, a
módosítást az év végi előirányzat változások indokolták.
Az ülés harmadik napirendje Tarcal Község Önkormányzata 2014.
(Folytatás a 2. oldalon)
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évi költségvetésének elfogadása volt. A képviselők a 2014. évi ön−
kormányzati költségvetés tervezetét második alkalommal megtár−
gyalták és egyetlen módosítással elfogadták.
A képviselők a negyedik napirend keretében az önkormányzat 2014.
évi közbeszerzési tervét fogadták el, mivel jogszabály írja elő, hogy
az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31−ig éves összesített közbeszerzési tervet kell
készíteni.
Az ülés következő napirendi pontja a köztemető üzemeltetőjének ki−
választása, Kegyeleti Közszolgáltatásra benyújtott pályázatok elbírá−
lása volt. Határidőben két pályázat érkezett. Az egyik, a jelenlegi
üzemeltető, a Flóra Ambiente Bt. pályázata, amely mindenben meg−
felel a pályázati kiírásnak, míg a másik egy ongai vállalkozó, aki bár
jelenleg is négy településen üzemeltet temetőt, pályázatához a szak−
mai alkalmasságot bizonyító okiratokat nem csatolta, tehát pályáza−
ta nem felelt meg a kiírásnak. Ezek után a Képviselőtestület úgy dön−
tött, hogy az önkormányzati tulajdonú, a Bodrogkeresztúr felé veze−
tő út mellett lévő köztemető üzemeltetésével 2014. március 01−től−
2019. február 28−ig a Flóra Ambiente Bt−t bízza meg.
Az ülés hatodik pontja során a képviselők a Tarcali Közös Önkor−
mányzati Hivatal egy éves működéséről szóló beszámolót vitatták
meg. A Képviselőtestület a részletes írásos beszámolót megismerte,
elfogadta és felkérte a jegyzőt, hogy a továbbiakban is tegyen meg
minden szükséges és lehetséges intézkedést a jó színvonalú hivatali
működés érdekében.
A Képviselőtestület következő napirendje a Tarcali Közös Önkor−
mányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek
és etikai eljárás szabályainak elfogadása volt. A szabályozás elsőd−
leges célja, hogy ösztönözze a közszolgálati jogviszonyban állók fe−
lelősségteljes, szakszerű ügyintézését, az állampolgárok közigazga−
tás iránti bizalmának megerősítését. Annak érdekében, hogy a hiva−
tásetikai szabályozás elérje célját, és a Közös Önkormányzati Hiva−
talban az etikai alapelvek elfogadása és betartása a munkavégzés
minden fázisára kiterjedjen, szükséges, hogy a Képviselőtestület a
köztisztviselők érték rendszeréhez objektív és konkrét alapelveket és
szabályokat határozzon meg.
A nyolcadik napirend keretében a képviselők megválasztották a sza−
vazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat. Településünkön a
csökkenő lakosságszám, s ezzel együtt a választójogosultak számá−
nak csökkenése miatt − a jogszabályi létszámhatároknak megfelelő−
en − az elkövetkezendő országgyűlési, európai parlamenti valamint
helyi önkormányzati választásokon két szavazókör fog működni. A
két szavazókörbe a jogszabálynak megfelelően összesen hat szava−
zatszámláló bizottsági tagot és szükséges számú póttagot kell válasz−
tani. Az indítványok, javaslatok napirend során a jegyző tájékoztat−
ta a Képviselőtestületet az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról megjelent jog−
szabályról, mely alapján Tarcal Község Önkormányzata 2014. már−
cius 6−ig 44 millió forint támogatás iránt nyújthat be igényt. A jog−
szabály szerint a támogatás önkormányzati kötelező feladatot ellátó
épületek, létesítmények felújítására, fejlesztésére, út, híd, járda fel−
újítására, fejlesztésére, karbantartására használható. A Képviselő−
testület döntése alapján Tarcal Község Önkormányzata a Fő u. 61−
63. szám alatti polgármesteri hivatali épület tetőszerkezetének felújí−
tására, illetve a lapos−tetős épület nyeregtetővel történő ellátására 30
M Ft, a belterületi önkormányzati tulajdonú utak felújítására, kar−
bantartására 14 M Ft összegű támogatási kérelmet terjeszt elő.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában
− a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés:
2014. február
− Soltész András és Hegedűs Ildikó
nyíregyházi lakosok február 14−én
− Dr. Mezei Géza Zsolt és Dr. Bűdi Tímea
debreceni lakosok február 22−én
esküdtek egymásnak örök hűséget községünkben.

Gratulálunk!

Születés
2014. február
− Krajczár Richárd Rikárdó
2014.02.19.
Szülei: Balogh Adrienn
Krajczár Richárd
− Lengyel Zsófia
2014.02.21.
Szülei: Boldizsár Dalma
Lengyel Zoltán
Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit
védőnők

Halálesetek
2014. február
− Tóth Ferencné
(sz: Ferencz Ilona, 1940.)
volt Tarcal, Könyves K. u. 87. sz. alatti
lakos, elhunyt január 28−án,
− Czirjáki József Antalné
(sz: Bereznyák Mária, 1952.)
volt Tarcal, Babocsay u. 19. sz. alatti lakos,
elhunyt február 9−én,

Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és
Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Március − itt a tavasz
(Folytatás az első oldalról)
megtettek a program létrejöttéért. Jelentősen hozzájárulva a
térség további fejlődéséhez. E jelentős esemény záró momen−
tumaként Demeter Ervin kormánymegbízott és a Széchenyi
Programiroda vezetője Schulz Gábor ügyvezető kézfogással
pecsételték meg az aláírást, valamennyi településvezetővel.
Tarcal ebben a csomagban 90 millió Forintot kapott. Ebből egy
térfigyelő kamerarendszert építünk ki, megoldjuk az Árpád−köz
vízelvezetését és felújítjuk az útját is. Továbbá teljesen
megújítjuk a temetőben a ravatalozót. Ígéretet kaptunk, hogy
még ebben az évben további fejlesztési lehetőségekhez jutnak
az önkormányzatok. Bizakodással várjuk, és örülünk annak,
hogy ez a hátrányos helyzetű régió kiemelt kormányzati
figyelemben és támogatásban részesül.
A tavasz megújító erejét fogadják be és érezzék jótékony
hatását.
Baracskai László
polgármester

3
Hírek az Idősek Klubjából

FIGYELEM!
EBEK OLTÁSA
KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁS, FÉREGTELENÍTÉS ÉS
CHIPPELÉS
ideje: 2014. április 12. (szombat)
9.00−12.00 óráig
Helye: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal
udvara, Fő u. 63.
Oltásra kerül minden 3 hónaposnál idősebb eb
Az oltás díja és féregtelenítés díja: 4000 Ft/eb
A mikrochip: 4000 Ft/eb Az új oltási könyv:
200 Ft A kiszállás díja: 800 Ft/udvar
A háznál történő oltást ezalatt az idő alatt lehet
bejelenteni. Az oltás alól elvont ebek kiirtásra
kerülnek. Kérem, hogy az eb−oltási kiskönyvet
mindenki hozza magával!
Dr. Liszkai Ferenc

Február hónapban a "Kattints rá Nagyi" országos programon felbuz−
dulva, az Idősek Klubjában is megszerveztük, hogy megtanítsuk a
szépkorúakat a számítógép kezelésére, levélírásra, interneten
böngészésre stb. A három bátor jelentkező Cziba Józsefné Marika néni,
Nagy Istvánné Marika néni és Spitzmüller Istvánné Marika néni volt,
akik ügyesen el is sajátították a számítógépes alapismereteket 12
órában, amelyet Szász Béla nyugdíjas pedagógus tartott. Ezúton is
köszönöm a lelkes oktatást és az aktív részvételt a tanulásban.
Márciusban a Nőnapot ünnepeltük. Szép tartalmas műsorral, virággal
köszöntöttük a klub Hölgytagjait. Ötletes, kreatív ajándékot kapott
mindenki, amelyet Császár Józsefné készített. Takács Józsefné a nők
életét és munkáját méltató saját remekbe szabott írását olvasta fel,
amellyel sikerült könnyeket varázsolni a meghatott ünnepeltek arcára.
Köszönöm odaadó munkájukat.
Szász Béláné
intézményvezető

HÍRDETÉS
KÖSZÖNJÜK!
Tarcalon 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszobás,
Hálás
szívvel
köszönjük
az összegyűjtött kuponokat, mindazoknak,
gázkonvektoros, melléképülettel, kertes családi ház
akik szavazatukkal támogatták az ÁLOMPÁR versenybe való bejutá−
eladó. Tel.: 06−30−547− 4817−es számon lehet.
sunkat.
Köszönettel: Meleg Csilla és Molnár Gergely
Irányár: 2.7 mill. Ft

Tisztelt Tarcali Lakosok!
"AKINEK NEM INGE..."
Mint önkormányzati képviselő és mint a szociális bizottság
elnöke szeretnék néhány gondolatot közölni az érintettekkel.
Konkrétan az átmeneti segély−újabb nevén önkormányzati se−
gély igénylésével, felhasználásával, szükségességével kap−
csolatban vannak meglátásaim.
Egy bizonyos kör rutinszerűen, kéthetenként benyújtja a ké−
relmét segélyre, "mert az jár"…Nem jár, adható!!!
Az önkormányzati segély KRÍZISHELYZETBEN IGÉ−
NYELHETŐ!
Krízishelyzet: létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élet−
helyzetbe került egyén vagy család részére állapítható meg
önkormányzati segély. Nem minősül rendkívüli élethelyzet−
nek a tartósan szerény jövedelmi viszony, illetve a tartósan
szociális segélyen élők helyzete.
Egyesek azt gondolják, jár nekik az átmeneti segély, s ha nem
kapnak, számon kérnek, hangoskodnak, agresszívek. Mindez
jórészt a szociális ügyintézőkön csattan, de egyre többen fel−
keresnek engem is. Sajnos, nagyon kevés pénzzel rendelke−
zünk éves szinten is, s ide a király kincseskamrája is kevés
lenne− így kénytelenek vagyunk az elutasító határozatokat
gyártani.
Általában ugyanazok a nevek szerepelnek a kérelmek listá−
ján, de sajnos vannak olyan emberek is, akik tisztes munka
mellett vagy egy ledolgozott élet után, nyugdíjasként kerül−
nek időnként ténylegesen krízishelyzetbe. Nekik is segíte−
nünk kell.
Az állandóan listán szereplőkről szeretnék néhány gondolatot
közölni. Tisztelet a kivételnek, vagy AKINEK NEM INGE,
NEM VESZI MAGÁRA!...de:
A hónap első hetében kellene egy kicsit átgondoltabban élni
a napokat, hogy a második héttől ne kelljen átmeneti segélyt
igényelni, mert "nem tudom etetni a gyereket, vagy nem tu−

dom a villanyszámlát kifizetni". De a hónap első hetében nem
lehet bemenni a postára, mert mindenki "kapar" ! Nincs is ez−
zel semmi baj, az emberek reménykednek a szerencsében,
szívük joga, 1−2 sorsjegy, lottó erejéig! De amikor ezreket, tí−
zezreket hagy ott valaki− s ennek forrása a szociális segély és
a családi pótlék…az már abnormális. Milyen jól jönne ez a
pénz a családnak a következő hetekben ?!
Van, aki százezres nagyságrendű végszámlájára vár tőlünk
megoldást. Sajnos, ezzel végképp nem tudunk mit kezdeni.
Meg kellene tanítani az embereket az életvitelen változtat−
ni…erről is szó esett a legutóbbi szociális bizottsági ülésen,
miként segíthetnénk ennek a rétegnek az életszemlélet változ−
tatásával, egyáltalán a családi kassza megfontolt kezelésére
való rávezetéssel.
Azt gondolom, a szociális bizottság, a képviselőtestület, egy−
általán az önkormányzat és az állam is megtesz mindent,
hogy javítsa, segítse a szociálisan rászorulók helyzetét, ezer−
nyi segély, támogatás formájában, de ehhez ők is kellenek,
hogy kellő felelősséggel gondolják át a mindennapokat.
Tudom, bizonyos körökben nem lesz népszerű a mondan−
dóm, de nem is a népszerűségre törekszem, csak keresem a
megoldást…egyenlőre csak keresem!
Kissné Fási Nóra
a szociális bizottság elnöke

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község
Önkormányzata Szerkesztőség:
Hatputtonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező Lász−
ló Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,
Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2014. ÁPRILIS 18.
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"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jövőn!"
Széchenyi István e gondolatával köszöntöttem a megjelen−
teket az 1848/49−es forradalom és szabadságharc 166.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megem−
lékezésünkön.
Tarcal lakosai együtt ünnepeltek Dr. Mengyi Roland úrral,
a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnökével, térségünk ország−
gyűlési képviselőjelöltjével. Ünnepi megemlékezés ko−
szorúzással kezdődött az 1848−as emlékműnél. A viharos
szél nem kedvezett szabadtéri programunknak.
Rendezvényünk a "6 Puttonyos Borfaluban" folytatódott.
Ünnepi szónoklatában Dr. Mengyi Roland elnök úr a múlt
eseményeinek felidézése mellett a jelen társadalmi és poli− Köszönet fáradozásukért! Ezek után − a hagyományokhoz híven
tikai helyzetéről is szót ejtett a nagyszámú közönség előtt. − az Esély és Részvétel Kh. Egyesület alkotói pályázatára
Ezt követően a helyi általános iskola 7. osztályos tanulói beérkezett alkotások értékelése és díjkiosztása következett.
valamint énekkara idézte fel a '48−as történéseket.
Képünkön Mengyi Roland elnök úr településünk vezetőivel
Felkészítő tanárok Csoma Zoltánné tanárnő; Kovács Zsolt
közösen helyezték el az emlékezés virágait
tanár úr, valamint Kovács Józsefné tanárnő voltak.

"Nagyi mesélte..."
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület és Tarcal
Község Önkormányzat " Nagyi mesélte"
című közösen kiírt pályázatára tíz gyermek és hat fő
felnőtt juttatta el munkáit. A gyerekek 8 színes
ceruzarajzot és két makettet készítettek. Témájuk a
tarcali mese és mondavilág, valamint egyéb mesék
voltak. A felnőttek 16 pályamunkát juttattak el hoz−
zánk. Hét irodalmi mű, 3 témakörben 18 fotó és 9
képzőművészeti alkotás érkezett.
A munkák értékelésére − Varga Gréta ERKE tagja, −
Adámy Józsefné − amatőr festő, Berecz Ágnes −
egyetemi hallgató, Guth Ferenc − amatőr fotós,
Farkas László − kovács mester− kértük fel.
A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, hisz sokféle
technikával készült munkát kellett összehasonlítani.
A három korcsoportból két−két pályamunkát emeltek
ki és különdíjakat is odaítéltek.
6−10 éves korcsoportban díjazott: Komlóssy Virág 8
éves − Nemez tarsoly, rajz;
Szakos Emma 6 éves − Kedvenc családi mesém,
makett.
10−14 éves korcsoport díjazottjai: Szakos Fanni 14
éves − Tarcali legendák, rajz;
Titkó Eszter 12 éves − Kövesdi kisasszony, rajz.
Felnőtt korcsoport: Leskó Imre − Mesél a múlt − 7
fotó,
Nagyné Sárkány Mónika − Fonalgrafika − Tündérek
könnye (színes fonal)
KÜLÖNDÍJ Titkóné Takács Mónika − Tarcal templo−
mai 4 db grafika
KÜLÖNDÍJ: Andrássyné
Jesztrebszki Klára Élő emlékeim, próza
Gratulálunk!
Valamennyi pályázó emléklapot és ERKE emblémá−
zott pólót kapott ajándékba. A díjazottak értékes
tárgyjutalmat is átvehettek.
Az alkotások kiállításra kerültek a Borfalu
főépületében.
Megtekinthető
április
23−ig
munkanapokon 10−16 óráig.

Tarcali Klapka György Általános iskola tehetséggondozó
műhelyeinek munkájáról

Angol tehetséggondozó műhely
Az angol tehetséggondozó műhely két éve kezdte pályafutását
iskolánkban. Akkor elsőként próbálhatták ki a gyerekek milyen tehet−
séggondozó műhelyben dolgozni, ahol nem csak a tanórai anyagok
elsajátítása, megerősítése a cél. Ekkor a műhelyünk munkáját meg is
mutattuk egy tehetségnap keretében a környező iskoláknak.
Az éven szintén beindult az angol tehetséggondozó műhely 14 tan−
ulóval, akik az 5., 6. és 7. osztályból kerültek ki, tantárgyi teljesít−
mény és szaktanári javaslat alapján. Mivel több osztályból lettek
kiválogatva a gyerekek, ezért az új ismeretek elsajátítása mellett a
közös munka öröme, az új barátságok megkötésének lehetősége is
jelen van a foglalkozásokon. A témát országismeret témakörben
választottam ki, így az eltérő korosztályból kiválasztott gyerekek
tudásszintbeli különbségei nem okoznak gondot, hisz közösen
sajátítjuk el az új ismereteket. Útvonaltervezés, városépítés, térkép
rajzolása, bőröndbe pakolás, repülőn utazás és London
nevezetességei, történelme mind−mind helyet kap majd egy − egy
alkalommal. A foglalkozások jó hangulatban telnek, a gyerekek
szívesen vesznek részt rajtuk.
Németh Melinda
tanárnő, a tehetséggondozó műhely vezetője

Tarcali Hírek
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Somogyi Krisztina − Tokaj−Hegyalja piacszervező,
vidékfejlesztő
− Önéletrajzodból kitűnik, hogy erőteljesen foglalkoztatnak
a környezetbarát, fenntartható gazdálkodás, és a környezet−
tudatos fogyasztói magatartás kérdései. Hogyan működhet−
nek ezek a szemléletváltást igénylő ökológiai vonatkozású
mechanizmusok a gyakorlatban,
amikor az innováció legjobb barátja
a szkepticizmus?
− Ha a szkepticizmus kreatív formájáról
beszélünk, amikor a XXI. századi vá−
sárló valamit megkérdőjelez, fenntar−
tással kezel és nem hisz el azonnal, ak−
kor ez akár jót is jelenthet, hisz akkor
feltételezhetjük, hogy el is gondolkodik
szkepticizmusa tárgyán és van benne
egy hajtóerő, hogy feltevését igazolja
vagy épp annak ellenkezőjéről bizonyosodjon meg. Így születik
a tudatos vásárló, s belőle válik a környezettudatos vásárló, aki
egy−egy termék vagy szolgáltatás megvásárlásakor nemcsak a
saját − anyagi, ízlésbeli, stb. − igényei, érdekei szempontjából
vizsgál meg és választ egy terméket, hanem kicsit körültekin−
tőbb és egy rendszerben gondolkodva felméri, hogy vásárlásá−
nak környezeti, szociális és kulturális összefüggései és hatásai is
vannak. Helyi példával élve, amikor a Tokaj−Hegyalja Piacon
közvetlenül a termelőtől vásárolunk egy mezőzombori, mádi
vagy sárospataki sajtot, ezzel támogatjuk egy helyben gazdálko−
dó család megélhetését, gazdálkodásuk révén saját környeze−
tünk művelésben tartását, rendezettségét, közben pedig a lehető
legtöbbet tudhatjuk meg a termékről közvetlenül a készítőjétől.
A vásárlás során kiépül egy bizalmi kapcsolat a helyi vevők és
termelők között, részesei leszünk egy alkotó, összetartó, szerves
helyi közösségnek, amelynek a megerősödése kulcsfontosságú a
vidék fenntartható fejlődésében.
− A 2012−es indulástól kezdődően folyamatosan részt veszel a
Tokaj−Hegyalja Piac szervezésében. Két év távlatából te−
kintve milyen visszhangra talált ez a kezdeményezés?
− Már az első piac is a vártnál nagyobb sikert aratott, több szá−
zan voltak kíváncsiak a kezdeményezésre, érezhető, szemmel
látható volt a helyiek támogatása, ami nagy örömmel töltött el
bennünket, és egyúttal megerősítette azon szándékunkat, hogy
láthatóvá és elérhetővé kell tennünk a sok−sok kreativitást, kivá−
ló helyi alapanyagokat és nagy mesterségbeli tudást egyesítő he−
lyi kézműves és gasztronómiai termékeket. A mi piacunk nem
csak egy bevásárló hely, hanem egyúttal a találkozások helye is.
"Kézműves" élő zenével, kiállításokkal, filmvetítéssel, divatbe−
mutatóval, lovaglással, dűlőfutással, szőlőhegyi−bringatúrákkal,
piknikkel, borkóstolókkal és hasonló, a borvidék adottságaira
építő kísérőprogramokkal nyújtunk felüdülést a piacozás köz−
ben, ezért aki ellátogat hozzánk, azzal az érzéssel térhet haza,
hogy otthon van Tokaj−Hegyalján.
− Gondoltatok−e már arra, hogy egy−egy piaci napon bemu−
tatkozhatnának térségünk települései (pl.: Tarcal ?) − igaz ez
komoly szervezéssel járna − de ilyenkor az adott település
központi szerepet tölthetne be a rendezvényen, felvonultatva
mindent, amit egyébként is szeretne megmutatni az életéből.
− Kezdetektől megvan a szándék bennünk, hogy a helyi termé−
kek bemutatása mellett minél jobban megismertessük a borvidé−
ket, ahol mesterembereink, termelőink is élnek és dolgoznak, s
ami megihleti és ellátja alapanyaggal őket. Piacról piacra bemu−

tatkozási lehetőséget adunk a helyi hagyományokat ápoló művé−
szeti csoportoknak és alkotóknak, civil szervezeteknek. Alkonyi
László, elismert borszakíró vezetett piaci borkóstolóin dűlősze−
lektált borokon keresztül mutatja be a borvidéki települések sző−
lőhegyeit, a szőlőművelési− és borkészítési hagyományait.
Emellett természetesen szívesen vesszük a települések bemutat−
kozási szándékát is.
− Hazánk egyik legnépszerűbb showmanjétől egyszer volt al−
kalmam megkérdezni, hogy "Sándor, hogyan tudsz mindig
új témákat találni?", mire a válasz az volt, hogy nyitott
szemmel és füllel kell járni. A vidékfejlesztés területén is el−
sősorban új, megvalósítható ötletekre van szükség. Lehet eh−
hez anyagot gyűjteni a helyi lakosok körében?
− A piac szervezésekor mi is nyertünk ötleteket az országszerte
működő helyi termelői piacok − mint a Nagymarosi Piac vagy a
Szimpla Háztáji Piac − sikerét, eleven sokszínűségét látva. A lá−
tottakat, hallottakat adoptáltuk az alapokat jelentő helyi adottsá−
gokra és az azokat alakító, megmozgatni tudó helyi lakosokra.
Azóta a piac hónapról hónapra formálódó, élő közösségé nőtte
ki magát, ahol a résztvevőkkel egymást inspiráljuk. Jó példa er−
re a tavaly augusztusi divatbemutatónk, mely egy
összművészeti megmozdulás volt "Matyódesign kontra úri hím−
zés" címmel. A Bodrog Néptáncegyüttes táncosainak, mint mo−
delleknek a közreműködésével kerültek bemutatásra a nemzet−
közi sikereket elért Matyódesign ruhadarabok és piaci kézműve−
seink hímzett ruhadarabjai, valamint horgolt, gyöngy, filc, bőr
ékszerei, kiegészítői bodrogközi népzenére, tánclépésben felvo−
nultatva.
− The Tokaji Journal' néven 2011−ben elindítottatok férjed−
del egy angol nyelvű elektronikus magazint a Tokaj−
Hegyaljai borvidékről. Megtudhatunk valamit a működésé−
ről?
− A The Tokaji Journal 2011. és 2012. évi egyesített száma je−
lenleg belapozható elektronikus magazin formájában olvasható,
mely a www.thetokajijournal.com címen található linkről érhető
el. 2013−ban férjemnek egyéb elfoglaltságai miatt sajnos nem
jutott ideje a lappal, új cikkek írásával foglalkozni, de 2014−től
új lendületet veszünk: amint a jelenleg átalakítás alatt álló hon−
lapon is olvasható, a lap html−alapú kiadvánnyá átszerkesztése
folyamatban van, így egyben "mobileszköz−barátabb" lesz, illet−
ve a tartalom frissülése folyamatosabbá válik. Egyébként a
Journal−ből vettek át cikket a VinCE Magazin gondozásában
megjelent 2012. évi angol nyelvű Tokaj Guide−ba is, vagyis je−
lent meg már tartalmunk "papíralapon" is
− Úgy tudom, Ti is gyakran kerékpároztok a férjeddel. Mi−
korra várható az − idegenforgalmi szempontokból sem elha−
nyagolható − kerékpárút−hálózat fejlesztése Tokaj vonzás−
körzetében?
− Egy országúti és hegyikerékpárút−hálózat teljes borvidékre
kiterjedő alapos tervezése, megépítése fontos feladat lenne, és ez
remélhetőleg a Tokaj−Hegyalja Programba be is kerül. Azonban
látni kell, hogy ha el is készül egy ilyen komplex hálózat,
önmagában attól nem fog több kerékpáros turista idejönni.
Aktív marketingmunkát, elektronikus felületről letölthető, na−
vigálható térképet, komplex térinformatikai rendszert kell mögé
tenni. A borban egyedülállóak vagyunk, azonban Hegyalja csak
akkor versenyezhet kerékpáros közönségért, ha minden elvárás−
nak megfelelő kerékpárturisztikai rendszert és szolgáltatási hát−
teret tud létrehozni.
Erdélyi István

Tarcali Hírek
ÁPRILISI ÜNNEPEK, JELES NAPOK
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja. Munkára nem al−
kalmas, mert a néphit szerint nem lesz eredményes.
Április 04. Juhász Gyula születésnapja 1883
Kőrösi Csoma Sándor születésnapja 1784.
Április 05. Örkény István születésnapja 1912.
Április 7.: Egészségügyi világnap. A világszervezet célja a
nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása,
továbbá tevékeny részvétel a környezetvédelemben.
Április 11.: A költészet napja. 1964 óta
József Attila születésnapja 1905
Április 12.: A Muhi csata napja 1241. Muhi mellett ütközött
meg IV. Béla magyar király az országra támadó hatalmas tatár
erőkkel.
Április 14. Tóth Árpád születésnapja 1886.
Április 18.: Műemlékvédelmi nap
Április 20.: Húsvét vasárnap. A kereszténység legnagyobb
ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli. A húsvéti szertartásokhoz
kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást,
kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt
tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy
jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját
a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés
reményében. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézus−
keresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A
Zöldág−járás szép szokása tipikus tavaszi, a természet
megújhodását ünneplő énekes játék. Bizonyos vidékeken
szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni,
hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma.
Április 21.: Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás
napja. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja
ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (köl−
nivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai
eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, e−
szerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő,
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy
lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel, vödörből locsolták
le a lányokat, sőt egyes vidékeken a patakban megfürösztötték
őket.
Április 22.: A Föld napja. A föld napja elnevezésű világ−
méretű környezetvédelmi akciónapot Magyarországon 1990
óta szervezik meg.
Holocaust világnap. Az un. Jom Hásoá, a pusztítás gyásznapja
Izraelben. Szerte a világon a kegyetlen fájdalom napja.
Április 23.: A könyv napja Magyarországon. A nap célja, hogy
felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a
könyvek forgatására.
Április 24.: A Magyar Rendőrség napja.
Szent György vértanú napja. A tavasz kezdetét a népha−
gyomány e naptól számítja. A pásztorok szegődésének és a az
állatok kihajtásának napja.
Április 29.: A táncművészet világnapja.

Csak 1%!
Kérem, támogassák a kutyaotthont adójuk 1 %−nak felaján−
lásával. A településről számos kutyust mentettek már meg,
fogadtak be. Mandulás−hegyi Kutyaotthon Sárospatak
Adószám: 18427974−1−05
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az április hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Április 10. Zsolt
Április 12. Gyula
Április 14. Tibor
Április 18. Andrea
Április 23. Béla
Április 27. Zita
Április 29. Péter

Programok − rendezvények −
események
Tarcal
március 22− április 23−ig
Hornyák Pál − Nagy István Közös Tárlata.
Helye: Tarcal − Borfalu. Nyitva: h−p.: 8−16 óráig; sz: 14−
18 óráig
április 1. 10−12 óra ZHK fogadóóra
Helye: Tarcal − Borfalu
április 4. 15−17 óráig Kreatív Klub
Készülődés a húsvétra −Tojásfa előkészítés
április 7. 14., 28. 14 óra Díszítőművészeti kör foglalkozá−
sai. Helye: Községi Könyvtár
április 10. 9−13 óráig Egészségfejlesztési Iroda programja
"ÉLETMÓDBAN AZ EGÉSZSÉG"
Lakossági szűrővizsgálat. Részvétel ingyenes!
Helye: Tarcal − Borfalu
14−15 óráig Egészségfejlesztési Iroda programja
Dr. Szentesi Szabolcs érsebész előadása, konzultáció
Helye: Tarcal − Borfalu
április 11. 14−17 óráig ÜNNEPVÁRÓ − HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ
Helye: Tarcal − Borfalu Rákóczi u. 4.
Ajándékok, ablak és ajtó díszek készítése, tojás festés és
díszítés. Húsvéti ételek készítése, kóstolása. Receptek
cseréje. Tojásfa díszítés előkészítése!
Segítünk, hogy szebb legyen a húsvétod!
(A tojásfestéshez, díszítéshez kérjük hozz kifújt v. főtt tojást.)

április 16. 10 −16 óra TOJÁSFA DÍSZÍTÉS
Helye: Agora park (ABC melletti tér)
Aki felszeretné tenni az általa készített v. felajánlott hímes
tojást, legkésőbb ebben az időszakban hozza el azokat!
KÖSZÖNJÜK!
április 25. 15−17 óráig Kreatív Klub
Készülődés anyák napjára
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Tisztelt Lakosság!
TÁMOP−6.1.2/LHH/11−B−2012−0022
"Egészségfejlesztés és életmódváltás a tokaji kistérségben"
A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.,

"ÉLETMÓDBAN AZ EGÉSZSÉG"
címmel programsorozatot indít, melynek keretében

LAKOSSÁGI SZŰRŐVIZSGÁLAT−ot szervez,
2014. április 10−én 9.00−13.00
TARCAL községben.
A szűrővizsgálatokon való részvétel ingyenes!

IGÉNYBE VEHETŐ SZŰRÉSEK:
Általános bőrgyógyászati és Melanoma szűrés, Hasi
Ultrahang vizsgálat, Látásvizsgálat (computeres,
hagyományos), Vérnyomás,vércukorszint, kilégzett CO
mérés, BMI meghatározás, Egészséges ételek − kóstolása,
Dietetikus tanácsadás, Mozgás tanácsadás, Gerinctorna
Dr. Réz Ildikó − radiológus előadása:
Emlőrák−szűrés jelentősége címmel 12.00
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szűrővizsgálat helyszíne:
TARCAL Borfalu Rákóczi u. 4.
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
2014. április 5. (szombat)
A lelkigyakorlatot vezeti:
FŐTISZTELENDŐ
BALOG GYULA
Miskolc − újdiósgyőri plébános atya.
A lelkigyakorlat programja:
14.00 gyónási lehetőség
15.00 szentmise
A szentmise keretében lelkigyakorlatos
elmélkedés lesz.
Mindenkit szeretettel vár és áldott nagyböjti
készületet kíván
a Tarcali Római Katolikus Egyházközség.

HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
2014.
április 13. Virágvasárnap: 11.30
április 17. Nagycsütörtök: 16.00
április 18. Nagypéntek: 16.00
április 19. Nagyszombat: 16.00
április 20. Húsvétvasárnap
− 7.00: Ételmegáldás
− 11.30: Szentmise
április 21. Húsvéthétfő: 1130
Mindenkit szeretettel vár és áldott Húsvétot kíván
a Tarcali Római Katolikus Egyházközség!

SPORT
Véget ért a felkészülés, jöhet a rajt!
Néhány edzőmérkőzéssel kiegészítve a felkészülés
megtörtént. Sajnos a felnőtt csapat keretében több meccsen is
sok volt a hiányzó, ez akadályozta a felkészülést. Az U−19 −
es csapat bő keretéből több játékos is lehetőséget kapott a fel−
nőtt csapatban. Tervünk, hogy tavasszal kialakuljon végre
egy fix keret. Ehhez természetesen az kell: ne legyen elván−
dorlás és minden leigazolt játékos rendszeresen és becsülete−
sen jöjjön a meccsekre. Nagyon fontos dolog az edzéslátoga−
tottság is. Minél nagyobb számban résztvegyenek a keret tag−
jai. Ez csak rajtuk múlik.
A TAO pályázat tárgyi eszköz beszerzésében megérkezett
egy nagy teljesítményű mosó és szárítógép. Folyamatosan
kapjuk a felszereléseket is. Például mezek, sportszárak,
megkülönböztető mellények, bóják, egyen melegítők, sport−
táskák, stoplis és műfüves cipők és nem utolsósorban a sport−
dzsekik. Ezek mind feliratozva és címerrel vannak ellátva.
Várunk még egyéb felszereléseket pl: kapu hálókat, lab−
dákat, diagnosztikai táskát a benne lévő elsősegély és egyéb
felszerelésekkel.
FELHÍVÁS!
Azon helyi vállalkozók segítségét kérjük, akik rendelkeznek
kisbusszal és az idegenbeli mérkőzésekre való utazásban,
illetve a játékosok szállításában segítséget tudnak nyújtani. A
mérkőzések döntően vasárnap vannak (egy−két meccs szom−
baton). Ez jelenleg nagy gondot jelent csapatunknak!
Kérjük támogassák adójuk 1%−ával egyesületünket. A Tarcal
FC adószáma: 18413517−1−05
A TAVASZI SORSOLÁS:
03.22. 15.00 Tiszaladány−Tarcal
03.30. 15.00 Tarcal−Hercegkút
04.06. 16.30 Bodrogolaszi−Tarcal
04.20. 17.00 Tarcal−Hidasnémeti
04.27. 17.00 Alsóberecki−Tarcal
05.01. 17.00 Tarcal−Makkoshotyka
05.04. 17.00 Erdőhorváti−Tarcal
05.10. 17.00 Nagyrozvágy−Tarcal (Ricsén lesz megrendezve)
05.17. 17.00 Ricse−Tarcal
05.25. 17.00 Tarcal−Felső−Hegyköz Füzérkomlós
06.01. 17.00 Füzér−Tarcal (Pálházán lesz megrendezve)
06.08. 17.00 Tarcal−Kovácsvágás

Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba elnök

Felszerelésekkel
és eszközökkel
gyarapodott a
Tarcal FC

