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Kedves Tarcaliak!

A 2014. évi Önkormányzati válasz−
tások eredményeként, a szavazók
többségének bizalmából Tarcal
község polgármestere lettem. Ez−
úton is szeretnék köszönetet mon−
dani mindazoknak, akik szavaza−
tukkal megtiszteltek, programomat
támogatják.
Tisztelettel megköszönöm Baracs−
kai László polgármester úrnak és a
volt képviselő testületnek a nyolc
éves közös munkát, amelynek ered−
ményeként sokat szépült és fejlő−
dött községünk.
Külön köszönöm a választási bi−
zottság munkáját és gratulálok a
mandátumot szerzett képviselők−
nek.
Azok a képviselő jelöltek, akik nem
kerültek be a testületbe, remélem
továbbra is lelkesek és tettre készek
lesznek községünk javára úgy, mint
a kampány idején.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a
képviselő testület − azon belül én
magam is − jó kapcsolatot alakít−
sunk ki községünk valamennyi la−
kójával. A sikeres együttműködés−
hez viszont szükség van az Önök
kezdeményezőkészségére, javasla−
taira, ötleteire és kritikáira is.
A közös munkához sok sikert, kitar−
tást és jó egészséget kívánok mind−
nyájunknak.
Folytassuk együtt Tarcalért!
Üdvözlettel:
Butta László
polgármester

Tájékoztató Tarcal Községi
VÁLASZTOTTUNK
önkormányzat
Kedves Tarcali Emberek!
Képviselőtestületének
munkájáról
Első gondolatként szeretném megköszönni a
Tarcal Község Önkormányzatának
Képvi−selőtestülete 2014. szeptem−
ber 10−én rendkívüli testületi ülést
tartott. Az első napirendi pont kere−
tében a képviselők az önkormányzat
I. féléves gazdálkodásáról szóló tá−
jékoztatót tárgyalták meg. A polgár−
mester az írásos előterjesztéshez fű−
zött rövid szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy az önkormányzati
bevételi és kiadási előirányzatok tel−
jesülése féléves szinten időarányos
volt, finanszírozási nehézség a be−
tervezett feladatok végrehajtását il−
letően nem merült fel, az önkor−
mányzat megfelelő tartalékkal ren−
delkezik.
Az ülés második napirendi pontja a
Kikelet Napközi otthonos Óvoda és
Bölcsőde, Konyha és Étkezde be−
számolója volt a 2013/2014−es ne−
velési évről, illetve a 2014/2015−ös
nevelési évre történő felkészülésről.
A Képviselőtestület a beszámolót
megtárgyalta, elfogadta, s megelé−
gedéssel állapította meg, hogy az
Óvoda és bölcsőde, Konyha és ét−
kezde jó munkát végez, a település
legkisebb lakói jó kezekben vannak,
az intézményben folyó tevékenysé−
gek jó színvonalúak.
Az indítványok, javaslatok között a
polgármester tájékoztatta a Képvise−
lőtestület tagjait a Borkirálynő Fesz−
tivál előkészületeiről, a folyamatban
lévő fejlesztésekről, a jegyző pedig
a helyi önkormányzati választások
aktualitásairól.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képvi−selőtestülete 2014. szeptem−
ber 25−én rendes ülést tartott, mely−
nek első napirendje keretében a kép−
viselők a Helyi Építési Szabályzat−
ról és Szabályozási Tervről szóló
önkormányzati rendeletet módosí−
tották. A módosítás az
(Folytatás a 2. oldalon)

szavazatokat, amikkel bizalmat kaptam települé−
si képviselőként a következő 5 évre. 448 ember,
a szavazók közel 50 százaléka értékelte az eddigi
munkámat. Kíváncsi lennék az otthon maradottak
véleményére is, hiszen kevesen− a szavazásra jo−
gosult 2300 emberből mindössze 990−en járultak
az urnákhoz.
Új polgármesterből − új testületből áll össze a
következő önkormányzat.
A feladat nem lesz egyszerű, hiszen a választási
eredményeket látva úgy tűnik, kevés volt az elő−
ző testület teljesítése.
Pedig a "léc magasra van rakva"! − minden szem−
pontból. A környékünkön sehol ennyi fejlesz−
tés, beruházás nem történt, az elmúlt 8 évben,
mint Tarcalon. Megújultak, korszerűvé váltak az
intézmények, kisvárosi jellegű lett Tarcal arcula−
ta. Az előző testület igyekezett a szociális ollót a
legszélesebbre tárni. Minden lehetőséget megke−
restünk, hogy a gyermekektől az idős emberekig
minél többen bele férjenek a támogatott körbe.
A kulturális programok igényesek és folyamato−
sak voltak − de ezt csak az tapasztalta, aki eljött,
megnézte, meghallgatta.
Igazából egy jól működő jól gazdálkodó felelő−
sen gondolkodó önkormányzat voltunk Baracs−
kai Lászlóval az élünkön. Persze, történtek oly−
kor rossz döntések, de csak az nem hibázik, aki
nem tesz semmit! Voltak vitáink, kisebbek is −
nagyobbak is, de sikerült mindig pontot tenni a
végére. Nem kérdőjel vagy felkiáltójel maradt.
Azt gondolom, itt, mindannyiunk nevében kell
megköszönni és elismerni az elmúlt évek becsü−
letes munkáját, amit Tarcalért, az itt élő embere−
kért tett.
Köszönjük, Polgármester Úr, köszönjük Baracs−
kai László! Egyúttal kívánok az új polgármes−
ternek, Butta Lászlónak és az új képviselőtestü−
letnek hasonlóan eredményes éveket, bölcs, elő−
relátó − mindig az itt élők érdekében hozott meg−
fontolt döntéseket!
Üdvözlettel:
Kissné Fási Nóra
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Tarcali Hírek
Tájékoztató Tarcal Községi önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

ANYAKÖNYVI HÍREK

"Áldó Krisztus" szobor felállítása miatt volt szükséges.
A Képviselőtestület második napirendi pontja a BURSA HUN−
GARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás, illetve pályázat kiírása volt. A pályázati rendszerhez
több éve csatlakozott az önkormányzat, a támogatás szociális alapú.
A Képviselőtestület következő napirendje közbeszerzési pályázat
kiírása volt a ravatalozó felújításának kivitelezésére. A Keresztúri
úton található köztemetőben lévő ravatalozó felújítására és átépíté−
sére vonatkozó közbeszerzési kiírást megtárgyalta, megismerte és
jóváhagyta. A Képviselőtestület ajánlattételre négy vállalkozást
kért fel.
Az ülés negyedik napirendi pontja során a képviselők megtárgyal−
ták egyes a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Tarcal
településen található közutak, térítésmentes önkormányzati tulaj−
donba vételét. A jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az
elmúlt néhány hétben több probléma miatt is megkeresték a Malom
utcai út kezelőjét, akik elmondták, hogy a legjobb megoldás az út
kezelői jogának, tulajdonjogának megváltoztatása, önkormányzati
tulajdonba kerülése lenne, mert ők az út felújítására, karbantartás−
ára az elkövetkező években biztos nem rendelkeznek majd szabad
forrásokkal, ugyanakkor az önkormányzat a későbbiekben pályáz−
hat a munkálatokra. Ezek után a képviselők határoztak a kérelem
beterjesztéséről.
Az indítványok, javaslatok között a képviselők döntöttek az önkor−
mányzat szociális rendeletének beiskolázási segélyre vonatkozó
rendelkezéseinek módosításáról. A módosításra azért volt szükség,
mert a hatályos szabályok alapján az idén nem lehetet volna a beis−
kolázási segélyt megállapítani.
A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a Kos−
suth utcai pincebeszakadás helyreállítási munkálataira megérkeztek
a kivitelezői ajánlatok. Az ajánlatok megtárgyalása után a Képvi−
selőtestület úgy határozott, hogy a pilisvörösvári székhelyű
GEOSZOLG Kft−t bízzák meg a veszély−elhárítási munkálatok el−
végzésével.
A napirend keretében a képviselők döntöttek egy tokaji lakos ingat−
lan vételi ajánlatáról.
A polgármester ismertette a ZHK Kft. engedményezési szerződés
megkötésére vonatkozó megkeresését. A megkeresés szerint a szol−
gáltató a Tarcal Községből be nem szedett 2014. első és második
negyedévi díjat engedményezné az önkormányzatnak, az önkor−
mányzat ezt a díjat a szerződés megkötését követően átutalná a szol−
gáltatónak, s az önkormányzat ezt követően megpróbálja a saját ré−
szére beszedni az engedményezett díjtartozást. A Képviselőtestület
megvizsgálta és megtárgyalta az engedményezési szerződés
(Folytatás a 3. oldalon)

2014. augusztus hónapban
született:
Algács Ferenc 2014. 09. 03.
Szülei: Algács Bianka, Mata Ferenc
Balázs Vivien 2014. 09. 19.
Szülei: Szegedi Mónika, Balázs András

Köszönetnyilvánítások
Köszönetemet fejezem ki azok részére, akik testvérem
Nagy Béla temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, osz−
toztak fájdalmamban.
Mihálszkiné Nagy Ilona
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édes−
anyánk, Szűcs Istvánné temetésén megjelentek, sírjára a
részvét virágait helyzeték és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Születés

Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit Védőnők

Házasságkötés:
2014. szeptember
− Putnoki−Nagy Iván és Rudolf Petra
szeptember 6−án,
− Nagy András György és Fülöp Nóra nyíregyházi
lakosok szeptember 13−án
kötöttek házasságot községünkbe.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halálozás
2014. augusztus − szeptember
− Sárosi Lajos (szül.: 1931. )
volt Tarcal, Petőfi u. 15.sz. alatti lakos, elhunyt
augusztus 16−án,
− Blahota Sándor (szül.: 1941.)
volt Tarcal Móricz Zs. u. 10. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 2−án,
− Bajusz Ferenc (szül.: 1930.)
volt Tarcal Árpád u. 19. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 4−én,
− Kiss János (szül: 1935.)
volt Tarcal Babocsay u. 24. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 10−én,
− Lefner Ferenc (szül.: 1945.)
volt Tarcal, Kossuth u. 17. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 15−én,
− Nyakó József (szül.: 1959.)
volt Tarcal Botond u. 5. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 22−én,
− Antóni Imre (szül.: 1929.)
volt Tarcal Keresztúri u. 7. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 25−én,
− Berényi Ferencné (sz: Fazekas Erzsébet)
volt Tarcal Ifjúsági ltp. 9/3. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 25−én,
− Szűcs Istvánné (szül.: Zsargó Katalin, 1932.)
volt Tarcal Nagy B. u. 1. sz. alatti lakos, elhunyt
szeptember 26−án.
Részvétünk a gyászoló családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Tájékoztató
Tarcal Községi önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás a 2. oldalról)
részleteit és az engedményezési szerződés meg−
kötésére vonatkozó megkeresést visszautasítot−
ta. A napirend során a jegyző tájékoztatta a Kép−
viselőtestület tagjait, arról, hogy elfogadta a
Belügyminiszter a szociális célú tüzelőanyag tá−
mogatásról szóló rendeletet, mely szerint az ön−
kormányzatok, 2014. október 6−ig nyújthatnak
be erre vonatkozó pályázatot, és javasolta, hogy
a támogatási igényre nyújtsák be a pályázatot. A
képviselők a javaslattal egyet értettek.
A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestület
tagjait a 38. sz. főközlekedési úttal és a meg−
növekedett forgalommal kapcsolatban megtar−
tott egyeztető tárgyalásról. A tárgyaláson beje−
lentették, hogy jó esély van a 38. sz. főútnak 37.
sz. fő úttól a Tokaji Tisza−hídig tartó szakaszá−
nak teljes felújítására, 2015. második negyedév
végéig.
A polgármester tájékoztatója után a képviselő−
testület átvonult a 6 puttonyos borfaluba, ahol
az ülés közmeghallgatással folytatódott.
A polgármester a közmeghallgatás kezdetén is−
mertette a képviselőtestület elmúlt 4 éves tevé−
kenységéről szóló beszámolót, mely a jegyző−
könyv mellékletét képezi, majd lakossági hoz−
zászólások hangzottak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formá−
ban − a Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

HIRDETMÉNY
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor−
mányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulója kiírásra került.
A pályázat benyújtásához szükséges a
tájékoztató a Tarcali Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán szerezhető be.
A benyújtási határidő:
2014. november 07.
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

Tarcali Hírek
Életmentőket ajándékoztak meg

A többszörös véradókat köszöntöttük október 6−án. Szépen terített asztal,
sok−sok értékes ajándék várta a 10−20−30−40 szeres véradókat. 57 fő tarcali
lakos segített többször is vérével a betegeken. Felbecsülhetetlen
adományuk értéke! Minden kedves szó, ajándék csak jelképes értékű e
cselekedetért.
Ilosvainé Piroska helyi vöröskeresztes aktivista köszöntötte a megjelen−
teket, majd a területi képviselő Hornyik Katalin köszönte meg az áldozatos
segítséget. Baracskai László polgármester úr elismerő szavait követően az
önkormányzat által biztosított finom vacsorára invitálta a jelenlévőket az
ajándékok átadása után.
Én egy verssel köszöntöttem mindenkit és köszöntem meg a jelenlévők
áldozatkészségét.
Ajándékok átadása következett. Gyönyörű hófehér hollóházi porcelán
használati eszközöket kaptak a jutalmazottak, mellé finom borokat is átve−
hettek. Természetesen "A mézédes források földjén" polgármester úr
finom borral kedveskedett Katalinnak és munkatársának. Köszönjük az
adományokat − italokat, bort − és a finom vacsorát.
Mély tisztelet és hála a Véradóknak!
10−szeres véradók
Antóni Tiborné, Balling Péter, Balogh László, Farkas Istvánné, Hockné
Varga Anita, Hornyák Gergő, Iván Zsolt, Kincses János, Kosárkó
Lászlóné, Lechner József, Lukács Attila, Lukács Zsuzsanna, Majoros
László, Nógrádi László, Páll János, Sipos András, Somos László, Szabó
József, Szabó György, Szabó János (Prügyi út), Szabó János (Szondi út),
Szilvási Zoltán, Szívós Nándorné, Takács László, Tóth László, Varga
Sándor, Varsás Sándor, Zajácz Jánosné, Zajácz Sándor, Zsiros Kálmán
20−szoros véradók
Csáti Géza, Gálné Kovács Katalin, Jesztrebszky Károly, Kajtár Orsolya
Ilona, Kertész Ferenc, Lakatosné Bánóczki Katalin, Szatmári Ferenc,
Szikora László, Szopkó Tibor, Sztrikó Ágnes, Soltész Lászlóné , Takács
Bertalan, Tóth Gábor, Vizkeletiné Kecskés Zsuzsanna, Zilahi Edina,
Ádámné Kovács Erzsébet
30−szoros
Bánóczki Mihályné, Komáromi Dániel, Nagy László Sándor, Urbán
János, Urbán Mária,Varga Sándor
40−szeres véradók Kosárkó Lajos (a többiek az alábbi képeken)

Bartha Sándor

Hornyák László

Iván János

Toplenszki Barnabásné

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szer−
kesztőség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.:
47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda
Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező László
Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Mis−
kolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2014. NOVEMBER 20.
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Tarcali Hírek
Immáron a tizedik

A Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alkotók
Internetes Társulása tagjai szeptemberben öt napot töltöt−
tek Tarcalon. X. jubileumi tábor az eddigiekhez hasonló
programokkal zajlott. A délelőttök műhelymunkával tel−
tek. Meghallgatták egymás alkotásait, pályázatokra
beküldött munkákat, s összeállították a műsorokban
elhangzó verseket, prózákat, komolyabb és könnyedebb
dallamokkal fűszerezve. Kiállítást szerveztek saját
alkotásaikból a Borfaluban. A református templom adott
helyet az irodalmi estnek, melyen az írók költők
mutatkoztak be. Idén is meglátogatták az bodrogkisfaludi
Idősek Otthona lakóit, ahol nagy szeretettel és sok szép
verssel, énekkel várták a vendégeket. A búcsúest ha−
gyományosan Kovács Kálmán pincéjében volt, ahol
finom csülökvacsora mellett értékelték a heti munkát,
nótázgattak, verseltek a táborlakók. A hazautazás előtti
este régi tábori élmélnyek felidézése közben az első tábor
alkalmával készült koszorú is előkerült Leskó Imre
táborvezető jóvoltából, melyet színes szalagok díszítet−
tek. A tizedik alkalom apropóján az idei tábor lakói
nevükkel
ékesített
szalagot
kötöttek
rá,
emlékül.Tartalmas szép hét végén bizony nehéz volt a
DA
búcsúzás.

Csendélet közelről
Október második hétvégéjén megnyitottuk Kovács Anikó
képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítást Tarcalon. Akril
képek, akvarellek, fotógrafikák mellett saját készítésű ék−
szerek és bizsuk is láthatóak az egy hónapig nyitva tartó tár−
laton.
Az alkotóról: Diplomáit földrajz − rajz szakon a Bessenyei
György Tanárképző Főiskolán Nyíregyházán, művelődés−
szervezőit a Eszterházy Károly Főiskolán Egerben szerezte.
Már 14 egyéni illetve csoportos kiállítása volt Budapesttől
Nagykaposon /Szlovákia/ át Németországig.
Jelenleg a Nemzeti Művelődési Intézet B.A.Z. megyei iroda
igazgatójaként dolgozik. Munkája mellett kevés idő jut az
alkotásra. Az ékszerkészítés nyugtatja, a festés méginkább.
Így ír az alkotó a kiállított munkáiról:
"Az egyszerű dolgokat sokszor jelentéktelennek tartjuk.
Nem vesszük észre az apró részleteket, pedig elég egy kis
rend, vagy rendetlenség az asztalon. Én az ezekben rejlő
izgalmakat keresem. Egyszerre vagyok antik és modern,
zajos és csendes, rendes és rendetlen."
DA

Felfedezők a könyvtárban
A tarcali Kikelet Napköziotthonos Óvoda Méhecske láto−
gatást tett a Községi Könyvtárban Hajduné Volf Krisztina és
Kovács Tiborné óvónők valamint Nyakóné Kata gondozónő
kíséretében. Nagyon érdeklődőek, tájékozottak és
fegyelmezettek voltak. Megismerték a könyvek elhelyezését,
rácsodálkoztak a sok−sok könyvre. Megtudták a rend hogyan
alakul ki. Elmondtam, hogyan is kell beiratkozni a könyvtár−
ba. Milyen személyes adatokat illik ismerni és tudni saját
magukról illetve a csoportról. A második látogatás alkalmá−
val be is iratkoztak.
Ezt követően a gyerekkuckóból állatokról szóló könyveket
választottak nézegetésre. Kriszta óvónéni pedig az állatkertbe
készülődés okán vadállatok leírását tartalmazó köteteket
választott, melyet ki is kölcsönöztek.
A Fecske csoport is visszajáró vendég a könyvtárban.
Kosárkóné Ági néni és Szívós Józsefné óvónők kíséretében
ők már korábban megismerkedtek a könyvtárral, rendszere−
sen kölcsönöznek is. Ők is kirándulni készülődtek, s ehhez
vittek egy−két "állatosat". Persze a harcosokat, fegyvereket
ábrázoló, leíró könyv se maradhatott a polcon. Ezeket a
könyveket is szeretik forgatni.
Remélem hamarosan visszatérnek, hisz lassan letelik az a
bizonyos mesebeli 3 hét.

Szöveg ás fotók: DA

Tarcali Hírek

5

“A mese az kell!”

Köszönet támogatóinknak!

A népmese napja alkalmából "A mese az kell!" címmel mesemondó versenyt
szerveztem. Benedek Elek születésnapján 14 óvodás és általános iskolás gyermek
mondta el kedvenc meséjét. A 3−4. oszályosoknak kötelező mesét is kellett mondani,
mely a Benedek Elek: A tarcali vásár című története volt. Volt, aki szép népi
öltözetben mondta el a mesét, volt aki bábok segítségével mesélt. A szakértő zsűri −
Kissné Pataky Lívia nyugalmazott igazgató, Guth Ferencné Erzsike nyugalmazott
óvodavezető és Kovács Anikó a Nemzeti Művelődési Intézet B.A.Z. Megyei igazgató−
ja − nagy élvezettel hallgatták a gyerekeket. Az értékelés alatt a versenyzőket
megvendégeltük, ezt követően megtekintették Bartók Andrásné Gyöngyvér többszörös
nemzetközi díjjal rendelkező fotóművész munkáiból összeállított tárlatot.
A zsűri elnöke − Kovács Anikó − ismertette döntésüket. Valamennyi gyermek
ajándékkal térhetett haza: emléklap, édesség, névre szóló könyvjelző, Tarcal öröksége−
Tarcal jövője c. könyv /ERKE/ és NMI kitűző v. hűtőmágnes volt az ajándék táska tar−
talma. A legjobbak ezeken kívül értékes könyveket, oklevelet, méz−csomagot kaptak
ügyességükért, a szép mesemondásért. Az első helyezettek pedig a legjobbnak járó − a
verseny emblémáját mintázó− üvegfestéssel készült egyedi faliképet kaptak emlékül,
mely Adámy Józsefné munkája. Mindenki mosolyogva, elégedetten és sok szép élmén−
nyel tért haza. Hangulatos, szép délutánunk volt!
Díjazottak
I. korcsoport − Óvodások
1. Smajda Blanka Bianka; 2. Szabó Lilla 3. Mészáros Gergő és Keresztes Márton
II. korcsoport − 1−2. osztály
1. Zsíros Viktória; 2. Szerencsés József; 3. Hajdu Szonja Sára
III. korcsoport − 3−4. osztály
1. Varga Petra; 2. Homovics Fanni; 3. Oláh Renáta
Az óvoda különdíját Hajdu Larissza Bianka vehette át. Az iskolások közül a
legkiemelkedőbb szereplésével Varga Petra érdemelte ki a különdíjat.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek egyaránt!
DA Fotó: Fehér Csilla

Varga Méhészet
Szita Nyomda
(Kissné Fási Nóra,
Kiss György)
Szadai György
Fehér Csilla

Varga Petra

Bagaméri vendégek
2014. október 18−án vendégül láttuk a Tarcali Klapka György Álta−
lános iskolában a Bagamér−Kokad Általános Iskola és Alapfokú Mű−
vészeti Iskola 40 fős tantestületét. Iskolánkat Kovácsné Éles Ilona,
Kiss−Tóthné Bolló Nóra és Kovács Zsolt képviselte. Történetünk és
projektjeink rövid bemutatása után vendégeink körbenézhettek a tan−
termekben, megismerhették az itt folyó munkát. A találkozás során
megoszthattuk tapasztalatainkat az Integrációs felkészítő program
gyakorlatával, dokumentációjával kapcsolatban. A szívélyes fogad−
tatásnak köszönhetően mi is meghívást kaptunk Bagamérre. Nagyon
örülünk, hogy iskolánk jó híre ilyen messzire is eljut.
Kovácsné Éles Ilona
tanító

Smajda Blanka Bianka

Zsíros Viktória
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mesterseg.tarcal@gmail.com
"Minden ember egy másik csillag. Sőt, egy másik
naprendszer. Nincs olyan csillagközi utazás, amellyel
fölfedezhetnéd a másik embert. Érezni a bőrével, hallani
a fülével, nézni a szemével lehetetlen, mert ő egészen mást
érez, hall és lát, mint te. Minden más benne. Hiába a
barátod. Hiába a szerelmed." (Müller Péter)

Ladányi Mariann

− Zemlényi Péter

(furulya− és szolfézstanár)
(villamosmérnök)
− Kedves Mariann és Péter! Nagyon örülök, hogy rátok talál−
tam, mert már az első találkozásunk, beszélgetésünk során
kiderült, hogy mindkettőtök életében nagyon fontos szerepet
tölt be az önerőből építkező tenni akarás, a hivatástudat és a
kínálkozó lehetőségek megragadása. Sokak véleménye
szerint a lehetőségekkel csak az a baj, hogy sokkal nagyobb−
nak látszanak, amikor mennek, mint amikor jönnek, pedig
épp akkor kell őket észrevenni, amikor jönnek. Melyek voltak
azok a lehetőségek, amelyek leginkább meghatározták eddigi
életpályátok alakulását?
− Mariann: A legelső és legfontosabb
"lehetőség" a szüleim önzetlen szeretete és
rengeteg fáradtságot nem ismerő segítsége
volt. Ők teremtették meg a feltételeket a tan−
uláshoz, a zenéléshez. Tőlük kaptam a
hangszereimet (hozzáteszem ezek nem olcsó
mulatságok), minden szükséges eszközt, és a
végtelen türelmet a sokszor éjszakákba nyúló
gyakorláshoz.
Erős akarat jellemez, és a kitűzött célok bármi
áron való elérése. Beleszerettem a zenébe, a
furulyába. Habár rengeteg nehézséggel volt
kikövezve az út, mégis kitartóan és makacsul
ragaszkodtam ahhoz, hogy zenetanár lehessek. Sok−sok
küzdelem, lemondás árán sikerült, de ettől lettem teljes,
boldog ember.
Úgy érzem, a Jóisten velem van, és egyengeti útjaimat, hiszen
mindig megteremtette az alkalmat, hogy amikor tovább kel−
lett lépnem legyen hova. Diploma után nem kerestem állást,
mert hívtak tanítani a Miskolci Egressy Béni Zeneiskolába.
Aztán mikor a Szerelem, Peti miatt Budapestre szerettem
volna költözni, felvettek a megálmodott munkahelyre.
Hiszem, hogy minden a legjobban alakul az életemben.
− Péter: Rengeteg lehetőség és válaszút kínálkozott. Mégis
azt gondolom, hogy a legfontosabb a tanulás lehetősége volt.
Sokat hallom, hogy több diplomával sem tud elhelyezkedni
valaki. Én azt látom, hogy van lehetőség megfelelő
végzettséggel munkát találni. Ezalatt nem a könnyen megsz−
erezhető tucatdiplomákat, hanem keresett, versenyképes,
minőségi diplomákat értem. Akarat kell hozzá a megfelelő
önértékelés és türelem mellett.
Egyik főiskolai tanárom mondása volt: "Kezdd kicsivel, gon−
dolj nagyra!"
A saját példámat tudom felhozni, lentről indultam, sokat tan−
ultam, mellette dolgoztam néha segédmunkásként, néha ide−
genvezetőként, néha éjszaka voltam pénztáros egy Tesco−
ban, szőlőművelésről nem is beszélve. Az elvárásokat túltel−
jesítve bizonyítottam a munkahelyeken és lassan megnyíltak
a lehetőségek a továbblépésre. Több külföldi állás között is

szemezgethettem, viszont nálam a pénz nem kompenzálja a
szeretteim, barátaim távollétét, így maradtam. Nem hiszek
abban, hogy ebben az országban nem lehet érvényesülni.
Előfordulhat, hogy külföldön könnyebb elindulni, vagy
éppen a lakókörnyezetben nehéz az elhelyezkedés, de itthon
vagyok igazán Magyar. Bizonyos munkakörökben kife−
jezetten előny a külföldi gyakorlat, kiváló nyelvtudás,
ugyanakkor gyakran hallom, hogy egyre több a probléma a
külföldi munkavállalás körül: nem, vagy nem annyit fizetnek,
nem olyan körülmények között, nem azt kell csinálni, amiben
megállapodtak. Nincs tuti recept.
Összefoglalva: biztosan jól használtam a lehetőségeim, mert
Tarcalról egészen Las Vegas−ig sikerült eljutnom.
Természetesen hivatalos ügyben :, ott van a cég központja.
Ezért sok köszönettel tartozom anyának, nagyinak és min−
denkinek, aki segítette pályafutásomat.
− Mariann, te már az általános iskola elvégzését követően
távolabb kerültél a szülői háztól, hisz kol−
légista voltál Nyíregyházán. Péter, te a
Tokajban megszerzett gimnáziumi érettségi
után lettél ritkábban hazajáró diák. Ez azt
jelenti, hogy közel 15 éve már csak "időről−
időre" látogattok Tarcalra. Milyen érzések
töltenek el benneteket amikor hazajöttök, és
hogyan ítélitek meg településünk arculatát,
mi változott leginkább?
− Mariann: Bár régóta eljöttem otthonról,
mégis Tarcalt tartom az otthonomnak. A
szüleim (sajnos már csak édesanyám), sok
emlék, az első szárnypróbálgatások köt ehhez
a helyhez.
Számomra mindig jól eső érzés hazamenni,
imádok a természetben barangolni. Engem feltölt, kikapcsol,
békével tölt el a falunk. Sok minden megváltozott Tarcalon
az évek alatt, szebb lett, a felújított épületek mutatósak, sok
új bolt nyílt, élhetőbb hellyé változott. Sajnos a hátránya is
szembetűnő a Fő utcánkon, mert egyre zajosabb, koszosabb,
kátyúsabb az eszméletlenül nagy forgalomnak köszönhetően.
A másik rossz dolog, hogy a régen még nívósnak számító
általános iskolánk egyre jobban leépül. Ez ellen sürgősen
tenni kellene valamit!
− Péter: Mindig eszembe jutnak az iskolás évek, régi
haverok, akikkel már többé−kevésbé megszakadt a kapcsolat.
Nemrégen volt a 20 éves általános iskolás osztálytalálkozóm,
ami sok kedves gyerekkori emléket idézett fel bennem.
Az itthoni szobám a Tokaji hegyre néz. Reggelente a hegy
mögül felkelő nap mindig elbűvöl. Kivételes természeti
adottság a síkság és a hegy találkozása.
Tarcal arculata sokat változott. Van benne jó is, rossz is. Sok
épület megújult, szebb küllemet sugározva, a gondozott
szőlő−, és földterületek a "határban", a porták takaros
kisváros benyomását keltik. A rossz, hogy sajnos nem min−
denki vigyáz arra, hogy sokáig tudjunk gyönyörködni a közös
értékekben.
(Az interjú második részét a novemberi számban olvashatják.)

Erdélyi István

Tarcali Hírek
A szükség nagy Úr!
Tisztelt Tarcali lakosok!
Sokunknak vannak gondjaik, fájdalmaink, panaszaik.
Ez idáig én semmi sérelmemet nem tettem szóvá, nem
adtam neki hangot, nyilvánosságot, de most kivételt
teszek.
Mély fájdalommal, és megrendüléssel vettem tudomá−
sul a közelmúltban, hogy amikor kimentem a régi
temetőbe a szeretteim sírjához, azt megrongálták.
Három éve csináltattuk meg a sírt, nem kevés időt,
összeget ráfordítva. Négy db 40 cm−es angyal volt a
négy sarkában, és ebből valaki vagy valakik két angyalt,
eltulajdonítottak. Amíg a férjem kaszálta, tette rendbe a
sír körüli részt, addig megvoltak az angyalkák. Aztán a
közmunkások megjelentek az ún. "gaztalanításra", gaz
szépen el is tűnt, vele együtt két angyalkával.
Felháborító és szomorú, hogy vannak ilyen pofátlan,
neveletlen, senkit, és semmit nem tisztelő emberek!
Nem az anyagiak miatt vagyok felháborodva, ennek
eszmei értéke van! Szégyen, hogy abban a községben
ahol az Áldó Krisztus szobor lesz felállítva, az Ó temető
feletti dombon, szakrális jelentőséggel bírva, éppen egy
temetőből lopnak! Nincs egy hónapja, hogy az egyik
napilap mellékletében olvastam, hogy Tarcalon 20 db
térfigyelő kamera van elhelyezve (igaz én nem láttam
ennyit). Akkor miért nem lehet 1−1−et a temetők
környékén elhelyezni? Gyalázat, hogy eddig fajult a
társadalom. Már nem csak a más kertjéből, házából, de
még más sírjáról is lopnak!
Mindezek után szeretném, ha az illetők mélyen a
lelkükbe néznének (ami feltehetően nem nagyon van),
és elgondolkoznának azon, hogy mit tettek. A jóistent
csak arra kérem, hogy saját felhasználásra vegyék
igénybe az angyalkákat!
Még egy gondolat, olvastam a Tarcali hírekben, hogy
volt pár panasz a közmunkásokra, illetve az általuk
végzett munkára. Engem nem érdekel, hogy hány nap
alatt végzi el a rábízott munkát, a lényeg, hogy elvégzi,
és úgy ahogy! DE… szóvá tenném azt, hogy egy kes−
keny utcában négy autóval öt munkás, mindkét oldalon
(2−2 autó), úgy parkolnak le, hogy rutinpályának tekin−
ti az ember mikor a saját autójával átszlalomozik közöt−
tük. Nem beszélve arról, hogy egy mentő, illetve tűzoltó
autónak baj esetén, esélye sem lenne közöttük elhalad−
ni, mindezt vigyorogva majdnem az út közepén az
ásójukra, kapájukra támaszkodva nézik. Mert hát ő
nem áll arrébb az autóval, és az utca közepén is jogosan
áll és támasztja a munkaeszközét!
Ezt a pár sort csak azért mertem leírni, hogy akinek
valamilyen értékesebb emléke, tárgya van elhelyezve a
családi sírra, jobban ellenőrizze, legyen figyelmesebb,
mert vannak emberek, akiknek már semmi sem szent!
Sallainé Ádám Erzsébet

A Rendőrség Körzeti
megbízott (KMB)
telefonszáma:
+36−20/610−51−01
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SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK
az november hónapban
névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
November 1. Marianna
November 4. Károly
November 11. Márton
November 13. Szilvia
November 18. Jenő
November 19. Erzsébet
November 25. Katalin
November 30. András

Novemberi ünnepeink
November 1.: Mindenszentek napja. A keresztény közösségek a
hetedik századtól kezdődően elkezdtek ünnepet tartani az elhun−
yt valamennyi katolikus szent tiszteletére.
November 2.: Halottak napja. A katolikus egyházban a
Mindenszentek utáni nap a tisztítótűzben szenvedő lelkek emlék−
napja. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a
"halottak estéjén" rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, kos−
zorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, méc−
sesekkel kivilágítják, "hogy az örök világosság fényeskedjék" az
elhunytak lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben
nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más közösségi temető−
jel körül gyújtanak gyertyát.
November 3.: A magyar tudomány napja. 1825. november 3−án
a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a
Magyar Tudományos Akadémia létrehozását.
November 4.: Az emlékezés napja Magyarországon. A szabad−
ságáért küzdő nemzet gyásznapja. Az 56−os forradalom és
szabadságharc elesett hősei és áldozatai előtt tisztelgünk ezen a
napon.
November 13.: A cukorbetegek napja. Frederick Grant Banting,
az inzulin feltalálójának születésnapja.
November 17.: Dohányzás elleni nap, füstmentes nap.
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja.
November. 27.: A magyar véradók napja annak emlékére, hogy
1954−ben ezen a napon adtak át kitüntetéseket véradásért.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2014. november hónapban
november 4. 10 − 12 h Zempléni Hulladékkezelő Kht.
fogadóóra
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
november 30. ADVENT I. vasárnapja
Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren
SZABADTÉRI BETLEHEM mellett.
Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és www.tar−
cal.hu oldalon.
További információ:
Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01
A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a facebook
"Tarcal, a mézédes források földje" internetes oldalon.
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Tarcali Hírek
Gyermekfoci gála

Aradi hősök emlékére futottak
Tarcalon hagyományainkhoz híven idén is a Zöld Sportok
Egyesületével
közösen
emlékeztünk
az
ARADI
VÉRTANÚKRA. A Hősi Halottak emlékművénél Szopkó
Kincső és Szilvási Katalin közreműködésével idéztük fel az
Aradi tizenhárom vértanú alakját és az utolsó néhány óra
eseményeit. Ezután Baracskai László polgármester a hősök
utolsó szavait felidézve a ma emberének szóló üzenetét fogal−
mazta meg. Ezt követően elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Majd helyi és idegenből érkezett sportemberekkel, közöttük a
környező települések polgárőreivel, közösen tettük meg az egy
illetve 5.5 km−t a hősi halottak emlékére. A rövid táv
megtételét követően az Amfiteátrumnál mindenki kitűzőt
kapott emlékül Kovács Attila Gábor egyesületi elnöktől. Majd
az embert próbáló 5.5 km következett. A 16 indulóból 12 fő
teljesítette a távot. Közöttük a 4.!!helyen futott be egy 12 éves
tokaji fiatalember, Siha Bálint. Példaértékű minden mai gyer−
mek és fiatal előtt! Gratulálunk!
Végső sorrend:
I. Tihor Csaba Nyíregyháza
II. Szerencsi Attila Sárospatak
III. HORNYÁK DÁVID TARCAL − Büszkék vagyunk rád!
Gratulálunk!!
18 év alatti legjobb fiú: Siha Bálint Tokaj
18 év alatti legjobb lány: Pénzes Emese Tokaj
18 év fölötti legjobb nő: Paluska Mariann Nyíregyháza
50 év fölötti legjobb férfi: Kovács Attila Gábor Miskolc −
Többszörös Világbajnok rádiós tájfutó
Az eredményhirdetést követően Lovász László helyi polgárőr−
parancsnok finom ebédre invitálta a résztvevőket. Köszönjük a
rendezvény lebonyolításához nyújtott támogatásokat!
D.A.

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre 2014.
szeptember 20−án szombaton a Hegyalja − Tarcal
Gyermekfoci Alapítvány szervezésében a gyermek focigála
Tarcalon. Három település, Bodrogkeresztúr, Tiszaladány és
Tarcal általános iskolás tanulói mérkőztek meg egymással,
kispályás körmérkőzéses formában. A torna végén pedig a
csapatkapitányok serleget, kis zászlót, a csapattagok és
csapatvezetők, kísérő tanárok pedig ajándékokat vehettek át.
A díjakat Balázs András a B.A.Z. Megyei
Labdarúgószövetség elnöke és Sípos Jenő az MLSZ szó−
vivője adta át. Ezúton szeretném megköszönni a felkészítést
a tanároknak és kísérőknek. Az alapítvány vezetése
köszönetét fejezi ki minden támogatónak: Tarcal Község
Önkormányzatának, Baracskai László polgármester úrnak,
Kissné Fási Nóra, Butta László, Vinnai Károly, és Szilágyi
Péter képviselőknek, Szadai György, Kovács Attila vál−
lalkozóknak, a borászoknak az adományokért, valamint a
konyha dolgozóinak a sütemények elkészítéséért. Az
Alapítvány vezetése külön köszönetét fejezi ki a szervezés−
ben és a lebonyolításban való áldozatos munkájáért Géczi
Andrásnak (támogató) és Soltész Csabának, a TARCAL FC
elnökének.
Bűdi Zsolt vezetőségi tag
Hegyalja −Tarcal Gyermekfoci Alapítvány

Október − Tokaj − Szüreti nap

Aréna futás

A leggyorsabbak

A világörökséghez tartozó történelmi borvidék településvezetői
2014−ben is a Tokaji Szüreti Napok keretében adták össze
jelképesen a Polgármesterek Bora alapanyagát. A kereskedelmi
forgalomba nem kerülő, elsősorban marketing célokat szolgáló
nemes nedűt immár hagyományosan a Tokaj−Kereskedőház Zrt.
készíti el. Október első hétvégéjén Baracskai László pol−
gármester borkirálynőnk, Tóth Bernadett kíséretében képviselte
településünket.

