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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

január 5−én rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje

keretében a képviselők a Kormányzati támogatás felhasználását

tárgyalták meg. A polgármester tájékoztatta a

Képviselőtestületet, hogy Tarcal község a települési feladatok

finanszírozására 100 millió forintos támogatásban részesült. A

polgármester javaslatára − figyelembe véve az Önkormányzat

korábbi döntéseit, fejlesztési elképzeléseit − a képviselők úgy

határoztak, hogy a támogatás terhére a következő feladatokat

kívánják megvalósítani. A település infrastruktúrájának további

fejlesztése előkészítéseként az övárok, illetve belterületi vízren−

dezés II. ütem, a multifunkcionális közösségi ház, valamint a 38.

számú főút belterületi szakasza melletti kerékpárút meg−

valósításához szükséges engedélyezési tervek készülnek el,

engedélyezteti. A helyi lakosság komfortérzetének javítása, a

vállalkozások letelepedéséhez szükséges környezet fejlesztése

érdekében önkormányzati tulajdonú belterületi utak burkolat−

cseréjére, felújítására kerül sor. Ezek az utak a Rákóczi utca,

Kinizsi utca, Móricz Zsigmond utca, Mikszáth Kálmán utca,

valamint a Munkácsy utca, Kinizsi utca és Árpád utca közötti

szakasza.

A második napirend az Idősek Klubja magasabb vezetői álláshe−

lyére vonatkozó pályázat kiírásának megtárgyalása volt. A

jegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az Idősek Klubja

jelenlegi magasabb vezetőjének vezetői megbízása 2015. már−

cius 1−én lejár. A hatályos jogi szabályozás szerint az 5 éves

vezetői megbízatás meghosszabbítására nincs lehetőség, a

Képviselőtestület feladata pályázat kiírása a vezetői feladatok

ellátására. A pályáztatási eljárás egy hosszadalmas folyamat,

melynek lebonyolítása a jegyző munkaköri kötelezettsége. A

testület a pályázat kiírása mellett döntött.

Az ülésen indítványok, javaslatok nem hangzottak el.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

január 27−én rendes ülést tartott, melynek első napirendje során

a képviselők az Idősek Klubja 2012−2014. évi működéséről

szóló beszámolót tárgyalták meg. A Képviselőtestület

megelégedéssel állapította meg, hogy az intézmény jó színvo−

nalon szolgálja az idős, beteg, rászoruló emberek szociális

ellátását, s felkérte az intézményvezetőt, hogy továbbra is

tegyen meg minden szükséges és lehetséges intézkedést az

intézményi feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

A következő napirendi pont a 2014. évi közművelődési

tevékenységről, a 2015. évi tervekről, programokról szóló

beszámoló, illetve a 2015. évi rendezvényterv elfogadása volt. A

Képviselőtestület megállapította, hogy a 2014−ben szervezett

programok, rendezvények a helyben jelentkező kulturális,

művelődési, szórakozási igényeket megfelelő színvonalon

kiszolgálták. Ugyanakkor sajnálattal állapították meg a

képviselők, hogy a sokrétű és színvonalas rendezvények, prog−

ramok látogatottsága elmarad a kívánatostól, ezért felkérték az

intézmények vezetőit, a művelődésszervezőt, hogy

lehetőségeikhez képest tegyenek meg minden szükséges

intézkedést a helyi rendezvények látogatottságának növelése

érdekében.

A harmadik napirendi pont keretében a képviselők konzultáltak

a helyi civil szervezetek vezetőivel, meghallgatták a 2014. évi

beszámolókat, a 2015. évi terveket. A Képviselőtestület megál−

lapította, hogy valamennyi szervezet olyan közösségépítő

feladatot lát el, amelyre nagy szükség van, munkájukkal öreg−

bítik a település jó hírnevét, s önzetlen tevékenységükért

köszönetét fejezi ki.

Az ülés negyedik napirendi pontja során a Képviselőtestület

bizottságai számoltak be 2014. évi munkájukról. 

A Képviselőtestület következő napirendje a köztemető

üzemeltetőjének, 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megtárgyalása volt. A Képviselőtestület a beszámolót megvitat−

ta, elfogadta, s felkérte az üzemeltetőt, hogy a ravatalozó

felújítása során, a temetések alkalmával minden körülmények

között biztosítsa a kegyeleti követelmények maradéktalan

betartását.

A hatodik napirendi pont az Áldó Krisztus szobor kivitelezésére

vonatkozó közbeszerzési kiírás megtárgyalása volt. A

Képviselőtestület az Áldó Krisztus szobor körüli sétány

kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési kiírást, eseti közbe−

szerzési szabályzatot megtárgyalta, jóváhagyta, ajánlattételre

három vállalkozót kértek fel.

Az ülés hetedik napirendi pontja során a képviselők a 100 mil−

lió forintos támogatás felhasználását készítették elő. A pol−

gármester tájékoztatta Képviselőtestületet arról, hogy a 100 mil−

lió forintos kormányzati támogatás felhasználása során 2 db

közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség, ezért a

közbeszerzési feladatok ellátására 3 lehetséges közbeszerzésre

szakosodott cégtől kértek ajánlatot, melyek közöl a legjobb

ajánlatot a Quick Solution Kft. adta. Ezek után a képviselők úgy

határoztak, hogy a céget megbízzák a közbeszerzési eljárások

lebonyolításával.

Az indítványok, javaslatok között a jegyző tájékoztatta a

Képviselőtestületet arról, hogy jó esély van annak a 44 millió

forintos kormányzati támogatásnak a megszerzésére 2015−ben,

amelyet azért kap az önkormányzat, mert jól gazdálkodott, s

nem kellett konszolidálni. A Képviselőtestület ezt követően −

figyelemmel az előző évben született határozatra − döntött a

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Fő utca 63. szám alatti

épülete tetőszerkezetének megterveztetéséről,

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

A közelgő

Nemzetközi Nőnap

alkalmából 

sok szeretettel 

köszöntjük Tarcal 

hölgy lakosait!
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HALÁLOZÁS
2014. december −

2015. január

− Csáti Gézáné 

(szül: 1935., Derda Margit)

volt Tarcal Füzes u. 3. sz. alatti

lakos, elhunyt december 07−én, 

− Szaszák Józsefné 

(szül: 1933.,Szabó Mária)

volt Tarcal, Könyves K. u. 91. sz.

alatti lakos, elhunyt december 27−én, 

− Fónyi Gusztáv 

(sz: 1929.)

volt Tarcal, Móricz Zs u. 19/1. sz.

alatti lakos, elhunyt január 10−én.

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és

Péter Andrásné 
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS

2015. január − hónapban születettek: 

− Fischer Zsófi 2015.01.05

Szülei: Fábián Enikő

Fischer László

−  Hunyor Jázmin Nikoletta 2015.01.26

Szülei: Sipos Nikoletta

Hunyor Krisztián Zoltán

− Nyers Tamás 2015.01.26

Szülei: Krankovics Beáta

Nyers Tamás

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos Borfalu

Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01

Szerkesztő: Mező  László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2015. MÁRCIUS  20.

TARCALI HÍREK Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BUTTA JÁNOS

Temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet 

virágait elhelyezték és gyászunkban bármely

módon osztoztak. 

A gyászoló család

Tájékoztató 

Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

a tervek elkészítésével az AXIS Építésiroda Kft−t bízták meg.

A napirend során a polgármester tájékoztatta a képviselőket arról,

hogy egy helyi fiatal vállalkozó párt kért fel az új települési honlap

elkészítésére, akik a felkérést köszönettel elfogadták, s felajánlották,

hogy azt díjmentesen elvégzik.

A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok között döntött arról,

hogy a T. T. Dance Tánccsoport 6 puttonyos Borfaluban megren−

dezésre jótékonysági báljának támogatásaként, a terembérleti és

eszközhasználat díj megfizetésétől eltekint. 

A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a belga

Spa település megkereste, mely szerint április hónapban Tarcalra

érkezne delegációjuk. A polgármester elmondta, hogy természetesen

fogadják a delegációt, akik 1 napot töltenének itt a településen.

A továbbiakban arról tájékoztatta a polgármester a képviselőket, hogy

március 22−én Tarcalon kerül megrendezésre a III. Kőfejtő Cross

sportprogram, melynek keretén belül kerékpár cross verseny és futó−

verseny megtartására kerül sor.

A polgármester elmondta, hogy február 12−15. között kerül sor az I.

Tarcal Open Nemzetközi Sakkverseny, amelyre komoly érdeklődés

mutatkozik, s nemcsak belföldről, hanem külföldről is.

A napirendi pont végén a polgármester javaslata alapján − a 2015−re

tervezett önkormányzati szőlőtelepítés megvalósítása érdekében − a

képviselők döntöttek egy önkormányzati ingatlan cseréjéről. A föld−

csere után egy egybefüggő 1,5 ha−os területen válna lehetővé a

szőlőtelepítés.

Az ülés végén képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangoz−

tak el.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi

Könyvtárban megtekinthetőek.

Hirdetés
Tarcal Község Önkormányzata a tulajdonában álló, Tarcal

Rákóczi u. 4. szám alatti 6 puttonyos Borfalu területén található

"Borinfó" épületét idegenforgalmi, kereskedelmi hasznosításra

meghirdeti.

Az épület jelenleg is alkalmas vinotéka, borozó, stb. létestésére.

A hasznosítás részleteiről felvilágosítás kérhető Butta László pol−

gármestertől, vagy Dr. Kovács Zoltán jegyzőtől a Tarcal Fő u. 61.

szám alatt található Közös Önkormányzati hivatalban.

Házasságkötés nem volt.

Készül a bajnoki rajtra a Tarcal FC
Közeledik a megyei III. tavaszi rajtja. Soltész Csaba elnököt a

gárda felkészüléséről kérdeztük villám interjúnkban.

− A csapat heti három edzéssel és egy edző mérkőzéssel készül a tavaszi

rajtra. Folyamatosan történik, mind a felnőtt, mind az ifi csapatunk

erősítése igazolásokkal. A végleges személyi változásokról csak a már−

ciusi számban tudom tájékoztatni az olvasókat.
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Van új a nap alatt!
A "Mallár Imre" Szőlész−Borász és Környezetvédő Szakkör

2013  óta hivatalosan nem működik. 

Az élet ennek ellenére nem állt meg. A nagy múltra vissza−

tekintő szervezet

több tagja meg−

méretteti  szakmai

felkészül tségét

Borversenyen és

Pálinkamustrán,

Sajóbábonyban,

ahol Regionális

versenyekre kerül

sor.

2015. február 14−

én 13 pálinka vett

rész a megméret−

tetésen.  Bócsi

Lajos,  Fábián Ferenc, Leskó Imre, Varga Sándor (Móricz

Zs. u.) egy−egy, Nyusti Sándor kettő, Pataky Dezső három.,

Sárossy László négy.,   pálinkáját bírálták a bizottságok.  A

tarcali választékból: PATAKY DEZSŐ (képünkön)

pálinkája az "ÉV PÁLINKÁJA!" díjban részesült.

Ezenkívül a tarcaliak  5 arany, 4 ezüst, és 3 bronz dijjal,

valamint az ezzel járó oklevéllel és tárgyjutalommal tértek

haza. A tarcaliak évről−évre öregbítik településünk hírnevét

és megbecsülését!

Leskó Imre

T.T Dance ötödik jótékonysági bálja
Február 7−én tartottuk a T.T. Dance tánccsoport 5. jótékonysági

bálját, amely a betegségek ellenére telt házzal és jó hangulatban

zajlott reggel 5 óráig. A jó hangulatról Tóth Janika gondoskodott

Nyíregyházáról. A bál bevételét, mint minden évben a táncoló

gyerekek fellépő ruháira, latin tánccipőkre, versenyek nevezési

díjaira, utazásra, jutalmazásra költjük. Az éven a bál bevétele

meghaladta a tavalyi év báli bevételét, köszönet ezért támogató−

inknak és a szülőknek. A szülők sütötték a finomabbnál finomabb

süteményeket a báli asztalokra és természetesen támogatták tá−

mogatói jegy formájában gyermekeiket. Köszönetemet szeretném

kifejezni Önkormányzatunknak a Borfalu ingyenes használatáért,

az eszközhasználati díj elengedéséért, valamint minden egyes tá−

mogatónknak (vállalkozóknak, magánszemélyeknek) a tombolá−

hoz felajánlott ajándékcsomagot esetleg készpénztámogatást. Kü−

lön köszönöm a szülők segítségét, különösen Fiáné Alexovics

Valériának a gyönyörű díszítést, valamint Andrássy Györgynek a

tombola beszerzésében való segítségét, illetve mindkettőjüknek a

szervezést! A gyerekek tánckoreográfiáit Matu Zsolt és Arany

István tánctanárok tervezték, illetve tanították be!

Támogatóink:

Butta László polgármester úr, Kissné Fási Nóra alpolgármester

asszony, Szilágyi Péter képviselő úr, Perge Géza képviselő úr,

Kovács Attila lelkipásztor, Tokajicum borászat, Degenfeld Kas−

télyszálló, Andrássy Rezidencia, Tokaj Kereskedőház ZRT, Sza−

bó és Társa KFT, Majoros László Majoros Birtok KFT,

Matyisák−Vízkeleti Pincészet, Királyudvar, Dorogi Testvérek

Pincészete, Kovács Kálmán Pincészete, Borinvest KFT, Vaskó

Panzió, Sebesta Pincészet, Csacsagumi KFT, Ezer Mesterek Bolt−

ja Gyorsszerviz, Mészáros Lajos és neje, Csoma László és család−

ja, Komlóssy Sándor és neje, Kovács Attila vegyesbolt, Képgalé−

ria KFT, Tarcal Takarékszövetkezet, Gold Dance Club, Renoval

2002 BT, Mező László újságíró, ifj.  Gazdag Ferenc, Szabóné

Pataky Judit, Csománé Német Emese, Takács Andrásné virág−

bolt, Dorogi Zsuzsa szépségszalon,   Dorogi Zsolt vállalkozó, Fia

József és neje, Adámyné Ilike, Varga Nelli ruhakészítő ,

Andrássy Antónia, Jesztrebszki Miklós, id. Andrássy György és

neje, Ifj. Andrássy György és neje, Vajda Tamás és családja,

Szűcs Károlyné, Sárospataki Művészetoktatási Intézmény, Sár−

Bútor KFT, Drozda Aranka, Pacsai János és párja,  Kecskés

Sándorné. 

Bízom benne, hogy jövő ilyenkor ehhez hasonló jó hangulatú bál−

ról fogok beszámolni. 

Lovasné Tóth Judit  

T.T. Dance tánccsoport csoportvezető

Vállalkozói fórum
Tarcal önkormányzatának vezetői személyes konzultációra

hívták és várták az itt tevékenykedő vállalkozókat. Nagy

örömünkre sokan elfogadták az invitálást. Elsőként Butta

László polgármester mondta el az önkormányzat eddigi

fejlesztéseit, a folyamatban lévő munkálatokat és a terveket.

Ezt követően a megjelentek közül többen bemutatkoztak.

Elmondták mivel foglalkoznak, mivel bővült eddigi

tevékenységük, milyen fejlesztéseken dolgoznak. Sokuk

előremutató észrevételeiket, javaslataikat fogalmazták meg.

Elhangzottak negatív kritikák is. Voltak köztük megszívle−

lendő vélemények, voltak olyanok is melyek az informá−

cióhiány, a kölcsönös együttműködés hiánya miatt alakultak

ki. 

Végül elöljáróink pezsgős koccintással kívántak sikeres évet

mindnyájuknak. Kötetlen beszélgetéssel folytatódott az est

svéd asztalos vacsora mellett.                             D A
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Farsangoltunk
A Tarcali Klapka György Általános Iskola február 6−án farsangi

karneváltól volt hangos. Az intézmény tanulói és pedagógusai nagy

izgalommal készülődtek a nem mindennapi eseményre. Már

napokkal korábban elkészültek az ötletes jelmezek. A gyerekek

nagy örömmel mutatkoztak be társaik, a jelenlévő szüleik, valamint

a hercegi pár előtt, akik az idén Kecskés Noémi és Titkó Simon

tanulók voltak.

Az osztályok, csoportok színvonalas produkciókkal színesítették a

farsangi kavalkádot. Nem volt könnyű a zsűri munkája!

A nyolcadikosok nagyon szép keringővel gazdagították a karnevált. 

A díjkiosztáson és a tombolasorsoláson nagyon sok gyerek örömtől

csillogó szemmel vette át a nyereményét.

A jelmezek és produkciók elkészítéséért köszönettel tartozunk a

szülőknek, az osztályfőnököknek, a gyerekeknek.

A rendezvény lebonyolításáért hálás köszönettel tartozunk a Szülői

Munkaközösség, a Tantestület és a Diákönkormányzat valamennyi

aktív tagjának.

Az iskolai farsangot anyagilag is nagyon sokan támogatták, mely a

Diákönkormányzat bevételét növelte.

Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak: 

Angi Anna és családja, Butta László, Drozda Aranka, Fia József és
családja, Gold Dance Club TSE, Hajdú Szonja és családja,
Jesztrebszki Károlyné, Kovácsné Éles Ilona, Mező László, Molnár
Magdolna, Popovics Flóra és családja, Szabóné Pataky Judit, T. T.
Dance Tánccsoport, Tarcali Diákönkormányzat, Tarcali Diáksport
Egyesület.
Úgy gondolom, hogy valamennyien egy hangulatos, színvonalas

farsangi kavalkád részesei lehettünk ezen a délután!

Hunkó Emese

DÖK mentor−pedagógus

Felvidék a Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22−én,

annak emlékére, hogy − a kézirat tanúsága szerint − Kölcsey Ferenc

1823−ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az

évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,

hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes ha−

gyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,

felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi

értékeinket. A Tarcalon 2005−ben rendeztük meg első alkalommal.

Az évek során a helyi kultúra ápolók adtak sokszínű műsort, vagy

hivatásos előadók adták ellő a legszebb magyar verseket, dalokat,

zenei produkcióikat. Az idei rendezvényünk némileg rendhagyó

volt. Bártfainé Varga Györgyi igazgató asszony lebilincselő

ünnepi beszédét még a legfiatalabbak is nagy figyelemmel

kísérték. Ez után következett, ami még nem volt! Szándékom

szerint egy kis barangolásba kezdünk idén, hogy még jobban

megismerjük az országhatáron belül és kívül élő magyarság ha−

gyományait, megismerjük a még sokunk által kevésbé ismert

tájakat, természeti értékeket, épített örökségeket. Barangolásunkat

a Felvidékkel kezdtük. Benedek László fotóművész, barlangku−

tató, a A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulás

alapító tagja vetített képes előadását követhettük nyomon. Beszélt,

mesélt és fotókkal illusztrálta a gyönyörű felvidéki tájakat, az ott

fellelhető és felújított kastélyokat, kúriákat, irodalmi emlékhe−

lyeket. Előadása minden szavából érződött a Felvidéki magyarság

összefogása a megmaradásért, a magyar nyelv megőrzéséért, az

emlékhelyek fennmaradásáért. A felnövekvő nemzedék ma−

gyarság−tudatának erősítése, megtartása a Polgári Társulás fő

tevékenysége. A Felvidék 400 iskolájába viszik a magyar szót, a

meséket, a kulturális rendezvényeket. Nem panaszkodott!

Elmondta Benedek László, hogyan tesznek meg mindent saját

maguk fennmaradásáért, melyre példákat is mutatott. Példaértékű!

Az előkészületek során felötlött bennem, meg kellene kóstolni a

jellegzetes felvidéki ételeket. De miként?!?! Magad uram...

készítettem felvidéki túróst, illetve a rendezvény napján munkatár−

saim − Ilosvainé Piroska és Czipelléné Marika − közreműködésév−

el Morvai tarkedli sült a Borfalu konyháján. Tarkedli sütőm nekem

is van, de az Idősek Klubjából is kaptunk kölcsön a munkála−

tokhoz, hogy szaporábban menjen a munka. Köszönjük!

Követőkre találtam. Szakálné Editke is sütött egy nagy tepsi

felvidéki túróst. Hajduné Volf Krisztina pedig egy húsétellel lep−

ett meg minket: gyömbéres vaddisznócombot készített dödöllével,

melyhez sült céklát hozott. Pogácsában sem volt hiány! A Tarcali

Díszítőművészeti Kör tagjai − Mogyorósi Jánosné és Németh

Lajosné − sima, sajtos és szezámmagos pogácsája volt a kínálat.

Nagyon szépen köszönöm a sütést, főzést, hozzájárulást a ren−

dezvényhez. Így a Felvidék szellemi, épített és természeti örök−

ségei megismerése mellett a konyhájának ízeit is megmutattuk.

Akik ott voltunk remek késődélutánt töltöttünk együtt.         D.A
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EGÉSZSÉG − HÉT az óvodánkban

Az idei tanévben január utolsó hetében került megrendezésre a

"Egészség− hét "programsorozat. 

Célunk, hogy az egészség fejlesztésen belül minden terület figyel−

met kapjon: a mozgásra, az egészséges táplálkozásra, a

környezetvédelemre, a megfelelő higiéniai szokásokra, a lelki

egészségre, az egészség megőrzésére egyaránt fókuszálva

szerveztük a tevékenységeinket.

Programjainkat színesíteni igyekeztünk mesével, mozival, kirán−

dulással, táncházzal, szülőkkel történő közös tevékenységekkel.

Ebben az évben az egészséges táplálkozást,

ételeink alapanyagait, vitaminforrások színes

tárházát, illetve a mesét központba helyezve a lelki

egészséget igyekeztünk hangsúlyozni.

Programunkat hétfőn mesével, mozizással nyitot−

tuk korcsoportonként, és mesével fejeztük be pén−

teken. A mese a lelki harmónia alappillére ebben

az életkorban, s rohanó világunk hétköznapjain

sajnos mellőzve vannak a mesék. Sajnos általános

tendencia a mai világban, hogy a gyermekek a tv

csatornáin keresztül válogatás nélkül rajzfilmeket

néznek, melyek károsan befolyásolják a gyermek

egészséges lelki fejlődését.

Hétfőn az ovi aulájában mozit alakítottunk ki,

megfelelő technikai eszközökkel, vászonra vetítés−

sel élvezhették a csoportok az őket fejlesztő, har−

monikus, tartalmas meséket. Arra szeretnénk a szülőket biztatni,

hogy minél többet meséljenek a gyermekeiknek, élő szóval, saját

maguk által kitalálva, vagy könyvből igényesen válogatva. A gyer−

mekkel való otthoni foglalkozáshoz segítséget nyújtottak ezt

megelőzően a szülői értekezletre meghívott vendégeink, Vass

Béláné fejlesztő pedagógus, és

Bajnokné Orosz Katalin logopédus.

Délután a katolikus hittanos gyermekek

a hitoktatóval, Csöpike nénivel közösen

magvas kenyereket dagasztottak, sütöt−

tek. Hatalmas élményt jelentett ez a

kicsiknek!

Kedden sétát tettünk községünk hul−

ladékgyűjtőihez, ahol a szelektív hul−

ladékgyűjtés fontosságára hívtuk fel a

gyermekek figyelmét. Reggel a csopor−

tokban babafürdetés volt, ahol a gyer−

mekek vetkőztették, fürdették, majd

felöltöztethették a babákat, közben a tisztálkodás higiéniai

szabályait átbeszélve, az évszaknak megfelelő öltözködésre

igyekeztünk ráerősíteni a tevékenységgel.

Szerdán nyílt nap volt, a szülők számára lehetőséget adtunk, hogy a

gyermekeikkel együtt közösen készíthettek egészséges ételeket,

italokat, melyeket később svédasztalosan feltálalva közös kóstolás−

ra invitáltuk a szülőket, gyermekeket, meghívott vendégeinket. A

kóstoltatás előtt meghitt szertartás keretében Szűcs Zoltán atya

megáldotta a terített asztalon lévő egészséges étkeket. A délelőtt

folyamán a szülők együtt játszhattak a gyermekeikkel a csoport−

jaikban, majd ebéd előtt egy hangulatos táncházzal folytattuk a napi

programot. Meghívott vendégeink voltak a védő nénik, illetve az

óvoda orvosának asszisztensei, akik a délelőtt folyamán vérny−

omást és vércukrot mértek a szülőknek, résztvevő felnőtteknek,

illetve a két védő néni a vállalkozó szellemű gyermekeknek vér−

nyomást mért. Ezen a napon a Szerencs Városi Televízió is ellá−

togatott programjainkra, a felvételüket, riportjukat megtekinthetik

honlapjukon.

Nagyon eredményes, tartalmas napot tudhattunk magunk mögött,

hisz a szülők közül sokan eljöttek. Nagy aktivitással vettek részt az

ételkészítésben, a táncház keretében felüdülés volt számukra a fris−

sítő mozgás, a jó zene, s látni gyermeküket, mennyi mindent

elsajátítottak eddig a néptánc oktatás folyamán. Külön megtisztelő

és öröm volt számukra és számunkra is, hogy községünk vezetői

közül polgármester úr és alpolgármester asszony is részt vettek

aktívan a napi programokon. A katolikus gyermekek örömmel

fogadták Zoltán atyát a saját kis környezetükben, pozitív élmény

volt számukra, hogy most az atya jött el hozzájuk, az óvodába, s ők

is megmutathatták hétköznapjaik színterét.

Csütörtökön szellemi vetélkedő volt a kis−és

középső csoportosok számára, illetve a két nagy−

csoport a tornateremben vett részt mozgásos

versenyjátékokon. A hangulatos megmérettetések

jutalmaként különleges gyümölcsöket kóstolhat−

tak a gyermekek /datolya szilva, avokádó, gránát−

alma, emellett kivi, alma, mandarin, banán/, illetve

matricákat vihettek haza. 

Pénteken a két nagycsoport jelmezt öltve mese−

játékukkal örvendeztették meg a kisebb csopor−

tokat. Újra "kis−színházzá" vált az aulánk, majd

közös dalos játékokat játszottunk együtt, kicsik és

nagyok. Játszóházat alakítottunk ki tízórai után az

aulában, teret adva a kreativitásnak. Ezután került

sorra, a programsorozat idejére meghirdetett

rajzpályázat eredményhirdetése. Téma: Az

egészséges táplálkozás volt. 26 pályamunka érkezett be, melyek

közül nehéz dolga volt a döntésben a zsűrinek.

Helyezettjeink: Megosztott első helyen: MÉSZÁROS GERGŐ

/Méhecske csoport/ és HAJDU LARISSZA BLANKA /Fecske cso−

port/ Második helyezést ért el rajzával: MÉSZÁROS LUCA

/Méhecske csoport/ Harmadik helyen

ismét megosztott helyezéssel: TÓTH

ALEXANDRA és LAKATOS

LÁSZLÓ /Fecske csoportos gyer−

mekek/, illetve a közönség szavazatait

tudhatta magáénak: FARKAS AMAN−

DA /Fecske csoport/

Gratulálunk az ötletes, szépen

kivitelezett munkájukhoz a díjazott

gyermekeknek (képünkön)!

Köszönetet szeretnénk mondani, akik e

programsorozatot munkájukkal, támo−

gatásukkal segítették: Drozda

Arankának, Baracskainé Sveda Erzsébet,−Csöpike néninek, Szűcs

Zoltán atyának, Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonynak,

illetve a Szerencs Városi Televízió munkatársainak, a védőnőknek:

Nagyné Csengeri Gabriellának és Nádasdi Juditnak, Dr. Antall

Klárának és az asszisztenseknek: Szabóné Szász Melindának,

Kovácsné Nógrádi Eszternek.  Köszönjük a szülőknek is, hogy

részt vettek a programokon.

Február 9−13−a közötti időszakban FARSANG−ot tartottunk az

óvodában, minden nap más−más csoportban. Hétfőn megnyitóként

a Diri− Dongó együttes "Farsangi kavalkád" című műsora

megteremtette a hangulatot az egész heti mulatozáshoz. Ezen a

napon volt a bölcsődések farsangja, illetve a hagyományoknak

megfelelően csörgéssel−zörgéssel elégettük a kiszebábot, ezzel

próbáltuk elűzni a telet, reméljük sikerrel. A rendezvényeken min−

den nap a szülők is nagy számmal vettek részt, ötletes jelmezek

készültek. A gyerekek színes műsorral, zenés koreográfiával

fokozták a hangulatot.

Hajduné Volf Krisztina

óvodapedagógus   

Óvodai hírek
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Cseh Zoltán − gépészmérnök, német szakfordító;
ügyvezető igazgató − Colas Északkő Kft.

alelnök − Magyar Bányászati Szövetség

− Tisztelt Igazgató úr! Engedje meg, hogy egy rövid történeti áttekintés−
sel kezdjem a beszélgetést. Már 1930−ban, a 4063 lélekszámú, 44 fős
képviselőtestület által irányított településünk életében is kiemelkedő
szerepet töltött be a kőbányászat, mely tevékenység a Magyar Királyi
Állami Kőbánya mellett a Magyar Trachitművek Rt. kőbánya vállalathoz
is kötődött. Néhány mondatban hogyan tudná összefoglalni a napjainkig
eltelt 84 év változásait a tarcali bányaművelésben? Megközelítő adatok
állnak−e rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségű kő
került kitermelésre a bánya fennállása óta?
− Kérdése rendkívül összetett, az eltelt 84 év rövid összefoglalása több

szempontból is nehéz. Egyrészt ma a vállalkozás tevékenységének

leírásában sokkal inkább a társadalom építőipari alapanyag szüksé−

gletének kielégítése dominál, melyben a kőbányászat az építőipari alapa−

nyag gyártás technológiai folyamatának egyik lehetséges, első eleme. A

84 év alatt változtak a társadalmi igények, egyre inkább

eltűnt pl. a hasított kockakő, helyette útjaink ma aszfalt

vagy beton burkolatot kapnak, melyekben más műszaki

előírásnak megfelelő zúzottkő−féleségek használatosak.

Tarcali viszonylatban ezen időszak nem redukálható le és

adható meg egyszerűen egyetlen bánya termelési

adataként, hiszen a településhez több bánya működése is

kötődik (Ördög bánya, Farkas bánya, Czeke bánya, Führer

bánya, Kőhegyi bánya, Feketehegy−dűlői bánya, Andezit

I., II., III. bányák). Ezek tulajdonosi−köre azok működése

közben akár többször is változott. Ne feledjük, időközben

volt gazdasági válság, világháború, újjáépítés, államosítás,

rendszerváltás, privatizáció. Sajnos nincs birtokomban

olyan kimutatás, mely bányánként fennállásuk óta éves

bontásban tájékoztatna annak nyitásának és utolsó művelt

évének időpontjáról, valamint az évente kitermelt mennyiségről.

− Ön a diploma megszerzése után 5 évet töltött Mauritiuson, hazatérve a
Colas egri vállalatánál volt gépészeti vezető, majd édesapját követve
került a Colas Északkő tarcali központjába, mint ügyvezető igazgató. A
külföldön szerzett tapasztalatok, és a hazai autópálya építésnél nyert
impulzusok miként járultak hozzá vezetői feladatainak ellátásához? 
− Mauritiuson azonnal mély vízbe dobtak, főgépészként kellett

szerveznem és felügyelnem egy építőipari vállalkozás kivitelezési

munkáin dolgozó eszközpark karbantartását, javítását. Kb. egy hónappal

kiutazásom előtt kezdtem francia nyelvet tanulni egy relaxációs tanfolya−

mon, melyet idő hiányában be sem tudtam fejezni. Ezzel együtt munka

közben gyorsan rám ragadt a francia, majd az angol nyelv is. A"mélyvíz",

az annak idején gépgyártás technológusi diplomával együtt szerzett

német szakfordítói mellé megismert 2 idegen nyelv, egy nemzetközi

cégcsoportban szerzett 5 éves külföldi gyakorlat erős alapokat jelentett

hazai pályakezdésemhez. Hazatérésem során sikerült a cégcsoport

keretein belül elhelyezkednem egy olyan autópálya építési projekten,

melynek sikeres kivitelezése referenciát jelenthetett a vállalkozás

számára.  1998. január 1−én érkeztem az Északkőhöz, ahol kezdetben

anyaggazdálkodással foglalkoztam, majd főmérnök, később kereskedel−

mi igazgató, majd cégvezető munkaköröket töltöttem be, a tulajdonosi

képviselet 2006. április 1−től bízott meg az ügyvezetői teendők ellátásá−

val.

− A Dunakanyartól kiindulva, majd az Északi−középhegység mentén hal−
adva tizenegy kőbánya, és Tiszatarjánban egy kavicsbánya tartozik a
Colas Északkő Kft.−hez. Lehet ebből arra következtetni, hogy
meghatározó, vagy élenjáró szerepet töltenek be a hazai kőbányászat
egy−egy szegmensében?
− Lehet. A vulkanikus eredetű hazai építőipari alapanyagoknak általában

mintegy 30%−át a Colas Északkő gyártja, e tekintetben feltétlen jelentős

piaci szereplő. 

A teljes aggregátum iparban (kő, kavics, homok) mintegy 4−5%−os

beszállítói részesedése van a Társaságunknak.

− "A legösszetettebb feladat a nyolc hazai világörökségi helyszín közül
Tokaj−Hegyalja Világörökségi Kezelési Tervének kialakítása. A doku−
mentum megalkotásába a Colas Északkő is szeretne bekapcsolódni" −

olvashattuk a Colas Csoport Mozaik című magazinjának tavaly áprilisi
számában. Hogyan állnak/haladnak ezek a dolgok e 881 négyzetkilo−
méternyi területen, melynek mintegy 40%−a Natura 2000 védettséget
élvez?
−  Tokaj−hegyaljai bányavállalkozóként − más bányavállalkozókkal

közösen (főleg Geoproduct, és Zemplénkő) − több fórumon szóban és

írásban egyaránt javaslatot tettünk a bányászat Kezelési Tervben történő,

véleményünk szerint a térség és ezen belül a tevékenység tradícióit

figyelembe vevő és annak optimalizált jövőjét biztosító megoldásra.

A bányabezárások szándéka reményeink szerint lekerült a napirendről,

újak nyitása, illetve a meglévők horizontális bővítése nem támogatott a

terv általam ismert legutóbbi változata szerint. Ezzel nem igazán értünk

egyet, véleményünk szerint, ha a tájegységre jellemző építési, építkezési

szokásokat fenn akarják tartani, a jelenleg elérhető bányászati területek

idővel kimerülnek, szükségszerű lenne a bővítésük (pl. riolittufa).

Igyekeztünk ugyanakkor konstruktívak lenni, többek közt a kötelező

tájrendezési előírásokon túl tájépítészeti szempontok szükségességét is

elismerve és megfelelő bányászati stratégiai jogszabályi környezetben

annak jövőbeni terheit is vállalva, továbbá turizmus

számára is nyitni tevékenységünket,  programlehetőséget

kínálva ezzel a térségbe érkezőknek. Most várjuk, hogy

ezekből az egyeztetésekből, illetve a Kezelési Terv ter−

vezetéből mi az, ami majd kihirdetésre kerül. 

− "Folyamatosan szükség van nagy ívű és rendszerszerű
megújulásra és szervezeti alkalmazkodásra" − nyilatkozta
Sokorai István, a Colas Magyarországi Cégcsoportjának
elnök−vezérigazgatója 2014−es évértékelőjében. Mit takar
ez a mondat a Colas Északkő számára, Ön cégvezetőként
mit vár a 2015−ös esztendőtől?
− Építőipari alapanyag beszállítóként alkalmazkodnunk

kell az esetlegesen változó piaci környezethez, figyelem−

be véve a politikai és gazdasági körülményeket, a változó

jogszabályi hátteret, és persze a tulajdonosi elvárásokat, munkavállalói

igényeket. 2015. évben nagyjából a 2014. évhez hasonló piacot prog−

nosztizálunk. Őszintén remélem viszont, hogy az építőipari alapanyag

ellátás stratégiai tervezésének intézményi hátterének szükségességének

politikai döntéshozók körében történő felismerésében és megítélésében

kedvező fordulat történik, ellenkező helyzetben már ebben a 2014−2020−

as EU−s költségvetési ciklusban alapanyag hiányra lehet számítani.  

− Tarcal egyik legszebb idegenforgalmi látványossága a Führer, majd
Citrom bánya tengerszemmel az utókorra hagyott, oldal− és végfalakkal
határolt területe. Vajon hogyan tehetnénk látogatottabbá ezt a helyi ter−
mészeti értéket? Mi erről a véleménye?
− Erre nem tudok jó konkrét projekttel reagálni. Véleményem szerint

nem csupán a Citrom bányának kell kitalálni a jövőben rá osztott

szerepet. Ahogy arról a parlamenti választások előtt hallhattunk, a kor−

mányzat 100 milliárd Ft−ot kíván beruházni a térségbe, a Borvidékbe,

Hegyalja településeibe. Ez igen nagy összeg, melyből az első 33 milliárd

Ft korábban kerékpáros és lovas turizmusnak is teret adó, csapadékvíz

elvezetést víztározókkal kezelő dűlőút hálózatra, 2000 ha felhagyott

szőlőterület újra telepítésére, fiatal gazdák pályakezdési támogatására,

profi bormarketingre volt tervezett. Célszerű lenne megtalálnia vala−

mennyi településnek, milyen látnivalót, milyen látványosságot, szaba−

didő eltöltési formát szeretnének repertoárjukba felvenni, ügyelve arra,

hogy lehetőleg a 27 település egyike se jelentsen konkurenciát a másik

számára. Ahhoz, hogy a település a lehető legjobban kiaknázza a térségbe

invesztálni tervezett forrásokat, konkrét projekt javaslatokkal kellene

előállni a források allokálásával megbízott intézmény felé. Éppen ezért

véleményem szerint a mostani időszakban időt, energiát és pénzt nem

kímélve hozzá kellene fogni a tervezéshez, helyiekkel és profik

bevonásával, a többi borvidéki településsel egyaránt.  A Citrom bányára

visszatérve nem szabad megfeledkezni arról, hogy mintegy 100 felha−

gyott bánya van a 27 borvidéki település környezetében (illetve még

mintegy 15 működő). Emlékezetem szerint egyedül Bekecshez nem

kötődik bánya, valószínűleg nem célszerű a 26 település mindegyikén

kalandpark kialakításában gondolkodni… 

(Az interjú teljes szövege a www.tarcal.hu weboldalon olvasható)

Edélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
MÁRCIUS hónapban  

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

Március  7. Tamás
Március 8. Zoltán  
Március 10. Ildikó
Március 18.  Sándor
Március 19. Benedek
Március 24. Mátyás 
Március 27. Hajnalka
Március 31. Árpád 

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

Március 2. Arany János születésnapja 1817.

Március 8.: Nemzetközi nőnap. 
Március 12.: Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe, 

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

A magyar sajtó napja. 1990 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy 1848−

ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit: a

tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.

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

Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget." 

Március 19.: József napja  Az első meleg tavaszi napnak tartják falun.

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

Március 22.: A víz világnapja.
Március 24.: Tuberkolózis világnap
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Március 25. Bartók Béla születésnapja 
Március 27.: Színházi világnap.
Külföldön 1962−től, Magyarországon 1978 óta ünnepeljük "Thália pap−

jait ".  II. Rákóczi Ferenc születésnapja 1676

Március 29. Kosztolányi Dezső születésnapja 1885.
Március 31. Szabó Lőrinc születésnapja 1900.  

Programok −  Rendezvények

2015. március 
Február 28. Polgárőr Jótékonysági Bál
Helye: "Hatputtonyos Borfalu"  Tarcal, Rákóczi út 4.

március 4. 14−17 óráig  KREATÍV MŰHELY − nőnapi

készülődés

Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.

március 15. 16 óra

ÜNNEPI MŰSOR AZ 1948/49−ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC  EMLÉKÉRE
Ünnepi beszédet mond: Dr. Mengyi Roland a BAZ

Megyei Közgyűlés elnöke

Helye: "Hatputtonyos Borfalu"  Tarcal, Rákóczi út 4.

március 25. 14−17 óráig KREATÍV MŰHELY − húsvéti

tojáscsodák

Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.

Bővebb információ plakátokon, szórólapokon, Tarcal

honlapon olvasható; vagy a 06− 30/458−73−01−es tele−

fonszámon kérhető. 

Tarcal Fő út 29.

Retró − véradás Tarcalon
A szokásos év eleji véradásunk sokunknak felidézte gyermekkorát. A

Borfalu konferencia terme  előterében lila hagyma és forralt bor illata

fogadta a betérőt. Nem ok nélkül! Ilosvainé Piroska helyi vöröskeresztes

aktivista szorgos munkája

nyomán került a finom házi

zsíros kenyér lila hagymá−

val, paprikával megtűzdelve

az asztalra, mellé forralt bor

és  tea volt a kínálat. Ezzel is

szerettünk volna meg−

köszönni áldozat−

készségüket, illetve még

nagyobb kedvet adni az élet−

mentő vér adására. Sokan el is jöttek, persze nem e miatt! 42 fő tarcali

lakos érezte úgy, hogy így szeretne embertársain segíteni. Köszönjük!

Májusra tervezett véradásunk alkalmával a gyermekeket is  szeretnénk

bevonni, pontosabban beavatni részben a vöröskereszt munkájának jobb

megismerésébe, részben az egészséges életmód rejtelmeibe. Erről ápri−

lisi lapszámunkban olvashatnak.                                       D A

HIRDETÉS − VÉTEL

Szántóföldet vásárolok. A végleges adás−vételi szerződés megkötésekor

készpénzben azonnali fizetéssel. 

Ár: megegyezés szerint.   Szakolczai László− tel: 06−30/2299537

Csopaki delegáció 
Csopaki önkormányzattól érkeztek vendégek január

közepén. Két napos látogatásuk során megismerkedtek

Tarcal nevezetességeivel, vállalkozásokkal, fejlesztési

elképzeléseivel, finom ételeivel és boraival. Cél a

hosszabb távú kapcsolatépítés. Butta László pol−

gármester úr és képviselőtestületünk tagjai mindent

megtettek, hogy vendégeink jól érezzék magukat

településünkön. Pataky Dezső és Tóth Tibor helyi vál−

lalkozók mutatták be pálinka és bor kínálatukat.

Mosolygósan ért véget látogatásuk!      D. A. 

Butta László és Ambrus Tibor polgármesterek

a Borfalu Borlovag−Termében
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Fittségi felmérések minden iskolában!
Fittségi felmérések testnevelés órán  NETFIT − tel  mérünk ez év

januárjától minden iskolában!

Mit jelent a NETFIT rövidítés? A NETFITa Nemzeti Egységes

Tanulói Fittségi Teszt rövidítése.

NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az

élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos

életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés

szereplői körében.  

Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag

meghatározott állapot, amelyben a különböző testrészek, szervrend−

szerek hatékony együttműködése lehetővé teszi, hogy a minden−

napokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az

egészségközpontú fittség azon képességeket jelenti, amelyeknek

közvetlen befolyásuk van az egyén egészségi állapotára. 

A NETFIT az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett

(egészségzóna) − teszttől függően − további egy, illetve két zónát  tar−

talmaz ("fejlesztés szükséges" és "fokozott fejlesztés szükséges"

zóna).

A TESI − Fizikai állapot és fittség mérés országosan egységes mód−

szertan létrehozásának célja egy olyan új mérési−értékelési tesztrend−

szer kifejlesztése, amely megfelel a törvényi elvárásoknak és idő−

sorosan képes követni a gyermekek fizikai állapotát,

egészségközpontú, fittségi sztenderdekhez viszonyítottan. A

tesztrendszer sztenderdjei a következő mért paraméterek alapján

kerülnek meghatározásra:  kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás)

vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség,

hajlékonyság)  testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index)

A tesztrendszer alkalmas a pozitív megerősítésre (attitűdformálásra)

és a személyre szabott visszacsatolásra. Segítségével a testnevelésben

dolgozó pedagógusok könnyen és egyszerűen tájékoztatni tudják a

gyermekeket és szüleiket a tanulók aktivitási és fittségi szintjéről−

állapotáról. 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt

különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoz−

nak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú

fittségi állapotát. 

Testösszetétel  és tápláltsági profil  − Testtömeg mérés − testtömeg −

index BMI testmagasság mérés, testzsír százalék mérés,

Aerob fittségi ( állóképességi) profil:

1. Állóképességi Ingafutás  20 m−aerob kapacitás

Vázizomzat fittségi profil

2. Ütemezett hasizom teszt− hasizomzat ereje és erő−állóképessége

3. Törzsemelés teszt−törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága

4. Ütemezett fekvőtámasz teszt −felsőtest izomereje

5. Kézi szorítóerő mérés− a kéz maximális szorítóereje

6. Helyből távolugrás teszt −alsó végtag robbanékony ereje

Hajlékonysági profil

7. hajlékonysági teszt−térdhajlító izmok nyújthatósága, csípőízületi

mozgásterjedelem 

A NETFIT, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó

külső kritériumértékekhez, úgynevezett egészség−sztenderdekhez vi−

szonyítja. Az egészség−sztenderdek olyan teljesítményminimum

értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon

valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással

összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben.

Az egységcsomagot iskolánk a tavalyi tanév végén megkapta.  Az

egységcsomag minden mérőeszközt tartalmaz, amire szükségünk van

a tanulók fittségi állapotnak felméréséhez. A tanulók és szüleik

mérési azonosítón keresztül tudják követni gyermekük egészséges

fittségi állapotát. A felméréseket februártól kezdjük minden felső

tagozatos gyereknél. Az eredményekről a mdsz.hu honlapon

tájékozódhatnak a szülők és a tanulók a mérési azonosító segítésével. 

Lovasné Tóth Judit

testnevelő

F I G Y E L E M !  E B E K  O L T Á S A
KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS,

FÉREGTELENÍTÉS ÉS CHIPPELÉS
ideje: 2015. március 7. (szombat)   9.00 − 12.00 óráig

Helye: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal udvara, Fő u. 63.      

Oltásra kerül minden 3 hónaposnál idősebb eb

Az oltás és a féregtelenítés együttes díja: 4000 Ft/eb

A mikrochip: 4000Ft/eb  

A kiszállás díja: 800 Ft/udvar

Az új oltási könyv: 200 Ft

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!

"A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet és a 2012. évi CXXVII. törvény
paragrafusai értelmében a szlovák állatorvos által beoltott ebek
veszettség elleni oltása a magyar jogszabályok szerint érvénytelen."

Dr. Liszkai Ferenc 

állatorvos 

"Még az ég is sírt!"
Kegyelettel emlékeztünk a "málenkij robotra" elhurcoltakra január

végén. Emlékezésünkkel adóztunk azokra az emberekre, akik életüket

adták a hazáért, magyarságukért, akik emberi és polgári jogaiktól meg−

fosztva idegenföldön, hazájuktól több ezer km−re, embertelen, megalázó

körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát.

"Még az ég is sír!" mondta egy fiatal felnőtt, aki részese volt a főhajtás−

nak. Milyen igaza volt! Az első hegedűszó felhangzásakor− mely

Szerednyei János tarcali káplán alakját idézte − szitálni kezdett az eső.

Ennek ellenére sok tarcali lakos érezte úgy, itt kell lennie a megem−

lékezésen. Sokan voltunk!

Sápiné Smiger Klára édesanyja Kádas Júlia visszaemlékezését idézte fel.

Megrendítő volt minden szó. Ezt követően Páll János− akinek édesanyját

szintén elvitték −  előadásában hallgattuk meg Szerednyei János káplán

által írt verset, melyet a deportálás idején írt. Butta László polgármester

beszédében a megrendítő történelmi esemény mának szóló üzenetét

fogalmazta meg. Megígérte, hogy jövőre itt a Királyudvar előtti téren −

ahol annak idején gyülekeztek − felállításra kerül egy hatalmas szikla,

melyre az elhurcoltak  nevei kerülnek. Hegedűszó kíséretében vonultunk

az emléktáblákhoz, melyeken

olvashatjuk az elhurcoltak nem

teljes névsorát. 

Az eső ellenére az érkezéskor

átadott "Bús magyaroknak..." c.

éneket Elek Boglárka

hegedűszólóját követően

közösen énekeltük. Ezt a

népéneket számtalanszor

énekelték a táborban is.

Szerednyei János elhurcolt

káplán két versét Szopkó Kincső

− Hazamegyünk − és Drozda

Aranka − Anyám, ha látnál −

című költeményt tolmácsolta. A

szemekben csillogó könnyek

igazolták, hogy a költemények

mennyire mélyen érintették a

hallgatóságot.

Ökumenikus szertartás keretén belül nagytiszteletű Kovács Attila refor−

mátus lelkész,  főtisztelendő Polyák Péter görög katolikus parókus imád−

sággal, énekkel,   főtisztelendő Szűcs Zoltán római katolikus plébános

megrendítő s egyben emlékezetes igehirdetéssel emlékezett. Koszorúk

és mécsesek elhelyezésével zárult január 23−án rendezvényünk. 


