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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

április 16−án rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje

során a képviselők a Tarcal, Temető u. 12. sz. előtti

pincebeszakadás hatástalanítására vis−maior támogatási

igény benyújtásáról határozott. Az előzetes számítások

szerint a hatástalanítás mintegy 3,6 millió forintba fog kerül−

ni, s ennek 10 %−át kell saját erőként biztosítani.  Az önkor−

mányzat a helyreálltáshoz, a 2015. évi 2/2015. (II.25.) önkor−

mányzati rendelettel elfogadott költségvetése terhére 365.633

forint saját forrást biztosít.

A Képviselőtestület a második napirend keretében a

Keresztúri úton található köztemető ravatalozójának

felújítására és átépítésére a szerencsi székhelyű Szivárvány−

Ép. Kft.−vel  megkötött építési vállalkozási  szerződés

módosításáról döntött és a  kivitelezés befejezésének

határidejét 2015. június 15−re módosították a kivitelezést

lassító tényezők miatt.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

április 28−án rendes ülést tartott, melynek első napirendje

keretében a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Tokaji

Tankerület vezetőjének tájékoztatóját tárgyalták meg. Dr.

Simon Csaba tapasztalatai szerint a tarcali iskola jó állapotú,

jó körülményeket biztosítanak a gyerekeknek, a tantestület

szakmailag jól felkészült, sőt az egész tankerületben beosz−

tott pedagógusként mesterpedagógus egyedül ebben az

iskolában működik.  A tankerület vezetője ugyanakkor azt is

elmondta, a tanévindító értekezleten felhívta a pedagógusok

figyelmét arra, hogy a további tanulói létszám csökkenés,

pedagósus álláshelyek megszüntetését vonhatja maga után.

A Képviselőtestület a második napirend során Tarcal község

Önkormányzatának 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

szóló rendelettervezetét tárgyalta meg, majd megállapította,

hogy az elmúlt évet mind a működési, mind a felhalmozási

feladatoknál  jelentős pénzmaradvánnyal zárták, az elmúlt év

során komoly fejlesztési forrásokat sikerült elnyerni,

valamint a helyi adóbevételek is jól alakultak.

Az ülés következő napirendje Tarcal község Önkormányzata

2015−2019 évekre szóló Gazdasági Programjának

jóváhagyása volt. A Képviselőtestület felhívta tiszt−

ségviselőit, hogy a gazdasági programban foglaltak minél tel−

jesebb megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket

tegyék meg, illetve a 2019. évi önkormányzati választásokat

megelőző 6 hónapon belül a program értékelését készítsék el,

s tárgyalását tűzzék a testület napirendjére.

A negyedik napirend pont Tarcal Község Önkormányzata

2014. évi éves ellenőrzési jelentésének,illetve éves össze−

foglaló ellenőrzési jelentésének megtárgyalása  volt. A

Képviselőtestület megelégedéssel állapította meg, hogy sem

a belső ellenőrzés, sem az egyéb szakmai, illetve ágazati

hatósági ellenőrzések az önkormányzat és intézményei

munkájában különösebb hibákat, hiányosságokat nem állapí−

tottak meg, ugyanakkor felhívta a tisztségviselők és vala−

mennyi önkormányzati intézmény vezetőjének figyelmét a

belső kontrollok következetes működtetésére, valamint arra,

hogy az ellenőrzések által feltárt kisebb hiányosságok, hibák

megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék

meg.

A Képviselőtestület következő napirendje a 2014. évi gyer−

mekjóléti, gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése,

megtárgyalása volt. A Képviselőtestület az átfogó értékelést

változtatás nélkül elfogadta.

A hatodik napirendi pont keretében a Tarcali Közös Önkor−

mányzati Hivatal egy éves működéséről szóló beszámoló vál−

toztatás nélküli elfogadásáról döntött a testület.

Az ülés következő napirendi pontja Tarcal  község pol−

gármestere 2015. évi szabadságolási ütemtervének a

jóváhagyása, elfogadása volt. A Képviselőtestület a pol−

gármester szabadságolási ütemtervét elfogadta.

A polgármester az indítványok, javaslatok között tájékoztatta

a Képviselőtestületet a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

legutóbbi ülésén elhangzottakról, melynek keretében a pol−

gármesterek tárgyalták az orvosi ügyelet kérdését. A

Képviselőtestület a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás

Oxytrans Kft−vel 2013. augusztus 13. napján megkötött meg−

bízási szerződésének 2015. november 30−ig történő

meghosszabbításáról döntött.

Ezt követően a Tarcal Fő utca és Klapka tér

kereszteződésében található földrészlet önkormányzati tulaj−

donba vételének kezdeményezéséről határozott a

Képviselőtestület.

A jegyző ismertette a Képviselőtestülettel, hogy a régi temető

Könyves Kálmán utcai partfala egy szakaszon jelentősen

megrogyott, ezért támfal építésére lenne szükség. A

Képviselőtestület vis−maior támogatás igénylése mellett dön−

tött, az elfogadott költségvetés terhére 2.383.536 Ft saját for−

rás biztosításával.

Ezt követően közbeszerzési pályázat kiírásáról határoztak a

tervezett útfelújítások kivitelezésére, majd a Tokaji Borvidék

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel megkötött bérleti

szerződés módosításának jóváhagyásáról, továbbá a

"Gyermekszegénység elleni program keretében nyári

étkeztetés biztosítása" jogcímen pályázat benyújtásáról dön−

töttek. A Tarcal Klapka tér 4. sz. alatti ingatlan előtti

pincebeszakadás hatástalanítására szintén vis−maior támo−

gatási  igény benyújtásáról határoztak, melyhez a költ−

ségvetés terhére 512.318 forint saját forrást  irányoztak elő. 

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi

Könyvtárban megtekinthetőek.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a

Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
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HALÁLOZÁS
2015. március − április

− Sneider Antal (sz: 1931.) 

volt Tarcal, Kinizsi u. 21. sz. alatti

lakos, elhunyt március 26−án, 

− Kincses Jánosné

(sz: Mester Erzsébet, 1931.)

volt Tarcal, Rákóczi u.  1. sz. alatti

lakos, elhunyt április 2−án, 

− Sipos László Jánosné

(sz: Magyar Magdolna) 

volt Tarcal, Jókai u. 13. sz. alatti

lakos, elhunyt április 4−én, 

− Jakab József (sz: 1937.) 

volt Tarcal, Vasút u. 21. sz. alatti

lakos, elhunyt április 7−én, 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés
2015. április

Nagy Károly és Filetóth Regina nyíregyházi lakosok

április 4−én kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés 
2015 április

Pózer Marcell   2015.04.19

Szülei: Páll Petra, Pózer Gergő

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

Újra nyitott ajtóval várja a turistákat és 

informálódni vágyókat a 6 Puttonyos Borfalu

infópontja!
Adategyeztetés céljából 35 turisztikával kapcsolatos tarcali vál−

lalkozásnak (borászatok, szálláshelyek) küldtünk ki levelet, s a

továbbiakban is várjuk hasonló tevékenységet folytató vállalkozók

jelentkezését!

A kapott adatok, a feldolgozás után, a www.tarcal.hu honlapon,

illetve nyomtatott változatban, az infóponton elhelyezett

szóróanyag formájában lesz megtalálható minden kedves érdek−

lődő számára.

Szívesen fogadjuk a vállalkozások saját szórólapjait, promóciós

anyagait, névjegyeit is!

Célunk egy találkozási pont, egy kapocs kialakítása szolgáltatók és

turisták között.

Szeretnénk munkákkal segíteni, a helyi borászatok, szálláshelyek,

kézműves termékgyártók és az ideutazó közönség egymásra

találását. 

Reméljük a jövőben rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat

és sikerül jó kapcsolatot kialakítanunk a helyi vállalkozói szférával!

Üdvözlettel: Gergely Tamás

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁSOK
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Sípos Lászlóné (szül: Magyar Magdolna Katalin)

Magdika  temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet

virágait helyezték, gyászunkban osztoztak, valamint az

önkormányzat dolgozóinak, akik bármely módon 

segítségemre voltak. 

A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Mihalik Endréné temetésén megjelentek, sírjára a

kegyelet virágait elhelyezték  és gyászunkban bármely

módon osztoztak.

A gyászoló család

CSALÁDI NAP és 

GYERMEKNAP
2015. május 30. 

Helye: Tarcal − Sportpálya, Sport tér

9 − 13 h  "EZT KÓSTOLD MEG!" − az én

tuti szabad tűzön  készült ételem − FŐZŐVERSENY

Támogatás nevezőnként: 3 kg s.hús, 5 kg burgonya

9 h HEGYALJA TARCAL GYERMEKFOCI

ALAPÍTVÁNY FUTBALTORNÁJA 

− Tokaj, Tiszaladány, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tolcsva

és Tarcal 

9−15 h ÜGYESSÉGI és SPORTVETÉLKEDŐK

Kispályás foci bajnokság;  Egy perc és Nyersz,

Kreatív Műhely, Falrajz  verseny,  KANGOO

9h Arc− és hennafestés, csillámtetoválás

10 h Ugrálóvár és óriáscsúszda

15 óra Interaktív gyermekműsor 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

MEGNYÍLT
Megnyitottuk a RÓZSA VIRÁGBOLT−ot

Tarcal, Fő út 55. sz. alatt

Kínálatunk: − vágott virágok −  cserepes virágok 
−  koszorúk és kiegészítők.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Rendőrség Körzeti  

megbízott  (KMB) 

telefonszáma:

+36−20/610−51−01 
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Vállalkozói fórumot rendeztek kedden a tarcali 6 put−

tonyos Borfaluban, ahol előadást tartott a 2014−20 közötti

időszak területfejlesztési törekvéseiről, a várható pályáza−

tokról Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke. Bihall

Tamás, a BOKIK elnöke pedig aktuális gazdasági

kérdésekről értekezett.

Batta László, Tarcal polgármestere, mint házigazda

köszöntötte a vendégeket. Emlékeztetett rá, hogy

várhatóan rövidesen kiírásra

kerülnek a 2014−20−as finan−

szírozási időszak első

pályázatai. Aki még nem

készült fel, annak kevés

ideje van a pótlásra.

Török Dezső előadásában

bemutatta a megyei önkor−

mányzat által elvégzett

előkészítő munkálatokat, a

programalkotást. Kiemelte,

hogy a TOP keretében 93

milliárd forintot nevesítettek

Borsod−Abaúj−Zemplénre és

további 35 milliárdot Miskolc Megyei Jogú Városra. A

megyei programról szólva kitért az ipari parkok, a turiz−

mus és a közútfejlesztés témaköreire. A megyei integrált

területi programot (ITP) a megyei közgyűlés május 11−ei

rendkívüli ülésén fogadta el.

Ismertette az ITP forrásmegosztásával kapcsolatos leg−

fontosabb tudnivalókat. A pénz egy részét területi alapon

osztják tovább a megyén belül, a többit pedig a preferált

céloknak megfelelően. Figyelembe vették a prog−

ramkészítés során a településektől beérkezett 292

véleményt. Az úgynevezett indikátorszámok kialakítása

során igyekeztek a helyi sajátosságokat figyelembe venni.

Az önkormányzati projektek támogatási intenzitása 100

százalékos, kivéve az ipari parkok fejlesztését, ahol 50

százalékos. A települések számíthatnak a projektekkel

kapcsolatban a megyei önkormányzat segítségére. 

A nyáron a TOP keretében mintegy 20 fejlesztési pályázat

megjelenésére lehet számítani. A kiértékelést követően

november−december folyamán várhatóan 19−20 milliárd

forint értékben kötnek szerződést a nyertes önkormányza−

tokkal, egyházakkal.

"Ez egy teljesen kiforrott, mérnöki munka"− szólt elis−

merően az elhangzottakról Bihall Tamás, aki kiemelte,

hogy a TOP források esetében a vállalkozók szerepe

közvetett, a GINOP viszont direkt vállalkozásfejlesztési

forrásokat biztosít majd.

Emlékeztetett, hogy ezeknek

a pénzeknek a feladata nem

az "életmentés", hanem a

piacképes vállalkozások

fejlesztésének a segítése. A

megye gazdaságáról szólva

kiemelte, hogy az előállított

értékek terén meghatározó a

nagyvállalati szektor,

foglalkoztatásban viszont a

KKV−k. A megye gaz−

daságának húzóágazatai

továbbra is a vegyipar és a

gépipar. A foglalkoztatás a válsághoz képest látványosan

javult, egyes szakmákban − első sorban a külföldi

munkavállalás miatt − jelentős munkaerőhiány tapasztal−

ható, amelyet a duális képzés keretében igyekeznek pótol−

ni. A kamara mindent elkövet a gyakorlatorientált szak−

képzés érdekében.

A tarcali származású Mihalik Csaba, egy alapítvány

képviseletében a szakképzés gyakorlati eredményeiről,

buktatóiról számolt be. Kiemelte, hogy a sok vállalkozás

ódzkodik a részvételtől az adminisztráció miatt, pedig

esetükben ezzel nincs gondjuk. A résztvevők körében, első

sorban a hátrányos helyzetűek esetében jelentős a lemorz−

solódás. Igyekeznek hiányszakmákban indítani a sza−

kképzést, mint például a hidegburkoló, vagy hegesztő. 

Az előadásokat követően lehetőség nyílt személyes

konzultációra. 

Forrás: www.baz.hu

Vállalkozói fórum Tarcalon

Képviselői tájékoztató
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő a Vidékfejlesztési Program ill. a

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program részleteiről adott tájékoz−

tatást május 15−én pénteken. A polgármesteri hivatal díszterme szinte megtelt

helyi vállalkozókkal. A 2014−20−as időszak első pályázatai rövidesen megje−

lennek. 

Az igények beadására is a szokottnál rövidebb idő áll majd rendelkezésre,

ezért érdemes előre felkészülni. Elnök úr társaságában két pályázat író cég

képviselője is megjelent, akik szívesen segítenek a pályázatok elkészítésében. 

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. JÚNIUS  20.

TARCALI  HÍREK
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Újra helytálltak a tarcali énekkaros diákok!
Az országos komplex ének−zenei verseny régiós fordulóján − Gödöllőn. Ahol

12 zeneiskolai csapattal mérték össze tudásukat. A gyerekek tudták, hogy

nagy hátrány − ha nincs hangszeres tudás, de így is vállalták tanárukkal együtt

a sok plusz órát.

A versenyre kisfilmet készítettek a tanulók, segítette őket Drozda Aranka mű−

velődésszervező és Kovács Zsolt tanár úr. A nagy távolságra a tarcali busz

vitte őket. Köszönettel tartozunk Butta László polgármester úrnak. Megkö−

szönjük a szülők támogatását is, akik a nevezési díjat befizették − gyermekük

nevében. A versenyhez: zenetörténeti −, éneklési−, zeneelméleti−, valamint

népszokások ismerete is szükséges volt. A megmérettetés Gödöllőn volt az

Erkel Ferenc zeneiskolában 29−én.  Az eredmény: a 12 csapatból 8. helyet ér−

te el a Terc csapata. Tagjai: Fia Dominika, Perge Zsanett és Gál Péter Zoltán.

Tanáruk: Kovács Józsefné mesterpedagógus

Látogatás a lengyel testvérvárosban,

Lazyban
2015. május 12−14. között élményekben gazdag látogatá−

son vettünk részt Lazyban. A város iskolája egy

nemzetközi projekt, az Erasmus+ részese, így német, por−

tugál, spanyol, török vendégeik is voltak. Kedden, a déli

órákban indultunk, hiszen este már varázslatos

körülmények között, szellemek társaságában töltöttük az

időt Ogrodzieniec várában, mely a középkorban épült. A

program során már találkoztak a tanulók az őket vendégül

látó gyerekekkel. Kellett egy kis idő, míg feloldódtak, de

nagyon ügyesen megoldották a nyelvi kommunikáció

okozta problémákat. Másnap Krakkóba látogattunk,

megismerkedtünk a város nevezetességeivel, jártunk a

várban, sőt a sárkány barlangjában is. Egy hagyo−

mányőrző étteremben ebédeltünk, finom tradicionális

lengyel étkeket fogyasztottunk. Az estét a gyerekek új

barátaikkal töltötték, a felnőttek számára kulturális prog−

ramot szerveztek vendéglátóink. Csütörtökön Lazy

városával, az iskolájával ismerkedtünk meg, majd a pol−

gármesteri hivatal ünnepélyes fogadásán vettünk részt.

Ebéd után kézműves foglalkozás következett, az

elkészített alkotásokat haza is hozhattuk.

A délutáni órákban indultunk haza. Nagyon szívélyes

fogadtatásban, kivételes figyelemben volt részünk, melyet

a lengyel gyerekek és kísérőik szeptember végi, október

eleji látogatásán viszonozhatunk.

Bártfainé Varga Györgyi, Lovasné Tóth Judit 
és az iskola tanulóinak képviseletében: 

Rudolf Lili, Zemlényi Natália, Gál Péter Zoltán, 
Motkó Renátó

Újra kreatívan
Újra indult a Községi Könyvtárban /általános iskola

épülete/, minden második hét szerdáján 15 órai kezdettel

a Kreatív Műhely elnevezésű foglalkozás. A foglalkozá−

sokon mindig a közelgő ünnepekre, jeles napokra készí−

tünk saját kézzel, adott alapanyagokból,− ami többnyire

papír, karton, textil, gyöngy, gomb−, ajándékokat, megle−

petéseket, díszeket. (Természetesen szívesen vesszük a

felajánlásokat: az otthon megmaradt, esetleg már hulla−

dékba kerülő textildarabokat, kartonokat, gyöngyöket,

gombokat.) Amiket készítünk, mindig könnyen kivitelez−

hető, mutatós, kedves munkák, amelyeket bárki el tud ké−

szíteni, nem csak a rendszeresen hozzánk járók! Ezért

minden gyermeket és felnőttet szívesen látunk aki kedvet

érez hozzá, még ha nem is jártas az efféle, minimális kéz−

ügyességet igénylő munkákban. Első foglalkozásunk ezen

az éven április 22−én volt. Sok ügyes kezű gyermek özön−

lötte el a könyvtár helyiségét és várta az első ajándékot,

amit készíthet. Mivel anyák napja közelgett, így édes−

anyáinknak, nagymamáinknak készítettünk kedves dísze−

ket, emlékeket. A második foglalkozásunkon /május 6−án/

tavaszi ajtódíszt készítettünk, amit szintén szép számú

gyerekcsapat vett igénybe. A kész műveket örömmel mu−

tatták be az iskola folyosóján a tanárnéniknek és barátaik−

nak. Minden megrendezett községi rendezvényen részt

veszünk és ott; akár szabadtéri akár zárt−, az alkalomhoz

illő ajándékokat, díszeket, használati tárgyakat  készítünk

a bekapcsolódott gyerekekkel és felnőttekkel. 

A Családi Nap− Gyermeknapon találkozhatnak velünk 
újra, ahol...  Mindenkit várunk!

Titkóné Takács Mónika  (T.T. Mónika)

A "Közös pont" szakmai nap Tarcalon
Butta László polgármester és a házigazda, Drozda Aranka művelődéssz−

ervező köszöntője után előadásokat és jó gyakorlatokat hallgattunk meg. A

szemléletváltás és az értékváltás témaköreit egységesen vizsgálták az

előadók. 

Sotkó Levente Attila, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani Fejlesztési

Osztályának vezetője "Érték−váltás" címmel tartotta előadását. A közösség−

fejlesztés és a közművelődés lényegi, kapcsolódási pontjaira világított rá.

Kiemelte az alulról jövő kezdeményezések jelentőségét, a települések lakói−

nak saját erőforrását, saját akaratát, saját értékeit előtérbe helyező szemlélet

érvényesülését. 

Jantyik Zsolt, a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségi Kezdeményezések

Országos Szakmai Központjának szakmai vezetője is előtérbe helyezte, hogy

az intézményeknek kiemelt szerepe van a magyarság előtt álló, korszakos

feladatok teljesítésében. A nemzeti−emberi összetartozást erősítő, közösségi

együttlétek támogatásával, a számukra cselekvési teret biztosító, művelődési

intézmények szakmai munkájának kiteljesítésével lehetőséget biztosíthatunk

munkájuk előrehaladásában. 

Ureczky Klára Tünde, a hidasnémeti Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a

település közművelődési életébe vezette be a résztvevőket. Hogyan is

működik a gyakorlatban egy igazán jó közösség, mi a motor, és mi az előre−

hajtó erő? Ezekre a kérdésekre kaptunk gyakorlati példákkal teli válaszokat. 

Fontosnak tartjuk, hogy betekintést nyerhessünk más megyék szakmai

munkájába, hiszen az egymástól tanulás előre viszi életünket. Ez alkalommal

Hajdú−Bihar megye volt a vendégünk. "Mi−magunkért" a címe annak a prog−

ramnak, amit debreceni városrészekben hoztak létre. Két városrész

közösségfejlesztő folya−

mataiból kaptunk ízelítőt

Nagy Mária és Új Judit

tolmácsolásában.

(Forrás: Kovács Anikó NMI
B.A.Z. megyei iroda−vezető−
helyettes, képünkön)
A szakmai nap zárásaként

vendégeink megismer−

kedtek a Borfalu látnivalói−

val és megízlelhették egyik

helyi jellegzetes ételünket, a

tarcali borzas fészket. Amit

tarcali borral öblíthettek le

vendégeink. A finomság

elkészítésében, a program

előkészítésében és lebonyo−

lításában kiemelt szerepet

vállaltak kulturális köz−

foglalkoztatottjaink: Titkóné

Takács Mónika és Gergely

Tamás.



                                                            Tarcali Hírek                                                           5

Beköszöntött a tavasz. Ez az óvodai életben egyet jelent a környe−

zetvédelmi világnapok megünneplésével, és a programok sokaságá−

val.

Márciusban megtartottuk a Víz Világnapját, arról már tudósítot−

tunk. 

Anyák napján minden csoport külön köszöntötte kis műsorral, saját

készítésű ajándékkal az Édesanyákat és a Nagymamákat.

Április 23 −án rendeztük meg a Föld Napját. Mivel a mindennapok

során is nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, ezért a

programok nagy részét is e témaköré csoportosítottuk.

Az óvoda udvaráról játékos formá−

ban, szelektíven összegyűjtöttük a

szemetet, és különböző tevékeny−

ségeket biztosítottunk a gyerekek

számára. Volt kavicsfestés, állato−

kat készíthettek papírgurigából,

versenyre csipesszel szedegethet−

ték a "madármamák" a tészta kuka−

cokat és etethették a "fiókájukat",

illetve sorversenyeken vehettek

részt a gyerekek.

Mivel a mozgásra is nagy hang−

súlyt fektetünk, a Madarak Fák

napja alkalmából minden csoport korának megfelelő távolságra ki−

rándult a faluban, ismerkedtek a környezetünkkel, gyakorolták a tá−

jékozódást, fejlődött állóképességük, kitartásuk. 

Évtizedekre visszamenő hagyomány, hogy május hónapban a leen−

dő elsősök látogatást tesznek a mostani elsősöknél az iskolában.

Így történt ez május 13.−án is. A gyermekek megismerkedtek az is−

kola épületével, a tanítónénikkel, bekapcsolódtak az első és máso−

dik osztályban egy−egy tanórába. Büszkén mutatták az óvodába

visszatérve a kapott piros pontokat és az iskolásoktól kapott aján−

dék pillangót.

Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Mi az óvodában ezt a napot

május 19−én rendeztük meg.

Közös reggeli tornával indult a program, amin az ott lévő szülők is

bátran bekapcsolódhattak.

Majd reggeli után különböző kreatív tevékenységeken vehettek

részt gyerekek és szülők egyaránt. Nyakláncot fűzhettek színes

tésztából, szívószálból, egy másik asztalnál papírrepülőt hajtogat−

hattak. A KRESZ pályánkon ügyeskedhettek a kerékpárokkal, rol−

lerekkel a bóják és a közlekedési táblák és lámpa között. Trambu−

linban ugrálhattak, szappanbuborékot fújhattak, illetve homokvárat

építhettek érdekes kiegészítő eszközökkel és felavatták az új homo−

kozó játékokat is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a

leendő bölcsődés, és óvodás gyere−

kek is elfogadták meghívásunkat

és ellátogattak hozzánk ezen a na−

pon anyukájukkal.. A Polgármes−

ter Úr csokival és ivólével kedves−

kedett a Gyermeknap alkalmából

az apróságoknak, melyet nagy ová−

cióval fogadtak. Örömünkre szol−

gált, hogy a rendezvényen sok szü−

lő is részt vett és együtt szórako−

zott gyermekével. 

Tartalmas és élményekben gazdag

napokat tudhatunk magunk mögött.

Május hátralévő másfél hetében még az alábbi programok várnak

ránk: 

Május 21−én csütörtökön délelőtt az önkormányzat és a katolikus

egyház buszával néptáncosaink a mádi óvodába tánctalálkozóra

utaztak. Másnap a Szivárvány bábszínház "Kerekerdő meséi"című

bábelőadást tekinthetik meg az óvodában a gyermekeink.

Május 29−én pénteken lesz az óvodai ballagás, ahol iskolába menő

nagycsoportosaink búcsúznak az óvodától.

Balázs Rita

Óvodapedagógus

Óvodai hírek

MÁRIA ÚTJÁN ÉSZAK−MAGYARORSZÁGON
Április 14−én indult újra a Budai hegységből 900 km−es útjára a 8.

GYALOGOS Zarándoklat.

A 40 napos gyalogos zarándokmenet Pünkösd ünnepére, május 23−ra

ér Csíksomlyóra!

2015. április 27−én Mádról  − érintve a Szent Teréz kápolnát −  Tarcal

Római Katolikus templomába dél körül érkezett 26 zarándok. A

Mária−Ház "első fecskéi",  akiket ebéddel fogadtunk. További útjuk

Hétszőlő felől Tokaj felé vezetett.  A napot Rakamaz templomában

fejezték be. 

Sápiné Smiger Klára 

Egyházi hírek
Bérmálás a Római Katolikus templomban.

Dr. Ternyák Csaba érsek úr a keresztény nagykorúság szentségét

szolgáltatja ki templomunkban 2015. június 14−én a du. 4 órakor

kezdődő szentmise keretében. 

Elsőáldozás a Római Katolikus templomban.  

Az elsőáldozás ünnepe 2015. június 21−én a de. 10 órakor

kezdődő szentmise keretében lesz.

Mindkét ünnepre szeretettel hívok és várok minden tarcalit.

Szűcs Zoltán plébános

(Foto: archív)
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"A felfedezés az, amikor azt látod, amit mindenki más is lát, és azt gon−
dolod, amit senki más nem gondol."

(Szent−Györgyi Albert)

Palásthy Katalin − mezőgazdasági gépészmérnök, szakközgaz−

dász, az otthonteremtés pénzügyi szakértője, vállalkozó

− Kedves Katalin! Még mielőtt elmélyülnénk az orvostudományban,
engedd meg, hogy gratuláljak tarcali vendégházad megnyitásához. A
fenti idézettel csupán arra akartam utalni  − párhuzamosan a néhány
hete felbukkant óriásplakátok által sugalltakkal −, hogy új, alkotó gon−
dolatokkal formálhatjuk környezetünket a társadalmi igények figye−
lembe vétele mellett, amit ha ügyesek vagyunk, még részlegesen ala−
kíthatunk is. Téged milyen gondolatok juttattak arra az elhatározásra,
hogy a vidéki vendéglátásban is szerencsét próbálj?
− Van úgy, hogy felbukkanó új gondolataink olyan érzéseket ger−

jesztenek bennünk, amik segítenek abban, hogy lépéseket tegyünk egy

új irányba. Számomra ez az irányváltás kb. másfél évvel ezelőttre da−

tálható, amikor megtudtam, az elmúlt 7 éves periódus

utolsó falusi turisztikai pályázatát hirdette meg a kor−

mány az MVH által. Mivel akkoriban gondolkodtam

azon, hogy nagyapám régi házát valahogy hasznosíta−

nom kellene, kapóra jött a pályázati lehetőség és le−

csaptam rá. Így egyrészt egy komplett 5 éves üzleti

tervet kellett átgondolva megírnom, másrészt pénz−

forrást igényelhettem a tervezett felújításra. Tarcali

születésűként érzelmileg nagyon kötődöm Tokaj−

Hegyaljához. Közel 20 év után jöttem rá arra, hogy

csodálatos vidéken voltam gyermek és fiatal leány. Ez

egy olyan hely, ahová nagyon sokan kívánkoznak, fő−

leg városlakók. Nemhiába lett a Világörökség része,

amire őszintén büszkék lehetünk. Olyan szemüveg

lencséjén keresztül kellene néznünk erre a vidékre,

amilyen szemmel az idelátogató kíváncsi turisták néz−

nek. Bár eddig nem foglalkoztam vidéki vendéglátás−

sal, nem félek a tanulástól, és az új feladatoktól! Bátran feszegetem a

saját határaimat! Addig amíg szívesen foglalkozom emberekkel, és

örömömet lelem mások örömében, szeretettel várom az idelátogató

közönséget! El kell hogy mondjam, támogatók, szövetségesek nélkül

viszont nem vágtam volna bele. Ők az én szűk családom: a férjem,

édesanyám és édesapám. 

− Településmarketing. Az idegenforgalom fellendítésében gondolkodó,
ill. a turisztikai tevékenységek felé orientálódó lakóközösségek számá−
ra elengedhetetlen a szerepe. Véleményed szerint Tarcalon melyek
azok a kiemelt "kapaszkodók", amelyekre építhetünk ezen a téren?
− Azt gondolom, be kell látnunk, Tarcalnak a változást és a fellendü−

lést az idegenforgalom, a turizmus fogja meghozni, köszönhetően a

földrajzi adottságunknak és történelmi múltunknak. Ami viszont na−

gyon fontos: a változást elsősorban ne másoktól várjuk, hanem kezd−

jük el a legkisebb egységgel, önmagunkkal. 

Hiszem, hogy mindenki ért valamihez, mindenki nagyon jó valami−

ben. Kezdjen el azzal  hivatásszerűen foglalkozni, és bízzon abban,

hogy az a dolog vagy szolgáltatás szükséges mások számára. Másrészt

azt is be kell vallanunk magunknak, mik azok a dolgok, amikhez nem

értünk. Ha szükségünk van segítségre, forduljunk azokhoz, akik azok−

ban a dolgokban szakértők, specialisták. A jövő a közösségek együtt−

működésében van! Mi, tarcali lakosok, egymásra utaltságban élünk, és

jó ha e szerint is cselekszünk.

Tarcalnak vannak erősségei: pl. nagyszerű borászatok csodálatos bo−

rokkal, itt a Kopasz−hegy a maga adta túrázási lehetőségekkel (gyalo−

gosan és kerékpárral), közelben a Bodrog és a Tisza, a vízi sport szer−

elemeseinek. Vannak kézművesek a nagyszerű portáikkal. Települé−

sünk jól megközelíthető minden irányból.

Viszont amiben erősödhetünk: infrastruktúra (utak minősége), lakóhá−

zaink homlokzatának renoválása (példa lehet az osztrák síterepek kö−

zelében lévő falucskák képe: mintha egy mesevilágba érkeznénk, any−

nyira hangulatos, egységes és rendezett), a minőségi programszolgál−

tatás, és a gasztronómia.  A nemzetközi Decanter magazin egyre töb−

bet publikál a Tokaji borvidékről, ezzel hirdetve a terület és a borásza−

tok nagyszerűségét!  Vajon tudják−e  a tarcali lakosok, hogy 2−3 héttel

ezelőtt bejelentették, Kínából Budapestre rendszeres repülőjáratok in−

dulnak hetente 4 vagy 5 alkalommal. Egyre több üzletember és turis−

ta érkezik kis hazánkba Ázsiából és akár az USA−ból is. Fel vagyunk

készülve a nagyobb számú látogatókra? Vannak idegen nyelveken be−

szélő idegenvezetőink? Van elegendő szállásunk? Van elegendő nyit−

va tartó pincénk? A helyi, pályaválasztás előtt álló fiatalságnak üze−

nem: olyan szakmát tanuljon, ami a helyi turisztikai szolgáltatások ill.

igények kielégítéséhez hasznos: pl. szakács (séf), vendéglátós, kádár,

borász, nyelveket beszélő idegenvezető, cukrász, pék, sajtkészítő, stb.

A szakemberek, kézműves mesterek tudása fel fog értékelődni, csak

profizmussal és szeretettel legyen végezve!

−  Néhány mondat erejéig még térjünk vissza az orvosláshoz. Milyen
mellékhatások nélküli szert ismersz vissza−visszatérő szkepticizmus el−

len? Hogyan kezelhetőek ezek a problémák? Neked
soha nincsenek kételyeid, vagy egyszerűen kizárod
életedből a kételkedés fogalmát?
− Miért kérdezed ezt? A világ szép, és hogy mi is an−

nak látjuk−e, csak rajtunk múlik! Ha erős bennünk a

hit, akkor nem lehet szkepticizmusról beszélni. Ha

tudjuk azt, hogy kik vagyunk, van önbizalmunk, és

van célunk, lelkesedésünk, tettvágyunk, mondhat

bárki−bármit… nem lehet eltéríteni.

Persze az én életemben is vannak időnként külső han−

gok, de ezeken túllépek. Elfogadom azt, hogy mások

másabbak mint én, másképpen gondolkodnak, és

igyekszem nem felvenni magamra ezeket a hangokat.

A férjem azt mondja, makacs vagyok. Lehet. Én in−

kább öntudatosnak és elszántnak vallom magam.

Amíg van energiám, és látom  a mit−miérteket, nehe−

zen téríthetnek el a célomtól.

A belső hitem által vezérelve bízom a dolgok pozitív alakulásában!

− Hét évig a világ árbevétel szerinti második legnagyobb kiskereske−
delmi áruházláncánál dolgoztál különböző vezetői pozíciókban. Mi−
lyen szemléletformáló hatások értek ennél a multinacionális vállalat−
nál? 
− Hálás vagyok az Istennek, hogy ez a lehetőség megadatott nekem,

elég fiatalon. Nagyon gyors volt ott a karrier utam, és sokat tanultam

a retail (kiskereskedelmi értékesítés) és marketing szakmáról. Szemlé−

letformálásban amit megtanultam: bátran álmodjunk nagyot! Ha meg−

van az álom, keressünk szövetségeseket, támogatókat és kezdjünk el

rajta dolgozni. Legyünk kreatívak. Bátran hozzunk döntéseket és vál−

laljuk is annak következményeit. Gondolkozzunk stratégiában. Fi−

gyeljünk egymásra, munkatársainkra, kollégáinkra, és tanuljunk is

egymástól, amit lehet. Legyenek céljaink, közös irányunk és tegyünk

értük, dolgozzunk keményen. Jelenleg  a  nem túl szép magyar szóval

élve a "csinálás" korát éljük. Magunknak kell megteremtenünk a jólét

alapjait. Talán az áruházláncnál eltöltött közel 8 évnyi munkatapasz−

talat azért kellett, hogy most itt, Tarcalon kamatoztassam.

− 2013. decemberétől vagy egyéni vállalkozó, információim szerint
több tevékenység is tartozik vállalkozói portfóliódba. Hogyan terve−
zed/álmodod, milyen lesz 10 év múlva az életed?
− Elsősorban anya vagyok, ezért 10 év múlva biztosan az fog foglal−

koztatni, hogy az akkor 16 éves lányom hol folytassa majd a tanulmá−

nyait az érettségi után.  Aztán mivel bízom abban a képben, amit a

Tokaji−borvidék jövőjével kapcsolatban látok, kevés lesz a jelenlegi

vendégszállás férőhely, ezért valószínűleg lesz még egy vendéghá−

zam. Az otthonteremtés pénzügyi tanácsadását tekintve egy nagy csa−

pat vezetőjeként a környékbeli lakosok ügyeit fogom velük együtt in−

tézni. Tarcal gyönyörű település lesz, és nyüzsgő turisztikai életet

élünk majd együtt, közösen! Bízom abban, hogy Tarcal közösségének

tevékeny és alkotó tagja leszek.

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL

KÖSZÖNTJÜK

JÚNIUS  hónapban  

névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

Június   1. Tünde
Június   6. Norbert
Június   8. Medárd
Június 10. Margit
Június 22. Krisztina
Június 23.  Zoltán
Június 24. Iván
Június 27. László
Június 29. Péter, Pál

RENDEZVÉNYEK − PROGRAMOK

2015. június hónapban 

május 29. 17 óra  Takács Mónika grafikai kiállításának meg−

nyitója  Helye: Borfalu − kiállítóterem, Tarcal Rákóczi út 4.

május 30. 9 óra CSALÁDI Nap − GYERMEKNAP 

Helye: Tarcal Sportpálya 

május 30. 10 − 14 óra Kreatív Műhely  Helye: Sportpálya

június 10. 14− 17 óra Kreatív Műhely 

− emlék−ajándék ballagásra

Helye: Községi Könyvtár − Tarcal, Árpád út 1.

június 14. 16 óra BÉRMÁLÁS

Helye: Római Katolikus Templom

június 19. 17 óra SZENT−IVÁN−ÉJI Vigasság

− avagy a szerelmesek éjszakája

Szórakoztató és bájoló programok kicsiknek és nagyoknak.

Helye: Tarcal, AGORA

június 21. 10 óra ELSŐÁLDOZÁS 

Helye: Római Katolikus Templom

További részletek: 

www.tarcal.hu; plakátokon, szórólapokon 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Júniusi ünnepnaptár
Szent Iván hava − Nyárelő hava − Napisten hava
Június 4.: A trianoni békeszerződés emléknapja Az I. világháborút

lezáró ún. Versailles−Washingtoni békerendszer részeként íratták alá a

magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett

palotában 1920. június 4−én. Ezzel a békediktátummal nemcsak az

Osztrák−Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem Magyarország

elvesztette területe jelentős részét (területe 282 870 km2−ről 92 607

km2−re csökkent), a lakosság létszáma pedig, mintegy 10 millió fővel

kevesebb lett.

Június 5.: Környezetvédelmi világnap
Június 7.: Pedagógus nap Június első vasárnapja Magyarországon

1952−ben ünnepelték először.

Június 8.: Szent Medárd püspök ünnepe. Közismert időjárásjósló nap:

Medárdus, ha tiszta, derült, a nyár már szinte sikerült. De ha akkor esik

eső, negyven napig kell esernyő.

Június 16.: A megbékélés napja Magyarországon. Nagy Imre

kivégzésének emlékére.

A független Magyarország napja. Az 1956−os forradalom és szabad−

ságharc vértanúi kivégzésének, valamint a szovjet csapatok kivonulásá−

nak emlékére

Június 20.: Apák napja
Június 21.: A zene Ünnepe
Június 22.: Weöres Sándor születésnapja (1913.) költő, műfordító, drá−

maíró. 

Június 24.: Szent Iván napja A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos

tűzgyújtás és tűzugrás egyik jeles napja. A tűz körül a fiatalok ter−

mékenység és szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták és

szokásban volt a tűz átugrása is. Ennek általában szerencsehozó erőt

tulajdonítottak.

Június 25.: Karinthy Frigyes születésnapja (1887.) író, költő. 

Június 26.: A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja
Közalkalmazottak napja.
Június 27.: A cukorbetegek világnapja
Határőrség napja. I. László tiszteletére. 

Június 29.: Péter − Pál napja. Az aratás kezdő időszaka
Június 30.: A magyar szabadság napja. 1991. június 30−án fejeződött

be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március

10−én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30−át rögzítette a

kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katonavonat 1991. június

16−án, míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19−én

hagyta el Magyarországot. Ekkor rendezik meg a BUDAPESTI BÚCSÚ

rendezvényeit.

PC−Sarok, az elérhető internet
A Klapka György Általános Iskola épületében, a Könyvtár

teremben üzemel Tarcal község eMagyarország Pont−ja.

Minden lakos számára könnyen elérhető központi helyen,

állandó nyitvatartási időben várja a látogatókat.

A számítógépes sarok ügyeletes vezetője szükség esetén

segítséget is biztosít a felhasználóknak, hozzájárulva

ismereteik frissítéséhez, bővítéséhez. Régi fotóit digita−

lizáljuk, dokumentumait kinyomtatjuk. Megkönnyítjük inter−

netes kereséseit, levelezését, távol élő családtagjaival és

ismerőseivel való kapcsolattartását. Könnyebbé tesszük az

adminisztrációt, az elektronikus ügyintézést, és a különböző

e−közigazgatási szolgáltatások igénybevételét.

Rohanó világunkban mindennapossá vállt az időpont foglalás,

némely esetben viszont személyes megjelenés sem szükséges

ügyeink intézéséhez. E−mail cím, és a Kormányablak tokaji

kirendeltségénél egyszeri megjelenést igényelő "Ügyfélkapu"

regisztráció kímélhet meg bennünket a továbbiakban több

órás utazásoktól, sorban állásoktól. Adó, vám, vállalkozás,

egészségpénztár, nyugdíj, okmányiroda, földhivatal, elektro−

nikus felvételi jelentkezés ... stb. egy helyen. A "sárga csekk"−

es befizetések plusz kiadással és postai ablak előtti toporgás−

sal járnak. Folyószámlánk mellé kérhetünk internetbank szol−

gáltatást, amin keresztül jóval olcsóbban, gyorsabban, helytől

és időtől függetlenül, de jól ellenőrizhetően mozgathatjuk

pénzünket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Itt vagyunk, segítünk!

PC−Sarok

Helye: Klapka György Általános Iskola

Tarcal, Árpád út 1. földszint 1.

Nyitva tartás:

Hétfő−kedd: 14:00−18:00

Szerda: 9:00−12:00; 14:00−18:00

Csütörtök−szombat: 14:00−18:00

Áraink:

Telefondíj (Internet használat): 200Ft/óra

Szöveg nyomtatás: 25Ft/lap

Kép nyomtatása (fekete−fehér) 200Ft/lap

N.S.M.
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Versenyfelhívás
Tarcal község Önkormányzata

"EZT KÓSTOLD MEG!" 
− az én tuti szabad tűzön  készült ételem címmel −

FŐZŐVERSENY−t hirdet 
A verseny ideje: 2015. május 30. szombat 

A verseny helye: Tarcal − Sportpálya

ÚJRA !!! Nevezéseket 2015. május 29− én 12 óráig vár−

juk! 

6 Puttonyos Borfalu, Rákóczi út 4. v. 30/458−73−01

Díjazás: I., II., III. helyezett értékes tárgyjutalomban

részesül.

A versenyre várjuk családok, baráti társaságok,

közösségek jelentkezését.

Az étel elkészítéséhez a jelentkezőknek 

3 kg sertéshúst és 5kg burgonyát biztosítunk!!

Átvétele: 

MÁJUS 30−án, SZOMBATON a rendezvény

helyszínén 9 óráig. 

Felszerelést, egyéb hozzávalókat, tálalás eszközeit min−
denki saját magának biztosítja.  A szakértő zsűri szom−
baton 13órától  bírálja el a finomságokat. 

NE KÉSLEKEDJ, jelentkezz! ÚJRA!!! :):)

SPORT
Közeledik a szezon vége

Újabb 5 mérkőzésen van túl csa−

patunk. 

Egy  döntetlen, három győzelem és

egy vereség a mérleg.

Az utánpótlásunknak  négy

mérkőzésen egy vereség és három győzelem szerepel a neve

mellett.

Egy elmaradt mérkőzést 22−én pénteken pótolunk. A Mád

ÖFI elleni mérkőzésünk óvás alatt áll, ezért a 3 pontot +1 pont

levonást 3−0 gólkülönbséggel a fellebbezési határozat elfo−

gadásáig és jogerőre emelkedéséig a Mád ÖFI csapatának

igazolják.

Helyezések: 

Felnőtt:

6. Tarcal       20      10     3     7     72−51    33 pont

UP

4. Tarcal       19      14     1     4     83−22    42 pont *

* =  1 pont levonás

Hajrá Tarcal FC

Soltész Csaba TFC elnök

Kulturális Közfoglalkoztatásról 
A Nemzeti Művelődési Intézet, mely az Emberi Erőforrások

Minisztériuma irányítása alatt működő, a közművelődés egészét áttekin−

tő és annak fejlődését segítő szervezet. A közművelődési

intézményeknek, a fenntartó önkormányzatoknak és a kulturális,

közösségi szervezeteknek kiemelt szerepe van a helyi társadalmak,

összességében a magyarság előtt álló feladatok teljesítésében. A Nemzeti

Művelődési Intézet feladata e jelentős értékkel bíró közfeladatot ellátó

szervezetek szakmai módszertani támogatása, az együttműködések

megteremtése.

A Nemzeti Művelődési Intézet modellprogramként indította és sikeresen

valósította meg 2013−2014−ben az I. és II. Kulturális Közfoglalkoztatási

Programot több ezer partnerszervezettel együttműködve. A projekt során

olyan közösségi hálózat jött létre, amelyben az egyének tudása,

képessége, valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt gyara−

podott. A programban alkalmazott közfoglalkoztatottak olyan fejlesztési

folyamatoknak lehettek kezdeményezői, értő gondozói, amelyek hoz−

zájárultak a helyi értékek feltárásához, a közösségek megerősödéséhez, a

helyi gondok megoldásában való önkéntes részvétel változatos formái−

nak megteremtésében

A 2015. március 1−én indult és 2016. február 29−ig tart a  "III. Kulturális

Közfoglalkoztatási Program" . Egy teljes év, nem elhanyagolható tény! 

Kárpáti Árpád az NMI szakmai igazgatója áprilisi konferencián tájékoz−

tatást adott a kulturális közfoglalkoztatásról. Többek között elmondta,

hogy  országosan 2000 település vesz részt a programban, ahol 6100

érettségizett vagy diplomás személy kezdhette meg a munkát. A

megyénkben 179 településen,  281 szervezetben 420 fő dolgozik

intézményben v. civil szervezetben. Ezek alapján elmondható, hogy a

Nemzeti Művelődési Intézet az országban a legnagyobb közfoglalkoz−

tató. A partnerszervezetekkel együttműködési megállapodásban rögzítik

a feltételeket, szabályokat, elvárásokat...stb. Részletes tájékoztatót adott

az ellátandó feladatokról /mely elsősorban központi, másodsorban helyi/,

a munkarendről, képzésről. 

Tarcalon az Önkormányzat 2 fő közösségi munkás közfoglalkoztatására

kapott lehetőséget. Így március végétől a közművelődési feladatellátás

területén − a Borfaluban, mint közművelődési színtéren− Titkóné Takács

Mónika és Gergely Tamás kezdték meg munkájukat. Mónika feladata a

közösségszervezés, programszervezés segítése. Gergely Tamás

tevékenysége a Turisztikai Információs Pont működtetése, kapcso−

latépítés helyi vállalkozókkal, szolgáltatókkal; Tarcal értékeinek bemu−

tatása, gyűjtése; tárlatvezetés. Feladatunk lesz a helyi, települési értéktár

létrehozásának kezdeményezése, megvalósulásának segítése.  

Munkájukat lelkiismeretesen,

példaértékűen végzik.

Valamennyi  esemény, prog−

ram megvalósításában aktívan,

kreatívan részt vállalnak időt s

energiát nem kímélve.

Köszönöm!

Nagy öröm volt számomra,

hogy immáron másodszor is

lehetőségünk nyílt fiatal fel−

nőtteket bevonni  a kulturális

munkába. Tevékenységük

könnyíti munkámat, részben

mentesít a túlmunka alól és

olyan tevékenység is ellátásra

kerül, mely nagy hiányt pótol.

Munkájukhoz sok sikert,

kitartást kívánok. 

Csak remélni tudom, hogy a

Nemzeti Művelődési Intézet

példaértékű modellprogramja folytatódik 2016 februárja után is.              

D.A.


