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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

Tarcali Hírek

Tarcal Község Önkormányzatának

Képviselőtestülete 2016. április 26.

napján  ülést tartott, melynek első na−

pirendje keretében a Képviselőtestület

a Tarcal, Szőlőhegy u. 1. székhellyel,

az önkormányzat fenntartásában mű−

ködő "Idősek Klubja" intézmény Szer−

vezeti és Működési Szabályzatát meg−

tárgyalta, elfogadta, s jóváhagyta,

majd felhívta az intézmény vezetőjét,

hogy az SZMSZ−ben foglaltak végre−

hajtását, betartását és betartatását biz−

tosítsa.

Az ülés következő napirendje során a

testület az Idősek Klubja 2015. évi

működéséről szóló beszámolót tár−

gyalta meg, s azt változtatás nélkül el−

fogadta, ugyanakkor felkérte az intéz−

mény vezetőjét, hogy fordítson foko−

zott figyelmet a vezetése alatt álló in−

tézmény szolgáltatásait érintő jogsza−

bályi változásokra, s amennyiben a

szabályozási környezet változása azt

indokolja, a szükséges intézkedést ha−

ladéktalanul tegye meg.

Ezt követően a Képviselőtestület a

2015. évi gyermekjóléti, gyermekvé−

delmi feladatok ellátásáról szóló átfo−

gó értékelést tárgyalta, s azt változta−

tást nélkül elfogadta. A testület felhív−

ta az integrált Család− és Gyermekjólé−

ti Szolgálat családgondozóját, hogy a

szolgálat feladatkörének komplexeb−

bé, összetettebbé válása miatt fokozott

figyelmet fordítson a családok saját

környezetükben történő gondozására,

tegye intenzívebbé − különösen a csa−

ládlátogatások számának növelésével −

a kapcsolattartást.

A negyedik napirendi pont keretében a

Képviselőtestület úgy határozott, hogy

a 2016. évi állami költségvetés rendkí−

vüli önkormányzati költségvetési tá−

mogatás előirányzata terhére pályáza−

tot nyújt be, a ki nem fizetett

2.575.887,− Ft szállítói tartozás megfi−

zetéséhez szükséges vissza nem térí−

tendő támogatásra. A Képviselőtestü−

let felkérte a polgármestert, hogy a pá−

lyázatot nyújtsa be.

Ezt követően Tarcal Község Önkor−

mányzatának Képviselőtestülete úgy

döntött, hogy közbeszerzési pályázatot

ír ki az adósságkonszolidációban nem

részesült települési önkormányzatok

fejlesztési támogatásából megvalósí−

tandó − a tarcali polgármesteri hivatal

épületei tetőszerkezete felújítási, épí−

tési munkái kivitelezésére, majd a

SZIVÁRVÁNY−ÉP Építőipari és

Szolgáltató Kft−t, az FK−RASZTER

ÉPÍTŐ ZRT−t, a BAU−ALEX Építő−

ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft−t, valamint a BRAND−2001 Kft−t

hívta fel ajánlattételre. A kivitelezésre

rendelkezésre álló forrás mértékét net−

tó 31.496 ezer Ft−ban állapította meg.

és a közbeszerzési pályázatra beérkező

ajánlatokat értékelő bíráló bizottság

tagjait is kijelölte. A testület felkérte

tisztségviselőit a szükséges intézkedé−

sek megtételére.

Az indítványok, javaslatok között a

Képviselőtestület megvitatta a B−A−Z

Megyei Kormányhivatal Törvényessé−

gi Osztálya levelét,  amelyben a Kor−

mányhivatal a Helyi Építési Szabály−

zatok módosítását, illetve új rendelet

megalkotását indítványozta. A Képvi−

selőtestület egyetértett a javaslatban

foglaltakkal, s tekintettel arra, hogy a

hatályos HÉSZ elfogadása óta öt alka−

lommal is módosításra került, prakti−

kus megoldásnak egy teljesen új sza−

bályzat elfogadását, rendelet megalko−

tását tartotta. A testület arra vállalt kö−

telezettséget, hogy a 2017. évi önkor−

mányzati költségvetésébe a tervezés

költségét előirányozza, s a rendeletet

2017. december 31−ig megalkotja.

A polgármester tájékoztatta a Képvi−

selőtestületet arról, hogy az önkor−

mányzati tulajdonú Bányatavat bérlő

Szabolcs Halászati Kft. néhány héten

belül haltelepítéssel, s a horgásztatás

beindításával megkezdi a terület tény−

leges hasznosítását.

Ezután a Képviselőtestület arról hatá−

rozott hogy a 2016. évi költségvetése

"Egyéb szervezetek támogatása" elői−

rányzata terhére 50.000,− Ft támoga−

tást biztosít a Hegyaljai Bringások

Sportegyesülete megalakulásával kap−

csolatos költségeik finanszírozására,

majd felkérte tisztségviselőit, hogy a

támogatás kifizetéséről, vagy átutalá−

sáról gondoskodjanak.

Végül a Képviselőtestület határozatot

hozott arról, hogy a Hegyalja utcán ta−

pasztalható, az ott élők életminőségét

rendkívüli módon zavaró bűzhatás

megszüntetését szolgáló beruházás fi−

nanszírozási igényének 10 %−ára, mint

önerőre kötelezettséget vállal, s a fej−

lesztéshez szükséges önerőt a talajter−

helési díjból származó bevételeiből

biztosítja.

Butta László polgármester tájékoztatta

a testületet arról, hogy a Zempléni

Fesztivál Tarcalt is felvette a 2016. évi

rendezvénytervébe, mely a település

hírnevét, ismertségét növelné.  A Kép−

viselőtestület  ezért úgy döntött, hogy

a 2016−ban 25 éves jubileumát ünnep−

lő "Zempléni Fesztivál" 2016. augusz−

tus 13−án Tarcalon megrendezendő

programjaihoz a 2016. évi önkor−

mányzati költségvetés rendezvényekre

elkülönített előirányzata terhére

500.000,− Ft támogatást biztosít.

Az ülés befejezéseként a Képviselő−

testület tájékoztatást hallgatott meg a

romániai Bodok településen tett láto−

gatás pozitív tapasztalatairól, mely

alapján a testület  a testvér−települési

kapcsolat felvételének előkészítéséről

döntött, s felhívta tisztségviselőit,

hogy a 2016. évi Tarcali Napokra ké−

szítsék elő a településsel megkötendő

szerződést, illetve a település küldött−

ségét ezen alkalomra hívják meg.

Az ülések jegyzőkönyvei−  elektronikus
formában − a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.
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Halálozás
2016. április

− Novák István (született: 1940.) 

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 3/4.sz. alatti

lakos elhunyt április 3−án, 

− Tálas János (született: 1948.)

volt Tarcal Terézia kert 5/2. sz. alatti lakos 

elhunyt április 12−én 

− Szentpétery Béla (született: 1928.)

volt Tarcal Munkácsy u. 28. sz. alatti lakos 

elhunyt április 19−én, 

− Csontos Ferenc (született: 1940.)

volt Tarcal Ady E. u. 9. sz. alatti lakos 

elhunyt április 19−én, 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés 
2016. április

−  Budai Hanna Kiara 2016. 04. 12

Szülei: Budai Hajnalka Eszter,  

Bódi Dániel

− Ricsák Hanna 2016. 04. 16

Szülei: Ricsák Csilla

Lakatos Elemér

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Elektromos autók átadása
Pünkösd ünnepét követő munkanap ünnepi eseménnyel telt Tarcalon.

Kormányzati támogatás segítségével beszerzésre került elektromos

autók hivatalos átadására került sor.  Butta László Tarcal település pol−

gármestere bevezető gondolataiban elmondta, hogy az Áldó Krisztus

szobor és a zarándok és panoráma sétány létrejötte tette szükségessé az

újabb eszközfejlesztést. Igényünk ezen új eszköz beszerzésére nyitott

fülekre talált Dr. Mengyi Roland  térségi országgyűlési

képviselőnknél. Jelenlétével megtisztelte ünnepségünket és beszédet

mondott Tuzson Bence úr, a miniszterelnöki kabinet kormányzati

kommunikációjáért felelős államtitkára. Többek között megjegyezte

"A múlt és a jövő egyszerre érzékelhető a településen. A történelmi

múlt épített örökségei mellett látható és tapasztalható a jövő építése. A

jövő települése vagyunk s akik jelenleg ezen fáradhatatlanul dolgoznak

a jövőt építik. Híd vagyunk a múlt és a jövő között!"

Ezután Dr. Mengyi Roland képviselő úr átadta a járművek kulcsát és a

forgalmi engedélyeit Butta László polgármester úrnak s többek között

kihangsúlyozta, "...jól látható és érzékelhető Tarcal település

törekvése, hogy turisztikai célpont, akár Tokaj−hegyalja kiemelt

turisztikai célpontja legyen. Az elhatározás jó s mindent meg is tesz

ezért a település vezetése. Az ilyen törekvések mellé áll a kormányzat

is és ha kell anyagi támogatást is nyúlt a megvalósuláshoz."

Ezt követően a történelmi egyházak tarcali egyházközségeinek vezető

megáldották  és megszentelték a járműveket. Kormányzati és politikai

vezetőink a sajtók képviselőivel közösen próba útra indultak, s sétát

tettek Tarcalon és fellátogattak az Áldó Krisztus szoborhoz is. 

DA

Házasságkötés 
2016. április

− Gyurecskó Sándor és Bacskai Melitta 

nyíregyházi lakosok 

2016. április 16−án kötöttek házasságot

− Szvetlik Csaba és Ladamérczki Zsuzsanna 

tarcali lakosok 

2016. április 23−án kötöttek házasságot, 

− Szilágyi Zsolt Attila és Somos Zsanett 

tarcali lakosok 

2016. április 30−án kötöttek házasságot. 

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  

Csontos Ferenc temetésén  részvétükkel fájdalmunk−

ban osztoztak,  sírjára a részvét virágait helyezték.   

Köszönettel: Felesége, Fia és Családja

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondok köszönetet a Tarcali Református egy−

házközösség tagjainak, presbitereknek, hogy gyermekem Balling

Péter esküvőjéhez munkájukkal, adományukkal tevékenyen hoz−

zájárultak.

Tisztelettel: Balling Józsefné 

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség:  6 puttonyos

Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aran−

ka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező  László  Nyomdai munkák: Budai

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2016. JÚNIUS 17.

TARCALI  HÍREK
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Vöröskereszt hírei
Tarcali alapszervezet alakult

2016. március 23−án hivatalosan megalakult a tarcali csoport,

előtte a területi szervezet tagja volt. Az alapszervezett fő

tevékenysége nem fog eltérni a korábbiaktól, viszont szeretnénk

mind működésében, mind taglétszámban bővíteni magunkat.

Rengeteg tervünk van, amit a tagok és önkéntes segítők által

igyekszünk megvalósítani, mint például: − véradói létszám

növelése; − sérült és a rászoruló emberekkel való kapcsolat

fenntartása; − egészségnap szervezése; − kirándulások

szervezése; − korábbi rendezvényeink rendszeressé tétele:

véradó ünnepség megtartása , adventi teadélután szervezése; −

egy évben legalább négyszer használt ruha osztás; − lehetőség

szerint élelmiszer csomagot is szeretnénk adományozni. Fő

célunk a Magyar Vöröskereszt népszerűsítése, egy jól működő

közösség kialakítása minden korosztály bevonásával, ahol az

Ember az emberért munkálkodik. Megalakult az Ifjúsági cso−

port is, ahol elsősegélynyújtás oktatás és sok más érdekesség is

lesz, szeretettel várunk minden ifjú érdeklődőt. Szervezetünk

szívesen fogad bármilyen segítséget, támogatást és felajánlást.

Aki kedvet érez szívesen látjuk önkéntesként! A Tarcali

Alapszervezet elnöke Ilosvainé Nógrádi Piroska, titkára Nyakó

Tünde. 

Fogadóóra: Minden hónap első hétfője 8,00 − 10,00 óráig,

valamint utolsó hétfője 14,00 − 17,00 óráig, Tarcal, Fő út 57.

(volt Képviselő Iroda). Köszönjük mindannyiunk nevében!

Ezúton is szeretnénk megköszönni annak a 28 főnek, aki 2016.

május 11−én részt vett a véradáson. A 135 éves Magyar

Vöröskereszt köszönetképp egy 10.000 forintos üdülési

utalványt adott, www.udulnijó.hu oldalon meg lehet tekinteti a

szállodák kínálatát.

Köszönjük az önzetlen segítséget!

Nyakó Tünde 
alapszervezeti titkár 

Határtalanul

A Tarcali Klapka György Általános Iskola 7. évfolyama

sikeres pályázatot nyert a "Határtalanul 2015" pályázati

program keretében, Erdélybe "Kalotaszeg gyöngyszemei"

címmel. Az elnyert összeg 850 000FT. 

A pályázat célja: a magyarországi köznevelési intézmény−

ben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon

tanuló diákok, Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna,

Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire

irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása. 

A nyertes pályázat jóvoltából iskolánk 23 hetedikes diákja

3 tanár kíséretében 3 napot tölt Erdélyben 2016 június 2−4.

ig.  Jelenleg az utazás előkészítése zajlik, melynek

részeként felidézik és bővítik a 7. évfolyam diákjai

történelemből, földrajzból és magyarból tanultakat

Erdéllyel kapcsolatban, valamint néprajzi ismereteiket is

kiegészítik az előkészítő órák keretében. Prezentációkat

hallgatnak meg Erdély történetéről, földrajzáról, és közösen

készítenek ppt−et Erdély−Kalotaszeg magyarok lakta

településeiről. Versenyeket rendezünk a hallottakból szá−

mukra TOTO formájában, amelynek eredményhirdetésre az

utazás első estéjén kerül sor.

Izgalommal várják a diákok a partneriskola diákjaival való

közös programot és találkozást.

Lovasné Tóth Judit szervezőtanár, 7. a osztályfőnök

Tarcal

Polgárőrség

telefonszáma: 

06−70−457−95−80

06−70−457−95−81

Jótékonyság − szeretettel
Kedves Olvasó!

Remélem, jól emlékszik Mindenki − a Sunflowers − majorett

csoportra! A gyerekek imádtak vonulni a falu rendezvénye−

in. Sok versenyt megnyertek (jelenleg is őrizzük az okleve−

leket, díjakat) a három csoportban tanuló táncosok.

A csoport több, mint húsz évig volt tagja − az Alapfokú

Műveszeti Iskolának − mely  Sátoraljaújhelyhez tartozott −

igazgatója: Dombóvári János volt.

Miért írok ilyen sokára? A több százezer Ft értékű megkí−

mélt − különböző táncos ruhát, átadtam − Butta Dórának,

volt tanítványomnak, aki jelenleg is fenntartja a nevünket

(Sunflowers), az egyik csoportjával. Sőt a csizmákat is − me−

lyet Pataky Sándor volt Polgármester fizetett ki. A Művé−

szeti iskola − kivonulása − Tarcalról − nem jelentette azt,

hogy a ruhaállományt visszaadjuk. Így, úgy döntöttem, ma−

radjon minden a faluban − a táncoló gyerekeknek!

A fellépések emlékét még ma is őrizzük − sok−sok felvétel−

lel, melyet Drozda Aranka − készített.

Remélem, örülnek a Dórika tanítványai, ennek a nagy aján−

déknak!

Kovács Józsefné (Petneházy Gabriella) volt Majorettoktató
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Meg kell újulni
Május elején tartotta soron következő összejövetelét a

Kertbarát Kör Tarcalon. Három előadó, illetve beszélgető

társ tartott remek előadást, majd válaszolt a felmerülő

kérdésekre. 

Elsőként a Hegyközség elnöke, Kanczler András adott

tájékoztatást a Hegyközség jövőbeni terveiről, a leg−

fontosabb megvalósítandó projektről. Mindezzel utalva és

felvázolva egy hosszútávú jövőképet. Őt Tomkovics István

követte, aki a növényvédelemről és a tápanyag−utánpótlás−

ról beszélt. A vegyszeres védekezésben használatos

szereket sorolt fel, felhívta a figyelmet a mértékletességre.

Majd a tápanyag−utánpótlás fontosságára is kitért. Végül

Ifj. Majoros László borász a bor eladásáról, annak kommu−

nikációjáról, Tokaj−hegyalja egyediségéről tartott vetített

képes előadást. Valamennyi előadás azt sugallta − melyet

Majoros László fogalmazott meg kristálytisztán − "A tradí−

ciók tiszteletben tartása mellett meg kell újulni!"          D A

TARCALI BORMUSTRA − FELHÍVÁS
A Mallár Imre Szőlész−, Borász és Kertbarát Szakkör a

2016. év Tarcal bora cím elnyeréséért települési bor−

versenyt szervez. Június 13−án borversenyt megelőző bor−

mustrát rendezünk soron kívüli szakköri foglalkozásunk

keretében 17.00 órai kezdettel a Hatputtonyos Borfaluban.

Erre az alkalomra várjuk a szakköri tagok és az esemény

iránt érdeklődő kistermelők (háztáji borkészítők) borait

előzetes értékelésre és közös borkóstolásra−beszélgetésre,

melynek folytatása lesz a Tarcali Borversenyre történő

nevezés. 

A Tarcali Borversenyt a következő két kategóriában fogjuk

megrendezni:

I. Termelői bor kategória

II. Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borok

kategóriája

A verseny megrendezésével kapcsolatos további informá−

ciók a bormustrát követően, a Tarcali Hírek következő

számában lesznek olvashatók.

Várjuk jelentkezésüket!

Erdélyi István szakkörvezető

Karitász Hírek − Május
Áprilisban tizenöt családnak osztottunk ki vetőmagot és vető−

burgonyát az Öngondoskodó Háztartások Programja kereté−

ben. A csapadékhiány és a hűvös időjárás miatt a vetések elég

vontatottan keltek. Igen jól jött nekik a Pünkösd előtti csapa−

dék. Május 19.−én csütörtökön megjöttek a palánták (paprika,

paradicsom), amit még aznap kiosztottunk. Ezzel vált teljessé

a programunk. Későbbiekben be fogunk számolni az eredmé−

nyekről.

Karitász Csoportunk 21.−én  vett  részt az Egri Főegyházme−

gye Karitász Találkozóján Egerben. A résztvevők nagy száma

− tele volt a bazilika − megerősített bennünket, hogy a karitász

munkában sokan, sok emberen segítenek szerte az országban.

A Karitász Pontunkban szépen gyűlnek a ruhanemű adomá−

nyok. A betérő rászorulók mindig találnak egy−két megfelelő

darabot saját részükre, vagy gyermeküknek. Van két számító−

gép monitorunk, ami gazdára vár.

Első alkalommal vihetünk 30 rászoruló gyermeket Egerbe egy

hetes ingyenes táborozásra. Az utazás megoldásához köszö−

nettel kérjük anyagi támogatásukat az utazás  költségeinek

mérséklésére. Várunk továbbá nyári fiú−lány gyermekruhákat,

fürdőruhákat, papucsokat, amelyek jól jönnének most a gyere−

keknek! Kérjük, segítsenek nekünk!

Köszönettel: 

Baracskainé Sveda Erzsébet Karitász−csoportvezető

Júniusi ünnepnaptár
június 4.: Trianon emléknapja, a Trianoni békeszerződés megkötésének

napja.

Az erőszak ártatlan áldozatainak világnapja. Egyre riasztóbb statisztikai

adatokról tudunk a gyermekek elleni erőszak változatait és előfordulását il−

letően, legyen az fizikai, mentális vagy érzelmi agresszió.

június 5.: Pedagógus nap. A gyermekek köszöntik tanáraikat.

Környezetvédelmi világnap. "Az embernek alapvetően joga van a szabad−

sághoz, egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű

környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget." 

június 16.: A független Magyarország napja. Az 1956. évi forradalom és

szabadságharc vértanúi 1958. június 16−ai kivégzésének, valamint a szov−

jet csapatok 1991. júniusi kivonulásának emlékére

június 24.: Szent Iván−nap, Keresztelő Szent Jánosnak és az ősi fényszim−

bolikának közös ünnepe. Egy forrás szerint, mi magyarok a XI. században

már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén.
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Miniszterelnöki köszöntés  
Nyakó Imréné a napokban töltötte be 90. életévét. Butta

László polgármester úr a jeles nap alkalmából otthonában

köszöntötte a tisztes korú hölgyet. A település első embere

személyes jókívánságait mondta el szép virágcsokor és egy

palack finom bor kíséretében. Ezt követően átadta a névre

szóló, díszkötéses dokumentumot, amelyben Orbán Viktor

miniszterelnök is kifejezi jókívánságait. Kis beszélgetés

közben megtudtuk, hogy Nyakó néni saját maga gondozza

kertjét, lakását. Megosztotta velünk titkát is: "Tudjátok,

nekem a kapálás a gyógyszer!" Búcsúzáskor az udvarra érve

valóban meggyőződhettünk, egy szál gyom, egy rakoncát−

lanul hajladozó növény nem volt a szépen gondozott kert−

ben.  Jó egészséget, nyugalmas, vidám hétköznapokat kívá−

nunk!                                                                    D. A.

Bodrogkeresztúri diákok a Borfaluban
A bodrogkeresztúri általános iskola diákjai és pedagógusai

gyalogtúra keretén belül tettek látogatást a Borfaluban. A

szomszéd iskola hagyományaihoz híven minden évben más

és más szomszédos települést keresnek fel. Idén Tarcal volt

a gyalogtúra úticélja. Az iskola tarcali lakosú diákjai egy −

egy helyi nevezetességből felkészülve kalauzolták diáktár−

saikat. A Borfalut Fodor Anikó mutatta be, aki előzetesen

felkeresett, hogy legyek segítségére. 

Megérkezve a helytörténeti gyűjteményt nézték meg.

Megismerték az épületegyüttes egyéb funkcióit is, közben

fotók is készültek. Belebújtak Turzul vezér és a Kövesdi

kisasszony bőrébe is. Végül az időszaki kiállítóterem

aktuális kiállítását is megnézték, majd folytatták útjukat a

zarándok és Panoráma sétány irányába. Remek

hagyomány, követendő példa.                                     D.A.

FIGYELEM
Ványai Temetkezés bemutatóterem 

Tarcal,  Fő út 5. szám alatt.

Éjjel−nappali ügyelet: 06−20/966−44−64; 

06−47/361−906

További információ: Takácsné Szadai Magdolna

Tarcal, Fő út 5./1.

Tel.: 06−20/951−82−04

HOGYAN KERÜLHET FEL

TARCALI VÁLLALKOZÁSOM

KÖZSÉGÜNK

WEBOLDALÁRA?
1. lépés: megkeresem a vállalkozásomról készült

legjobb fotómat (1 db) és készítek egy rövid leírást.

2. lépés: elküldöm az anyagot a Tarcal weboldal

szerkesztőjének: info@hegyaljafoto.hu

Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő

minőségű fotóanyag vállalkozásáról, keresse fel a

Hegyalja Fotó és Marketinget!

Kéz − és lábápolás

Műkörömépítés − kézzel festett minták
Munkáim facebook: Petra Nails

Tarcal, Fő u. 55.

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján

Tel.: 06−20/537−3723

Csatlós Petra

FODRÁSZAT − KOZMETIKA
Szeretettel várunk minden kedves régi 

és új vendégeinket 

a Tarcal Sport tér 4. szám alatti üzletünkbe.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

− fodrászat − kozmetika

− műkörömépítés − álló és fekvő szolárium

ÚJDONSÁG! 1−3D szempillaépítés, 

amely bevezetőáron 3000 Ft.

Időpont egyeztetés: 
DOROGI ZSUZSA (fodrászat)

06−20/498−3349

TÓTH ENIKŐ (kozmetika)

06−20/509−5300     06−20/343−5549

Tarcali Hírek hirdetésfelvétel: 
6 puttonyos Borfalu Tarcal Rákóczi u 4.

Tel: 30−458−73−01

munkanapokon 8−16 óráig. 
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Fodor István − polgármester 

(Sepsibodok − Kovászna megye, Észak−Erdély)
− Tisztelt Polgármester Úr! Engedje meg, hogy Tarcal Község Önkor−

mányzata Képviselőtestületének nevében megköszönjem azt a szívé−

lyes fogadtatást és vendéglátást, amelyben az Önöknél tett áprilisi lá−

togatásunk alkalmával részesítettek. Arra szeretném kérni, hogy a

Tarcali Hírek olvasói számára néhány mondatban szíveskedjen bemu−

tatni településüket.

−   Bodok község a Bodoki−hegység nyugati lábánál fekszik, az Olt folyó

völgyében. Községközpont, önkormányzatához tartoznak  Zalán és

Oltszem települések is. Az utolsó népszámlálási adatok szerint a lakosság

létszáma 2541 fő, melyből 2408 magyar, 91 román és 42 roma. A román

lakosság nagyrészét a Moldvából betelepült vasúti munkások alkotják, akik

a falu lakterületén kívüli vasútmenti lakásokban élnek. A cigány lakosság

száma meghaladja a 300 főt, de a népszámláláskor a többség magyarnak

vallotta magát. Bodok nevét jó minőségű szénsavas ás−

ványvize tette ismertté külföldön is már a múlt század vé−

gén. Az országszerte nagyon keresett, Bodoc Matild néven

palackozott, a vidék egyik legjobb asztali vize kalciumot,

nátrium−bikarbonátot és vasat is tartalmaz. Orvosi javallat−

ra, gyógyvízként, ivókúrára is használták. A palackozó új−

raindítása a közeljövő terveiben szerepel. A környék még

számos forrással büszkélkedik, itt található a Veres−borvíz,

Vásárpataki−szemvíz, és a Süte−pataki Salus−forráscsoport,

mely utóbbinak vizét régen palackozták és az Ókirályság

területén árusították. Háromszéken nagy hagyománya van

a népi fürdőknek: kalákában mi is felújítottuk a Sütei bor−

víz környékét, ahol gyógyvizes kültéri medence, pihenőhe−

lyek és játszótér várja az idelátogatókat. A térséghez szá−

mos legenda kötődik az ott található várromoknak köszön−

hetően. Az egyikükből, a falu fölött emelkedő Kincsás vá−

rának kőfalából értékes régészeti leleteket: vaskori kerá−

mia−töredéket és középkori kardot tártak fel, amelyek a ré−

gészek szerint a kora középkorra utalnak, és valószínű, hogy helyén bronz−

kori település volt. Bodokon élt gróf Mikó Miklós emlékíró, Bethlen Gá−

bor fejedelem titkára, Sepsiszék alkirálybírója, az erdélyi országgyűlés szé−

ki követe. A Mikó család birtokát övező kőkerítésben ma is fellelhető egy

reneszánsz kori ablakszemöldökkő, amely egy XVII. századi udvarházra

utal. Településünkön idegenforgalmi látnivaló a református műemléktemp−

lom, amelynek építése a XV. századra tehető. 1651−ben átépíttette a patró−

nus Mikó család. Ebből az időből maradt fenn a déli gótikus ajtó kőkeretén

az 1651−es évszám és az N. M. iniciálék (Nicolaus Mikó, Bodok neves szü−

lötte volt a földbirtokos). Büszkék vagyunk azokra a jeles személyiségek−

re, akik Sepsibodokról származnak: Bodoki Henter Károly vízépítő mér−

nökre, Bartók Árpád író és borászra, valamint Fülöp István pedagógusra,

aki aligazgatóként több mint harminc éven át vezette a Csombordi Mező−

gazdasági Szakközépiskolát.

− Az 1876−os magyar megyealakítás során a történelmi Sepsi−, Kézdi−

és Orbaiszékből létrejött Háromszék vármegye 1968−ban, a legutolsó

romániai területi újjászervezés alkalmával vette fel a jelenleg is hasz−

nálatos szláv eredetű Kovászna nevet.  A természeti adottságok alap−

ján melyek a főbb megélhetési források ezen a vidéken?

− Erdély tömbmagyar régiójában, Háromszéken a természeti adottságoknak

köszönhetően évszázadok óta a mezőgazdaság jelenti az alapvető megélhe−

tési lehetőséget. Mai napig a vidéken élő lakosság többsége elsősorban az

állattartást, tejtermelést és feldolgozást részesíti előnyben. A hatalmas er−

dőterületek kiváló lehetőséget nyújtanak az erdőgazdálkodásra, fafeldolgo−

zásra, faipari apríték készítésére. A vidék, így Bodok is gazdag altalajkin−

csekben: pliocén kori agyag tartalékait ma helyben és a segesvári cserép−

gyárban dolgozzák fel és értékesítik. Településünkön pékség, szállítási és

pár magán kereskedelmi vállalat működik és biztosít munkalehetőséget, de

sokan a közeli városban, Sepsiszentgyörgyön dolgoznak. Az önkormány−

zat egyik fő célkitűzése a faluturizmus fejlesztése, hegyi gyalogos túrák

szervezésére. Megyeszerte több száz gyógyhatású forrás bugyog fel, ame−

lyek némelyike asztali vízként, ivókúraként, mások pedig fürdőként vagy

éppen lábáztatóként kínálnak felfrissülést, gyógyulást. Itt kell kiemelnünk

a Borvíz útja elnevezésű, megyei program keretében számos településen

épült kezelőközpontokat, többek között az oltszemit is. 

− Ön Kovászna megye egyik leghosszabb − negyedszázados − mandátu−

mú polgármestere, aki emellett az RMDSZ sepsiszéki szervezetének az

elnöke is. Az elmúlt huszonöt éves időszak milyen változásokat hozott

a három település (Sepsibodok, Zalán és Oltszem) életében? Mit tart

eddigi munkája legkiemelkedőbb sikerének?

− Sepsibodok mindig kiemelt helyen szerepelt a háromszéki települések so−

rában. Az elmúlt negyedszázad alatt azon dolgoztunk, hogy ehhez méltóak

legyünk, folyamatosan terveztünk, megvalósítottunk és szépítettük telepü−

léseinket. Évről− évre találtunk megoldatlan feladatokat, de úgy gondolom,

ezeket sikeresen teljesítettük. Az elmúlt időszakban megújult és bővült az

önkormányzat épülete, új épületbe költöztek a bodoki és az oltszemi elemi

iskolák, megújult a zaláni I−IV. osztályos iskola. Korszerűsítés előtt áll a

Bodoki Henter Károly vízvédelmi mérnök nevét viselő, emléktáblával el−

látott központi általános iskola épülete. Felújítottuk a József Attila műve−

lődési otthont, a zaláni kultúrházat és a bodoki családorvosi rendelő épüle−

tét. Sportcsarnok, műgyepes pálya, történelmi emlékpark és szabadidőpark

épült Oltszemen és a községközpontban. A Borvizek útja−program alapjai−

ból gyógykezelőközpont épült Oltszemen, a népi fürdők

életre keltésének célját szolgáló kaláka−mozgalom kereté−

ben megújult az oltszemi Sütei−feredő és savanyúvízforrás,

amelynek vizét a XX. század elején Salus néven palackoz−

ták. A megyei önkormányzattal közösen megvásároltuk az

1827−ben empire stílusban épült, értékes freskókat magá−

ban őrző oltszemi műemléképületet, a Mikó−kastélyt. A

tervek szerint tágas kertje és környéke a közeljövőben a

székelyföldi lovasturizmus központja lesz. A községet köz−

művesítettük, utcákat aszfaltoztunk, valamint szociális

központot hoztunk létre. A felsoroltak nem azt jelentik,

hogy már minden felmerülő kérdést megoldottunk. Azt val−

lom, hogy egy polgármester a munkáját soha nem tudja be−

fejezni, csak abbahagyni, mert mindig kerül tenni való.

Visszatekintve az elmúlt évekre, örömmel elmondhatom,

hogy településeink jelentősen fejlődtek és fejlődnek évről−

évre.

− Bodoki találkozásunk alkalmával tudtuk meg, hogy idén júniusban

önkormányzati választások lesznek Önöknél. Milyen tervekkel, ill.

programmal készül az újabb 4 éves periódusra, mennyire tartja kiszá−

míthatónak az elkövetkező éveket? 

− Romániában nem könnyű élni és dolgozni, főleg a közigazgatásban: a tör−

vények kiszámíthatatlanok, egyik napról a másikra változhatnak. Egy régi

mondás úgy tartja: ember tervez, Isten végez. Ezért túl sokat nem tervezek,

és nem is ígérek, teszek, amit tudok, tudunk. Úgy érzem, az eddigi megva−

lósításokat a lakosság nagyra értékeli. Azt hiszem, munkám eredménye az

is, hogy még nem volt és most sincs ellenfelem az idei választáson. A

2016−os év tervei közt szerepel a zaláni 1km−es útszakasz leaszfaltozása,

Oltszemen egy nemzetközi elvárásoknak megfelelő fogathajtó pálya létre−

hozása, az oltszemi Mikó−kastély felújítási tervének elkészítése, valamint a

Henter Károly Általános Iskola teljes feljavítása, és játszótér építése.

− A hármas településük mindegyike régi, történelmi székely−magyar

gyökerekkel bír, emellett kulturális életüket egyházi kórus, iskolai

tánccsoport és színvonalasan megrendezett falunapok teszik esemény−

dússá.  A közös múlt, a nyelv és a jelen közel egyenértékű feladatai sta−

bil alapokat nyújthatnak egy testvértelepülési kapcsolat kezdetéhez.

Az Ön véleménye szerint milyen tartalommal teljesedhet ki egy ilyen

együttműködés?

−   Együttműködésünk főleg a nyelvi−nemzetiségi alapon való becsületes és

tiszta barátkozást, kapcsolattartást jelentené. A testvértelepülési kapcsolat

során lehetőség nyílna csereüdültetésre, gyermekeink, tanulóink, de a fel−

nőttek számára is, közös kirándulásokra Erdélyben, egymás térségeinek,

hagyományainak megismerésére, illetve közös sportesemények szervezé−

sére.

− Manapság nálunk egyre gyakrabban hallani a közösségépítésről,

mint helyi célkitűzésről. Hogyan jellemezné az Önök 2541−es lélekszá−

mú közösségét, számukra mi jelenti a legfőbb motivációt?

−  Minket kimondottan  a mindennapi életben megnyilvánuló baráti kapcso−

latok motiválnak. Van még egy régi magyar testvértelepülésünk, de közsé−

günk szívesen vállal még egy kapcsolatot, s ha mindketten képesek va−

gyunk erre, hadd működjön. Anyagiakban, amelyekkel bővelkedünk − így

ásványvíz, tégla, sütőipari termékek, gombaféleségek, gyümölcspálinka−

szívesen segítünk, s a hasonló termékeket miért ne fogadnánk mi is szíve−

sen.                                                                       Erdélyi István

mestersege.tarcal@gmail.com
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Elég sok legenda kering a tarcali hősi emlékmű, vagy aho−

gyan a megtervezése idején hívták, "Hősök tornya" megszü−

letése és hányattatott sorsa körül. Vonatkozik ez a készítés

idejére, készítőjére, helyére és magára az emlékmű formájá−

ra. Az eddig összegyűlt adatok alapján az alábbiakat tudom

megosztani a kedves olvasókkal.

A fellelhető dokumentumok alapján 1926−

ban döntött úgy az akkori képviselőtestület

(megjegyzem nem heten, hanem negyve−

nen), hogy Tarcalon is építtetnek egy em−

lékművet a "Nagy háború"−ban elhunyt tar−

cali hősök emlékére. A tervek szerint egy

haldokló katonát a végső útján segítő, Hun−

gáriát jelképező angyal, aki a katona tiszte−

letére az ég felé emeli a dicsőséget szimbo−

lizáló babérkoszorút. Az emlékmű megter−

vezésével Füredi Richard szobrászművészt

bízták meg. Azt a Füredi Richárdot, aki

több köztéri emlékmű, többek közt a Mil−

lenniumi emlékmű Magyarország nagyjait

ábrázoló szobrainak egyikét, Könyves Kál−

mán király alakját formálta meg. Érdekes

találkozása ez az eseményeknek. A Tarcal

községnek dolgozó művész ugyan is egy olyan királyunk

alakját formázta meg, aki maga is járt és dolgozott Tarcalon.

Miután a felsőbb hatóságok, a tokaji járási főszolgabíró,

Zemplén vármegye alispánja, a Belügy−

minisztérium jóváhagyták a testület által

hozott határozatot és a terveket, 1927−ben

Füredi Richard elkészítette a szobrot,

amit fel is állítottak Az emlékmű leleple−

zése és ünnepélyes felavatása a lakosság

részéről fennálló nagyfokú ellenállás mi−

att azonban elmaradt. Utóbb, amit a szob−

rászművész levelei is alátámasztanak ki−

derült, hogy Tarcal nagyközség akkori

főjegyzője Korocz József figyelmen kí−

vül hagyta az akkori testület döntését. A

szobor formáját és helyét illetően, úgy

rendelkezett, hogy a kompozíció egy hal−

dokló katonát és az őt gyámolító nőalakot

ábrázoljon, illetve a jelenlegi helyén, a

Király udvar mellett, az egykori Zsidó

köz, ma Szőlőhegy utca és a Nagy utca,

ma Fő utca sarkán található két oldalról

zárt területen állítsák fel. Az így elkészí−

tett szobor kompozíció elutasítása oly mértékben fokozódott,

hogy a főjegyző távozását követően a nagyközség szenátorai

egy 1938. augusztus 30−án tartott közgyűlésen egyhangúan

határozták el, ha rá is kell költeni, de a szobrot újra öntetik az

eredeti elképzeléseknek megfelelően. Sokszor elgondolkoz−

tam miért ragaszkodott a község a kompozícióban megfor−

mált angyal alakjához és nem az akkoriban megszokott

"Hungária" nőalakhoz. Aztán eszembe jutott, hogy az egyko−

ri mezőváros címerében is egy angyal óvja a települést jelké−

pező pajzsot. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szobor

nem jutott sok más hasonló céllal készült emlékmű sorosára,

ahol a turulmadarakat és a "Patrona Hungariae" alakokat be−

olvasztották vagy más módon semmisítették meg.

A testület arról is döntött, hogy az emlékművet áthelyezik

egy nyitottabb, az átutazók szempontjából jobban látható

helyre, illetve a szobor helyére országzászlót állítanak, így

hasznosítva a visszamaradó üres talapzatot.

A szót tett követte, a szobrot elszállították

alkotójához Füredi Richárdhoz, aki a kom−

pozíciót az eredeti tervnek megfelelően, a

jelenlegi formájában újra öntötte. Ezt kö−

vetően az emlékművet az új helyén, Dr.

Csobaji Gyula portája előtti téren (ma a

Művelődési Ház előtti tér) újonnan épített

talapzatra állították. Az alkotás leleplezése,

és ünnepélyes felavatása csak ezek után

1939. május 28−án, május utolsó vasárnap−

ján, a Hősök Napján történt meg. A szobor

hála Istennek fennmaradt és 54 évig állt

ezen a helyen egészen 1993−ig. A szobor

életében "rendszerváltást" követő az első

polgármesteri ciklus (1990−1994) alatt,

1993−ban történt újabb változás. Arra hi−

vatkozva, hogy a szobor nincs az eredeti

helyén, visszahelyezik arra a talapzatra, ahova, a fentiekben

már ismertetett formában először felállították. A talapzatba

1993−ban elhelyezett emléktábla félreértésre ad okot ugyanis

azt feltételezi, hogy az emlékmű az 1948−

1949−es szabadságharc hősi halottainak

emlékére lett állítva. A talapzaton erede−

tileg az 1914−1918. az I. világháború

kezdő és befejező évszámai szerepeltek.

Az emlékmű és a körülötte kialakított kis

park olyan emlékhelye lett a település−

nek, ahol a falakon elhelyezett emléktáb−

lák előtt fejet hajthatnak a kuruc felkelés,

az 1848−49−es szabadságharc, az I. világ−

háború, a II. világháború, a holokauszt, a

málenkij robot, az 1956−os forradalom

hősei, mártírjai, áldozatai, egyszóval or−

szágunk ügyei okán elhunyt elődei előtt.

Zárszóként engedje meg a kedves olvasó,

hogy kifejezzem örömömet községünk

szépülése felett, hogy az egykori mező−

város elmúlt 20 éve alatt létesült közmű

hálózataival, borászati, idegenforgalmi

és középületeivel, köztereivel, szobraival

hogyan nyeri vissza kisvárosi jellegét és válik egyre vonzób−

bá az itt élők és az idelátogatók számára. Éppen ezért fontos−

nak tartom megjegyezni, és az illetékesek figyelmét felhívni,

hogy településünk emblematikus emlékművét az eltelt 77 év

meglehetősen megviselte, állaga egyre romlik, állapota

kétségbe ejtő. Ahhoz, hogy legalább még 77 évig emlékez−

tessen hőseinkre, díszítse településünket felújítása, restaurá−

lása elengedhetetlen.

Guth Ferenc

HŐSI EMLÉKMŰ
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Gyöngy és katona 
Kertai Zalán festőművész a különböző történelmi korszakok−

ban élt katonák portréit, csatajeleneteket, letűnt idők életképe−

it csodálhatjuk a tarcali Borfalu kiállítótermében. Az erő, ha−

tározottság, fegyelem, küzdés sugárzik a falakról ránk tekintő

képekről. 

Míg a tárlókból finomság, gyöngédség, elegancia, szépség su−

gárzik. Csurák Ágnes és Csurák Ildikó gyöngy−csiszoltüveg−

zwarovsky kristály ékszerei kínálják magukat. Erő és gyön−

gédség, fegyelem és játékosság kettőssége jellemzi legújabb

kiállításunkat.

Igazi családi program. Igazi csajos−pasis kikapcsolódás. Érde−

mes betérni Tarcalra a 6 puttonyos Borfalu kiállítására! Május

31−ig hétfőtől szombatig látogatható a tárlat.

D. A.

Fotóztak éjjel−nappal
Gömöri fotóklub tagjai Benedek László klubelnök (Balogta−

mási), Boholy Zoltán (Rimaszombat), Csomós Árpád (Fe−

led), Bial Péter (Ajnácskő/Kecskemét), Szőke Attila (Rima−

szombat) két napot töltöttek Tarcalon.  Munkáikból már lát−

hatott a tarcali lakosság jó néhányat a Magyar Kultúra Nap−

ján nyílt időszaki kiállításunkon. Volt közöttük természet fo−

tó, portré, tájkép, életkép, makrofotók is.  Településünkre ér−

kezve igyekeztem megmutatni szép helyeinket, nevezetes

épületeinket, természeti szépségeinket, legújabb fejlesztése−

inket, s természetesen hegyaljai pincéket. Ezután szinte csak

az étkezések alkalmával láttam vendégeinket, hisz éjjel és

nappal, hajnalban virradatkor folytonosan kattogtatták gépe−

iket. Időnként egy−egy felhő zavarta meg a munkát, de pár

perc és már készültek is az újabb képek. Szorgos szűk két

nap s a memóriakártyák valószínűleg megteltek a tarcali ké−

pekkel. Benedek László klubelnök azt ígérte őszre a most ta−

vasszal készített fotókat egy nagyszabású kiállításon láthatja

a lakosság.  Ez úton is szeretném megköszönni Szűcs Zoltán

atyának, hogy vendégeink rendelkezésére bocsátotta  a Má−

ria Zarándokházat. Remek, kényelmes szállásul szolgált. Kö−

szönöm Berecz Stephanie−nak és férjének Zsoltnak, hogy

megmutatták hangulatos pincéjüket, megkóstoltatták a há−

rom boros borkóstolón mind a hét!  különleges ízhar−

móniákkal rendelkező boraikat. Mindeközben türelmesen

válaszoltak a számtalan kérdésre. Végül, de nem utolsó sor−

ban  köszönet illeti munkatársaimat, akik hétvégén is segítet−

tek abban, hogy vendégeink jól érezzék magukat Tarcalon. 

Képünkön a résztvevők. Nagyon várom  az őszi tárlatot!       

D.A

Emléktábla szentelés 
Pünkösd vasárnapján az ünnepi szentmise keretén belül em−

léktábla szentelés volt a tarcali Római Katolikus templomban. 

A tábla Kardos Gyula érseki tanácsos, c. kanonoknak állít em−

léket, akit tudomásunk szerint utoljára szenteltek pappá

Tarcalon 1947−ben. "Nagyon vallásos családból származott

egyik nővére Janka Apáca volt. János pedig − a most emléket

állító Gizella, János és Gyula édesapja − az Ő bátyja, többek

között egyháztanács vezetője is volt. A Léh−i plébánosi idő−

ben, egy prédikációjába a helyi akkori párttitkár belekötött,

feljelentette, és végül az akkori rezsim felfüggesztette papi hi−

vatásából. Aminek a következménye lett, hogy elhagyta az or−

szágot a forradalom alatt és külföldön folytatta a pályáját.

Amikor már lehetett gyakran hazalátogatott, és mindig felke−

reste a paptársait Tarcalon és a hegyaljai plébániákon. Sőt so−

kan mások odakint

Bécsben látogatták

meg."  − emlékezik

Kardos János, aki

néhai Kardos Gyula

plébános keresztfia

volt. 

Emlékét megőriz−

zük. 

D.A.

Csurák Ildikó, Csurák Ágnes, Kertai Zalán 
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DSE HÍREK
Lassan vége felé közeledik a 2015/16 tanév, amely bővelkedett

sporteseményekben is. Két forduló van még a Bozsik kupából, ahol

9 alkalommal vettünk részt ősszel és tavasszal is a korcsoportos

tornákon. Fejlődtek az ovisok az U 7 −ek, ügyesebbek lettek az U 9

−ek, az elején végeztek az U 11 −esek és veretlenek lettek az U 13−

asok. Köszönetet szeretnénk mondani, Tarcal Község Önkor−

mányzatának, Butta László polgármester úrnak, hiszen  minden

alkalommal ideadják a kisbuszt, hogy mind a Diákolimpiai

Versenykre, mind a Bozsik Kupára szállítani tudjuk gyerekeinket.

Köszönet a sofőröknek  különösen  Péter Andrásnak,  hogy vállalták

a szombat délelőtti munkát velünk. Köszönet Soltész Csabának a

Tarcal FC elnökének, hogy maximálisan támogatja az utánpótlás

nevelést.

Lovas Ferenc DSE elnök 

Halad előre a TFC!
Csapatunk folytatja menetelését a

kitűzött cél felé. A kitartó munkának

és a csapat családias, egymást segítő

hozzá állásának és az "edzéseknek" köszönhetően sorra nyerjük

mérkőzéseinket.

Mindenkit várunk a következő hazai mérkőzésünkre, amin

reméljük, hogy egy álmunk válik valóra!

Tarcal − Taktaharkány  3−2

Tarcal − Mikóháza       4−0

Ricse − Tarcal             1−2  Up: 1−6

Tarcal − Hercegkút      5−2  Up: 2−5

Hajrá Tarcal!
A csapat vezetősége és játékosai őszinte részvétüket fejezik ki

Tomcsik István családjának.                                         (Soltész)

Sport
Családi Majális 2016 − képes beszámoló

Május elsején egy vidám szórakoztató napot töltöttünk el

Tarcalon koncertekkel, anyák napi műsorral, játékokkal, óri−

ás csúszdával fűszerezve. Persze volt torta is, meg kemencé−

ben sült csülök és csirkecomb is. Ja! meg kenyérlángos is.

Szóval, aki akart jól szórakozhatott! Köszönöm, hogy együtt

lehettünk!                                                                  D.A.

A családi nap képei
Fentről: 

1.  Köszöntöttük az

anyukákat és a nagyikat.

2. Cairo koncert.

3. Egy gyönyörű estét

töltöttünk Gerome−mal és

Granville−lel.

4.  Jókat játszottunk. 

5. Szakos Anna elkészítette

anyukája kedvenc sütijét:  

Eszterházy torta, ahogy

anya szereti  


