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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. május 23.
napján  testületi ülést tartott,
melynek első napirendje keretében
a Tokaji Járási Hivatal
tevékenységéről szóló tájékoztatót
hallgatták meg. Dr. Szabó Rita a
Hivatal vezetője szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy
2017. januárjával tovább bővültek a
hivatal által ellátandó hatáskörök,
ilyenek pl. a fogyasztóvédelmi
hatósági hatáskör, az őstermelői iga-
zolvány kiadásával kapcsolatos
feladatok, a családi gazdálkodókkal
kapcsolatos hatáskörök, illetve az
áldozatsegítés és jogi segít-
ségnyújtás is feladataik közé tartoz-
nak.
Ezt követően a Tokaji Rendőrőrsnek
a közrend, közbiztonság helyzetéről
szóló tájékoztatóját Nagy Csaba
őrsparancsnok ismertette, amely
alapján az a következtetés vonható
le, hogy az elmúlt évben a járás, s
benne Tarcal közbiztonsági helyzete
tovább javult.
Az ülés következő napirendjében a
Polgárőrség tájékoztatóját tárgyalta
a testület, s elismerték a polgárőrség
közrend, közbiztonság érdekében
kifejtett tevékenységét.
A Képviselőtestület negyedik
napirendje keretében Tarcal Község
Önkormányzatának a 2016. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámolóját tárgyalta, s megállapít-
va, hogy eredményes évet tudhat
maga mögött az Önkormányzat, a
beszámolót elfogadta.
Az ötödik napirendi pontban Tarcal
Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2012. (IV.26.)
önkormányzati rendelete módo-
sítására került sor, s a
Képviselőtestület a rendelet
keretében szabályozta az un. csekély

összegű támogatások újabb körének
feltételrendszerét.
A hatodik napirendi pontban  a
Képviselőtestület a 2016. évi éves
ellenőrzési jelentést, valamint az
éves összefoglaló ellenőrzési jelen-
tést tárgyalta, s azt változtatás nélkül
elfogadta. A Képviselőtestület
megelégedéssel állapította meg,
hogy sem a belső ellenőrzés, sem az
egyéb szakmai, illetve ágazati
hatósági ellenőrzések az önkor-
mányzat és intézményei munká-
jában különösebb hibákat,
hiányosságokat nem állapítottak
meg, ugyanakkor felhívta tisztség-
viselői és valamennyi önkormányza-
ti intézmény vezetőjének figyelmét
a belső kontrollok következetes
működtetésére.
Ezután a testület a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést
fogadta el, s felkérte a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat Család-
segítőjét, hogy az elfogadott átfogó
értékelést az illetékes gyámhatóság-
nak küldje meg.
Az indítványok, javaslatok  napiren-
di pont keretében a testület úgy
határozott, hogy a tulajdonában álló
tarcali 3285. hrsz-ú, valamint 3303.
hrsz-ú zárkerti ingatlanokon talál-
ható mintegy 550 m3 lábon álló
fatömeget értékesíti – a felhívásra
egyetlen ajánlatot tevő -   NAGY-
OR-FA Kft. (3994 Pálháza, Szűcs
tanya 1.) részére. A testület a lábon
álló fa eladási árát 9.000,- Ft + ÁFA
/erdei m3 összegben határozta meg
azzal, hogy a vevő kötelezettsége a
fa kitermelése, elszállítása, a bozót
irtása, s a vágást követően a terület
rendbetétele. A vevő a fakitermelés
megkezdéséig 2 millió forint
foglalót köteles az eladó részére biz-
tosítékul megfizetni, mely foglalót a
vételárba beszámítják. 

(Folytatás a 2. oldalon)

A tartalomból:Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Nyugdíjba vonultak (3. oldal)

Óvodai hírek (4. oldal)

Szent Orbán zarándoklat (7. oldal)

Gyemekfoci gála (8. oldal)
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Halálozás
2017.  május

- Titkó Mihályné 
(sz: Bányácski Erzsébet, 1925.)

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 22. sz. alatti lakos,
elhunyt május 5-én,

- Varga Lajos (sz: 1949.) 
volt Tarcal Kövesd u. 13. sz. alatti lakos,

elhunyt május 5-én,

- Szépe Mihály (1960.)
volt Tarcal Keresztúri u. 34. sz. alatti lakos,

elhunyt május 12-én, 

- Lázár Istvánné (sz: Nyírő Rozália) 
volt Tarcal Könyves K. u. 27. sz. alatti lakos,

elhunyt május 13-án,

- Mándoki Imre Gyula (sz: 1945.) 
volt Tarcal Szabadság u. 21. sz. alatti lakos,

elhunyt május 30-án. 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS
2017. május hónapban 

születtek: 
-  Szabó Gréta Zselyke 2017.05.05.

Szülei: Szűcs Renáta
Szabó Gábor

-  Majoros Eszter  2017.05.18.
Szülei: Kertész Eszter

Majoros László
Áprilisból kimaradt: 

- Kiss Noel Oszkár 2017.04.24.
Anyja: Kiss Henrietta

Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit védőnők

(Folytatás az első oldalról)
A továbbiakban Dr. Kovács Zoltán
jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a
volt Tsz irodai épületek megvásár-
lására – a kormányhatározat alapján –
megérkezett a támogatás az önkor-
mányzathoz, az ingatlanok adás-vétele
is megtörtént. A támogatási szerződés
módosítására még várni kell. A to-
vábblépéshez szükséges az átépítést
megterveztetni, melyre ajánlatot az
AXIS Kft-től kértek. Az AXIS Kft
nevéhez kötődik többek között a
településünkön az Óvoda, Orvosi
Rendelő, a Ravatalozó és a Piac
megtervezése is. A testület ezek után
az elhangzottakat megtárgyalta, s úgy
határozott, hogy az AXIS Építésziroda
Kft-vel tervezési szerződést köt a
Tarcal, Fő u. 51. szám alatt kialakí-
tandó idősek nappali ellátását szolgáló
intézmény tervezési feladatainak
ellátására, a tervezési megbízás díját
pedig bruttó 5 millió Ft-ban állapította
meg.
A Képviselőtestület a következőkben
úgy határozott, hogy 4 db 2 m x 3 m-
es, az Áldó Krisztus szobrot ábrázoló
turisztikai tájékoztató táblára, illetve
8.000 db idegenforgalmi, 3 nyelvű
szóróanyag (reklámanyag) elkészí-
tésére 2017. évi költségvetése terhére
1.000.000,- Ft-ot irányoz elő.
Butta László polgármester emlékez-
tette a Képviselőtestületet, hogy az
elmúlt ülésen megtárgyalták, a
Pénzügyi bizottság pedig helyszíni
szemle alkalmával megtekintette,
illetve döntött abban, hogy az Áldó
Krisztus szoborhoz vezető sétányról
lefolyó csapadékvíz elvezetését meg
kell oldani oly módon, hogy az sem az
önkormányzati, sem a magántulajdon-
ban lévő ingatlanokat ne veszé-
lyeztesse. A polgármester elmondta,
hogy mint utólag kiderült az
előzőekben javasolt megoldás nem
kivitelezhető, ezért ismertette az új

megoldás műszaki paramétereit.
Ezután a testület úgy határozott, hogy
az Áldó Krisztus szoborhoz vezető
sétány melletti, a 3150. hrsz-ú ingat-
lant károsító, a sétányról és
környezetéből származó csapadékvíz
rendezett elvezetésének  - a 46/2017.
(IV.25.) határozatban foglaltaktól
eltérő – új megoldási javaslatát megis-
merve a rácsos vízelvezető folyókák
beépítését támogatja, s a kivitelezésre,
a 2017. évi költségvetése terhére brut-
tó 260.000,- Ft-ot irányoz elő.
Ezt követően a testület megbízta pol-
gármesterét, hogy kössön tervezési
szerződést a Borsodvíz Önkor-
mányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt-
vel (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) a
Tarcal Hegyalja utcát elkerülő
nyomott szennyvízvezeték vízjogi
létesítési engedélyezési és kiviteli ter-
vének elkészítésére. A tervezési meg-
bízás díját 1.860.000,- Ft +  ÁFA Ft-
ban állapította meg, a tervezési díj for-
rásaként, az önkormányzat Környe-
zetvédelmi Alap számláján szereplő
pénzeszközt jelölte meg.
A következőkben Dr. Kovács Zoltán
jegyző tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy megérkezett azon
közbeszerzési kiírás tervezete, amely a
belterületi utcák útburkolatának
kivitelezésére vonatkozik. A Kép-
viselőtestület a közbeszerzési kiírás
tervezetére vonatkozó határozati
javaslatot, illetve az ajánlattételre fel-
hívni tervezett kivitelezők listáját
megismerve úgy határozott, hogy
„Tarcal Község közigazgatási
területén tervezett közút rekonstrukció
munkák” elnevezésű közbeszerzési
kiírás tervezetét jóváhagyja.
Az ülésen egyéb képviselői bejelen-
tések, javaslatok nem hangzottak el.

Az ülések jegyzőkönyvei 
-  elektronikus formában - 

a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Házasságkötés
2017. április

- Hunyor Krisztián és Sipos Nikoletta 
tarcali lakosok május 6-án,

- Várkonyi Szabolcs és Nyikos Szonja
egri lakosok május 6-án, 

- Tar Attila és Dobi Györgyi 
nyíregyházi lakosok május 20-án, 

- ifj. Székely László és Mogyorós Anna 
tarcali lakos május 24-én, 

- Bor Zoltán és Szabó Gabriella budapesti
lakosok május 27-én kötöttek házasságot

településünkön. 

Gratulálunk!

Ki ad ja Tarcal köz ség   Ön kor mány za ta  Szer kesz tő ség:  6 puttonyos Borfalu Tarcal.
Tel.: 47/580-008    Főszer kesz tő: Kovácsné Drozda Aran ka  30-458-73-01  

Szer kesz tő: Me ző  Lász ló   Nyom dai mun kák Bu dai  Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc,
Meggyesalja u. 38.   Tel: 46/416-226   

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2017. JÚLIUS  18.

TARCALI  HÍREK
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Molnár Magdolna
Pedagógus család tagjaként 1977-ben
végzett a sárospataki Comenius
Tanítóképző Főiskolán, tanító sza-
kon, magyar műveltségterülettel.
1976. szeptember 1-jén kezdte
pályáját. Jelenleg az utolsó, 40.
tanévet zárja, s megkezdi a
megérdemelt nyugdíjas éveket.
Molnár Magdolna olyan pedagógus,
aki bármilyen korosztállyal tud dol-
gozni. Ebben a tanévben is 2, 5. és 6.
évfolyamokon tanított magyar nyelv
és irodalmat, honismeretet, valamint
tanulószobai foglalkozásokat tartott mind alsó, mind felső
tagozatban.
Tavalyi osztályával - akik most hetedikesek – sikeresen pályá-
zott a Határtalanul! pályázaton, melyen idén március 14-16.
között vettek részt Erdélyben.
Rendkívül érzékeny a gyerekek problémáival szemben.
Hihetetlen türelemmel, empátiával igyekszik segíteni mind a
gyerekeknek, mind a szüleiknek. Tanítványai között mindig
szép számmal akadtak a jó képességű gyerekek mellett tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók. Az új tanulás-
szervezési módszerek alkalmazásával, digitális tananyagok
használatával, differenciálással, sok-sok korrepetálással, egyéni
bánásmóddal szinte ember feletti munkával éri el tanévről-
tanévre, hogy a többszörösen hátrányos helyzetű tanulók elérjék
a minimum követelményeket, és sikeresen vegyék az akadá-
lyokat.
Oktató-nevelő munkája mellett tanórán, iskolán kívül is bár-
mikor lehet rá számítani. Fiatalabb kollégáit mindig felkarolja,
mentorálja. Legtöbbször önként vállalkozik a megoldandó plusz
feladatokra. 
Összegzésként: Molnár Magdolnát a pedagógiai elhivatottság,
kiváló kapcsolatteremtő és konfliktusfeloldó képesség, empátia,
egyéni kisugárzás, türelem, példamutatás jellemzi.
A nyugdíjas éveihez nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet
kívánunk!

Nyusti Sándorné
1977-ben végzett a nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, történelem– orosz nyelv
szakon, majd 1980-ban magyar nyelv
és irodalom szakot is elvégezte.
Jelenleg az utolsó, 40. tanévet zárja, s
megkezdi a megérdemelt nyugdíjas
éveket.
Nyusti Sándorné több évtizeden át a
felső tagozaton tanít magyar nyelv és
irodalmat, valamint történelmet.
Korábban munkaközösségvezető-
ként is tevékenykedett.

Végzős diákjait rendszeresen készítette a központi felvételikre,
melyeken sikeresen vették az akadályokat.
A tanulási nehézséggel küzdő tanulókat differenciálással, kor-
repetálással segíti. Kiemelt figyelemmel fordul a tehetséges ta-
nulók felé.
Az utóbbi időszak eredményeiből néhány:
1. Eötvös József Általános Iskola Bodrogkeresztúr
Általános műveltségi vetélkedő 1. hely
2.  Nemzeti Művelődési Intézet B-A-Z Megyei Irodája (2016.)
Anyanyelvi játékok, játékos anyanyelv, középdöntő: 1. hely 
3. megyei döntő: 3. hely
4. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny:
megyei forduló: 1. hely
5. Kárpát-medencei döntő: 5. hely (2016.)
6. Tiszanagyfalui Általános Iskola (2016.)
Anyanyelvi verseny 1. hely
7. Taktaszadai Móra Ferenc Helyesírási Verseny: 1 helyezés
„Szomszédolás” körzeti vers- és prózamondó verseny ren-
dezésében való aktív részt vétel, valamint ezen versenyekre való
eredményes felkészítés.
Nyusti Sándorné tartalmas, eredményes pályát tudhat maga
mögött. 
A nyugdíjas éveihez nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet
kívánunk!

Klapka György Általános Iskola vezetősége

Nyugdíjba vonultak

Tanodai kirándulás
Május 27-én a tanodás gyerekekkel kirándulni indultunk a
Nógrád megyében lévő Bujákra, ahol szintén működik a
tanoda azzal a céllal, mint itt, hogy a hátrányos helyzetű
tanulók felzárkózását segítse. A kedves vendéglátást kö-
vetően egy helyi festő kiállításában gyönyörködhettek a
gyerekek. Aztán sétát tettünk Bujákon, megnéztünk egy
savanyító üzemet, ahova az alapanyagot a település köz-
foglalkoztatásban dolgozói termelik meg. Ezután buszra
szálltunk, és Pestig meg sem álltunk. Megnéztük buszból a
Városliget nevezetességeit. A Hősök teréről az Andrássy
úton hajtottunk végig, míg közel az Operaházhoz kiszáll-
tunk a buszból. Elsétáltunk megnézni az Operaházat, az
előcsarnokba is bejutottunk. A látvány magával ragadta a
gyerekeket. Aztán indultunk a  nap fő célja felé. A Fővárosi
Operettszínházban néztük meg a “Szépség és a szörnyeteg” című musicalt. Hatalmas élmény volt a tanulóinknak a két és fél órás
előadás. Többen megfogalmazták hazafelé, hogy életük legszebb, legtöbb élményt adó napja volt.

A csoportkép az előadás után készült. 
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Rohannak a napok, a hetek, a hónapok.
Nemrég még a telet búcsúztattuk, farsan-
goltunk, most meg már a nyár is beko-
pogtatott és meleg sugaraival simogat
mindnyájunkat. Sok-sok rendezvény,
program követi egymást intéz-
ményünkben is, amelyekről röviden egy
kis tájékoztató összefoglalót írok minda-
zoknak a kedves tarcali lakosoknak, akik
kíváncsiak rá, hogy mi történik az
óvodánkban.
Sok pici bölcsődés és még több nagyob-
bacska óvodás gyermeket bíztak ránk a
szülők. Mi igyekszünk tartalmassá,
élménytelivé, jó hangulatúvá varázsolni a
hétköznapjaikat. A sok játékos
tevékenység közben tanulhatnak, okosod-
hatnak, fejlődhetnek.
Március harmadik hetében a „Víz világ-
napja” alkalmából témahetet tartottunk,
ahol a csoportok a gyermekek életko-
rához igazítva mélyültek el a víz
védelmének, élővilágának témakörében.
Sok szép kreatív munkát készítettek,
halakat, akváriumokat különböző tech-
nikákkal, amelyeket óvodánk aulájában
ki is állítottunk.
Április 22-én, a „Föld napján” minden
csoport a projekt hét zárásaként az
udvaron különböző feladatpontoknál
bizonyíthatta, hogy mit tanult meg a
földünkről, annak védelméről, óvásáról.

Érdekes, játékos, mozgásos és szellemi
feladatokon keresztül mélyítettük tudá-
sukat, melyet nagyon élveztek. 
Május első vasárnapját megelőző napok-
ban csoportonként az édesanyákat és a
nagymamákat köszöntöttük kis műsorral
és a gyerekek által készített ajándékokkal.
Izgalommal készültek az apróságok,
reméljük sikerült az örömszerzés.
A „Madarak és fák napján” minden cso-
port kirándulni ment. A Fecske csopor-
tosok a legkisebbek, ők csak a Borfaluig
merészkedtek és ott tartottak jóhangulatú
zsíroskenyérpartit. A Nyuszi csoportosok,
akik már nagyobbak, ők a Bánya-tóhoz és
az Áldó Krisztus szoborhoz látogattak el
és figyelték a szép épített környezetet, a
természetet, az állatokat, növényeket és a
csodálatos panorámát A legnagyobbak, az
Őzike csoportosok a játszótérre, a fut-
ballpályára mentek ki. Ott mozogtak
sokat, fociztak, versenyeztek és még
virslit is főztek, mert nagyon megéheztek
a sok játékban. Őket egy néhány szülő is
elkísérte, akik szintén bekapcsolódtak a
tevékenységekbe. Közel voltak, jó erős a
kis lábuk, hát elmentek még a Gróf
Degenfeld Kastélyszállóhoz is, hogy
megnézzék községünk egyik
gyöngyszemét. A palack mellett is elha-
ladtak, melyet még nem látott mindenki a
gyermekek közül.

A „Gyermeknapon”, május 26-án a sok
mozgásos tevékenységet Guszti bohóc
műsora tette még élménytelibbé,
valamint a Polgármester Úr által adott
csemegék, a dobozos üdítő és a csoki. A
Szülői munkaközösség is meglepte a
gyermekeke.  Egyéni és páros mozgásos
játékokat ajándékozott a gyermekeknek.
Nagyon örültünk, mert a szülők aktívan
bekapcsolódtak a programokba és együtt
játszottak gyermekeikkel. Ez az igazi
ajándék!
Június 02-án volt az „Ovis ballagás”, ahol
meghívott vendégeink, a szülők, hozzá-
tartozók, a kisebb óvodástársak és óvodai
dolgozók jelenlétében 24 nagycsoportos
óvodást búcsúztattunk, akik a következő
tanévtől iskolások lesznek. Szép műsorral
bizonyították, hogy milyen ügyesek és
mennyi mindent megtanultak az
óvodában. Kívánunk nekik az iskolában
jó tanulást!
Óvodánknak Facebook oldalt nyitottunk,
mert azt tapasztaltuk, hogy honlapunkat
nagyon kevesen látogatják. Ebben az
évben, már a rendezvényeinkről készült
fotókat ott tettük közzé. Akiket érdekel,
ott megtekinthetik.
Kívánunk minden kedves olvasónak a
munka mellett szép nyarat és tartalmas
pihenést!

Tóth Gyuláné - ntézményvezető

Óvodai Hírek

A tarcali Klapka György Általános Iskola ballagási ünnepségén
került átadásra a szerencsi Kiss Attila Alapítvány által létreho-
zott díj. Az alapítvány 2005-ben jött létre azzal a céllal, hogy
Szerencs és környékének tehetséges diákjait
felfedezze és támogassa. Idén Tarcalon az
elismerést Titkó Eszter búcsúzó diáklány
érdemelte ki. Az alapítvány képviseletében
dr. Egeli Zsolt kuratóriumi tag adta át az
Emlékplakettet. Elmondta, hogy „Eszter az
általános iskolás évei alatt kiemelkedett
kitűnő tanulmányi eredményével és pél-
damutató szorgalmával. Tudásvágya átlagon
felüli, a kötelességén túl is gyarapítja
ismereteit.. Nemzeti Művelődési Intézet
B-A-Z Megyei Irodája által szervezett
anyanyelvi vetélkedőn csapatával a
középdöntőben első, a megyei döntőben har-
madik helyezést ért el. 
A bodrogkeresztúri iskolában megtartott
általános műveltségi vetélkedőn szintén az
első helyen végeztek.
Megnyerte a Tiszanagyfalui Általános Iskola által rendezett
anyanyelvi versenyt. 
Eredményei közé tartozik még a tokaji Rákóczi-verseny har-

madik helyezése. 
Legkiemelkedőbb sikere a 2015/2016-os tanévben Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen született. A

megyei fordulót megnyerve került be a
Kárpát-medencei döntőbe, melyet az ELTE
Természettudományi Karán tartottak meg. A
rangos versenyen évfolyamában 5. helyezést
ért el, dicsőséget szerezve iskolájának.
A 2016/2017-es tanévben a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
verseny megyei fordulóján első
helyezettként jutott be a döntőbe, ahol a 11.
helyezést érte el.
A taktaszadai Móra Ferenc Helyesírási
versenyen 1. helyezett lett. 
Hegyalja Matematika versenyen is dobogós
3. helyen végzett.
Hevesi György Országos Kémia verseny
megyei döntőjén is eredményesen szerepelt.
Nyolc éven át kitűnő tanuló volt, példamu-

tató magatartásával szintén kitűnik társai közül. Mindezek
alapján örömmel és elismeréssel adom át a kuratórium 2017. évi
díját. Hasonló szép sikereket kívánok életed során!”

D. A. 

Emlékplakett a legjobbnak 
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Mintegy húsz éve annak, hogy a jászok
szokásos világtalálkozójára meghívást
kaptam és Jász ország fővárosában,
Jászberényben jártam. Akkor még nem
tudtam, hogy Tarcal milyen kapcsolatban
van Jászberénnyel. Pár év elteltével azon-
ban megtudtam, hogy a két várost egy nő
köti össze. Egy olyan nő, aki tehetségé-
vel, személyes varázsával, csodálatos
hangjával, és a magyar nyelv szeretetével
bűvölte el az 1800-as évek első felének
magyar ajkú színház rajongóit. Akkor
még azt sem tudtam, hogy abban az
időben a magyar nyelvű színjátszás
megteremtésében, művelésében részt-
vevő több jeles művész, művésznő élt
hosszabb-rövidebb ideig az akkor még
városi címet viselő Tarcalon. No de ne
rohanjunk annyira, haladjunk szép sor-
jában történetünkkel.
Riedl Nina a fiatal hat gyermekes öz-
vegyasszony Josef Schenbach
jászberényi patikáriussal kötött második
házasságából két leánygyermek született.
Róza 1793-ban született és ekkor már
három éve működött a Kelemen László
által vezetett „első magyar színtársulat”,
mely 1796-ban a Martinovics-féle moz-
galom leleplezését követően (mondhatni
következtében) fel is oszlott. A kis Róza
öt éves volt, amikor húga Johanna
megszületett, de ugyan ebben az évben
édesapját is elveszítette. A nyolc gyer-
mekkel egyedül maradt anya egyre
nehezebb helyzetbe került. Rövid időn
belül három fiát veszítette el és hozzá
nem értése miatt annyira veszteségessé
vált a patika, hogy végül azt is el kellett
adnia. Mind e közben a fővárosban létre-
jött a „második magyar színésztársaság”
így a színjátszás híre, népszerűsége egyre
jobban elterjedt az országban. Az éde-
sanya által kötelezővé tett énekórák nem
tartoztak a kis Róza kedvenc időtöltései
közé. Annál inkább a színházakról, pri-
madonnákról szóló anekdoták legendák,
melyek annyira elragadták a kis lány fan-
táziáját, hogy ha lehetett volna minden
idejét „színházasdival” töltött volna. Az
időközbe kamaszlánnyá cseperedett
Rózát anyja, a megmaradt három fiúhoz
hasonlóan Pestre küldte tanulni. A ház-
tartásvezetést és hímzést tanuló leány,
pesti szállásadója, a belvárosi templom
karnagya, Rothkrepf József révén egy
színi előadás megtekintése során látott
életében először igazi színházat. Az
élmény testileg, lelkileg megfertőzte
annyira, hogy amikor a magyar színtársu-
lat egyik színész-rendező, Láng Ádám fia

segítségével bejutott a színház öltözőjébe
már meghallgatást és a társulatba történő
felvételét kérte. Amikor a dolog
Schenbachné fülébe jutott, azonnal felu-
tazott pestre, kézen fogta kislányát és
Jászberényig meg sem állt vele. A színház
iránti szerelem azonban annyira elhatal-
masodott Rózán, hogy anya és lánya ez
ügyben vívott minden napos küzdelme
kapcsolatuk megromlásához vezetett.
Végül is az anya engedett, és amikor a
pesti Nemzeti Játszó Társaságtól megke-
resték lánya felvétele ügyében, bele-
egyezett, hogy lánya színpadra kerüljön.
1810-ben 17 éves korában került sor az
első igazi fellépésére egy vígjátékban.
Szereplése egy kicsi döcögősen indult, de
miután hozzászokott a rivaldafényhez,

kiválóan végig játszotta szerepét, melyet
a közönség többször tapssal jutalmazott.
Ezt követően több mint harminc éven át
szerepelt estéről estére nagy sikereket
aratva. A neve akkor változott meg,
amikor először kellett kiírni a szín-
lapokra. A színlapok összeállításáért
felelős Benke József (Jókainé Laborfalfy
Róza, eredeti nevén Benke Róza édesap-
ja) volt az, aki magyarosította, vagy is
tulajdonképpen lefordította a Schenbach
azaz schönbach szót németről, mely ma-
gyarul széppatakot jelent, így lett belőle
Széppataki, melyet aztán 1812-től,
miután húga is kapott egy-két szerepet,
felvett, s neveztette magát Széppataki
Johannának. Róza, a kamaszkorból
kinőtt, megszépült, egyre sikeresebb ifjú
színésznő sokat tanult idősebb és tanult
kollégáitól, sokat olvasott és a családból
hozott német nyelv mellett franciául,
illetve olaszul tanult annyira, hogy eredeti
nyelven énekelhette az operákat. Abban
az időben egy a szakmáját mesterien
művelő sikeres színművésznek mindent
el kellett tudni játszani. Nem csak
drámákban, vígjátékokban, bohózatokban
volt szükséges sikeresnek lennie, de

énekelni is kiválóan kellett.
Tisztacsengésű, az alttól a koloratúrig
terjedő hangja, hangereje (abban az
időben nem volt sem mikrofon, sem
hangerősítő) lehetővé tette számára, hogy
a legszebb és legnehezebb Mozart,
Rossini és még sok más neves szerző
operáiban vagy éppen könnyű
daljátékaiban is kiváló előadó legyen.
Művészetét vizsgálva egy dolgot nagyon
fontos, hogy kiemeljünk. A magyar szín-
játszás kezdetén nem volt semmilyen
intézmény vagy iskola, ahol tanították
volna a szakmát. A szemlélet az volt,
hogy a színészetet nem lehet tanítani,
„arra születni kell”. Ilyen formán a kor
színészeinek, néhány a szakmához szük-
séges előadói készségtől (ének, tánc)
eltekintve, autodidakta módon, illetve
idősebb kollégáktól ellesve, átvéve kellett
megtanulni a színművészetet. Az első
Színészeti Tanoda 1965-ben nyitotta meg
kapuit. Visszatérve eredeti
történetünkhöz, ebben az időben volt a
társulat tagja Katona József és Déry
István is. Mind két férfi szerelmes volt a
fiatal, tini évei végén járó színésznőbe.
Nem mintha a fiúk sokkal idősebbek let-
tek volna. A szekszárdi születésű Déry
István, ahogy Déryné írja naplójában
„Mikor én a színházba kerültem, Déry úr
már rég színész volt.” csupán két évvel
korábban került a társulathoz és csak egy
évvel volt idősebb a lánynál. A két évvel
idősebb Katona József csak később került
a társulathoz (1811-ben) és műkedvelő
színészként ugyan több darabban is fel-
lépett, de elsősorban drámaíróként, néha
rendezőként vett részt a társaság
munkájában. Míg Katona elfojtotta Róza
iránt érzett szerelmét, a rámenős Déry
szüntelen ostromával elérte, hogy a már
húsz esztendős Róza, annak ellenére,
hogy nem volt szerelmes, 1813-ban
feleségül menjen a kellemes hangú ruti-
nos színészhez. Házasságuk, életük
végéig tartott, de együttélésük csupán két
évig. A minden napos veszekedések,
féltékenységi jelenetek odáig fajultak,
hogy amikor a „második magyar
színésztársaság” 1815-ben megszűnt a
Déry házaspár útjai is elváltak. Déry még
a színészi pályáját is felhagyta 1817-ben,
és ahogy azt abban az időben írták,
„ispáni és uradalmi tiszt” vált belőle. A
törvény szerint ugyan továbbra is házas-
társak maradtak, egyszer-kétszer összefu-
tottak, de 1847-ig külön éltek.

(Folytatása következik!)
Guth  Ferenc

Déryné Széppataki Róza (I.).
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„A Kormány szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének
legalacsonyabb szintű területi szervezeti egysége kialakítását a
hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigaz-
gatás megteremtése érdekében”

/Magyar Közlöny 2011. évi 101. szám/
Dr. Szabó Rita – járási hivatalvezető 

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Tokaji Járási Hivatala)

• Tisztelt Hivatalvezető Asszony! A Kormány 1299/2011. (IX. 1.)
Korm. határozata alapján, 2013. január 1. napjával létrejöttek a
járások. A Tokaji Járási Hivatal működését tekintve, mit tart a leg-
fontosabbnak?
-    Az elmúlt 4 évben a közigazgatásnak egy új arculata jelent meg. Az
átalakítás legmeghatározóbb tényezőit a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program átfogó stratégiaként
fogalmazta meg. Néhány példa, hogy ez miként jelenik
meg az állampolgárok számára is érzékelhető módon:
az úgynevezett „egyablakos ügyintézés” realizálásaként
2014-től megnyíltak a kormányablakok. Akkor még
242 ügykör volt intézhető ezeken az integrált ügyfél-
szolgálatokon, ma pedig több mint 1500. A járásszékhe-
lyen kívüli településeken az ügysegédek által biztosított
a járási hivatal könnyebb elérhetősége. Az eltelt évek
tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ügyfelek
bizalommal fordulnak az ügysegédekhez is, akik hétről-
hétre számos kérelmet vesznek fel, ellátják tanácsokkal,
információkkal a polgárokat. Az ügyfélközpontúság és
a költségtakarékosság mellett a hatékonyságot, a
gyorsabb ügyintézést szolgálja az ügyintézési határidők
jelentős lerövidítése, valamint az ügyek határidőben
történő lezárásának megszigorított feltételrendszere.
• Mi a véleménye az önkormányzati és államigazgatási feladatok
szervezeti szintű szétválasztásáról, a jegyzők jogköreinek
csökkentéséről?
- Az önkormányzati rendszer 1990-től indult több mint húsz éves
működése során az volt tapasztalható, hogy az állam folyamatosan
bővülő feladatokkal ruházta fel az önkormányzatokat. Az elmúlt két
évtized alatt a feladatok növekedésével nem volt arányos a költ-
ségvetési forrás hozzárendelése, így a települések jó részénél nem állt
rendelkezésre a működéshez szükséges pénzügyi háttér. A 2010. évi
kormányváltást követően ezért szükségessé vált egy olcsóbb,
hatékonyabb közigazgatás megvalósítása. A területi közigazgatási
rendszerben a járási hivatalok lettek az állami feladatellátást - az állam-
polgárokhoz legközelebbi formában – megvalósító szervezeti
egységek. A jegyzők jogköréből azok a feladatok kerültek át a járási
hivatalhoz, melyek végrehajtása nem helyi vonatkozású, hanem az
állam nevében történik. Például: okmányirodai ügyintézés, gyám-
ügyek, egyes szociális ellátások megállapítása; egyes építésügyi, köz-
nevelési, illetve hatósági feladatok, stb…  Megtörtént az önkormányza-
ti és az állami feladatok szétválasztása.
• Melyek voltak a több lépcsőben lezajlott közigazgatási bürokrá-
cia csökkentés fontosabb momentumai?
- A közigazgatási szervek széttagoltságát tekintve az egyik
legjelentősebb átalakítás volt a 2015. április 1. napján bekövetkezett
szervezeti integráció, melynek eredményeként a korábbi megyei sza-
kigazgatási szervek beintegrálódtak a kormányhivatalokba, illetőleg a
megyei szakigazgatási szervek járási kirendeltségei pedig a járási
hivatalokba. Ezáltal országos szinten mintegy 3.000 db vezetői státusz
szűnt meg, jelentős megtakarítást eredményezve ezzel a központi költ-
ségvetésben. Ettől az időponttól kezdve a területi közigazgatási
szervek feladatellátása egyrészt a kormánymegbízott, másrészt a járási
hivatalvezető hatáskörében koncentrálódik, azzal a kitétellel, hogy a
járási hivatalvezető a kormánymegbízott irányítása alapján látja el fela-
datát. 2016. január 1. napjától számos eljárás illeték- vagy díjmentessé
vált; bevezetésre került az ún. „sommás eljárás”, vagyis az egyszerű

megítélésű ügyek legkésőbb 8 napon belüli elintézése; ezen kívül az
elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás térnyerésével számos más
eljárási határidő is lerövidült. A függő hatályú döntések bevezetésével
az ügyintézők egy objektív típusú, 60 napos határidőkerettel dolgoz-
nak, mely idő alatt be kell fejezzék az ügyet, másként az ügyfél részére
fizetési kötelezettsége keletkezik az államigazgatási szervnek, ami ter-
mészetesen az ügyintéző felelősségre vonásával jár együtt. 2017.
január 1. napjától újabb feladatokkal bővült a Tokaji Járási Hivatal
hatásköre: jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés, fogyasztóvédelem,
családi gazdálkodók nyilvántartása, továbbá az őstermelői, illetve a
mezőőri szolgálat nyilvántartása. Ezen kívül ez év 1. napjától valósult
meg a szervezeti integráció egy másik fontos állomása, melynek
következtében a központi közigazgatási szervek szintjén átrendeződés
ment végbe. A 2015-ben, a kormányhivatalokba főosztályi szintre bein-
tegrálódott korábbi megyei szakigazgatási szervek által ellátott felada-

tok nagy részét a megyeszékhely szerinti járási hiva-
talok, kisebbik részét pedig a több járás illetékességi
területével bíró járási hivatalok kapták, illetve vala-
mennyi járási hivatal kapta meg. 
• Az elmúlt 4 és fél év gyakorlati tapasztalatai
alapján hogyan látja a fent hivatkozott kormány-
határozatban megfogalmazott azon elvárás meg-
valósulását, mely szerint „A járásrendszer
bevezetése biztosítsa a térszervező funkciókat
betöltő települések fejlődését, és lehetőség szerint
járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetű
térségeinek felzárkóztatásához.”
-  A járási hivatalok létrehozása nyilvánvalóan a további
fejlesztések indukálója is lett; egyrészt munkahelyeket
teremtett, melyhez kapcsolódva infrastrukturális
beruházások mentek végbe, optimalizálva a különböző

járási adottságokat. A hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása terén
a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai komoly munkát végeznek a
különböző európai uniós és hazai forrásból finanszírozott programok
minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Előrelépést jelent,
hogy a regisztrált álláskeresők száma az utóbbi években egyértelmű
csökkenő tendenciát mutat, azonban további feladat, hogy az aktív
korú lakosság minél szélesebb körben az elsődleges munkaerőpiacon
találjon stabil munkahelyet.
• A lakosság körében melyek voltak a járási hivatal legnagyobb
érdeklődést kiváltó, illetve legnépszerűbb intézkedései, melyek az
elért eredmények?
-  Jó érzés elmondani, hogy az országban negyedikként, a megyében

pedig másodikként nyílt meg a Tokaji Kormányablak. A város
fekvésének is köszönhetően, egyfajta térségi szerepet töltünk be a kor-
mányablakban, hiszen a szomszédos járások területeiről (Szerencsi,
Nyíregyházi Járás) is elég gyakran érkeznek hozzánk ügyfelek. A sta-
tisztikai adatokat alapul véve, az elmúlt években folyamatosan
növekedett az ügyfélszám és az ügyiratforgalom is, így nem túlzás azt
mondani, hogy a kormányablakbeli ügyintézés a legnépszerűbb szol-
gáltatásunk. 2015. második felétől napjainkig a hadigondozotti
járadékra való jogosultság volt a legnagyobb érdeklődést kiváltó ügytí-
pus; a benyújtott kérelmek száma százas nagyságrendben növekedett
az előző évi adatokhoz képest. Elért eredménynek pedig azt tartom,
hogy az elmúlt négy évben bekövetkezett feladatkör bővülést ugyanaz-
zal a 24 fős összlétszámmal sikerült megvalósítani, amivel 2013-ban
indultunk.
• Milyen terveik vannak a jövőt tekintve?
-  A jövőt illető tervek természetesen a kormányzati célkitűzésekhez
mérten, és a jogalkotási folyamat függvényeként alakulnak majd. Ez
évi terv, hogy a feladat- és hatáskörök kormányhivatalok, illetve járási
hivatalok közötti elosztása terén kisebb változások, kiigazítások
lesznek. Ezen kívül további terv, hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnak minden járásban lesz ügyfélszolgálata a kor-
mányablakokban.

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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Júliusi ünnepnaptár- Jeles napok

Július 1.: ÉPÍTÉSZETI VILÁGNAP. Július első napját az Építészek
Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a
figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre.
Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.

SEMMELWEIS IGNÁC SZÜLETÉSNAPJA – 1818. – A MAGYAR
EGÉSZSÉGÜGY NAPJA. Semmelweis Ignác elsőként mondta ki, hogy a

gyermekágyi láz nem önálló kórkép, a
fertőzést a boncolást végző szülészor-
vosok maguk viszik át a vizsgálat során
a nőbetegekre. Hamarosan rájött a hatá-
sos védekezésre: erőteljes kézmosást
kell végezni klórmeszes oldatban.
Módszerének helyességében még

közvetlen munkatársai is kételkedtek.
Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák
megmentőjének születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak
az egészségügy dolgozóinak, e napon köszönik meg egész éves munkájukat.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók
kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk.

Július 22.: A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL EMLÉKNAPJA – 1456. A
Hunyadi János, Kapisztrán János és
Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg
1456. július 22-én világra szóló győzelmet
aratott Nándorfehérvár, az „ország kapuja”
alatt. A diadalnak óriási szerepe volt
abban, hogy a török hetven évig nem
vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország
ellen.
A vár védelmének legendás alakja, az idős
katona, Dugonics Titusz, hogy megakadá-
lyozza a török lófarkas jelvény kitűzését,
magával rántotta a mélybe a vár fokára

kapaszkodó török katonát.
A pápa, III. Calixtus még a csata előtt rendelte el, hogy déli harangszó
szólítsa imára a híveket Magyarországért szerte a keresztény világban.

Július 31.: A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA, PETŐFI SÁNDOR
HALÁLA – 1849 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak
egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmor-
zsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József
segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és szabadságharc
akkor 26 éves költője is.

„...Petőfi Sándor, Tégedet ünnepel
A jajgató nép s a süket Elnyomás,
De nagy lelked tüzét, az Eszmét,
Cifra, hideg lobogás takarja. …/

/József Attila: Petőfi tüze/

Magyarországon a Nemzeti Ölelés nap ünnepe július első szombatja. Az
ölelés egy terápia, véletlenszerű önzetlen kedvesség családtagok,
ismerősök, vagy akár idegenek felé, az oka pedig az, hogy közben jól érez-
zük magunkat. Célja, hogy segítsen mindenkinek kimutatni az érzelmeit.
Tanulmányok kimutatták, hogy az emberi érintkezés mentálisan segíti az
egészséget. Megállapítást nyert, hogy az emberi érintkezés, például egy
ölelés, elengedhetetlen az egészséges társadalom, pszichológiai és fizikai
fejlődésére. 20 másodpercnyi ölelés hatására megemelkedik
szervezetünkben az oxitocin szint. Az ölelés segíthet felépíteni egy jó
immunrendszert, csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, és csökkenti a
stressz szintjét.

N.S.M

Szent Orbán csontereklyéje
Tarcalon

A hagyományokhoz híven idén is fogadtuk Tarcalon
Szent Orbán pápának ereklyéjét. 
Szent Orbánnak, a szőlő és a bor védőszentjének
ereklyéje 1771 óta Monokon van elhelyezve a Sarlós
Boldog Asszony Római Katolikus Templomban. A
Tokaji Borbarátnők Egyesülete és Monok község
Önkormányzata 2013-ban elhatározta, hogy a Szent
Orbán csontereklye megismertetésére program-
sorozatot szervez. Azóta minden év május 25-e,
Orbán-nap alkalmából az ereklye egy részét körbe-
viszik a borvidéken és áldását kérik az itt dolgozó
szőlészek, borászok, kádárok munkájára. Több
településen-Mád, Tokaj, Bodrogkeresztúr,
Hercegkút, Rátka – rendezvények, nyitott pincék
várták az érdeklődőket. 

Megtisztelő számunkra, hogy a zarándok útvonal
egyik állomása Tarcal is. Ez évben Béres Klára
asszony, a Borbarátnők Egyesülete tagja és Szabó
Rita a Tokaji Járási Hivatal vezetője kísérte a szent
ereklyét. 
A gyönyörűen felújított Terézia Kápolnában tárogató
zene fogadta a résztvevőket. Kovácsné Drozda
Aranka köszöntését követően a tarcali Urunk
Mennybemenetele templom plébánosa, Szűcs Zoltán
atya által celebrált litániának lehettünk részesei.
Ezután Hajdu Larissza /8 éves/ dalcsokrát hallgathat-
ták meg a jelenlévők. Majd ezt követően Ringer
István /Szerencs/ tárogatón reneszánsz dallamokat és
népi énekeket adott elő.
Béres Klára asszony megköszönte a kedves fogad-
tatást és a szívhez szóló műsor összeállítást.
Zárásként tárogatókísérettel, a közel 60 fő jelenlévő,
elénekelte a Boldogasszony anyánk kezdetű kato-
likus népi éneket, valamikori himnuszunkat.
A jelenlévőket Tarcal település saját borával,
frissítőkkel és házi sütésű pogácsával kínáltuk.  

D A

“Demokratának lenni mindenekelőtt annyit
tesz, mint nem félni: nem félni a más

véleményűektől, a más nyelvűektől, a más
fajúaktól... mindazoktól a veszedelmektől,

melyek az által válnak valódi veszedelmekké,
hogy félünk tőlük.”

Bibó István
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TFC mérlegek:
Felnőtt 13., U 19 10. hely

Az előző lapzárta óta a Tarcal FC az alábbi eredményeket
érte el a megyei II. osztály Keleti csoportjában.
28. forduló: május 28. TFC - Bodroghalom 2-4   U 19: 6-3 
29. forduló: június 4. Telkibánya - TFC 5-1 U 19: 2-10
30. forduló:  június 11. Tiszakarád - TFC 3-0 U 19: 3-0

VÉGEREDMÉNYEK:
Felnőttek: 13. hely  28  4   3   21 40-96   15
U 19: 10. hely 28   9   2   17  93-114  29

SportGyermekfoci
A Hegyalja Tarcal Gyermekfoci Alapítvány által
2017.06.11-én immár 5. alkalommal ismét megren-
dezésre került Bodrogkeresztúr, Tolcsva, Tarcal két
csapata, Tokaj két csapata között  az alapítvány
focigálája. Az éven a hagyományoktól eltérően csak
a 7. és 8. osztályosok csapatai mérhették össze tudá-
sukat. Butta László polgármesterúr és Mészáros
László alapító rövid köszöntője után, két csoportban
kezdődtek meg a mérkőzések. Kovács Krisztián és
Fosznik Fédra játékvezetők irányításával a csopor-
tokban kialakult sorrend után az első helyezettek az
első, a második helyezettek a harmadik helyezésért
mérkőztek.
1. helyezett Tarcal I. csapata
2 helyezett Bodrogkeresztúr
3. helyezett Tokaj I. csapata
4. helyezett Tarcal II. csapata
5. helyezett Tolcsva csapata
6. helyezett Tokaj II. csapata

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik
segítették, hogy rövid idő alatt megszervezésre
kerülhetett a focigála. Külön köszönöm a kísérőknek,
hogy  a gyermekekre és a focigálára áldozták a vasár-
napjukat. A továbbiakban is szeretnénk a
hagyományoknak megfelelően, több korosztállyal
megrendezni a csapatok közötti összecsapást.

Soltész Csaba 
kuratóriumi tag

Vége a szezonnak
A megyei II. osztályba feljutva az új körülményekhez nehezen alkal-
mazkodva, de sikeresen kiharcoltuk a bentmaradáshoz szükséges 13.
helyet. Voltak mérkőzéseink, melyet nézve bizakodhattunk, hogy a
tabellán előrébb végzünk, de sajnos voltak „gyorsan el kell felejteni”
mérkőzéseink is.
Az ifi csapatunk az ősszel a megváltozott szabályok miatt jelentősen
átalakult. Az őszi  gyenge szereplés után egy remek tavaszt produkál-
tak, mellyel felkerültek a tabella 10. helyére ami a folyamatos lét-
számhiány ellenére egy tisztes eredmény. Gratulálok nekik és
kívánom, hogy haladjanak továbbra is ezen az úton előre. 
A következő szezonban már reménykedünk, hogy hozni tudjuk az
eredményeket és nem a bentmaradás lesz a kitűzött célunk.
A csapat és a vezetőség nevében köszönöm a segítőinknek:
Polgármesteri Hivatal, Református Egyházközség, Colas Északkő
Bányászati Kft., Tisza Transz Kft., Péter Andrásnak, Szadai
Györgynek, Kovács Attilának, Hornyák Istvánnak, a rendezőségnek
és a szurkolóinknak, hogy támogatták csapatainkat.

Hajrá Tarcal FC
Soltész Csaba elnök

Szomszédoltak
A tarcali Díszítőművészeti Kör május végi hétfői foglalkozására
vendégek érkeztek. A tokaji Hobby Klub tagjai kerestek meg azzal a
kéréssel, hogy a tarcali szakkör kiállítását szívesen megnéznék. Ha
lehetne, akkor a szakkör vezetővel is felvennék a kapcsolatot.
Mondtam, hogy hétfő délutánonként a Borfaluban foglalkozást tar-
tanak, kiváló lehetőség a tárlat megtekintésére és az ismerkedésre. Az
ajánlatot tett követte. A következő hétfőn már szakköröseink nagy
örömére és elégedettségére a vendégek meg is érkeztek. Ismerkedés,
tárlatvezetés, kézimunkák elemzése, készülő terítőkön öltések,
motívumok elemzése, öltéstechnikák megismertetése zajlott. A kap-
csolat továbbépítésében is megállapodott a két vezető Sallainé
Erzsike és Poczkodiné Zsuzsa. Azóta minden foglalkozáson az úri
hímzés rejtelmeit tanulja egy-egy tokaji vendég-hölgy.                

D. A.                                                        

Erzsébet-tábor Tarcalon
Idén először pályáztunk és nyertünk Erzsébet
táborozási lehetőséget. Napközis tábor zajlik jelenleg.
Június 19-23. között 41 gyerek, június 23-30-ig 32
gyereknek kínálunk változatos programot.
Részletesen majd a következő lapban számolunk be.

Kellemes, hasznos időtöltést kívánok a most
táborozóknak!                              

Hunkó Emese


