Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2021. június XXVI. Évfolyam 6. szám
Másodszor lobbant fel az Összetartozás Tüze Tarcalon
A Trianoni békeszerződésre emlékeztünk meg Tarcalon június 4-én. Másodszor csatlakozott Tarcal községe a Magyar Cserkészszövetséghez, aminek köszönhetően 20 óra
21 perckor fellobbant az Összetartozás Tüze az Agóra – Rendezvénytéren. Butta László, polgármester beszédében elmondta, hogy hazánkat feldarabolták és a magyarság
egyharmadát elcsatolták tőlünk.
A község megjelent egyházi vezetői, Polyák Péter görög katolikus parókus és Kovács Attila református lelkész
közösen imádkoztak magyar hazánkért. A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör versekkel és dalokkal színesítette az eseményt. Végezetül pedig a résztvevők a Székely Himnuszt énekelték el közösen.
A dekorációban két gyönyörű festmény kapott helyet, Adámyné Szűcs Ili két alkotása, amelyet a műsor után
közelebbről is megtekinthettek az érdeklődők.
Köszönjük mindenkinek a közreműködést!
Györgyné Újvári Mária

Energetikai Fejlesztés
Befejeződött a 6 Puttonyos Borfalu felújítása.
Európai Uniós pályázatból:
- energetikai fejlesztés, a főépület teljes külső szigetelése, a nyílászárók szigetelése, festése továbbá új
korszerű kazánt beszerelése.
- napelemek felszerelése
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból : -klíma berendezések beszerelése
Pályázaton kívül az Önkormányzat elvégezte az épület teljes belső festését is.
Így a 6 Puttonyos Borfalu kívül – belül megszépülve várja programjaival a vendégeket.
Várjuk szeretettel látogatóinkat a Tarcal Múzeumba ahol a régi idők szakmáit mutatjuk be.
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Dalról dalra…
A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör 2018 őszén alakult azzal a szándékkal, hogy a tarcali hagyományokat összegyűjtse, megőrizze és átadja. A lassan három év alatt sok-sok fellépésen vannak túl
és sok-sok új népdalt, éneket vettek fel repertoárjukba.
2019-ben megrendezték az I. Tarcali Népdalköri Találkozót és jubileumot de sajnos 2020 -ban ez
nem jöhetett létre. Most ezt bepótlandó rendezték meg a II. Tarcali Népdalköri találkozót. Még az
elején vagyunk annak, hogy rendezvényeket tarthatunk ezért most még "csak" három népdalkörrel jöhetett létre a találkozó ami nagyon jól sikerült.
A program elején Pósa Lajos versét szavalta Erdeyné Tóth Mária, majd Györgyné Újvári Mária köszöntötte a vendégeket és elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy mind a három Népdalkör elfogadta a meghívást és a vártnál többen eljöttek a rendezvényre. Berzi József alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy Tarcal Község Önkormányzata már a megalakulásától kezdve nagy örömmel támogatja a Népdalkört amely szinte minden rendezvényen képviselteti magát és színvonalas
előadásokkal járul hozzá Tarcal kulturális életéhez.
A műsorban fellépett a
Tarcali Hagyományőrző Népdalkör (műsorukban felcsendültek kalotaszegi, borsodi és szatmári
népdalok), a Sárrétudvari Nótakör Egyesület (akik szerelmes népdalcsokrot és hazafias nótákat
énekeltek). A Sárrétudvari Nótakör tagja Eszenyi Imre szólójában is gyönyörködhetett a közönség,
aki csodálatos hazafias dallamokkal varázsolta el a szíveket, majd a monoki Kossuth Népdalkör
Egyesület szerelmes népdalcsokrot és szatmári dallamokat énekelt.
Végül emléklapok átadásával ért véget a program.
Köszönet Tarcal Község Önkormányzatának a támogatásért, továbbá minden segítőnek akik
a programhoz bármilyen formában hozzájárultak!

Tarcal, Sportpálya
2021. július 17. szombat
Programok:
9:00 Kispályás labdarúgó torna
11:00 Mentési bemutató
EBÉD
14:00 Habparty
14:30 Rendőrségi bemutató
15:30 Gyermek sorverseny

16:30 Thai Boksz bemutató
17:00 Jump zenekar
17:30 40-es Kanyar zenekar
18:30 Arabesque táncsoport
19:15 hangbeállás
19:40 Signal Motorock koncert

Az Országos Mentőszolgálat, Tarcal Község Önkormányzata közös szervezésében
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. májusban meghozott önkormányzati döntésekről
A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzet fennállása miatt a Képviselőt-testület, illetve a bizottságok
feladat és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolta.
Tarcal község polgármestere a törvényi előírásokra figyelemmel és felhatalmazás alapján, 2021. május hónapban – egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival - az alábbi döntéseket hozta:




A polgármester 2021. március 23. napjára történő visszamenőleges hatállyal hatályon kívül helyezte az
önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 4/2021. (III.22.) önkormányzati rendeletet, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet fennállása miatt 2021. december 31. napjáig az önkormányzat új díjat nem vezethet be, a korábban megállapított
díjat nem emelheti.
Döntött a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatának benyújtásáról



A Belügyminiszter Támogatási felhívása alapján 200.000.000,- Ft-os támogatási kérelem benyújtásáról
született döntés az „Apartmanház kialakítása a Tarcal, Fő u. 81. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben” tárgyú fejlesztés megvalósítására.



A polgármester döntött a Könyves Kálmán utcai (635/7. hrsz.) támfal és útkárosodás, valamint a Névtelen utcában (603. hrsz.) történt útkárosodás vis maior támogatásból történő helyreállítására vonatkozó kivitelező kiválasztásáról. A helyreállítás kivitelezésével a legalacsonyabb ajánlatot adó GEOSZOLG Kft-t bízta meg. Az elvégzendő munkálatok díja bruttó 6.008.853,- Ft.



Elfogadásra került a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés



A házasságkötések hivatali helységen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozás miatt a házasságkötéssel kapcsolatos eljárások a közteherviselési kötelezettség alá nem eső eljárások közé kerültek
besorolásra. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabály rendelkezésével nem lehet ellentétes, törlésre került a szolgáltatási díjnál az áfa fizetési kötelezettség.



A polgármester a Tarcali Piac fejlesztésére benyújtott pályázat sikerét követően a projekt megvalósítása
következő lépéseként jóváhagyta a fejlesztés forrásösszetételét, mely szerint a fejlesztés összes költsége
86.265.365,- Ft, az igényelt támogatás 77.523.080,- Ft, s az önerőként biztosított saját forrás összege
8.742.295,- Ft.



A polgármester döntött az önkormányzati tulajdonú Tarcal, Fő u. 91. szám alatti ingatlan értékesítéséről
annak bérlője részére. Az ingatlan vételárát 7.500.000,- Ft-ban állapította meg, melyből a vevő 1.000.000,Ft-ot foglalóként az adás-vételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni, a vételár további részét pedig
legkésőbb 2022. április 30-ig tartozik teljesíteni. Ezzel együtt mindaddig fizeti a bérleti díjat, amíg a vételár
teljes egészében kiegyenlítésre nem kerül.



A polgármester elfogadta a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, valamint az önkormányzat 2020.
évi költségvetésének módosításáról szóló rendeleteket.



A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében polgármester úr folyamatosan elbírálta
a rendkívüli települési támogatásokra, ápolási díjra és gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásokra vonatkozó kérelmeket. A támogatások kifizetése akadálytalanul megtörtént.
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A Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetének születésnapja
Fennállásának 5. születésnapját ünnepelte június 15-én, a Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete. A rendezvényt
Tarcal Község Önkormányzata is támogatta. Tarcal Község alpolgármestere Berzi József megnyitotta a rendezvényt,
majd kis műsorral kedveskedtünk az Alapszervezeti tagoknak és meghívott vendégeinknek. A 6 Puttonyos Borfaluban
emléklapokat és kitüntetést adtak át azoknak az önkénteseknek, akik az elmúlt években segítették a helyi szervezet munkáját. Laták Kamilla, Dél-Borsod területi véradásszervező koordinátora köszönetet mondott a jelenlévőknek, majd elindította a véradást. Ezután közösen Ilosvainé Nógrádi Piroskával, a tarcali alapszervezet vezetőjével ünnepélyes keretek
között vágták fel a születésnapi tortát. Ilosvainé Nógrádi Piroska1997 óta végez vöröskeresztes tevékenységet. Az általa
vezetett alapszervezet tevékenysége igen sokrétű. Működtetnek Baba-Mama Klubot ,Ifjú Vöröskeresztes csoportot.
Köszönet fáradságos munkájáért!

Szentivánéji Vigasságok
Hagyomány Tarcal községben, hogy vidám zenés programmal ünnepeljük meg a leghosszabb nappalt és legrövidebb éjszakát. Szentivánéj ünnepén 2021.június 19-én először elégette Butta László
polgármester úr az előző évben kihelyezett óvó-védő koszorúkat, és az új koszorúkat kihelyezte a
6 Puttonyos Borfalu és az Önkormányzat épületére, hogy minden rossztól meg védje a települést.
Majd következtek a TT-Dance tánccsoport gyermekei akik Lovasné Tóth Judit vezető és Arany
István koreográfus segítségével betanult táncaikat mutattak be.
A gyerekek nagy örömére Harry Potter és barátai interaktív előadással készültek melyben nagyon érdekes, varázslatos dolgokban vehettek részt.
Este fellépett a Party Mix Band zenekar akik fantasztikus hangulatot varázsoltak. Végül a Sárkánylányok tűzzsonglőr csoport zárta az esti programot.
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A 2020/2021-es tanévünkről
A Covid járvány miatt már a második tanévünket zárjuk úgy, hogy digitális oktatásba kényszerültünk hoszszabb időre.
Ez a helyzet átírta tervezett éves munkatervünket, bár igyekeztünk minden megszokott tevékenységünknek
helyt adni a meglehetősen rövid jelenléti oktatásban. A nevelőtestület köszönetét szeretném átadni azoknak a
szülőknek, akik idejüket nem kímélve segítették gyermekeik előre haladását. Együttműködve a szülőkkel sikerült a tanév követelményeit teljesíteni, biztosítani tanulóink számára a tovább haladás lehetőségét. Most is vannak tanítványok, akik augusztusban lehetőséget kapnak a javításra, kérem őket, szüleiket, vegyék komolyan a
felkészülést, bízunk a sikeres javító vizsgákban. Szót kell ejtsek a nagyon magas hiányzási mutatókról, melynek nagy része orvosi igazolással történik. Mindezek ellenére a tanulókat osztályozó vizsgára kellett kötelezni
a Nkt. törvény értelmében. A szülők figyelmét szeretném ismételten felhívni a tankötelezettség, az iskolába
járás biztosításának fontosságára, hiszen a nem teljesítés következményekkel jár.
Eredményekről szoktunk ebben az időszakban beszámolni, ám minden versenyt, sportrendezvényt az ismert
okok miatt elhalasztottak. Az első focibajnokság a Szerencsi Tankerület szervezésében a DVTK tehetségkutatását segítette, amelyen 3.-4. osztályos fiú csapatunk indult, a válogató versenysorozatot magasan nyerték meg,
első helyen végezetek. A döntőben is helyt álltak, így a tehetséges focisták közé kerültek.
A tanévben a Szerencsi Tankerületi Központ támogatásával bővültek eszközeink: a legújabb robotika csomagokat kaptuk meg, tanulói tabletekkel együtt. Sportszertárunk bővült egy teqball asztallal. A járvány ideje alatt
karbantartási munkák elvégzésére is sor került, helyére kerültek a leszakadt szekrényajtók, tisztasági festést
kapott a tornaterem, a porta. Hosszú ideje kértük az esőcsatornák cseréjét, amely sikeresen megvalósult, szintén a Szerencsi Tankerület közreműködésével 3,5 millió forintos költséggel.
Június 3.-4. hetében napközis táborban vehetnek részt tanulóink teljesen ingyen, központilag biztosított programokkal, nyíregyházi kirándulással, a Csodamalom Bábszínház előadásával. Meglátogatta a csoportokat
Vincze Ottóval együtt Szabó Árpád tankerületi igazgató úr. Az egyik csoportban éppen sült az illatos linzer,
amit meg is kóstoltak. A tanulók számára biztosított fergeteges jókedvű napon közreműködötta szomszéd településről Patrik, a leendő bábszínész. Augusztus 16-tól pedig bentlakásos táborban vehet részt iskolánkból 25
fő Irotán. Szintén a Csodaszarvas pályázat segítségével, tankerületi pályázatból. A pályázati keretből anyag- és
eszközszükséglet a választott programok alapján beszerzésre került.
A nyárra minden pedagógusnak, tanulónknak, szüleiknek kellemes pihenést, feltöltődést kívánok!
Bártfainé Varga Györgyi Intézményvezető
Ballagás, tanévzáró ünnepség, 2021
Minden tanév legmeghatóbb iskolai ünnepe a ballagás. Így volt ez most is. Az alsóbb évfolyamosok izgatottan
gyűjtötték és hozták a virágokat a díszítéshez, próbálták a verseket, szövegeket. A búcsúzó nyolcadikosaink
arcán is látszott a megilletődöttség, hiszen mégiscsak egy korszak lezárul életükben.
A Tarcali Klapka György Általános Iskolában is véget ért a tanév. A járványnak köszönhetően egy kicsit
minden rendezvény másképp alakult. A tanév vége is rendhagyóan fejeződött be. Az utolsó tanítási napon elbúcsúztak a nyolcadikosaink. További sikeres éveket kívánunk nekik! A legkisebbek pedig vidám versikével
zárták a tanévet. A tanévzáró ünnepségen a tanévben sikeres tanulók, sportolók átvehették megérdemelt jutalmaikat. Ezt követően mindenki a bizonyítványában szembesülhetett a 10 hónapon át tartó munkájának
gyümölcsével.
„Végre itt a szünidő,
Játékra is van idő.
Vége van a tanulásnak,
Helye van a kacagásnak.
Pihennek a tanárok,
Örülnek a diákok."
Hunkó Emese
intézményvezető-helyettes
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Hirdetmény!
Ebek,macskák térítésmentes ivartalanításának,ebek traszpoderrel (mikrochippel)történő megjelölésének
igényfelmérése.
Tarcal Község Önkormányzata a lakosság tulajdonában lévő ebek,macskák állatorvos által–
ingyenesen –elvégzendő ivartalanítása,ebek traszpoderrel(mikrochippel) történő megjelölése érekében
igényfelmérést végez.
Felhívjuk azon eb és macska tartókat,akik élni szeretnének az ingyenes ivartalanítás, illetve mikrochippel
megjelölés lehetőségével,hogy igényüket, munkaidőben a
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
2021. június 30-ig jelentsék be.
Az igényfelmérés alapján Tarcal Község Önkormányzata pályázni kíván a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett támogatásra,s a pályázat sikere esetén a bejelentett ebek ,macskák ingyenesen ivartalanításra,
mikrochippel történő megjelölésre kerülnek.

2021. május hónapban született : Borsodi Virág ( 2021.05.07)
Szülei: Czipelle Beáta és Borsodi József
Gratulálunk a szülőknek!
Nádasdi Judit
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés:
- Harcosi Péter és Tóth Judit tarcali lakosok május 3-án,
- Soltész Tamás és Haszara Barbara tarcali lakosok május 15-én,
- Budinszki László és Lakatos Brigitta csobaji lakosok május 21-én,
- Petnehzázy Levente és Varga Anita tarcali lakosok május 29-én,
- Szakács Botond és Nagy Renáta csengersimai lakosok május 29-én
kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

Halálesetek:
Klenóczki Józsefné (sz: Fia Piroska, 1932.) Tarcal Szondi u. 40. sz. alatti
lakos elhunyt május 1-én,
Őri Zoltán Imre (született: 1969.) Tarcal Árpád köz 6. sz. alatti lakos elhunyt május 3-án,
Hódos Istvánné (sz: Kiss Magdolna, 1940.) Tarcal, Fő u. 54. sz. alatti lakos
elhunyt május 10-én.
Részvétünk!
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A tarcali Kikelet Napköziotthonos Óvoda Nyuszi Csoportjának Ballagása
képekben.
2021.05.28.

Pedagógus Napra...

Köszönjük Butta László polgármester úrnak,hogy köszönetét és háláját fejezi
ki az intézmény minden dolgozójának,pedagógusainak áldozatos munkájáért!
„ A gyermekek úgy éreznek,ítélnek és cselekednek,miként azt azoknál látják,akiket szeretnek és becsülnek! „
Dr.Wlassics Gyula
.
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Tarcali Hírek
XXV. TARCALI NAPOK
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

Tarcal
2021.július 23-24 (péntek-szombat)
Program:

Július 23. péntek
Helyszín: Tarcal vezér szobra
17:30 Tarcal vezér szobor koszorúzás
Tarcal Vezér Vágtája futóverseny
Helyszín: Agóra - Rendezvénytér
18:00 Megnyitó
18:10 Tarcali Amatőr Gála
19:00 4 For Dance
20:00 BALKÁN FANATIK
21:30 Flassmusic Band

Július 24. szombat
10:00 Szentmise a Római Katolikus
templomban
Közreműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus
Helyszín: Agóra - Rendezvénytér
16:15 Fourtissimo Zenekar Gyermekműsor
17:00 Újvári Marika és Karcagi-Nagy Zoltán
Nóta Operett Gála
18:15 Fourtissimo - Négyen az élen
19:15 Fricska Tánccsoport
19:45 Gabitriál – kerékpáros bemutató
20:15 FEKETE LAKKCIPŐK
21:30 Utcabál DJ Graffyval
23:30 Műsorzárás
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112;
ELMŰ hibabejelentő:+36 80/383 940; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/424 344. TIGÁZ: +36 40/333 338
Közérdekű telefonszámok
Tarcal Község Önkormányzata: +36 47/580-445
Háziorvos: Dr. Szőke Péter +36 47/580-039
Dr. Antal Klára Ibolya +36 47/380-047
Fogorvos: Dr. Máncz Renáta 06-30/509-6001,
Gyógyszertár: +36 47/380-144
BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322
Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101
Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581
Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata
Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 Email: tarcaliborfalu@gmail.com
Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna
Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900
Következő lapzárta: 2021. július 26. (hétfő)

