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TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2022. március havi munkájáról  

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. március 29-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi témákat 
tárgyalták a képviselők. 
Az első napirend keretében a Hegyközség tájékoztatóját hallgatta meg a képviselő-testület.  
Kanczler András a Hegyközség elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az elmúlt évhez képest a hegyközség 
helyzete nem változott, sajnos a szőlő és bortermelés Tokaj-Hegyalján nincs túl jó helyzetben, egyre több termelő szer-
kezetátalakítást hajt végre, azaz a szőlőt kivágja és helyébe a sokkal jövedelmezőbb bodzát ülteti. Ezzel együtt a még 
talpon lévő borászatok megpróbálnak fejleszteni, helyben is 4-5 borászat épített új feldolgozót, stb., abban bízva, hogy 
az idegenforgalom és turizmus fellendülésével, helyben, a birtokközpontokban a megtermelt bort el tudják adni. A hegy-
község elnöke elmondta, hogy erre jó esély van, a készülőben lévő, illetve a közeljövőben megvalósuló kerékpárutak a 
turizmus fellendülését hozhatják. A hegyközség területén – Tokaj-Hegyalján elsőként – megkezdődött a dűlőutak szilárd 
burkolattal történő ellátásának fejlesztése is, amelytől részben azt remélik, hogy az utak mentén található szőlőterületek 
felértékelődnek, ugyanakkor a dűlőutak is újabb kerékpáros útvonalakká válhatnak.  
A polgármester úr kérdésére elnök úr elmondta, hogy egyre több termelő veszi igénybe a közösségi feldolgozók szolgál-
tatásait, azonban az is igaz, hogy amire a legnagyobb szükség lenne, tehát piacot találni a betárolt bornak, ebben a kö-
zösségi feldolgozók nem tudtak, s nem tudnak a termelők segítségére lenni.  
 

Az elhangzottak után a képviselő-testület a Hegyközség tájékoztatóját elfogadta, tudomásul vette.  
 

A 2. napirend keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelet 
módosítását tárgyalták a képviselők, melynek több paragrafusát javasolták módosítani a tisztségviselők. Az előterjesz-
tésből kiderült, hogy az utóbbi hetekben igény mutatkozott az Idősek Klubja demens nappali ellátására a nem tarcali 
lakosok részéről is. Ez egyrészt öröm, hiszen az intézmény kihasználtsága, ismertsége növekszik, másrészt felvetődött 
az a probléma, hogy a nem tarcali lakosok részesülhetnek-e az önkormányzatunk által nyújtott személyi térítési díj     
hozzájárulásban.  
A rendelet jelenleg hatályos szövege értelmében, csak olyan személyek részesülhetnek a támogatásokban, akik életvitel-
szerűen Tarcalon laknak, ezért azt javasolták, hogy az önkormányzat nyújtson támogatást a térítési díj megfizetéséhez 
azoknak a nem tarcali lakosoknak is, akik az önkormányzat fenntartásában működő intézményben – jelen esetben az 
Idősek Klubjában – vesznek igénybe ellátást. Ez ugyan többletköltséget jelent, azonban a feladatalapú finanszírozás je-
lentősen meghaladja a térítési díj hozzájárulást.  
A rendelet 2.§ (2) bekezdése a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság javaslatának megfelelően módosul, egy-
részt a bizottság a rendkívüli települési támogatás tárgyévi előirányzatának 75%-áig állapíthat meg átruházott hatáskör-
ben támogatást, másrészt a polgármester az előirányzat 25%-áig, krízishelyzetben állapíthat meg ugyancsak átruházott 
hatáskörben rendkívüli települési támogatást.  
 
A képviselő-testület – megismerve az előterjesztést – a rendelet módosításáról döntött.  
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A 3. napirendi pontban a képviselők a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2017. (XII.4.) önkormányzati 
rendelet módosítását tárgyalták.  
A tisztségviselők előterjesztéséből látható, hogy az utóbbi napokban a BMH. Nonprofit Kft-től a 60 literes gyűjtőedényt 
használók értesítést kaptak arról, hogy nyilvántartási rendszerüket felülvizsgálták, s a jövőben csak azok a személyek, 
háztartások részesülhetnek a 60 literes gyűjtőedény, s ezzel arányos díjfizetés kedvezményében, akik az önkormányzat 
által kiadott igazolással bizonyítani tudják, hogy az ingatlant életvitelszerűen egy személy használja.  
A 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet valóban csak azokban az esetekben kötelezi a szolgáltatókat a 60 literes gyűjtő-
edény biztosítására, ahol az ingatlant életvitelszerűen egy személy használja. A hatályos hulladékgazdálkodási önkor-
mányzati rendelet ezen túlmenően lehetőséget nyújtott azon két fős háztartásoknak is a 60 literes gyűjtőedény használa-
tára, amelyekben az egyik fő a 70. életévét betöltötte.  
Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet csak az egyszemélyes háztartásokat jogosítja fel a 60 literes gyűjtőedény hasz-
nálatára a jogellenes helyi szabályozást hatályon kívül kell helyezni.  

A képviselők egyetértettek a rendelet módosításával.  
 

A 4. és 5. napirendi pontban a képviselők önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölését tárgyalták. Az 
egyik ingatlan a Fő u. 4/1. sz. alatti önkormányzati lakás, melynek vételárát 7.500.000,- Ft-ban határozták meg, a másik 
ingatlan egy külterületi – a 4114/33.hrsz-ú saját használatú út, melynek legalacsonyabb eladási árát 190,- Ft/m2 áron 
határozták meg. A hirdetményi kifüggesztések a település honlapján, illetve az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján – a 
képviselő-testület határozata alapján - közzétételre kerültek.  
 

A 6. napirendben a képviselő-testület a Kentaur Kft. kérelmét tárgyalta, mely a településrendezési eszközök módosítá-
sára vonatkozott. A vállalkozás gazdaságfejlesztési célból, építési beruházás megvalósíthatósága érdekében nyújtotta be 
kérelmét, a cég a módosítás költségeit vállalta, ezért a képviselők egyetértettek a határozati javaslattal, azt ellenszavazat 
nélkül elfogadták.  
 

Ezt követően a képviselők a polgármester két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót hall-
gatták meg.  
 

Az ülés végén az indítványok, javaslatok napirendben 
Butta László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Tarcal, Zártkert 3194. hrsz-ú ingatlan 

használója értékesítésre történtő kijelölését kérte az önkormányzat ½-ed tulajdoni hányadának. A kérelmező je-
lezte, hogy az ingatlant már jónéhány éve ők gondozzák, ezért jelképes áron szeretnék megvásárolni. A tisztség-
viselők 300.000.-Ft-ért javasolták az ingatlant meghirdetni. Ez az ár teljesen megfelel a jelenlegi helyi ingatlan-
árak átlagának. A képviselő-testület a határozati javaslattal egyetértett, az ingatlan értékesítésre kijelöléséről 
döntött.  

 

Polgármester úr emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy a költségvetés elfogadásakor már szóba kerültek 
a Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos finanszírozási javaslatok. Most jött el az idő, hogy a Tokaji Egészség-
fejlesztő Nonprofit Kft. részére az önkormányzat, hat havi hozzájárulásnak megfelelő tagi kölcsönt nyújtson, két 
részletben. A tagi kölcsönt a szolgáltatónak legkésőbb év végéig vissza kell utalnia, vissza kell adnia az önkor-
mányzatnak.  
A polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy döntsön a tagi kölcsön nyújtásáról. 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, így a Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. (3910. Tokaj, Bod-
rogkeresztúri út 52/A) részére - átmeneti likviditási gondjaik enyhítésére - 2022. évi költségvetése terhére 
3.894.000.-Ft, tagi kölcsön nyújtásáról döntött.  

.  

Ezt követően a képviselők Majoros László borász kérelmét tárgyalták, amelyben nevezett azt kérte a képviselő-
testülettől, hogy az általa és barátai által alapított egyesület részére adja bérbe a Fő u. 67. szám alatti (Civil Ház) 
ingatlant egy színvonalas kondi terem létesítésére, üzemeltetésére. 
Az egyesület a tulajdonában lévő géppark elhelyezésére az épület egészét igénybe kívánja venni, s tekintettel 
arra, hogy a belső felújítás még nem fejeződött be, arra is hajlandók, hogy a felújítási munkálatokat saját költsé-
gükön befejezzék, s ezen költségeik beszámításra kerüljenek a bérleti díjba.  
A képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalta, nem látja elvi akadályát a bérbe adásnak. 
Ugyanakkor felkérték a polgármestert, hogy további egyeztetést végezzen a kérelmezőkkel, s annak eredményét 
követően a képviselő-testület érdemben dönt a kérelem tárgyában. 
 

Butta László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Művelődési Ház felújításának épí-
tési engedélyeztetése folyamatban van, a Bor utca projekt I. üteme közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi 
határidő a kivitelezői kérdések nagy száma miatt 2022. április 1- re módosult, így várhatóan a közeljövőben 
rendkívüli testületi ülés keretében megtörténik a kivitelező kiválasztása.  

A polgármester örömmel tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról is, hogy a TOP Plusz energetikai pályázat sikeres 
volt, az önkormányzat a tulajdonát képező általános iskolai épület energetikai fejlesztésére 176.978.000.-Ft támogatást 
nyert el.  

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.  

         Dr. Kovács Zoltán  

          jegyző 

http://www.tarcal.hu
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„KEZEINK DÍCSÉRETE” 
 

Jó hangulatban zajlott le a tarcali Díszítőművészeti Szakkör „Az elmúlt 5 év termése” című kiál-
lításának megnyitója. Március 28-án délután izgatottan jöttek össze a Díszítőművészeti Szakkör 
tagjai a 6 Puttonyos Borfalu Galériájába. Csatlakozva a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely-
galériák IX. Országos Hetéhez, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének elnöke Déry-
né Érsek Ágnes nyitotta meg a kiállítást. Elmondta, hogy már több évtizede van jó kapcsolat a 
tállyai és tarcali kézimunkások között. Továbbá, hogy mennyi programban vettek már részt 
együtt. Sallainé Ádám Erzsébet a hímzőkör vezetője meghatódva szólt, hogy a szakkörben több-
féle technikával is dolgoznak de a fő irányvonal az úrihímzés amit a legnehezebb tökéletesen el-
készíteni. Butta László polgármester úr elmondta, hogy a szakkör tagjai változatos dolgokat ké-
szítenek el kezdve a gyerekkorunkból ismerős „Házi áldással” a mostani hímzett szájmaszkig. 
Méltatta azt a hagyományőrző munkát amit a szakkör tagjai végeznek. Megköszönte munkájukat 
és azt, hogy a magyar mesterségeket ápolják. Munkájukhoz további jó egészséget kívánt és virággal kedveskedett a höl-
gyeknek. A Díszítőművészeti Kör tagjai: Sallainé Ádám Erzsébet, Dorogi Istvánné Rózsika, Juhász Istvánné Anna, Ko-
sárkó Lászlóné Katika, Lakatos Kálmánné Margitka, Mogyorósi Jánosné Jucika, Németh Lajosné Erzsike, Szabó Sán-
dorné Ani, Zsíros Lászlóné Vera. A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör hímzéssel kapcsolatos népdalokkal szórakoztat-
ta az összegyűlteket, majd a kiállítás megtekintése mellett kis finomságokat kóstolhattak a jelenlévők amit a szakkör 
tagjai illetve a tarcali konyha dolgozói készítettek. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt és bárminemű segítséget! 

Györgyné Újvári Mária 
művelődésszervező 

NÉPDALKÖR SÁTORALJAÚJHELY  
 
Nagy sikerrel lépett fel a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör 2022. március 24-én Sátoraljaújhelyen a Kossuth Lajos 
 Művelődési Központ Latabár Színházában megrendezett Magyarnóta Esten. 
A Népdalkör a több mint kettő órásra nyúló koncerten kétszer is énekelt. Nyitószámként Borsodi népdalcsokorral örven-
deztette meg a közönséget, majd a műsor végén egy komplett kis csokorral amiben budapesti slágerek és még egy ope-
rett is helyet kapott. Az utolsó produkcióba bekapcsolódtak a fellépő művészek is úgyhogy egy egészen fantasztikus 
produkció kerekedett. 

Györgyné Újvári Mária 
népdalkör vezető 

 

Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 24/2017.(XII.27.) rendeletének 
2021. március 11-től hatályos módosítása értelmében,  
Tilos az építmények utcai homlokzatán levegőben lengő, konzolosan kilógó csapadékvíz elvezető csatornák, eresz-

csatornák, kiköpők kialakítása! 

A meglévő épületek, építmények levegőben lengő, konzolosan kilógó csapadékvíz elvezető csatornáit, ereszcsator-

náit, kiköpőit 2022. december 31-ig valamennyi ingatlantulajdonosnak meg kell szüntetni!  

2023. január 1-től azon ingatlantulajdonosok, akik az utcai homlokzaton látható, levegőben lengő, konzolos csapadékvíz 

elvezetést nem szüntetik meg, a csapadékvíz elvezető rendszert nem alakítják át, településképi kötelezési eljárás kereté-

ben kötelezhetők az átalakításra, s amennyiben az átalakítási kötelezettségnek az új határidőre sem tesznek eleget, úgy 

településkép-védelmi bírság kiszabásával szankcionálhatók!  

Tekintettel arra, hogy nem tapasztalható a jogszabályellenesen létesített csapadékvíz elvezető csatornák megszüntetése, 

ismételten felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a 2022. december 31-i átalakítási határidő betartására! 

Dr. Kovács Zoltán jegyző 

Felhívás, tájékoztató!  
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Új Erasmus+ pályázati program a Tarcali Klapka György Általános Iskolában 

 
Jelen programunk - Science Through Experiments in Europe SEE2 - hat ország iskoláinak együttműkö-
désével valósul meg: Spanyolországot egy Tenerife szigetén található város iskolája, Romániát Valcea, 
Horvátországot Vukovár, Törökországot Ankara, Görögországot Athén egy-egy intézménye, míg Ma-
gyarországot a mi iskolánk képviseli. Munkanyelvünk az angol, minden kommunikáció ezen a nyelven 
történik. Az első szervezett mobilitásra Athénban került sor 2022. április 3. és 10. között, melyen egy 
tanulóval vettünk részt. Rendkívül szívélyes fogadtatásban részesültünk. Sajnos sok szülőt és gyermeket 
visszatartott a részvételtől a kötelező oltás, így Bence egyedüli magyar gyerekként kivívta mindenki elis-
merését és szimpátiáját. A nagy távolság miatt repülőgéppel utaztunk. Nagyon készültünk a látogatásra, a 
csodálatos helyszín, a történelmi emlékek közelsége lenyűgöző volt. Az Akropolisz látványa, a Pro-
métheusz templom alól elénk táruló csodás panoráma, vagy a séta Pireusz kikötőjében, a múzeumlátoga-
tás felejthetetlen élményt nyújtott. Láttunk planetáriumi előadást, ahol igazi kihívást jelentett a fülhallgatón át kapott szinkrontol-
mácsolás, de a bemutató képi világa mindenért kárpótolt. Ugyanilyen kellemes emlék marad az ókori olimpiák helyszínének bejárá-
sa, illetve az újkori olimpiák stadionjainak megtekintése, vagy a Parlament előtti őrségváltás is.  

 

Sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtunk a hét során. A program célja elsősorban az, hogy a tanulók számára lehetőséget teremt-
sen az európai gondolkodás megismerésére, a nyelvi fejlődésre, a kapcsolatépítésre. Őszintén remélem, hogy a következő látogatá-

sok során tanulóink számára elérhetővé válik az utazásokon való részvétel, hiszen kinyílik előttük a 
világ, tanulnak, tapasztalatokat szereznek, melyeket a későbbiekben hasznosítani tudnak. A Szerencsi 
Tankerületi Központ által fenntartott intézmények közül egyedüli iskolaként tudjuk ezt kínálni tanít-
ványainknak. Az iskola számára az európai színtéren való megjelenés jelenti a legnagyobb ered-
ményt. 

Készülünk a következő, romániai találkozóra, amely 2022. május 1-től 7-ig kerül megrendezésre.  

 

Bártfainé Varga Györgyi 
intézményvezető 

XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen elért eredményünkről 

 

A Tarcali Klapka György Általános Iskolában a 2021/22-es tanévben kezdtem el tanítani felső tagozatban 
magyar nyelv és irodalmat. 

 

Felfigyeltem a 7. osztályos Tóth Alexandrára, aki szorgalmával, kitartásával kitűnik társai közül, s benevez-
tem a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre. Úgy gondolom, a magyar nyelv iránt 
való elhivatottságom kulcsa a megfelelő kezekbe került. Szandi szorgalma és tehetsége által felkészülésünket 
a helyesírási versenyen siker koronázta.  

 

Nagy örömmel értesültünk az első fordulóban elért eredményeiről, iskolánk minden tanulója méltán lehet rá 
büszke, hiszen 22000 jó helyesíró gyerek közül jutott tovább a 2. fordulóba.  

 

Munkámmal, tanácsaimmal igyekszem továbbra is támogatni ezen az úton, Szandi pedig kiváló alany, nagy 
odafigyeléssel, pontossággal és alázattal dolgozik.  

 

Mindnyájunk nevében gratulálok neki és sikeres szereplést kívánunk a 2. fordulóban! 
 

              Nagyné Tóth Anikó  
magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 
Gépírásoktatás a tarcali általános iskolában 

 

Az országban nagyon kevés általános iskola büszkélkedhet azzal, hogy tanórai 
keretekben taníthatja a gépírást, hiszen az oktatásá-
hoz speciális szakképzettségre van szükség. Régi 
vágyam vált valóra azzal, hogy ebben a tanévben a 
Tarcali Klapka György Általános Iskolában el-
kezdhettük a gépírás oktatását, a 10 ujjas vakírás 

tanítását. Erre a NAT 2020 adott lehetőséget, a digitális kultúra tantárgyhoz kapcsolódóan. Egyenlő-
re a 6. évfolyamon tanítom a gépírást heti 1 órában. Ez nagyon kevés óraszám, de a semminél több. 
Elsődleges célom a billentyűzet biztos használata, s a helyes testtartás, betűfogás elsajátítása. Min-
denki tudja, hogy már nincs az életnek, a munkaerőpiacnak olyan területe, ahol ne lenne szükség az 
informatikai ismeretekre, a digitális írástudásra. Épp ezért nagyon fontos, hogy a köznevelésből 
kikerülő tanulók – fiúk, lányok egyaránt - megfelelő informatikai, szövegírási, szövegszerkesztési 
ismeretekkel rendelkezzenek. 
A 10 ujjas vakírás előnye a gyors és hatékony munka. Ezenkívül még a következő készség- és képességfejlesztés is történik a gép-
írásoktatás során: írás, helyesírási készség; mozgásügyesség és –koordináció; figyelemkoncentráció és –megosztás; monotóniatű-
rés; gondolkodás, emlékezet; együttműködési készség; a finommotorika. A gépírás az a szakma, amelynél legfontosabb a sok éves 
szakmai tudás, gyakorlat. Ezt a tudást szeretném átadni mindenkinek, akinek szüksége van rá, akit érdekel, és akin ennek megtaní-
tásával segíthetek azzal, hogy élete kismértékben is, de javuljon. Ezzel bárkit az életre, egy szakmára is felkészíthetek, és diszlexiá-
soknál ennek elsajátításával javítható az írás, olvasás, helyesírás, figyelem és a fegyelem. A billentyűzet helyes kezelésével meg-
előzhető a csukló, a kézfej és kar idő előtti fájdalma, sérülése, a szembetegségek, hát- és gerincproblémák. A tanulók elmondása 
alapján nem könnyű a gépírás. Mégis azért szeretik, mert hamar sikerélményhez jutnak. Nagyon tudnak örülni egy-egy hibátlan sor 
vagy bekezdés leírása után. Mivel erős figyelemkoncentrációra van szükség, ezért a gépírás órákon soha nincs fegyelmezési problé-
ma, minden órán aktívan dolgoznak a tanulók. Csak bízni tudok abban, hogy jövőre is valamilyen formában fogjuk tudni folytatni a 
megkezdett munkát, amikor már igazán lehet előrelépést, sikereket elérni. 

Hunkó Emese 
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Diáksport Hírek  

 

A pandémia a diáksportot is visszavetette, hiszen 2 évig szinte alig-alig volt 
verseny/rendezvény. Ebben a tanévben a szabályok betartásával „Hozzuk újra 
mozgásba az iskolát” szlogennel kezdtük el már év elején programjainkat, ver-
senyeinket. Beneveztük tanulóinkat a Bozsik Intézményi Programba, az óvodá-
soktól egészen a 8. osztályig, valamint folyamatosan nevezzük őket a körzeti 
diákolimpiai versenyekre, amelyek még áprilisban is folytatódnak az atlétiká-
val. Szeptemberben kezdtük az tanévet az Európai Diáksport nappal, ahol az 
egész iskola 2 órán keresztül élményszerű mozgásban vett részt. Ennek a nap-
nak a kötelező eleme mindig az adott évszám lefutása, ami ebben az évben 
2021 m volt. Ezt gyerek, felnőtt egyaránt teljesítette.  

Októberben megkezdődtek a diákolimpiai versenyek, amelyeken voltak szép 
eredmények. 
1. Mezei futóverseny Szerencsen: 5-6. oszt. és a 7-8. osztályos fiúk csapat 3. he-
lyezés  
2. Floorball kupa Mádon: 7-8. osztályos lányok 1. helyezés 
3. Őszi Bozsik Torna Taktaszadán: 5-6. oszt. fiúk 1. helyezés 
4. Futsal Mádon: 7-8.fiúk 3. helyezés 
4. Floorball kupa Mádon:  3-4. osztályos lányok 4. helyezés 
       3-4. osztályos fiúk 6. helyezés 
5. Labdarúgó tehetség torna Megyaszón: 5-6. osztályos fiúk 5. helyezés 11 csa-
patból. Készülünk az atlétikai versenyre a felső tagozatos fiúkkal, amely április 
végén lesz megrendezve Szerencsen. A Bozsik kupák folytatódnak, még hátra vannak a tavaszi rendezvények áprilisban 
és májusban. Bízunk abban, hogy a tavaszi versenyek is legalább olyan eredményesek lesznek, mint az őszi bajnoksá-
gok! 

Lovas Ferenc és Lovasné Tóth Judit 

Sikerek az informatika területén 
 

I. Informatika Verseny a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és 
Gimnázium szervezésében. A versenyfelhívás 8. osztályos tanulóknak szólt. Feladat az volt, 
hogy egy prezentációt kellett készíteni a felsorolt programok valamelyikében ( MS Office, 
Libre Office, Open Office, Google bemutató, vagy prezi.com - ot ) és az alábbi témák közül 
lehetett választani. 
1. Hogyan csökkenthetnénk a szemét mennyiségét? Mit tegyünk a keletkező hulladékkal? 
2. Hogyan használhatnánk fel kevesebb elektromos energiát? 
3. Mik azok a megújuló energiák, hogyan látod a szerepüket? 
Iskolánk nyolcadikos tanulói közül Kovács Dominik adott be eredményes pályamunkát, az 
első témában. 
II. Műhelymunkán vettünk részt az informatika szakkörös tanulóinkkal a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Digitális Alkotóműhelyében. Az alkotóműhelyben a diákok megismerhet-
ték és kipróbálhatták a legkorszerűbb technológiákat: többek között a programozott 3D 

nyomtatást, a lézervágást.  
III. A Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola „KISOKOS INFORMATIKUS” informatikai versenyt hirdetett általános 
iskolás (7-8. osztályos) tanulók számára. Online feladatsort kellett a versenyzőknek megoldaniuk a következő témákban: 

Alapvető informatikai ismeretek (híres tudósok az informatikában, hardver, szoftver) 
Szövegszerkesztés – MS Office Word program 
Prezentáció készítés – MS Office Power Point program 
Táblázatkezelés – MS Office Excel program 

A verseny időpontja: 2022. március 28. volt. Iskolánkból Makkai Péter 7. osztályos tanuló és Kovács Dominik 8. osztályos tanuló 
vett részt a versenyen. Öt iskola tanulói versenyeztek. Makkai Péter iskolánk tanulója I. helyezést ért el informatika tagozatos isko-
lák tanulóit is megelőzve. Az eredményhirdetés online, a Google meet felületén zajlott. 

Gratulálunk az eredményeket elért tanulóknak! 
Csománé Németh Emese 

informatika tanár 

  
Üdvözlünk hát drága Gólya téged.  

Első gólyánk megérkezett . Szárnyával nekünk integetett. A fészkét le is vizitelte. Jó sokáig szemlélgette. 
Majd úgy döntött marad nálunk. Amit mi nem is bánunk. 

 Kelepelése valami isteni. Ez már a tavaszt jelenti. Szárnyait nagyra tárva, A párját várva. Csak úgy hívja őt 
haza, Pedig épül még az otthona.  

Kettesben lenni végre, Együtt szállni a rétre. Erre vágyik ő is már. Hogy legyen végre tavasz , s azután nyár. 

Üdvözlünk hát drága Gólya téged. Kívánjuk , hogy tojásokkal legyen tele a fészked. 

Struwe Annamária  
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Köszönetnyilvánítás 

 Hálás szívvel köszönetet mondunk azok-

nak, akik  

Hunyor József 

 temetésén 2022.március 22 -én  

megjelentek, sírjára virágot helyeztek, gyá-

szunkban osztoztak! 

 A gyászoló család  

  

 2022 március hónapban születtek:  
 

Kiss Denisz János (2022.03.02)        Csík Rubina Mercédesz (2022.03.03.) 
Szülei: Kiss Valentina Valéria, Lehóczki János    Szülei: Kiss Nikoletta, Csík József Gyula 
 

Onodi Ramíz (2022.03.07)       Búri Kamilla (2022.03.21) 
Szülei: Kiss Annamária, Onodi István     Szülei: Vadászi Anita, Búri Krisztián 

 

Soltész Nátán (2022.03.31)       Jávorszki Mia (2022.03.25.) 
Szülei: Soltész Szabina Diána, Orosz László    Szülei: Németh Anikó, Jávorszki Krisztián 

Gratulálunk a szülőknek! 
Nádasdi Judit védőnő 

- Vadászi Anita és Búri Krisztián tarcali lakosok március 1-jén, 
 

      - Kovács Klaudia és Czirjáki Gábor tarcali lakosok március 4-én,  
    Kötöttek házasságot településünkön.  

      Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!  

Szopkó Péterné (sz: Farkas Erzsébet, 1945.) volt Tarcal 
Zrínyi u. 17. sz. alatti lakos, elhunyt 2022. március 14-én,  

Lovas Ferencné (sz: Horváth Margit, 1938.) volt Tarcal Nagy B. u. 13. 
sz. alatti lakos elhunyt 2022. március 18-án,  

Hunyor József (sz: 1957.) volt Tarcal Sport tér 34. sz. alatti lakos el-
hunyt 2022. március 22-én,  

Takács Józsefné (sz: Mándoki Anna 1968) volt Tarcal Sport tér 14.sz 
alatti lakos elhunyt 2022.március 13-án, 

Részvétünk a családoknak! 
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő 

     anyakönyvvezetők 

Hímes tojások készültek a Borfaluban 
 

Húsvétváró címmel rendeztük meg a kézműves foglalkozásunkat a 6 Puttonyos Borfaluban április 
12-én. Egy egész délelőttön át vezette a gyermekek és felnőttek kezét Zsuponyóné Ujváry Mária 
(Muzeológus, népi iparművész Gömöri Múzeum és Holló László Galéria vezetője).  
Az általános iskolás fiatalok óránkénti váltásban ismerkedhettek a gömöri tojásírózás rejtelmeivel. 
De az idősebbek is nagyon szép különleges tojásokat készítettek. A Méhviasszal, fogpiszkálóval 
megírt tojásokat kék, piros, zöld és lila festékbe mártva színezték meg majd a viaszt leolvasztva 
került ellő az igazi minta. Köszönet mindenkinek, akik segítették a munkánkat! Köszönet azoknak, 
akik kifújt tojásokkal támogatták a foglalkozást! A program a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár támogatásával valósult meg. 

Györgyné Újvári Mária 
művelődésszervező 

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ  
Elektromos és robbanómotoros kerékpárok vásárlásához, használatához 
Az elektromos meghajtással rendelkező kerékpárok egyre nagyobb számban jelennek meg a közlekedésben. Ez a fajta közle-
kedési mód jellemzően az idősebb korosztály körében népszerű. Néhány szabályt azonban nem árt tisztázni a járművekkel 
kapcsolatban. 
A hagyományos kerékpárok mellett az előírásoknak jelenleg az olyan elektromos kerékpárfajta felel meg, melynél csak akkor 
működik az elektromos rásegítés, amikor pedálozik a vezető. A kerékpár nem rendelkezhet gázkarral, mint a motor, hanem 
egy szenzor „figyeli” a fordulatot vagy a nyomatékot, és ennek megfelelően segíti a haladást. A rásegítés max. 25 km/h sebes-
séggel működhet, és pedálozás befejezése után azonnal meg kell szűnnie. 
Fontos tudni, hogy kerékpárként olyan, legalább kétkerekű jármű használható, amelyet emberi erővel hajtanak, és ezt legfel-
jebb 300W teljesítményű motor segíti. Ennek megfelelően azon elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amely motorjá-
nak a teljesítménye nagyobb, mint 300W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás nélkül, kizárólag csak motor 
hajtja, az a jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül. Annak vezetéséhez már vezetői engedély, bukósisak és felelősség-
biztosítás szükséges, illetve a vezető utast sem szállíthat! 
Kérjük az időseket, illetve a családtagokat, hogy vásárlás előtt komolyan mérlegeljenek, és kérjék ki az eladó segítségét, mi-
lyen kerékpárral szabályos a közúton közlekedni annak a személynek, aki azzal biztonságosan szeretne biciklizni.  
A KRESZ szabályai szerint a járművezető felelőssége, ha nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő járművel vesz részt a 
közúti forgalomban! 
    …hogy mindenki hazaérjen! 
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   Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

   Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581 

tel:+36%2047%20352%20322

