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Tarcali Hírek
A HÓNAP ÜZENETE

„Aki maga idejében jót tesz, századokért 
dolgozott."  

Fénelon 

November − Őszutó
Úgy látszik, november hű önmagához. Ködös, nyirkos,
esős, és a vigasztaló napsütést szűken méri. Talán e
hangulat miatt is hallom a következő megjegyzéseket:
megint eltelt egy hónap, és ebben a községben most sem
történt semmi. Mert Tarcalon évek óta nem történik
semmi, nem épül semmi, itt nincs semmi. Nincsenek
közművelődési programok, amelyre mindig nagy igény
volt. A jegyek pillanatok alatt elfogytak, alig lehetett
bejutni egy−egy előadásra. Most meg még a Művelődési
Házat is bezárják!
Sőt! Porig akarják rombolni. A csoportok támogatását
szűkmarkúan mérik. Pedig óriási igény van a  szórakoz−
tató programokra.
Úgy látszik, rossz a szemüvegem!   Mert én látom az új
járdákat, a közlekedési lámpa védelmében tudok átkel−
ni a Takarékszövetkezethez. Látom az új parkolót a
temető mellett. Látom a parkosítást, és parkgondozást
úgy a Fő utcán, mint a köztemetőben. Lábam alatt
széles fekete szalagként terül el az új és felújított utcák
aszfaltja. Lelki szemeim előtt már látom a kész Piacot.
Ugyanis november 16−tól startengedélyt kapott a meg−
valósítás. Igen, most már építhetjük! Végre, többévi
küszködés után ez is meglesz.
Persze, vannak dolgok, amin ha lehet, spórolni kell. Nos
az egyik ilyen lehetőségünk a Művelődési Ház téli
üzemszünete (évi 3−4 millió forint költség takarítható
meg így!).
Mi történik tulajdonképpen? Minden megy tovább.
Továbbra is működnek a közművelődés formái, csak
más helyszínen. Miután az Iskolában a tanulók száma
folyamatosan csökken, van felszabaduló terem, így a
Könyvtár és a PC−sarok itt kerül elhelyezésre.
Egyébként úgy gondolom, az Iskolában lévő könyvtár
oktatási és nevelési szempontból is sokkal hatékonyabb
lehet. Ugyanakkor a felnőtt olvasóknak nem okozhat
traumát, hogy néhány méterrel odébb kell menni az
olvasnivalóért. Az egyéb közművelődési programokat
pedig a „6 puttonyos Borfaluban” fogjuk megrendezni.
2009−ben már számtalan programot ide hozott át a
Művelődési Ház. Azt hiszem, összehasonlíthatatlan a
két objektum milliője. 
Az valóban igaz, hogy a színpad hiányzik a Borfaluból,
de az ilyen igényű programokat május 1. és október 1.
közé kell szervezni, vagyis a fűtési szezonon kívülre. Ez
csak szervezés kérdése. A Művelődési  Ház  felújítására 

(Folytatás a 2. oldalon)

Beszámoló
a 2009. október 28−án megtartott

képviselőtestületi ülésen történtekről
A Képviselőtestület a 2009. október 13−án megtartott
ülésén beszámolót hallgatott meg az adózás
helyzetéről. A napirend keretében a jegyző elmondta,
hogy a következetes behajtási tevékenységnek
köszönhetően javult az adózási fegyelem, a hatósági
kényszerítő eszközök alkalmazásának elkerülése
érdekében a hátralékosok egyre többen keresik meg a
Hivatalt részletfizetést kérve.
Tájékoztató hangzott el a szabálysértési hatóság
tevékenységéről, majd a képviselők módosították a
település közfoglalkoztatási tervét a közfoglalkozta−
tottak számának változása miatt.  
Az ülés további részében az első lakáshoz jutók támo−
gatása iránti kérelmeket bíráltak el, és döntöttek a
Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány támo−
gatásáról. Elfogadásra került a FK Raszter árajánlata a
Haladás és Hubay utcákat összekötő −117 m−es −
útszakasz aszfaltozására. 
A Képviselőtestület hosszas vita után döntött a
Művelődési Ház épületének ideiglenes bezárásáról, a
művelődési funkciók más önkormányzati épületekbe
történő átszervezéséről. A döntés oka a művelődési
funkciók színvonalas, biztonságos, gazdaságos
ellátása feltételeinek megteremtése a jelenben, illetve
a Művelődési Ház épülete komplex felújítására történő
felkészülés a megfelelő pályázati felhívás megje−
lenéséig.  A Művelődési Ház és Könyvtár funkcióinak
ellátása a továbbiakban a Klapka György Általános
Iskolában és a 6 puttonyos Borfaluban történik. 
A Képviselőtestület két pályázat benyújtását határozta
el, az egyik a Sportpályán található sportöltöző
felújítására, korszerűsítésére, a másik a 2010. évi
Tarcali Napok lebonyolításának támogatására irányul. 
A képviselőtestületi ülésről készült jegyzőkönyv elek−
tronikus formában megtekinthető a Művelődési
Házban. 

P.Á.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2009. október hónapban  házasságkötés
nem volt. 

Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

HALÁLOZÁS
2009. október hónapban történt

haláleset:  
Bajusz Ferenc (sz: 1935)

volt Tarcal Botond u. 10.  sz. alatti lakos elhunyt
október 31−én. 

Részvétünk!

SZÜLETÉS 
2009. október hónapban születtek: 

Kiss Bianka  2009.10.08
Szülei: Tóth Katalin, Kiss Norbert

Vadász Kevin Bence 2009.10.28
Szülei: Algács Gizella Izabella,

Vadász Viktor

Gratulálunk a szülőknek!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit

Védőnők               

November − Őszutó
(Folytatás az első oldalról)

is szeretnénk sort keríteni. Ha lesz olyan pályázati
lehetőség, amellyel ezt teljes mértékben meg tudjuk valósí−
tani, nem fogjuk elszalasztani!  De toldozgatással, foldoz−
gatással ennél az elhasználódott, korszerűtlen épületből
nem lehet hosszú távon  fenntartható, korszerű közösségi
házat létrehozni. Szeretném mégegyszer hangsúlyozni, a
változtatásokkal nem szünik meg Tarcalon a
közművelődési tevékenység, csak más helyszínekre
tevődik át. Ki az iskolába, ki a Borfaluba. Vagyis amit
eddig igénybe tudtak venni, azt ezután is igénybe veheti a
település valamennyi  érdeklődő lakója. Megértő
türelmükre számítok.
Lassan itt van Advent. A Megváltó születésére várva,
ebben az időszakban elcsendesedve, magunkba fordulva
készítünk számvetést. Ez az időszak alkalmas arra, hogy
szellemünk megnyugodjon, gondolataink letisztuljanak, a
rosszat kitakarítsuk magunkból, és bölcs békesség töltsön
el minket. Ehhez segítségként megosztom Önökkel Ürögdi
Ferenc versét:

Felhívás találkozóra!
A mai világban sok esetben nem a szülőhelyén éli le az
ember az életét. A gyökerek azonban elszakíthatatlanok,
akkor is, ha a világ bármely sarkába veti az embert a
sorsa. Ezért fontosnak tartom a szülőfölddel való kapcso−
lattartást és annak ápolását. Régen a templomi búcsú
napja jelentette a hazalátogatást. Ez itt Tarcalon
megkopott, és ez a kapcsolatok lazulásához vezetett.
Örülnék, ha a mai Tarcaliak büszkék lehetnének arra,
amit teremtettek, és megmutathatnák a Tarcalról elszár−
mazottaknak. Jó alkalmat kínál erre a 2010−ben
tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő Tarcali
Napok. Szeretném, ha ekkor tarthatnánk meg az Tarcalról
Elszármazottak Első Találkozóját. Kérem, munkálkod−
junk ennek sikeréért közösen! Tekintse mindenki szívü−
gyének ezt a szép eseményt! Visszajelzéseiket, ötleteiket
szívesen fogadom.

Baracskai László
polgármester

Kiadja: a község önkor−
mányzata Szerkesztőség:

Könyves Kálmán  Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út
57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
Szerkesztő: Mező  László  Munkatársak: Porkoláb Ágnes,
Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese Nyomdai munkák:
Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel:
46/416−226

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:  
2009. DECEMBER  16.

Tarcali  Hírek

Minden Advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvá tehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!

Minden advent ítélet:
Így kellene − s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima  is:
Uram, fogadj be ma is!
Minden advent szeretet:
Betlehembe vezetett!
Köszönd meg hát a csodát:
a világ Karácsonyát!

Baracskai László
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a november
hónapra tervezett Borkirálynő választás és bál a jövő
év elején kerül megrendezésre. Oka a következő:
November 18−n délutánig 42 fő jelezte részvételét a
rendezvényre, illetve az influenza is országos jár−
vánnyá minősült (rendezvények kerülendők). Emiatt
a képviselő−testület néhány tagja javaslatára
Baracskai László polgármester úr a fenti döntést
hozta meg.

Megértésüket köszönjük! 

Megköszönöm mindenkinek, aki szeretett férjem
Bajusz Ferenc 2009. november 7.−én tartott
búcsúztatásán megjelent, és sírjára virágot hozott.

Gyászoló család
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„Én miért nem kaptam csomagot?”

Tisztelt Nyugdíjasok!
Az elmúlt héten a  Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet szolgálat ismét adományt juttatott el a
településünkre, a rászorulók részére. Azoknak a köre,
akik kaphattak belőle, körlevélben meg voltak jelölve,
többek között 50 fő kisnyugdíjas is. A településünkön
475 fő  a 65 éven felüli lakos, a korkedvezményes
vagy rokkant nyugdíjasok számát nem ismerem.  A
Nyugdíjfolyósító,  a Posta vagy a Takarékszövetkezet
senkinek a nyugdíjáról nem adhat felvilágosítást.
Ezért is volt nehéz 50 főt találni, aki tényleg
kisnyugdíjas, vagyis 45000 Ft alatt van a jövedelme.
Rengeteg telefonos és szóbeli reklamáció érkezett,
hogy „Én miért nem kaptam csomagot?” Mindenkinek
elmondtuk és ezúton is elmondom, hogy tessenek
bemenni a Szociális Irodára, keresni kell a családgon−
dozót és tessenek nyilatkozni a nyugdíjakról, hogy az
elkövetkezőkben senki ne maradjon ki a segélycso−
magból, hiszen biztosan lesz tavasszal és jövő ősszel
is adomány, és akkor nem lesz senkinek rossz szájíze
utólag. 

Szász Béláné

TELEPÜLÉS ŐRSÉG
Tisztelt Lakosság!

Megkezdte működését a Település őrség! 
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot hogy szívesen
fogadunk bármiféle észrevételt, amely a település
rendjét, nyugalmát és biztonságát zavarná.
Elérhetőségünk szolgálati időben 
(amely jelenleg mindennap 01:00−tól 09:00−ig tart): 

30/541−8650 vagy 30/541−8580
Tisztelettel: A Településőrség vezetősége

Felhívás együtt−gondolkodásra!
Amint azt minden − települését szerető és történelmé−
re büszke − Tarcali tudja, elődeink emlékművet emel−
tek a Vinnai−dűlőben, tisztelegve honfoglaló Ősünk−
nek. Ezzel is kinyilvánítva büszke magyarságtudatu−
kat. Azt hiszem a mai zaklatott és nem éppen egysze−
rű világban szükség van e tudat erősítésére. Ez év
elején árverésen sikerült az emlékmű melletti terüle−
tet megvásárolni.  Gondolkodhatunk azon, Mi, mai
Tarcaliak hogyan szépítsük az emlékmű környezetét.
Kérem Tisztelt Tarcaliakat, ifjakat és időseket,
elképzeléseiket,ötleteiket,javaslataikat juttassák el
hozzám. 

Köszönettel: 

Baracskai László 
polgármesterMikulás szolgálat!

December 5−én szombaton, 17.00−kor indul
községünkben hagyományos útjára a Mikulás, hogy
átadja a hozzá eljuttatott
ajándékokat a gyerekeknek.
Aki igénybe kívánja venni ezen
szolgáltatást, kérem juttassa el
december 3.−án 12:00 óráig a
névvel és címmel ellátott
csomagot a Művelődési Házba.
A többit mi intézzük!
A szolgáltatás díja: 300 Ft/fő/cs

„Adassék nekem annyi lelki erő, hogy mindazt elfogad−
jam, amin változtatni nem tudok, és bátorság ahhoz,
hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok, és
bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük.”

(Assisi Szent Ferenc)

A Könyves Kálmán Művelődési Ház
és Könyvtár

„Harmónia Tea−ház” klubja
Egészségnapot szervez

2009. november 28−án szombaton 13−17 óráig.
Helye: „6 Puttonyos Borfalu”
A rendezvény teljes ideje alatt látogatható 
programok:
− Vércukorszint és vérnyomásmérés.
− Reform ételek és egészség megőrző teák kóstolása.
Receptjei elvihetőek.
− Reform ételek alapanyagainak bemutatása.
(Pl.: köles, hajdina, tönköly búza, zabpehely, barna rizs)
− Testi, lelki egészséggel foglalkozó könyvek, kiad−
ványok, folyóiratok tekinthetőek meg.
− Egészséget szolgáló eszközök bemutatója: 
ÖKONET termék, MAGNAPRESS készülék.
14:00 „Kell−e félnünk a külső kórokozóktól!?  avagy
Pokolba már a szép szavakkal...!!!” címmel, Melegné
Liszkai Katalin előadása.
15:00 ETKA−jóga Petneháziné Cziba Magdolna
vezetésével.
16:00 Dobbantó Táltos dobolás a Fényhozó Hun−Magor
dobkörrel.

A rendezvényünk ingyenes!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, egészségéért 

tenni akarót!
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Örömmel írom ezt az újságcikket, melyben szeretném
megköszönni a szervező szülőknek a szervezését és a
hozzáállását a rendezvényhez. Köszönetemet fejezem ki
azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek akik
felkérésre vagy felkérés nélkül támogattak bennünket.
Elmondhatom a bál elérte célját, teljes mértékben si−
keresnek mondható. Sokan voltunk 160  fő. A befolyt
támogatást a gyerekek tánctudásának, ruházatának,
valamint technikai eszközök fejlesztésére  fordítjuk.
A köszöntő után a gyerekek adtak egy 45 perces műsort,
utána Matu Zsolt versenytáncos kollégám, aki társastán−
cot tanít a csoportnak, adott ízelítőt partnerével
versenytánc koreográfiájukból. Ezt követően Butta
László alpolgármester köszönte meg eddigi munkánkat,
és végül a pohárköszöntőt Dr. Muha Miklós a
Sárospataki Táncművészeti Iskola fenntartója mondta.
A műsor végén elhangzott a táncoló gyerekek neve, és
megkapták csekély meglepetés ajándékukat. A bálunkat
megtisztelte Koncz Ferenc a B.A.Z. Megyei Közgyűlés
alelnöke és kedves felesége valamint a Táncművészeti
Iskola igazgatója Muha Krisztina.
Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, és jövőre
találkozunk ismét.

LTJ tánccsoport első jótékonysági báljáról
Támogatók:

Andrássy György; Andrássy Kúria
Hotel****Wine&Spa; Andrássy−Szentkereszt Kft.,
Tarcal; Balassa Bor Kft., Tokaj; Bányai Sámuel;
Baracskai László polgármester; Bekényi József; Bistei
László, Nyíregyháza; Bodnár László, Rakamaz; Boros−
tyán Pincészet, Tokaj; Borz Zsolt; Centim Kft., Tarcal;
CSACSA Gumiház, Tarcal; Dobogó Pincészet, Tokaj;
Doboz Bt., Tarcal; Dorogi Testvérek Pincészete, Tar−
cal; Dorogi Zsuzsa; Dr. Antal Klára Ibolya; Faragó
Gyógyszertár, Tarcal; Fia József; Fia Nikolett; Fodor
Gizella; Gazdag Ferenc; Gizella Pincészet, Tokaj;
Gógh József, Tokaj; Gold Dance TáncSport Egyesület,
Tarcal; Gonda László, Bodrogkisfalud; Gróf Degen−
feld Kastélyszálló; Halászné Kovács Mária és családja,
Zöldség−Gyümölcs Bolt, Tarcal; Hegyaljainé Kiss
Edit, Tokaj; Ilosvainé Nógrádi Piroska; Királyudvar
Bortermelő Kft.; Kissné Fási Nóra, Szita Nyomdaipari
és Szolgáltató Kft.; Kissné Pataky Lívia; Kiss−Tóthné
Bolló Nóra; Kisvárdainé és Posta Kft., Harmónia Aján−
dék; Komlóssy Sándor; Koncz Ferenc B.A.Z. Megyei
Közgyűlés alelnöke; Kovács Attila és családja, Élelmi−
szerbolt; Kovács Attila református lelkész; Kovács Ba−
lázs; Kovács Kálmán Pincészet; Liptai István, Tokaj;
Majercsák László, Tarcal; Matyisák Gábor és családja,
Tarcal; MÁV−Start Zrt., Debrecen; Medaqua Kft.,
Tokaj; Molnár Magdolna; Orosz András, Tarcal;
Palásthy család, Tarcal; Páll Pince, Tarcal; Pataky De−
zső és családja; Pelles Miklós; Petromán István és csa−
ládja; Tarcal; Rakamazi Önkormányzat; Rehorovics
Gyula, Budapest; Réti Jánosné; Sárosi Gábor, Húsbolt,
Tarcal; Sárosi László; Sárospataki Alapfokú Művésze−
ti Iskola Fenntartója és igazgatója; Smid Gyula és csa−
ládja; Szabó Gyula; Szabó József, Benzinkút, Tarcal;
Szakos Zoltán; Szilágyi Péter; Sztankovics Zoltán;
Szűcs Nikolett; Takács Andrásné, Virágbolt; Takarék−
szövetkezet, Tarcal; Tarcal Önkormányzata; Titkó
Istvánné; Tokaj Coop Zrt., Tarcal; Tokaj Kereskedőház
Zrt; Tokajicum Borház, Tarcal; Tomkovics István;

Ujfalusi Beáta; Vadászi Lás−
zlóné, Virágbolt, Tokaj; Vargáné
Majoros Angéla; Vaskó Panzió,
Tokaj; Vinnai Károly.

Köszönöm a támogatók
melegszívű felajánlását!

Lovasné Tóth Judit 
csoportvezető
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Iskolánk 2009. szeptember elsejével a TÁMOP 3.1.4.
pályázat előírásainak megfelelően a  kompetenciaalapú
oktatás keretén belül háromhetes projektet szervezett a 6. a.
osztályban.
A tokaji kistérségben a két legnagyobb település, Tarcal és
Tokaj  vezette be a TÁMOP pályázat keretében a projektek
alkalmazását a tanév során. Új, eddig nem alkalmazott mód−
szerről van szó iskolánkban, amely az uniós ajánlásoknak
megfelelő kompetencia alapú oktatás szerves része.
A projektmódszer alkalmazását pedagógus továbbképzések
előzték meg, amelyek jelenleg is tartanak.
A pedagógiai projekt összetett, komplex, gyakran a minden−
napi életből származó téma; a  kapcsolódó célok, feladatok
meghatározása, a munkamenet és az eredmények megter−
vezése; az eredmények bemutatása.
A projektmódszer pedig egy sajátos tanulási egység,
amelynek középpontjában egy probléma áll.
A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy
megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és
összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott
problémához organikusan kapcsolódik. Minden projekt
végtelen és egyedi, hiszen a problémák nem elvontan jelen−
nek meg, hanem gazdag valóságukban. Nincs két egyforma
projekt, hiszen más környezetben, más gyerekek, más
tanárok dolgoznak rajta.
A projektmódszer a tanulói tevékenységek tudatos tervezését
igényli. A tervezésnek két fő szinten kell megtörténnie. Az
első az egész folyamatra vonatkozik, amely során meghatáro−
zott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a
tanulókat. A másik szint az egyes projektek megtervezését
jelenti, amelyhez a tanári motiváció és segítség tudatos jelen−
léte is szükséges.
Lényeges vonás, hogy a tanár irányító szerepe az
együttműködésben szinte észrevétlenül működik, a közös ter−
vezésben, cselekvésben és ellenőrzésben érvényesül.
A végrehajtandó feladat sokszínűsége biztosítja a közös
alkotáshoz való hozzájárulás sokféleségét.
Minden külön módszertani erőfeszítés nélkül lehetővé teszi,
hogy a résztvevők a korábbi élményeik, tapasztalataik, tehet−
ségük és ambícióik szerint válasszanak részfeladatot.
A projektmódszer átlép a hagyományos oktatáson, az iskola
falain, életközeli problémákból indít, és minden résztvevő
mindenféle tapasztalataira épít. E módszer alkalmazása során
az osztályban tanító összes pedagógus szoros
együttműködésére és közreműködésére van szükség.
Közösen választottuk ki a projekt témáját: „Lakóhelyünk −
Tarcal”. Három hét alatt−a „hagyományos tanítás” mellett
minden pedagógus a saját szakterületén belül feldolgozza a
tanuló−csoportokkal együtt a választott témát.
A projekt munkamenete:
1. hét: Tarcal története(nov.9−15.)
2. hét: Tarcal−a jelen(nov.16−22)
3. hét: Településünk jövője(nov.23−29)
A tanulók hatfős csoportokban dolgoznak; 
főbb tevékenységek:
− Csoporttémák megbeszélése, kiválasztása
− Minitémák/altémák kiválasztása, kiosztása (tanári irányítás−
sal vagy csoportkonszenzussal)

Néhány példa: polgári élet, gazdaság, iskola és társadalom
változásai a múltban illetve a jelenben lakóhelyünkön.
− Kommunikációs csatornák megbeszélése, e−mail, fórum
− Csoportok kommunikációjának megtervezése: hogyan,
milyen gyakorisággal célszerű az információkat átadni,
illetve fix időpontokat célszerű meghatározni a minitémák
készültségi fokának leellenőrzése miatt. (ezt elsősorban a
feladatfelelős ellenőrzi)
− Csoportos beszélgetés a minitémákról, illetve azok bemu−
tatása
− Csoportbemutatók előkészítése minitémák egymáshoz
illesztésével
− Csoportbemutatók(poszter, tabló, faliújság, prezentáció,
film, interjú,  helyi újság, kiadvány, helyi  honlap, helyi
lakossági fórum tervezése, stb.)− Észrevételek, értékelés:
− Csoporton belüli értékelés: minitémák
− Osztályszinten: csoportbemutatók értékelése
− Lehetőség lesz iskolai, helyi szinten is a produktumok
bemutatására. Az értékelés a harmadik hét végén az egész
nagy projektre is kiterjed. A projektmódszer fő értéke maga a
munkafolyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása
során szerzett tapasztalatok és élmények szellemi és érzelmi
hatása. Ez a sajátos technika egy tanulási egységet alkot a
tanéven belül, amely a megismerés fő forrásává az önálló és
a csoportos tapasztalást teszi.

Kovács Zsolt 
tanár

A projekt hetek keretében Baracskai László 
polgármester úr meghívott vendégként előadást 

tart a 6. osztályban

Projekthetek a Klapka György Általános Iskolában

Bolyai Napok Tokajban
A tokaji általános iskolában a „Bolyai Napok” szak−
mai projekt keretében megrendezett kistérségi mate−
matika versenyen a tarcali Klapka György Általános
Iskola tanulói a következő helyezéseket érték el: 5.
osztály: Borz Barbara: 5. helyezett (19 induló közül)
7. osztály: Molnár Bella: 1. helyezett (35 induló
közül) 8. osztály: Lengyel Bianka: 1. helyezett 34
induló közül) Demeter Ákos 7. helyezett (35 induló
közül).

Gratulálunk!

Jánossi Andrea és Kovács Zsolt
felkészítő tanárok
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Gyémánt diploma

Szegedi Sándor nyugalma−
zott tanító úr idén nyáron
vette át gyémántdiplomáját.
1949−ben szerezte diplomáját
a Sárospataki Tanítóképző
Főiskolán, 1949 és 1953
között Tiszagyulaházán
tanítóskodott. 1953−tól nyug−
díjba vonulásáig a tarcali
iskolában oktatta, nevelte a
gyerekeket, egész életét a
pedagógus munkának szentelte. Munkáját mindig elis−
merés kísérte. A pályája során keletkezett dokumen−
tumok egyikéből idéznék néhány gondolatot:
„Évek óta következetesen, a 3. és 4. osztályokból
alakult napközis csoportokat vezeti nagy hozzáértéssel.
Mint aki a napközis munkában a legrutinosabb nevelő,
sok hasznos tapasztalattal tudja segíteni főleg a fiatal−
abb kartársak munkáját. Eszmei−szakmai tanácsaira
igényt is tartanak, tanácsait, javaslatait megfogadják.
Hosszú évek óta vezetője a napközis
munkaközösségnek, sőt képzettsége és tudása elis−
meréseként a felettes oktatási szervek is igénybe vették
munkáját, mint járási napközis munkaközösség−
vezetőnek.”
Gratulálunk, hogy a gyémántdiplomáját átvehette, és
kívánunk neki a továbbiakban jó egészséget, nyugdíjas
napjaira kellemes pihenést!

Köszönet Idősek Napja alkalmából
2OO9. november 06.−án megtartottuk a Szépkorúak
ünneplését a Művelődési Házban.
Lakásán köszöntöttük Tarcal legidősebb hölgyét
Majoros Jánosnét, és a legidősebb urakat Monoki
Jánost és Szabó Lajost.
A Művelődési Házban, pedig a jelenlévők közül a
legidősebb hölgy Harasztosi Mihályné és az urak közül
Éles Gyula lett külön köszöntve.
A 475 meghívott közül 150 Szépkorú jött el a ren−
dezvényre. A műsort amelyet, mint egy tarka virág−
csokrot adtunk át nekik, a 2002−2009−es évek főbb
eseményeinek képekben történő felelevenítése és
Maczó András versmondása tette színesebbé.
A LTJ Modern tánccsoport tagjai nagyon nagy sikerrel
mutatkoztak be, a legkisebbektől a legnagyobbakig. A
Sunflower Modern tánccsoport legkisebbjei pedig
elbűvölték a közönséget bájos Pom−pom−os táncukkal.
A HEKUBA−kör humoros műsora, amely fejezeteket
mutatott be egy férfi és egy nő életéből, vidám mosolyt
fakasztott az arcokra. Emelte a műsor színvonalát
Kurucz Zsuzsa zongorázása,  Császár Csilla furulya
előadása, valamint Fazekas Bernadett és Gábor
Mariann szóló és duó éneklése is. A közönség minden
esetben nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után közös nótázás
következett, végül aki bírta szusszal táncra is perdült.
Köszönetet mondok a rendezvény nagy sikerét
elősegítő csoportoknak és egyéneknek:
− az LTJ Modern tánccsoport tagjainak és vezetőjüknek
Lovasné Tóth Juditnak.
− a SUNFLOWER Modern tánccsoport táncosainak,
vezetőjüknek Tóth Bettinának.
− A HEKUBA kör tagjainak és vezetőjüknek Palik
Szilviának.
− Császár Csillának, Fazekas Bernadettnek, Gábor
Mariannak, Kurucz Zsuzsának, Maczó Andrásnak
Köszönet illeti a Támogatóinkat:  Andrássy Gézánét,
Andrási Józsefnét, Bányai Sámuelt, Gáspár Istvánnét,
Komlóssy Sándor, Kovács Attila és Vinnai Károly
Képviselő Urakat, valamint a Királyudvart.
Ők bor, sütemény, üdítőital és pálinka adományaikkal
járultak hozzá rendezvényünkhöz.
Köszönet a Művelődési Ház vezetőjének Kovácsné
Drozda Arankának, valamint a Műv. Ház dolgozóinak
segítőkész munkájukért. Köszönöm a Napközi konyha
vezetőjének Hornyák Istvánnak és a szakácsoknak a
finom és ízletes vacsorát. Köszönöm  az Idősek Klubja
és a Szociális Iroda dolgozóinak a szervező és lebo−
nyolító munkájukat. Köszönet a videósnak: Borz
Zsoltnak az események rögzítéséért.
Köszönet a Polgárőröknek a felügyeletért.

Szász Béláné Intézményvezető

Szabó Lajos és felesége

Majoros Jánosné
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ADVENT
Az advent a karácsonyt megelőző négy hetes
előkészületi időszak; az egyházi év kezdete. Szent
András napját (november 30.) követő vasárnap
előestéjével kezdődik és december 24−ig tart.
December 1.: AIDS−ellenes világnap Az Egészségügyi
Világszervezet(WHO) 1988−ban nyilvánította világ−
nappá.
A Magyar rádiózás napja 1925. december elsején
szólalt meg az éterben a Magyar Rádió első hivatalos
adása, avatóünnepséggel, majd hangversennyel a rend−
szeres rádiós műsorsugárzás. Az adóállomás Budapest
néven jelentkezett. 
December 3.: A fogyatékkal élők nemzetközi napja. Az
ENSZ kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a
betegség, baleset vagy katasztrófa következtében
fogyatékossá válók problémáira.
December 4.: Szent Borbála, a bányászok védőszent−
jének napja. A bányászok és a kohászok ünnepe.
December 6.: Mikulás, Miklós napja, Magyarországon
Mikulás ünnepe.
Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztított cipőjükbe
ajándékot kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót,
csokoládét, a „rosszak” krampuszt és virgácsot. Szent
Miklós püspök a kisázsiai Patarában született az i. sz. 3.
században. A keleti keresztény egyház nagy szentje a
mai napig, alakját mély tisztelet övezi. A szegények,
elesettek gyámolítója. A Mikulás hagyományosan rén−
szarvas szánon közlekedik, a finnek szerint egyenesen
Lappföldről indul a világ minden tájára.
December 10.: Emberi Jogok napja. 1948. december
10−én az ENSZ −közgyűlésen elfogadták az emberi
jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek
emlékére az 1950.december 4−i ENSZ−közgyűlés nyil−
vánította világnappá.
December 13.: Szent Luca vértanú szűz napja.
Termékenységvarázslásra, házasság−, halál− és időjós−
lásra alkalmas nap volt.
Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a
Luca−szék készítés. Ezen a napon kezdték el faragni,
úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet
szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére
készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vitték,
és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat.
A lányok ezen a napon 12 gombócot főztek.
Mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gom−
bóc legelőször a víz felszínére jött, megmondta ki lesz
a férjük.
Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan
csíráznak, azt tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó ter−
més várható.
Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A

vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy−egy
hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót
szórtak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek
ígérkezett, a többi száraznak.
December 24. Karácsony vigíliája. Karácsonyt
megelőző napon ős−szüleinkre emlékezünk, ma van
Ádám és Éva napja.
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a kará−
csonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a
családtagok Magyarországon. Az ajándékozás szokásá−
nak eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti
Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő
Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével
az egész világon elterjedt.
Karácsonyi népszokások

REGÖLÉS
A regölés a téli napforduló ősi, pogány−kori szokása.
Férfiak jártak házról−házra és bőség, termékenység−
varázsló rigmusokkal köszöntötték a háziakat

BETLEHEMEZÉS
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik
legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dra−
matikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben.
Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el,
melyben Jézus születésekor a pásztorok vagy a „három
királyok” ( a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászol−
ban, barmok közt fekvő kisdedet és Máriát. A betlehe−
mezők, általában férfiak, legények vagy gyerekek
betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból
készült jászol, melyben a szent család figuráit és a
jászolban fekvő állatokat ábrázolják
December 25.: Karácsony napja. Jézus születésének
napja. Krisztus születésének december 25−i megün−
nepléséről szóló első adatokkal a 4. sz.−ban
találkozunk. A család ünnepe.
December 31.: Szilveszter. A népi kalendárium szerint
az új esztendő első napjával függ össze. Szilveszter a
polgári év befejező, január 1−je pedig a következő év
kezdőnapja.

SZILVESZTERI SZOKÁSOK
Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlati−
lag az újév vigíliája (előestéje). A szilveszteri szokások
közös célja, a következő esztendőre egészséget,
bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni.
Falvainkban általában az óév búcsúztatást és az új esz−
tendő köszöntését harangzúgás kísérte. Volt ahol a falu
lakói együtt ünnepeltek, a templomhoz vonultak, egy
legény felment a templomtoronyba, onnan köszöntötte
az új esztendőt, a hívek pedig hálaadó énekeket mond−
tak.

Decemberi Ünnepeink
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S P O R T
A tarcali futball történetében először szerepel
a megyei I. osztályban a község labdarúgó
csapata. Ősszel eleinte „ismerkedett” a
gárda, majd jöttek jobb és kevésbé sikeres
időszakok. Hullámzott a csapat produkciója.
Az őszi 18 mérkőzés gyorsértékelésekor azt (is)
kérdeztük a klub elnökétől Kovács Attilától: az
elért helyezéssel és pontszámmal elégedettek−e? 
− Célunk a 10−12. hely egyikének megszerzése
nem teljesült ősszel. − kezdte mondadóját
Kovács Attila. − Így nem lehetünk elégedettek.
Nagyjából  a  8. fordulóig jól mentek a dolgok.
Ettől kezdve sorra jöttek a sérülések.
Meghatározó játékosok dőltek ki. Bencsik
például sérülten játszotta le az utolsó 10
mérkőzést példát mutatva akarásból! A csapat
bizonyította a sérülés hullámig képességeit.
Tavasszal az őszi idény első felét kell megis−
mételnünk. A keretben 2−3 változás várható.
Sok focibarátban felmerült a kérdés, miért ját−
szott a csapat eredményesebben idegenben?
Erre a klubelnök nagyon egyszerű magyarázatot
adott.  − A legtöbb helyen jobbak a pályák a tar−
calinál − ecsetelte az elnök. − A miénk pedig egy
játszó csapat. Jobb pályán jobban megy!
Köszönjük az önkormányzat, szponzoraink és a
szurkolók támogatását. Türelmüket és segít−
ségüket kérjük és várjuk a tavaszi idényben is! 

*
Végül tekintsük át az előző számunk zárása óta
lejátszott 4 mérkőzés rövid krónikáját.
15. forduló: ASZALÓ – TARCAL 1−0 (0−0)
Aszaló, 150 néző. V.: Szuromi.  Jók:  az egész
csapat. Ifi: 10−0. 
16. forduló: TARCAL – TISZALÚC 2−4 (2−2)
Tarcal, 50 néző. V.: Molnár. G.: Papp, Bencsik.
Kiállítva: Konkoly (70.). Jók: az egész csapat.
Ifi: 2−3.
17. forduló: SZALONNA – TARCAL 3−1
(0−1) Szalonna, 100 néző. V.: Nagy F.  G.:
Jakab. Jó:. senki. Ifi: 0−2.
18. (első tavaszi) forduló: SAJÓBÁBONY –
TARCAL 1−1 (1−0) Sajóbábony, 50 néző. V.:
Németh.  G.: Szegedi. Jók: az egész csapat.  Ifi:
4−2.

EMLÉKEZTETŐ A TÉLI SZÜNETRE:
15. FC Tarcal   18    6     2   10    28−47    20

(mező)

Elnöki szemmel az őszi idény

Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár  
PROGRAMJAI december hónapban

December 5. 17 óra  MIKULÁS szolgálat (lásd hirdetés)
December 16. 14 óra Játszóház (Családsegítő szolg.)
December 18. 14 óra KARÁCSONYI VÁSÁR

16 óra MINDENKI KARÁCSONYA − ünnepség
Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

December 22. 13 óra Karácsonyi játszóház 
− ajándékok, meglepetések  
− ablak és ajtó díszek készítése

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.
December 29. PC verseny − számítógépes játékokkal
versengés korcsoportonként
Helye: Iskola épülete− Könyvtár− Pc Sarok
Programjainkról részletesebb információ plakátokon,
szórólapokon olvasható; 580−008−as, v. 30/458−73−01−es
telefonon érdeklődhetnek. 

Kné Drozda Aranka
intézményvezető

HIRDETÉSEK
Eladó Tarcal központjában a régi piac fölött 3 szobás,
szuterénes, gázos és vegyes tüzelésű családi ház. Irányár: 7,5
M.  Érdeklődni: 06/20−492−7664, 06/20−460−5739

A múlt hónapban kerestem egy jószívű családot, aki örökbe
fogadna. Befogadtak a Könyves K. u. 80−ban, a Kristóf
család. Köszönet és hála jóságukért. Alex  (Egy házőrző eb)

A KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!
Köszönetet mondunk a TOTEM tarcali együttesnek, akik
lemondtak a működésük és fenntartásukra kapott összegről a
gyerekek javára. Az összeg 50%−át a Sunflowers modern
tánccsoport kapta. A csoport tarcali gyerekekkel működik,
más településről nincsenek tagjai, ez által községünk
gyerekeit támogatták. 

Önzetlen segítségüket ez úton is köszönjük!
Sunflowers modern tánccsoport


