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A HÓNAP ÜZENETE

December − Karácsony hava

Remélhetjük fehér karácsonyunk lesz, legalábbis a
„Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat. Csak
TV−s időjósaink szerint. Meg vágyunk is rá. Mert úgy
kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel."
az igazi. Érdekes minden felnőtt ilyenkor ezzel kezdi
Kalkuttai Teréz anya
mondókáját: Bezzeg amikor gyerek voltam, szikrázott
a méteres hó a napsütésben és csikorgott a talpunk alatt
Önkormányzati Hírek
Tarcal Község Képviselőtestülete december 16−án a éjféli misére menet.
munkarendjének megfelelően megtartotta 2009. évi utol− Hát bízom benne, hogy valóban így lesz, mert ebben a
melegedő
világunkban
egyre
kevesebbszer
só ülését.
találkozunk
az
igazi
téllel.
A
havas
telek
varázsa, a téli
Ezen az ülésen döntöttek a 2010−es közüzemi díjakról.
− A víz és csatornadíjak 2010−ben változatlanok marad− ünnepkör alkalmainak fényét emelte.
Az adventi csendes készülődést, várakozást sokszor
nak, mértékük ugyanannyi lesz, mint az idén.
− A szilárdhulladék kezelési díjak /szemétdíj/ sajnos 14,6 sejtelmesen belepte a puha fehér hótakaró. A hajnali
%−os emelkedést mutatnak. Így a 120 l−es edény ürítési roráték a templom hideg csendjében, az esti áhítatok, a
díja 2010−ben 360 Ft+25 % ÁFA /alkalom, a 120 l−es kántálás, a koledálás, a betlehemezés feledhetetlen
műa. zsák elszállításának díja ugyanennyi /zsákot gyermekkori emlékek. Majd 24−én esti Istentisztelet
vagy éjfélkor a Mise és megtörtént a Csoda. A
Kovács Attika Sport téri boltjában lehet vásárolni/.
Ez az emelés 2990 Ft éves többletköltséget jelent csalá− szívekbe melegség, szeretet költözött az átélt
donként A Képviselőtestület átérezve ennek hatását, úgy Karácsonyi Örömhírtől.
döntött nem kívánja a családok terheit ilyen mértékben Ez az Örömhír kétezer év óta a reménységet adja az
növelni. Ezért 2010 január 1−től megszünteti a magán− embereknek, a mindennapok robotjában a való világ
személyek kommunális adóját, ami jelenleg 2500 Ft emberhez sokszor méltatlan helyzeteiben.
évente. Ezzel a kompenzációval ténylegesen csak 41 Ft− Vajon ez az Örömhír eljut−e mindenkihez? Segítünk−e
tovább adni szóval, cselekedettel?
tal emelkednek a családok terhei havonta.
A Képviselőtestület úgy gondolja, hogy ilyen mértékű Vagy az elszakadásuk, − amelyben az individuális
kiadástöbblet talán nem okoz elviselhetetlen gondot a önmegvalósítás mákonya − kerül az "oltárra", ezt kitör−
li belőlük? Mivé leszünk?
családoknak.
A szemétszállításban 2009−ben élő kedvezmények /70 Olvasom az USA−ban néhány polgárjogi szervezet
kezdeményezte a karácsonyi jelképek betiltását a nem
éven felüliekre vonatkozó/ továbbra is megmaradnak.
− Elfogadta a Képviselőtestület a 2010. évi munkatervét, keresztényekre és az ateistákra való tekintettel. Hova
amelyben a havi testületi üléseken részben a magasabb jut a világ, ha a Boldog Karácsony helyett "
(Folytatás a 2. oldalon)
szintű jogszabályi előírásoknak megfelelő, részben a
helyi ügyeket érintő témák, feladatok kerülnek megtár−
gyalásra. A Képviselőtestület az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a hónap utolsó hetének szerdai napján 14
órától tartja üléseit.
− A Polgármester Úr összesített tájékoztatást adott a
testületnek a 2009−ben benyújtott pályázatokról, a
pályáztatás eredményeiről, illetve a folyamatban lévők
helyzetéről.
− A Képviselőtestület elfogadta a Bizottságok beszá−
molóit. Meghatározta a köztisztviselői teljesítmény
követelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célokat.
− Az ülés utolsó szakaszában az elmúlt hónapban elő−
kerülő lakossági és képviselői panaszok, felvetések,
észrevételek kerültek terítékre.

Minden kedves tarcali lakosnak
szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog
új esztendőt
kívánunk!
A Tarcali Hírek
szerkesztősége
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ANYAKÖNYVI HÍREK

(Folytatás az első oldalról)
„Szezonális” üdvözletet kívánunk vagy karácsonyfa
helyett ünnepi fát díszítünk? Brrrr!!!
Az ünnep külső fényei ragyognak − sokszor talán túl
harsányan is − a feldíszített karácsonyfa még ott áll a
szobában, és közben bezárkózunk, elzárkózunk. Vajon
bennünk mennyire ragyog fel a szeretet, mely együtt jár
a féltő gondoskodással, az odafigyeléssel egymás iránt,
a világ iránt, a jobb felé való törekvéssel.
Karácsony havában kezdenek az éjszakák rövidülni,
jön a „Fény”, amelyben lassan elűzi a sötétséget. Vajon
elég erős ez a Fény ehhez?
Elém tolulnak más emlékek is. Milyen izgalom volt
egy−egy disznóölés. A családi összefogással elvégzett
munka eredményeképpen az esti disznótor,
vendégekkel − olykor betévedt egy−egy muzsikás is −
finom, illatos sültek, hurkák társaságában. Az egész−
napi fáradságot elűzte a jókedv, kacagás, nótázás, az
együttlét öröme!
Akinek volt ilyen élménye, lassan a múlt ködébe vész.
A mai disznóvágásokat csak élelmiszeripari feldolgo−
zásnak nevezhetjük, a lényeg kiveszett belőle!
Az ünnepkör végén ott az óév búcsúztató szilveszter.
Kinek harsány, kinek csendesebb.
Elmúlt egy újabb esztendő, számot vetünk, új
ígéreteket, fogadalmakat teszünk.
Reménykedve nézünk előre, bízva abban, hogy a
következő esztendőben jobban fogjuk csinálni dol−
gainkat, mint a mögöttünk lévőben.
Kedves Tarcaliak! Kicsik és Nagyok, Idősebbek és
Fiatalabbak! A Képviselőtestület és a Magam nevében
kívánom, Áldott és szeretet teli legyen a Karácsonyuk,
búcsúztassák el az óévet jó hangulatban. Az új esztendő
feladatainak elvégzéséhez az előforduló nehézségek
elviseléséhez
mindenképpen
jó
egészséget,
reménységet, Erőt kívánok.
Baracskai László
polgármester

HALÁLOZÁS
2009. november hónapban történt
halálesetek:
FODOR FERENC (sz: 1970.)
volt Tarcal Munkácsy u. 7. sz. alatti lakos elhunyt
november 16−án
BÁNYAI SÁMUELNÉ
(született: Hunkó Erzsébet, 1933.)
volt Tarcal Fő u. 121/A. sz. alatti lakos elhunyt
november 17−én
VARGA ISTVÁN (sz: 1954.)
volt Tarcal Babocsay u. 23. sz. alatti lakos elhunyt
november 18−án.
SZADAI GYÖRGYNÉ
(született: Sóvári Katalin Piroska, 1930.)
volt Tarcal Fő u. 5. sz. alatti lakos elhunyt
november 23−án.
CSÁSZÁR JÓZSEF (sz: 1941.)
volt Tarcal Sport tér 21. sz. alatti lakos
elhunyt november 25−én.

Részvétünk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Bányai Sámuelné sz.: Hunkó Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek.
Szerető férje, leánya és családja
*
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik id. Császár József
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek.
2009. november hónapban házasságkötés nem
Szerető felesége és gyermekei

volt.

Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

SZÜLETÉS
2009. november hónapban születtek:

Kiadja: a község önkormány−
zata Szerkesztőség: Könyves
Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtár Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László Munkatár−
sak: Gulyás Éva, Nagyné Sárkány Mónika, Hunkó Emese Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.
Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2010. JANUÁR 22.
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Gyurkovics Ádám 2009.11.01
Szülei: Vígh Julianna, Gyurkovics Imre
Laza Zoltán 2009.11.27
Szülei: Jakab Ágnes, Laza Zoltán
Gratulálunk a szülőknek!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők
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Közmeghallgatás 2009
December 9−én 17 órakor a 6 Putto−
nyos Borfaluban rendkívüli képvise−
lőtestületi ülés keretében megtörtént
az idei közmeghallgatás.
Először a Polgármester Úr az alábbi
beszámolójában ismertette a 2009.
évi gazdálkodás és fejlesztés gond−
jait és eredményeit.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ked−
ves érdeklődő Tarcaliak!
Üdvözlöm Önöket ezen a csendes
őszies téli estén itt a 6 Puttonyos
Borfaluban.
Pontosan egy évvel ezelőtt számol−
hattam be Önöknek az Önkormány−
zat 2008. évi tevékenységéről, ered−
ményeiről. Most úgy tűnik, gyorsan
elszállt az év, de tudjuk jól, milyen
sok munka van benne. Reményke−
dem abban, hogy a beszámoló után
ezt Önök is érzékelni fogják.
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZ−
DÁLKODÁSA
Amikor a 2009−es év pénzügyi ter−
vét elkészítettük, bizony nem volt
rózsás a helyzet a várható kilátások−
ról. A világ, pénzügyi− és gazdasá−
gi válsággal küszködött, és még
csak a kiútkeresés fázisában volt. A
hazai viszonyok ettől jóval rosszabb
kondíciókat ígértek.
Bár már szinte megszokássá vált a
mindenkori kormányoknak az ön−
kormányzatok alulfinanszírozása,
mégis nehéz volt szembesülni azzal,
hogy a 2009. évi feladataink végre−
hajtásához szükséges anyagi erőfor−
rások milyen szűkösek.
A támogatások és a helyi bevételek
összeszámolása után még mindig
hiányzott 53,5 millió Forint. Ezzel a
hiánnyal vágtunk neki a 2009−es
gazdasági évnek. Nem öröm így in−
dulni, de a kötelezően ellátandó fel−
adatok előttünk álltak, és még ön−
ként is vállaltunk nem egy dolgot
azért, hogy a fejlődés meglátszód−
jon Tarcalon.
Már az előző két évben is megtanul−
tuk, hogy sok területen lehet takaré−
kosabban gazdálkodni azért, hogy a

fontos dolgokra is ki tudjuk szoríta−
ni a szükségeset. Takarékossági ok−
ból került sor a Művelődési Ház be−
zárására is, hiszen évente 3−4 M Fo−
rintot emésztettek fel a közüzemi
költségek, amelynek zömét a fűtési
költség tette ki. A Könyvtárat az
Internetes PC sarokkal együtt bevit−
tük az iskolába, míg a közművelő−
dés eseményeit itt, a Borfaluban,
méltó és jobb körülmények között
rendezhetjük meg. Reménykedünk
abban, hogy a következő években
lesz pályázati
lehetőség akár a Művelődési Ház
komplexfelújítására, akár egy új
építésére is.
A háromnegyed éves mérlegünk
alapján elmondhatom, hogy ezt a
hátrányt, az 53 Ft−ot felére csök−
kentettük. Ebben nagy segítségünk−
re volt többek közt az a 20 M Forint
ÖNHIKI−s támogatás, melyet az
Önkormányzati Minisztérium pá−
lyázatain nyertünk el. Jelenleg a be−
vételi és kiadási oldal időarányosan
teljesül.
A hiány ellenére elmondhatom,
hogy az Önkormányzat gazdálkodá−
sa stabil. Hitel nélkül oldjuk meg a
gazdálkodásunkat. Minden intéz−
ményünk működik, és ellátja a fel−
adatát. Nincsenek kifizetetlen köz−
mű, vagy egyéb számláink. A mun−
kabéreket rendszeresen, és időben
minden dolgozó megkapja. Ugyan−
ezt mondhatom el a segélyek kifize−
téséről is.
Itt kell megemlítenem, hogy a taka−
rékosság eredményeképpen tudunk
adni az idén is 3000 forintot kará−
csonyi ajándékként a 65 évesnél
idősebb nyugdíjasaink számára. Ha−
sonló módon így tudjuk mintegy 9
M forinttal támogatni a különböző
civil szervezeteket, a Sportot és a
felsőfokú tanulmányaikat végző di−
ákokat.
A korábbi évek munkájának ered−
ményeképpen javult a helyi adózás
morálja. Bár a helyi adók 5−10 %−át
teszik ki a költségvetésünknek,

mégis fontos az időbeni befizetésük,
illetve beszedésük. Azok az adófi−
zetők pedig, akiknek átmeneti fize−
tési gondjaik vannak, tudják, hogy a
Hivatal sosem lélektelenül, és ab
ovo áll hozzá egy−egy átütemezési
kérelemhez. Persze vannak adóne−
mek, és adóalanyok, /kicsik−nagyok
egyaránt/ akikkel szemben kellő
eréllyel kell fellépnünk a pénzünk
érdekében. A 2009−ben keletkezett
bevételek túlnyomó többségét az
Önkormányzat a feladat ellátási kö−
telezettségeire használja fel, és csak
a kisebb hányada jut a fejlesztésre.
A kötelező és önként vállalt felada−
tok ellátása − melyek az intézményi
rendszer, a szerény szociális háló
fenntartását szolgálják − mellett fon−
tos eleme munkánknak a fejlesztés,
melynek anyagi hátterét leginkább
pályázati pénzek révén tudjuk bizto−
sítani. Itt szeretném elmondani,
hogy a sokat vitatott segélyezési
rendszeren 2009−től a kormányzat
az un. „Út a munkához” című prog−
rammal próbál javítani. Bár a prog−
ram nem tökéletes, nyilván van még
mit rajta javítani, de mégis azt lát−
juk, hogy a településen számtalan
olyan feladatot meg tudtunk a segít−
ségével oldani, amire a korábbi köz−
munka programokban nem nagyon
volt lehetőség.
Ez év márciusában elkészítettük azt
a közfoglalkoztatási tervet, amely−
ben április 1. és december 31. között
kellő mennyiségű feladatot határoz−
tunk meg a benne résztvevők szá−
mára. A betervezett feladatokat és
programokat időarányosan elvégez−
tük. Engedjék meg, hogy itt néhány
számadattal is terheljem Önöket.
Parkgondozás jogcím alatt rendbe−
tettük, és kitakarítottuk a két egyhá−
zi temető területét. Az intézménye−
ink, a közterületek zöldfelületeinek
állandó karbantartása mellett növel−
tük a parkosított, füvesített felülete−
ket. Bizonyára jóleső érzéssel tölti
el az itt lakókat ezen területek
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
rendezettsége. Ugyan még a Virágos Magyarországért
Mozgalomba nemigen nevezhetünk, de vannak már
szépen alakuló zöld felületeink. Talán legjobban sike−
rült az Arany János utca és a Sport tér torkolatában lé−
vő kis park kialakítása.
A csapadékvíz elvezető árkok és átereszek kitisztított
hossza 9,5 km. Remélhetőleg jövő tavasszal tovább tud−
juk ezt a tevékenységet folytatni.
Ebben a közmunka programban építettünk új járdát a
Vasútállomás és Árpád utca között, 220 m hosszban, az
Arany J. utca elején 65 m hosszban. Felújítottuk az is−
kola előtti járdát és burkolt árkot a Munkácsy utcában
95 m hosszúságban. Új térburkolatokat készítettünk az
óvodában, az iskolában, a sportpályán, illetve a közte−
metőben 430 négyzetméternyi felülettel. Így készült el
az új négyállásos garázs a Hivatal udvarán, illetve az
Idősek Klubjában egy pihenőszoba is. Jelentős munkát
végeztek a Hegyközség irányításával a hegyre vezető
utak kitisztításával is. Persze van még feladat, de a tél
beálltával a külső munkákat nem mindenütt tudjuk foly−
tatni. Az Út a munkába program jövőre is folytatódik, a
télen felkészülünk rá, és tavasszal újult erővel látunk
hozzá az új feladatokhoz. Azt tudni kell, hogy a köz−
munka programban csak a munkabér 95 %−ára ad az ál−
lam pénzt, a maradék 5 %−ot és a munkához szükséges
eszközöket, illetve anyagokat nekünk kell biztosítani.
Ezért külön meg kell köszönnöm azon vállalkozóink se−
gítségét, akik anyaggal, szállítással hozzájárultak e
munkához az év során.
Már most beszámolhatok arról, hogy a kistérségi köz−
munka programokba amelyek január közepén indulnak
hathónapos időtartammal és 100%−os támogatással Tar−
cal 2x 10 fővel már részt vehet.
A FEJLESZTÉSEKRŐL
Mint már korábban említettem, az Önkormányzat saját
forrásaiból csak szolid fejlesztéseket tudna megvalósí−
tani. Ezért a hazai és Uniós pályázati lehetőségekből
próbálunk segíteni e helyzeten.
A hazai források sajnos az idén voltak utoljára elérhe−
tők. E források segítségével kapott a Könyvtár
teljesen új bútorzatot, tudtuk elvégezni a Védőnői Szol−
gálat épületében a teljes padozat felújítást és korszerű−
sítettük az iskolai fűtés vezérlését. Bár az idén még mű−
ködő mind a négy forrásra pályáztunk csak a Területi
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések−rövi−
debben TEKI−ből nyertünk 6,9 M Forintot. Ebből a
pénzből valósult meg a köztemető előtti parkoló, melyet
tarcali vállalkozóval építtettünk meg. Amint látták és
tapasztalták, tisztességes munkát végeztek, mondhat−
nám azt is, szép az elkészült "mű−tárgy". Itt meg kell je−

gyeznem nem kis büszkeséggel, hogy a tarcali temetőt
és környezetét a környékbeli települések lakói a legren−
dezettebb temetőnek tartják. Kérem őrizzék, és tartsák
meg ezt a színvonalat!
Az Uniós támogatási keretből az Iskola és az Óvoda ok−
tatásfejlesztésre 30,8 M Forintot nyert a Társadalmi
Megújulás OP−ban, /röviden TÁMOP/amely elsősor−
ban a pedagógusok továbbképzéséről szól. Ugyancsak a
Támop−ban 43,7 M Forintot nyert a két oktatási intéz−
mény, az esélyegyenlőség fejlesztésére. Ebből vi−szont
elsősorban a gyerekek profitálhatnak. Remélhetőleg
mind a pedagógusok, mind a gyerekek csak nyertesei
lesznek ezeknek a programoknak.
Megvalósult a falufejlesztés egyik nagy pályázata,
amely során négy felújított, illetve újonnan épített sza−
kasszal bővült a községi úthálózat. Név szerint: Hárs u,
Haladás u, Széchenyi u, Téglagyári pincesor. 1767 m
hosszban, 4 méteres szélességű utak kerültek kialakítás−
ra. Továbbá elkészült még a Hajtató bejárat és a Ke−
resztúri utca között 1150 m hosszú járda aszfaltozott és
térköves megoldással, és elkészült a gyalogosokat védő
közlekedési lámpa a Posta előtt. A bekerülési érték 90
%−ával, vagyis 66,6 M Forinttal támogatta a Regionális
Fejlesztési Tanács ezt a pályázatunkat. Sajnos rajtunk
kívül álló okok miatt a Piac megvalósítása 2010−re ha−
lasztódik, mert csak november 16−án kaptuk meg a ha−
tározatot az építésről. Ha a közbeszerzés nem húzódik
el, várhatóan 2010. júniusában elkészülhet az új Piac
végre!
A Leghátrányosabb helyzetű kistérségek külön pályáza−
ti lehetőségekhez jutnak. Ebből is várhatóan 2010−ben
realizálódhat a megvalósítás. Az Orvosi Rendelő, az
Óvoda és a Napközis Konyha felújítása és bővítése va−
lósulhat meg 260 M Forint támogatási költséggel. A
közintézmények akadálymentesítési pályázatán az Isko−
la komplex akadálymentesítésére nyertünk 27,9 M Fo−
rintot. A kivitelezést természetesen a nyári szünetben
szeretnénk megvalósítani, hogy a tanítást ne akadályoz−
zák a munkálatok.
A pályázati rendszerben nemcsak sikerek vannak, ha−
nem kudarcok is. Talán, ami a legrosszabbul esett, hogy
a vízrendezési pályázatunkat elutasították. Ebben az un.
Övárok rendszer védte volna a községet a hegyről lezú−
duló víztől, sártól. Ez annál is inkább fájó, mert most
már tudjuk, hogy kifejezetten alápontozták az egyéb−
ként szakmailag kifogástalan pályázati anyagot. Hason−
ló módon bosszantó, hogy az ígéretekkel ellentétben
mégsem valósult meg a Fő utca rendbetétele. És itt most
még nem is mutogathatunk a Közút Kezelőre, hiszen
már a tervezés szakaszában Budapestről állították le
őket. Sajnos egy év alatt nem volt képes a hatóság négy
(Folytatás az 5. oldalon)

Tarcali Hírek
(Folytatás a 4. oldalról)
darab új gyalogos átkelő engedélyét kiadni.
Nem akarjuk, és korábban sem tettük, hogy szőnyeg alá
söpörjük a problémákat, mert azért akadnak. De szeren−
csénkre ezt jelzik Önök, vagy direktben megkeresve az
Önkormányzatot, vagy a Képviselő Testület tagjain ke−
resztül. Igyekszünk ezeket orvosolni, ha nem is azon−
nal, de mindig a realitás talaján maradva, ami megold−
ható, azt megoldjuk. Bizonyos dolgokhoz idő, mások−
hoz pénz kell. Ezért kérem Önöket Tarcaliakat, legyen
türelmük és bizalmuk a munkánkhoz.
Bár nem a mi közvetlen eredményünk, de létrejöttében
van szerepünk: Az egyik: a B−A−Zmegyei OP−ban
2007−ben felújításra tervezett utak ebben az évben elké−
szültek. Így a Bodrogkeresztúr − Tarcal közötti 3,5 km−
es, illetve a Prügy − Tarcal közötti 10 km−es utakat
mindnyájunk örömére. A másik sem a mi pályázatunk,
de partneri kapcsolatunk eredménye a Posta felújítása,
várhatóan méltó párjaként a megszépült Takarékszövet−
kezetnek.
A 2010−es év valószínűleg elég zajos és mozgalmas
lesz.
Egyrészt pályázatainkból jó néhányat ekkor kell kivite−
lezni. És lesz két választás is.
A Parlament elfogadta a jövő évi költségvetést, amiből
megint csak a nadrágszíj meghúzására kell készülnünk.
Mindettől függetlenül, mint ahogy eddig is, ezután is a
megváltozott körülményekhez igazodva mindent meg
fogunk tenni azért, hogy a várható nehézségekkel meg−
küzdjünk, és a lehető legtöbb jót hozzuk ki Tarcalnak,
a tarcali embereknek, kicsiknek és nagyoknak egy−
aránt.
Bízom benne, hogy nem csak az idelátogatók, hanem a
helybeliek is értékelik a pozitív változásokat.
Kérem Önöket, támogassák erőfeszítéseinket a fejlődés
érdekében.
Nyilván ebben a tájékoztatóban nem kapnak Önöket
foglalkoztató valamennyi kérdésre választ. De azért jöt−
tünk össze, hogy meghallgassuk Önöket, és próbáljunk
választ adni az itt feltett kérdéseikre, észrevételeikre.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Átadom Önöknek a szót.
A beszámoló után következtek a hozzászólások, kérdé−
sek. A válaszokat zömében a Polgármester Úr, a jegyző
Úr illetve Szilágyi Péter Képviselő Úr, a Pénzügyi Bi−
zottság elnöke válaszolta meg.
− Az IKSZT pályázatot nem mondta vissza a Képvise−
lőtestület − híresztelésekkel szemben − hanem, nem tá−
mogatta, így nem is került beadásra. Mivel a pályázaton
nyerhető építési költség nem fedezte az olyan arányú
felújítását, ami hosszútávra megoldotta volna a Műve−
lődési Ház igényét és túl hosszú időre (8 év) kizárta az
esetleges nagyobb pályázati lehetőségekből.
− A Hivatal udvarán lévő garázst az építési tervei az ér−
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vényes építési szabályzat szerint készült el.
− Az új járda eredeti terv szerint készült el, ahol a kapu−
bejáratokon túl is térkőburkolás, van ott később pihenő−
padok kerülnek elhelyezésre.
− A piac jövőre meg fog épülni.
− A piac körüli, parkosításra és a Sportpályára kerülő
játszótérre pályázatot ad be a Képviselőtestület.
− A régi épületek felújítására nincs az Önkormányzat−
nak pénze azt a tulajdonosoknak kellene felújítani.
− Az Árpád utcai járdát tavasszal meg fogja az Önkor−
mányzat csinálni.
− A 4 új út építésére, felújítására a kivitelező 66 hóna−
pos szavatosságot vállalt és ha probléma merülne fel, ki
fogják javítani.
− Az új utak melletti árkokat a Vízügyi hatóság írta elő,
azért kellett elkészíteni, még ha egyenlőre úgy tűnik,
hogy nem lesz benne víz is.
− A Fő utca folyamatos tisztítása azért fontos, mert úgy−
mond a "kirakata" Tarcalnak. Nem hisszük, hogy örül−
nének annak, ha az ápolatlansága miatt ezét szólnák le
a községet.
− a Bányatóhoz a Mandulási pincesor előtt (régi temető
mellett) lehet majd parkolót kialakítani.
− A Botond utca sövényeinek és a közlekedést akadá−
lyozó fák ágainak karbantartása a lakók feladata.
−A Képviselőtestület tagjait megvédte a Polgármester
Úr, mert szerinte igenis komolyan veszik a munkájukat,
amit a testületi ülések jegyzőkönyvei is bizonyítanak. A
választott képviselőknek a napi gondok felvállalása és
megoldása mellett távlatokban is kell gondolkodniuk a
jövő épülése kapcsán.
A képviselő testület tagjai az adható díjazásnak harma−
dát kapják, amelyből rendszeresen támogatnak külön−
böző dolgokat is.
− A kóbor kutyákat újból látni több helyen a faluban, a
lakótelepen. Az ebtartási rendelet be nem tartása szank−
ciókat vonhatnak, illetve a kutyák be lesznek gyűjtve.
− Személyeskedő szomszédi viták esetén nem mindig a
hivatalnak kell eljárni, van más hatóság (Rendőrség, Er−
dészet stb.) is.
− Az Árpád közi anomáliákat szeretné az Önkormányzat
jövőre pályázati úton felszámolni, remélhetőleg meg
lesz a lehetőség rá.
Röviden ezekben a válaszokban foglalhatók össze a fel−
vetett kérdések.
Miután több érdemi kérdés nem volt, örült a hallgatóság
− melynek türelmét az egyéni sérelmeket felsorolók
igencsak próbára tették − , hogy a polgármester Úr 20
óra felé berekesztette a közmeghallgatást.
(jegyzőkönyvből szerkesztve)
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A 2009−es év a Klapka György Általános Iskolában

Kedves Olvasók!
Örülünk, hogy lehetőséget, nyilvá−
nosságot kapunk a Tarcali Újság
lapjain. Kerek évértékelés egy okta−
tási intézményben azonban egy ki−
csit mindig felemás, mivel szá−
munkra az év „tanévet” jelent.
A 2008/2009−es tanév zárásáról ol−
vashattak már az újság lapjain, az új
tanévünknek pedig a közepén já−
runk.
Elmondhatjuk, hogy az eddig meg−
szokott
rendezvényeinket,
programjainkat meleg szívvel tártuk
a szülők és a nézőközönség elé.
Gondolok itt: a felnőttek és a gyere−
kek számára rendezett farsangi mu−
latságra, iskolagálára, a ha−
gyományos iskolai ünnepségekre.
A Szülői Munkaközösség által szer−
vezett jótékonysági bál bevételéből,
valamint az adó 1 %−nak felajánlá−
sából egy projektort és egy laptopot
vásároltunk, melyet örömmel te−
szünk jelképesen az idei karácsony−
fa alá.
A hagyományos Hepe−Hupa Kupa
megrendezéséről nem mondtunk le,
az ismert technikai akadályok miatt
átkerül a gyereknapi rendezvények
sorába. Tudjuk, hogy sokan várták,
megértésüket kérjük!
A 2009−es év sem állította intézmé−
nyünket kisebb és kevesebb feladat
elé, mint az előző évek.
A gazdasági megszorításokat − mint
az országban mindenhol − mi is
érezzük. Anyagi gondjaink enyhíté−
se érdekében természetesen az ön−
kormányzat terveivel összhangban
rendszeresen minden pályázati lehe−
tőséget kihasználunk. Az eddigi
eredmények vegyesek, vannak si−
keres és sikertelen pályázataink.
A születésszám csökkenése miatt
tanulólétszámunk is egyre csökken.
Ennek eddig előnyeit élveztük, ám a
létszámhatárok egyre jobban szorí−
tanak bennünket.
A település nehézségeiből adódóan
és a szülők alacsony iskolázottsága
miatt nagyon sok a hátrányos hely−
zetű tanulók száma (jelenleg 98 fő).

Évről évre egyre magasabb a tanu−
lási és beilleszkedési zavarral küzdő
gyerekek
aránya
is,
akik
gyógypedagógus és fejlesztő peda−
gógus segítségét kell, hogy igénybe
vegyék továbbhaladásukhoz.
Az új tanévben kompetencia alapú
oktatást vezetünk be az 1. évfolya−
mon matematikából, a 2. évfolya−
mon szövegértésből, az 5. évfolya−
mon matematikából és szövegértés−
ből, a 7. évfolyamon pedig életpá−
lya−építés kompetencia területén.
Új tanulásszervezési eljárás a tan−
tárgytömbösített oktatás, ez az 5.
évfolyamot érinti természetismeret−
ből, valamint a tantárgyi bontás nél−
küli műveltségterületi oktatás szin−
tén az 5. évfolyamon a művészet
(ének, rajz) területén. Ez az oka an−
nak, hogy a gyerekek órarendje cik−
likusan változik. A 6. a osztály egy
sikeres 3 hetes projektoktatáson van
túl, melynek témája „Tarcal múltja,
jelene és jövője” volt. A gyerekek
munkái a kábeltévén és az iskolában
megtekinthetők.
Az elmúlt tanév során felmerült a
szülők részéről, hogy igény van a
7,30 órát megelőző ügyelet biztosí−
tására. Az idén ezt pedagógiai asz−
szisztensek bevonásával sikerült
megvalósítani, így reggel 7 órától
(előzetes bejelentés alapján) az
ügyeletet biztosítani tudjuk. Ettől a
tanévtől két napközis csoport mű−
ködtetésére nyílt lehetőségünk, me−
lyek teljes kihasználtsággal működ−
nek.
A szeptemberben beindított munkát
úgy kellett szervezni, hogy novem−
bertől helyet tudjunk biztosítani a
községi könyvtárnak és néhány ci−
vilszervezet tevékenységének.
Tornatermünk, tornaszobánk teljes
kihasználtsággal működik. Helyet
kap benne minden korosztály, óvo−
dáskorúaktól a felnőttekig.
Valamennyi nagyobb rendezvé−
nyünkön a szülői munkaközösség
tagjai aktívan kiveszik részüket a
munkából. A gyerekek nevében is
köszönjük nekik.

Még félév sincs, de már eddig is
több tanulmányi és sporteredmény−
nyel büszkélkedhetünk. Ez azt mu−
tatja, hogy bőven vannak tehetsé−
ges, ügyes gyerekeink és lelkes pe−
dagógusaink, akik felkészítik őket.
Ebben az évben is, mint mindig,
legfontosabb célunk, hogy a meglé−
vő személyi és tárgyi feltételekkel
biztosítsuk a zökkenőmentes okta−
tó− és nevelőmunkát.
Az ünnep közeledtével kedves fel−
ajánlásként érkezett hozzánk az is−
kola karácsonyfája. Segített a gyere−
kek ünnepre való ráhangolódásá−
ban. Vigyáznak rá, féltik, meg−meg−
állnak fényei alatt, s reméljük, ezzel
a nyugodt, meleg hangulattal az ott−
honi karácsonyfa alatt is találkoz−
hatnak.
Az alábbi idézettel kívánok vala−
mennyi kedves olvasónak békés,
boldog karácsonyt, egészségben,
sikerekben gazdag újévet!
„Egy pillanatnyi igazság megszépít−
heti, és meg is fogja szépíteni a vilá−
got. Egy pillanatnyi béke megment−
heti, és meg is fogja menteni a vilá−
got. Egy pillanatnyi szeretet
tökéletessé teheti, és tökéletessé is
fogja tenni a világot.”
Sri Chinmoy

Bártfainé Varga Györgyi
igazgató
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Könyves Kálmán Művelődési Ház és
Januári Ünnepeink
Könyvtár 2010. januári rendezvényei,
Január 1.: Újév napja. Szokás volt újévi jókívánsá−
programjai
gokat mondani házról−házra járva, amiért a háziak almá−
val, dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az egész év
sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok
végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján
történik az emberrel vagy amit cselekszik, az egész
évben ismétlődni fog. Aki újévkor korán reggel meg−
mosakodott a kútnál, hogy egész évben friss volt. Aki
pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az
szerencsét hozó "aranyvizet" merített, amiből a család−
tagokat is megitatták. Nagyon fontos volt a jó cselekedet
az év első napján. Ugyanakkor sokféle tiltás is létezett.
A béke világnapja.
Január 4.: A Braille−írás világnapja. Segítségével
lehetővé vált a vakok számára is az írás és olvasás
elsajátítása.
Január 6.: Vízkereszt, vagy háromkirályok napja. Az
egyház e napon emlékezik meg Jézus meg−
keresztelkedéséről.
Farsang: A farsang hossza évről−évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől
(január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt
kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.
Január 12.: A 2. magyar hadsereg emléknapja. 1943 −
az Urivnál indított szovjet támadás következtében
súlyos veszteséget, gyakorlatilag megsemmisülést
szenved a 2. Magyar Hadsereg.
Január 22.: A magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc
1823−ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban. Ha Vince
napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás,
akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont
gyenge szüretet jósoltak. A szőlőtermesztő falvakban
sok helyen volt szokásban az úgynevezett "vincézés",
amelynek során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy
szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdának
sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A nap
szokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés,
amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vág−
tak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították,
és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan.
Január 25.: Nemzetközi vámnap. A brüsszeli székhelyű
Vám Együttműködési Tanács megalakulásának napját
1983 óta ünneplik a világban. Magyarországon 1993−
ban tartották meg először. /1993 óta ünnepeljük/.
Január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja. 2005−
ben az ENSZ közgyűlése egyhangú határozattal az
auschwitzi haláltábor 1945−ös felszabadításának napját
a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi
emléknapjává nyilvánította.

2010. január 22. A Magyar Kultúra Napja −
ünnepi műsor és kiállítás
2010. január 23. Vince− napi Bormustra
Borkirálynő választás

Felhívás
Tarcal
Község
Önkormányzat
Vince−napi
Bormustrára várja a Tarcali Hegyközség tagjainak
jelentkezését. A borversenyre a 2009. évben készült
újborokkal nevezhetnek.
Jelentkezéseket 2010. január 15−ig várjuk a 6
Puttonyos Borfalu − szakmai szervezetek házában.
DR. BENKŐ FERENC ügyvéd tájékoztatja a
lakosságot, hogy Tarcal, Rákóczi út 4. szám alatt
ügyvédi irodát nyitott. Az ügyvédi iroda elsősorban
az alábbiakkal foglalkozik:
− Ingatlanügyek
− Peres ügyek
− Biztosítási, kártérítési ügyek
− Öröklési ügyek
− Cégügyek
Az iroda nyitva tartása:
Hétfőn és szerdán 9.00−17.00
Egyéb időpontban: Bejelentkezés alapján.
Bejelentkezni a 06−20−344−4895−ös számon lehet.

§

HIRDETÉS
Eladó Tarcal központjában a régi piac fölött 3
szobás, szuterénos, gázos és vegyes tüzelésű
családi ház. Irányár: 7,5 M
Érdeklődni: 06/20−492−7664,
06/20−460−5739
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Visszatekintés 2009−re
A 2009−es év úgy telt el, mint 12 szempillantás. Ezzel gondozottunk betegségeken esett át, de a többiek sze−
azt akarom mondani, hogy nagyon gyors és pörgős volt retete, együttérzése és visszavárása eredményesebbé
minden hónap. Az év elején sok gondozottunk távozott tette a gyógyulást. A Mikulás is ellátogatott a Krampu−
idősek otthonába, vagy égi hazájába. Az érintettség mi− szával az intézményünkbe, és a "jók" ajándékot, a "még
att az Örökifjak 10. évfordulós bálját is elhalasztottuk. jobbak" virgácsot kaptak. Az év folyamán 3−szor osz−
Áprilisban, ahogy a kertekben egyre több munka akadt tottunk adományruhákat a megajándékozottak nagy
és a tavaszi nagytakarítás is sok idősnél elvégzendő örömére. A közelgő Karácsony még jobban ráirányítja
feladat lett, kaptunk 2 új munkatársat az „Út a munká− figyelmünket az egymás elfogadására, a türelemre egy−
hoz” program keretében.
más iránt érzett tiszteletre
Így a házigondozási és
és szeretetre. A ráhangoló−
ápolási feladatokon túl sok
dás Karácsonyi filmek ve−
idős embernek sikerült a
títésével, énekléssel és
kertjét és a lakását is kar−
énekek hallgatásával, ver−
ban tartanunk, és a temető−
sek és történetek felolvasá−
ben az elhanyagolt hozzá−
sával történik. Az ünnep−
tartozói sírok is gondozottá
ség 17.−én lesz ajándék−
váltak. Az Idősek Klubja
osztással egybekötve.
iránt nőtt az érdeklődés,
Ezúton köszönöm meg
bővült a klubtaglétszám és
minden munkatársamnak a
mivel Kosárkó Lászlóné
lekiismeretes és szeretet−
hagyatékából új berende−
teljes munkáját, amelyet
zések vásárlására nyílt le−
az idősgondozásban vé−
hetőség, így egyre ottho−
geznek természetes belül−
Az idősek otthona „csapata”
nosabbá, családiasabbá
ről fakadó erővel. Köszö−
vált közösségünk. A masszázsfotel igen népszerű és so− nöm a gondozottaknak a lehetőséget, hogy kimutathat−
kak jobb közérzetét teszi lehetővé a mindennapos juk figyelmünket, törődésünket, odaadásunkat. Köszö−
használatával. A névnapokat sőt születésnapokat is ün− nöm a támogatóinknak a segítséget és a Bányai Sámu−
nepeltük és ünnepeljük. A gondozók házias ízekkel , el és Kovács Kálmán pincészetének a felajánlását is.
lángos és palacsinta sütéssel, vagy süteményekkel lepik A betegeknek mielőbbi felépülést és közösségünkbe
meg a klubtagokat. A nyáron volt bográcsozás, múze− való visszatérést, Mindannyiunknak szeretetteljes és
um és kiállítás látogatás, közös vásárlások és séták. Ok− békés Karácsonyt kívánok.
tóberben örömmel vettünk részt a tokaji Paulai Ede
Színházban tartott Idősek Napi gála műsoron, majd az
Szász Béláné
Idősek napja alkalmából Tarcalon megrendezett ünnep−
intézményvezető
ségnek is jó visszhangja volt. Az év folyamán egy−egy

A jó konyha egyenlő egy jó
gyógyszertárral
Sok régi magyar ételt azért nem ismerünk már, mert
nagyanyáink számára ezek a
szegénységhez kötődtek, s bennün−
ket már nem tanítottak meg rá.
Pedig sok egészséges ételt készítet−
tek.
Az egészség természetes−amíg
megvan. Olyan korban élünk,
amelyben elkerülhetetlenül el kell
viselünk az egészségre káros hatá−
sokat. Ebben pedig kulcsfontosságú szerepe van
annak, hogyan étkezünk. Életünk hosszát és
minőségét befolyásolhatjuk táplálkozásunkkal.

Tartósítószerekből, mesterséges színezékekből tízszer
többet fogyasztunk, mint száz évvel ezelőtt, más−
részről viszont búzából, hüvelyesekből, friss zöld−
ségekből, kukoricából, rozsból, árpából egyötödét.
A makrobiotika összhangot teremt
az egyetemes étrendi hagyo−
mányokkal.
,,Aki eddig egy héten hétszer evett
húst, s mostantól csak hatszor
eszik, máris tett az egészségéért.”
Íme egy recept: Köleskörözött.
Megfőzzük a kölest, és ízesítjük
pirospaprikával, borssal, sóval,
hagymával és egy kevés tejföllel. Pirítósra kenve
kitűnő reggeli.
Csatlós Zoltánné
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REFORMÁTUS VISSZATEKINTŐ
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem
fogyott el irgalma: minden reggel megújul.
Nagy a te hűséged!”
Ez az igevers jut eszembe, az elmúlt évre gondolva. Ért
minket szomorúság és öröm egyaránt. Viszont az Úr el
nem hagyott, bármi ért, bármin mentünk keresztül.
Megadta, amire szükségünk volt, annak ellenére, hogy
valljuk meg őszintén, mi sokszor megfeledkeztünk
róla, vagy csak akkor kerestük, ha bajban voltunk.
Mindig hű maradt hozzánk. Sok példát sorolhatnánk,
én csak kettőt említenék. Gondoljunk arra, hogy
környezetünket mennyi természeti katasztrófa érte, de
Tarcalt nem, vagy a többi településhez képest
elhanyagolható kár keletkezett. Mi ez, ha nem Isten
irgalma? A másik, hogy falunkban nem hallgatott el az
Úr. Egy emberi kapcsolat akkor ér véget, mikor a
résztvevői már nem szólnak egymáshoz. Így van ez az
Istennel is. Mikor már nem szól Isten, vége a kapcso−
latnak. Amíg az Úr szól, addig még van jövendő, lehet
reménykedni. Isten nélkül az ember elveszett.
Református közösségünkben több módon, helyszínen
kereste a tarcaliakat Isten szava. A teljesség igénye
nélkül felsorolnék néhányat: Vasárnaponként, s na−
gyobb ünnepeken istentiszteletek voltak a templom−
ban. Az alkalmakat színesítették olykor vendég ige−
hirdetők, vagy szolgálócsoportok bizonyságtételei.
Ünnepek alkalmával az úrvacsorát házanként is kiosz−
tottuk, de a lelkipásztor ünneptelen időben is felkereste
nyáját. Szerdánként a gyülekezeti házba bibliaórára
hívogatott a harang.
A téli időszakban egy−egy család vendégszeretetét
élvezve házi istentiszteleteket tartottunk. Szép
kezdeményezés volt a 30−asok Köre, s a Baba−mama
Klub.
A tanév során az óvodában, s az iskolában hittanórákat
látogathatott a fiatalabb korosztály, de volt számukra
gyermek istentisztelet, s ifjúsági összejövetel is. A
nyár sem telt el programok nélkül, hisz napközis rend−
szerű, s bentlakásos nyári táborok is voltak.
A cigánygyermekek felé is szólt az Ige, az
Egyházkerülettel karöltve.
Felemelő élmény volt az Ökumenikus Imahét, a kato−
likus testvérekkel, s a már hagyományosnak mondható
decemberi Evangelizációs Hét, s az azt lezáró
Csendesnap is.
Mindezeken túl templomunk helyt adott Irodalmi
Estnek (MAIT; HAT), jótékonysági koncertnek,
gyülekezeti házunkban pedig a Helytörténeti
Gyűjteménnyel közösen Történelmi Esték voltak.
Egynapos kirándulásra is sor kerülhetett.
Előfordult, hogy ha Tarcalon épp nem volt igei alka−
lom, akkor más településekre látogattunk el lelkes

testvérekkel: Bodrogkeresztúr, Tokaj, Miskolc,
Nagyrozvágy, stb..
Mennyire használták ki a tarcaliak a lehetőségeket
Isten szavának a meghallására? Nem annyira,
amennyire lehetett volna. Az átlag résztvétel viszont
nem változott az egy évvel korábbiakhoz képest.
Bíztató azonban, hogy lelkiekben érezhetően épültünk,
a rendszeres látogatók közti viszony mélyült, s többen
erősödtek hitükben, istenismeretükben.
Az anyagi területen sem feledkezett meg rólunk az
Isten. A helyi önkormányzat, s az egyházmegye támo−
gatásával sikerült felújítani a parókia Fő utca felőli
kerítését. Más építkezésbe nem kezdtünk, mert a
Presbitérium döntése értelmében az elsődleges cél a
templom, s annak környezetének rendbehozatala.
Folyamatban van egy pályázat beadása.
A nehezedő anyagi helyzet ellenére most is voltak,
akik
szívükön
viselték
gyülekezetüket,
s
adományokkal támogatták azt. Jó volt megtapasztalni,
hogy az elmúlt esztendőhöz képest többen ajánlották
fel jövedelemadójuk 1%−át Alapítványunk javára.
Köszönjük
minden
támogatónknak,
együttműködőnknek a segítségét!
Mivel a Krisztus gyülekezetének kötelessége a
rászorultak segítése, adományainkkal mi is
igyekeztünk másoknak a segítségére lenni a faluban, s
annak határain túl.
Gyülekezetünk életéről többet megtudhatnak újsá−
gunkból a „Reménység”−ből, s honlapunkból
(www.tarcal.tirek.hu). Mindenkit hívunk és várunk
összejöveteleinkre!
Áldott Karácsonyi Ünnepet, és Istentől Megáldott,
Boldog Új Esztendőt!
Kovács Attila,
református lelkész
Karácsonyi istentiszteletek:
December 24. (csütörtök) 18. óra Templom
(gyermekek műsora)
December 25. (péntek) 11. óra Templom (úrvacsora)
15. óra Templom
December 26. (szombat) 11. óra Templom
Szilveszter:
Óév búcsúztató istentisztelet 18. óra Templom
Újév köszöntő istentisztelet 10. óra 15. perc Templom
Elérhetőségek:
Református Egyházközség, 3915 Tarcal, Fő út 106.
Tel: 06−47/950−321; e−mail: koatis@freemail.hu
Honlap: www.tarcal.tirek.hu
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Visszapillantás a 2009−es év eseményeire
Mint mindenki felett, a Tarcali Katolikus Egyház
felett is elrepült a 2009−es év, viszont nem eseményte−
lenül. Mozgalmas évet zárhatunk magunk mögött. A
kitűzött célokat néha göröngyös úton is, de véghez−
vittük.
Ebben az évben egy régi nagy tervet sikerült valóra vál−
tani, mely komoly anyagi befektetést igényelt. Rendbe
tettük a Parókia épületét úgy belülről, mint kívülről. A
homlokzati rész új színt kapott, nyílászárók újra lettek
festve, a belső részben pedig felújításra került a konyha
és a fürdőszoba. A Parókiában található többi helyiség
padlózata fel lett csiszolva és lakkozva, illetve a falak le
lettek festve oly módon, hogy megmaradjon az épület
korhű stílusa és hangulata, tükrözze a neki járó
tiszteletet és méltóságot. A templomot körülvevő udvar
be lett füvesítve.
Mint azt már korábbi beszámolónkban említettük,
további terv volt a templomhoz felvezető lépcső tete−
jéhez kovácsoltvas kapu felállítása. A korábbi években
sajnos egyre több randalírozás ill. garázdaság történt a
templom épületének közvetlen környékén. Örömmel
tudatjuk, hogy a kapu felállítása megtörtént, ill. a
parókia ajtajára is került egy kovácsoltvas rács, növelve
ezzel a további betörések lehetőségének kizárását. A
kapu elkészítése hasznos volt, azóta nem történt sem
szabálysértés sem bűncselekmény az Egyház felé.
Egyházi események:
A 2009−es évben 1 db egyházi esküvőt tartottak a
Római Katolikus templomban, 14 keresztelő volt és 16
esetben kísérte Darvas László kanonok úr utolsó útjára
azokat, akiket Isten magához szólított.
2009. június 21−én a Bérmálkozók tettek bizonyságot
keresztényi életükről. 2009. november 12−én papi
gyűlést tartottak a Katolikus Templomban, melyen a
környék atyái vettek részt és tanácskoztak az egyház
további terveiről, tevékenységéről. Az összejövetel
alkalmából misére is sor került, melyen szép számmal
jelentek meg hívek.
Terveink:
A 2010−es évet sem szeretnénk tétlenül a hátunk mögött
hagyni, ezért tovább szeretnénk szépíteni és építeni a
templom lábánál fekvő sziklakertet. Sajnos a templom
világítását tönkre tették a randalírozók, de ennek meg−
javítására már nem volt anyagi fedezete az egyháznak.
Ennek megvalósításához az Önkormányzat segítségét
szeretnénk kérni. A környező egyházak esetében az
Önkormányzatok ezt a feladatot részben, vagy teljesen
fel is vállalták, így mi is abban bizakodunk, hogy a
Tarcali Önkormányzatban mi is partnerre találunk
ebben a feladatban.
Köszönetet mondunk Kosárkó Lászlóné (szül. Mohácsi
Katalin) adományáért, melyhez sajnos az elhunyt

eltávozása útján jutott az egyház.
Szeretnénk köszönetet mondani Kosárkó János
(szobafestő) tarcali lakosnak a Parókia festésében muta−
tott odaadó munkájáért. Itt szeretnénk megköszönni
továbbá minden dolgos kezű ember munkáját, akik
részt vettek a parókia tatarozása utáni takarítási
munkákban, a sziklakert rendbetételében és a többi
felmerülő munkában.
Karácsony és Újév közeledtével szeretnénk
mindenkinek békésebb, gazdagabb, szeretetben és
egészségben teljesebb ünnepeket és
boldog újévet kívánni.

„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
szállna a világra.”

„Adj egy karácsonyfát,
Egy egekig érőt...
Aggass valamit rá
Kicsinek és nagynak,
Subát a szegénynek, szívet a gazdagnak.
Gyűjtsd alá a
Népek apraját és nagyját, Aztán Uram Isten
Rázd meg azt a nagy fát!”

Sallainé Ádám Erzsébet
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Komédia (melynek végén a néző és a gonosz kritikus lakol)

Ebben a ciklusban már három
elképzelést karolt fel az Önkor−
mányzat a Művelődési Ház elhe−
lyezésével kapcsolatban. S mind−
három verzió súlytalan indokokra
épült.
Tulajdonképpen
alig
foglalkoztak azzal, hogy a
Művelődési Ház épülete tűz− és
balesetveszélyes.
A vezetékek
füstölnek, égnek. Az épület más
téren pedig csak épp annyira avult
el, hogy teljes felújítás nélkül
éppenséggel a vezetékrendszer
cseréjét se lehessen megvalósítani.
Ám a Művelődési Ház épületét nem
ezért zárja be az Önkormányzat. Sőt
azt ígérik májusban újra kinyit majd
az épület. Miért, májusban biztonsá−
gosabb lesz?
Az Önkormányzat a ciklus elején
még egy új közösségi ház építését
tartotta célszerűnek. Legalábbis ez
szerepel az Önkormányzat 2010−ig
érvényes Gazdasági Programjában.
E nagyratörő terv kizárólag a kul−
turális és művészeti csoportok
igényeire hivatkozva fogalmazódott
meg. S közben szó sem esett az
épület állapotáról, a társadalmi
szükségletekről, a pályázati forrá−
sok azonosításáról. Szóval sem−
miről, amivel a tervet érdemben alá
lehetett volna támasztani.
2008 szeptemberében az Önkor−
mányzat már a Művelődési Ház
épületének részleges felújítása mel−
lett állt ki. Saját tervének feladását
jelentette, hogy egy olyan pályázat
előkészítését támogatta, amelyből
erősen kötött feltételek mellett
mindössze bruttó 32,5 millió forin−
tot lehetett volna beruházásra fordí−
tani. Megtehetnénk, hogy leírjuk mi
volt a probléma a tervvel
törvényességi, költségvetési, szak−
mai és fenntarthatósági szempont−
ból. Ám teljesen felesleges lenne!
Örülünk, hogy a pályázat támo−
gatásától végül elállt az Önkor−
mányzat. Habár, ha jobban belegon−
dolunk
a
térség
olyan
nevezetességei között, mint a

Hegyalja kapuja, és a 40 cm magas
kilátó még igazán elfért volna a mi
fedett bicikli− és babakocsi tároló−
val, 3 illemhellyel ellátott, akadály−
mentes, „elől fényes hátul rozzant”
táncközpontunk. (Lám, lám mi is
tudunk demagóg módon fogal−
mazni!)
Miközben nálunk a kistelepülések
számára meghirdetett pályázat
benyújtása körül zajlott a vita, kifu−
tott egy testhezállóbb pályázati
lehetőség. Ennek 100 milliós támo−
gatási lehetősége kedvezőbb lett
volna.
Igaz, hogy e pályázat
mostani körére március végéig elvi−
leg még lehetne pályázni. De ha ez
lenne a szándék, a bezárás kapcsán
erre hivatkozott volna az Önkor−
mányzat. Pontosabban arra, hogy a
támogatás eléréséhez az épület
veszélyessége, és a kényszerű
bezárás komolyabb indokot jelent,
mint az üzemeltetés gazdaságtalan−
sága, vagy az egy négyzetméterre
eső művészeti csoportok száma.
Mindegy! Az épületet nem ezért
zárták be. A magyarázat szerint e
lépéstől 3−4 millió forint meg−
takarítást vár az Önkormányzat. Az
viszont szinte biztos, hogy előzete−
sen nem mérték fel, mennyibe is
kerül
a
szolgáltatások
átköltöztetése. Sőt a kulturális és
közművelődési funkciók olyan
helyszínekre lettek szétszórva, ame−
lyek üzemeltetése szintén drága.
Persze szépen hangzik, hogy az
iskolát egyébként is fűteni kell. Ám
az oktatásnak és a kultúrának eltérő
a ritmusa. A Borfaluban pedig −
nyilván a költséghatékonyság
jegyében − 3 épületbe lettek szét−
szórva a funkciók. Ha pedig újra
akarják nyitni a házat, még költ−
ségesebb lesz a játék…
Egyszerűen fogalmazva azon az
alapon, amellyel magyarázzák, nem
érte meg bezárni az épületet. A
hangzatos, de magától összeomló
érv viszont rátelepül a kulturális,
közművelődési szolgáltatások biz−

tosítására. S e tekintetben rész−
letkérdés a rendezvénykínálaté.
Fontosabb szempont, hogy miként
lehet az eddig mindenki számára
hozzáférhető szolgáltatásokat olyan
helyszíneken fenntartani, amelyek
működéséből ez a fajta nyitottság
hiányzik. Normál esetben a kény−
szerű költözés hatásait éppenséggel
tompítani kellene. Egyrészt, mert
nálunk más közszolgáltatások hoz−
záférhetőségének minősége egyre
inkább származás, vagyon, társadal−
mi státusz kérdése. Másrészt, mert
az állandó szolgáltatások további
gyengítése épp a fejlesztési források
elérését akadályozza. Alapvetően
nem az épület bezárása okoz
fejfájást. Jobban fájlaljuk, hogy a
megtakarítás szándéka nem tetszik
többnek egyszerű ürügynél. S e te−
kintetben éppúgy bénító, mint a
Tarcali Ötök Közhasznú Egyesület
pályázatának erőltetése, vagy a cik−
lus elején a tervezés elmulasztása
volt.
Persze amint fél lépéssel hátrébb
lépünk, máris inkább paródiának
hat az egész. A csoportok, szak−
körök nálunk bizony oly magas
polcra kerültek, hogy maga a pol−
gármester dönt a foglalkozásaik
rendjéről. De nem is csoda, hiszen
mi úgyis tánccsoportokra fogunk
szavazni a választásokon. Addig
pedig nosztalgiától és látomásoktól
kipirult arccal − szakmai felelősség
nélkül − lehet dobálgatni ide−oda a
költségvetés
kulturális
és
közművelődési tételeit. S bizony−
gatni, hogy az állatorvosi ló a zsoké
miatt esélytelen a derbin. Szóval, ha
hátrébb lépünk fél lépést és a
történetet úgy nézzük, mint a helyi
közélet, kormányzás, gazdálkodási
szigor, civil társadalom és forrás−
szervezés vásári példázatát, egész
jól mulatunk.
Vidám Új Évet!
Palik Zoltán

Tarcali Hírek

12

SPORT
A tarcali futball „aranylapjai”
A Football Club Tarcal szép évet zárt. A
2009−es esztendőben sok−sok örömet szerzett
a szurkolóknak. Először is megnyerte a
megyei II−es bajnokság Keleti csoportját.
Még pedig nem is akárhogy! Sokáig 100%−os
produkcióval és magabiztosan 10 pont
előnnyel 156 gólt (!) szerezve.
A sporttörténelmi első megyie I−es fociőszről
múlt havi számunkban már előzetesen írtunk.
Ehelyütt is utal majd rá Kovács Attila klubel−
nök, akit éves összegzésre kértünk.
− A klubvezetés és a szukolók is elégedettek
lehetnek 2009−ben a csapattal − kezdte beszél−
getsésünket Kovács Attila. − Megnyertük a
megyei II−es bajnokságot. Nagyképűség nélkül
mondhatom, hogy magabiztosan, közön−
ségszórakoztató, gólratörő játékkal szereztük
meg az aranyéremet. Ezzel a tarcali lab−
darúgás legnagyobb sikerét értük el. A helyi
focicsapat ugyanis még sohasem szerepelt a
megyei II−nél magasabb szinten!
Az elnök úr külön kiemelte Lovas Ferenc, ifj.
Fehér Tibor és Bártfai Tibor munkáját, akik
nagyon sokat tettek a helyi utánpótláscsapa−
tokért. Nélkülük nem működhetett volna olajo−
zottan az FC Tarcal serdülő és ifjúsági csapata.
Az elnök úr megköszönte még a támogatók
segítségét, valamit a szurkolók egész éves lelkes
buzdítását. Ezen kivül megköszönte Ungvári
Gyulának az Integrál Kft ügyvezetőjének az
önnzetlen segítségét is. Mindezek együttesen
tették lehetővé a megyei II−es bajnoki címet és a
megyei I−es szereplést.
− A megyei első osztályban a bemutatkozásunk
kissé ugyan felemás volt, ám ne feledjük:
abszolút újoncként vágtunk neki a küzdelmeknek
− ecsetelte a klub első embere. − Sok sérülés is
gátolta Csehi László edző munkáját.
Remélhetőleg tavasszal ezek elkerülnek bennün−
ket. Néhány igazolásra természetesen szükség
lesz. Nevekkel még nem szogálhatok ám a
januári szám megjelenésekor minden bizonnyal
már ezek is ismertek lesznek és a lapon keresztül
tájékoztatjuk erről a szurkolókat.
Nos, a fentiekhez csupán annyit lehet hoz−
zátenni: a 2009−es év minden bizonnyal a tar−
cali futball aranylapjaira kerül.
Nem ok nélkül!
Mező László

Mikulás rótta az utakat
Hagyományainkhoz híven az idén is ellátogatott a Mikulás
sok−sok tarcali jó gyermekhez. Útba ejtette a csecsemőket, ovi−
sokat is, sőt az otthonaikban is meglepte, sok−sok finomsággal
a zsákjában, az apróságokat. A bátrabbak szép versek, dalok
előadása után még a szakállát is meg simogatták a Mikulásnak.
A legbátrabbak pedig még az ölébe is beültek a Jóságos Öreg−
nek. Képeink a Mikulás útjának legszebb pillanatait idézik.
További fotók megtekinthetőek és letölthetőek: Könyves K.
Művelődési Ház és Könyvtár − PC Sarok − Tarcal, Árpád út 1.
Fsz.: 1. alatt.

