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Tarcali Hírek
December − az Adományok Hava

Talán meglepően hangzik ez a cím. Először én is a ha−

gyományos Karácsony Havát írtam, de ezt írtam tavaly

is. Ekkor az asztal sarkán lévő újságban megláttam az

adományozásra buzdító hirdetést. Így aztán rögtön meg−

lett a cím. Miközben a háttérből Liszt Ferenc II. Magyar

Rapszódiájának dallamai csilingelnek és zúdulnak a fü−

lembe, a közelgő Karácsony adományai jutnak eszembe.

Mert adományozásra igencsak alkalmas volt ez az év.

Tavasszal az árvíz miatt szorultak embertársaink adomá−

nyainkra. Azután jött a példátlan vörös iszap katasztrófa.

Ez alkalommal is megmozdultak az emberek. De egyéb

kisebb−nagyobb adományokkal is segítettek a Tarcaliak,

akár rendezvényről, akár gyerekekről, vagy az időseb−

bekről, akár prózai dologról is volt szó. Így az év végén

ezért mindenkit, ha a terjedelmi korlátok miatt nem is

név szerint, de megilleti a Köszönet. És még egyszer a

Köszönet. Tudom, nagy öröm kapni, de legalább ilyen

az is, ha tudunk adni. Olvastam egy kedves történetet,

hogy mit hordunk a kezünkben, és azzal mit teszünk. A

lényeg, hogy lehet abban a kézben fényes arany, vagy

egy kopott húszas. De ha jó célra fordul ki a tenyerünk−

ből, megnyugvással válunk meg tőle. A Te kezedben mi

van? És hogyan használod? A legnagyobb adomány

mégis az, amit a Megváltó hoz az életünkbe. Vajon át−

érezzük−e ezt? Megérezzük−e ezt? Vagy a rohanásban

észre sem vesszük, hogy itt van, kopogtat? Megrendít,

amikor azt mondja valaki, „nem is szeretem a Kará−

csonyt”. Mi?? Hogy?? Melyik részét? A kereskedelmit?

Azért én sem vagyok oda! Attól néha nekem is herótom

van.  Vagy mert hideg van, és fázunk? Hát igen, sajnos

tél van. Ugye Önök szeretik a Karácsonyt! És nem a föl−

di adományaiért! Persze jó, ha van valami a fa alatt. És

ha nincs? Attól még Jézus itt van. Csak ki kell nyitnunk

szívünk zárt ajtaját. Mert a nyitott ajtón be tud jönni! És

ami az Ő kezében van, azt mind−mind odaadja. A kará−

csonyi ének, a gyertya lángja az adventi koszorún, a fe−

nyő illata a szobában − fontos kísérője az ünnepnek. Ha

nincsenek, akkor üres, és hideg napok vannak csak.

Egyik a másik után, lélek, szeretet, és remény nélkül. Pe−

dig van remény is, szeretet is, és lélek is. Csak keress!

Megtalálod, Testvérem!

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok Mindenkinek

Tarcalon:

Baracskai László

Polgármester

Az eljövendő Újesztendőt, bizalommal várva egy ír ál−

dással ajánlom kedves figyelmükbe.

Azt kívánom neked,
Hogy az Óév utolsó napját csendben érd meg.
S, hogy mindazt, ami abban nem kívánságaid 

szerint alakult,
a feledés mély tengerébe dobjad.

S, hogy csak azt tartsd meg, ami sikerült,
s amit ajándékba kaptál.

Így bizalommal telve
tekinthetsz a következő év elé.

Adjon az Úr neked egy nagy adag
szerencsét, és egy kevés borút is.

Az egyiket azért, hogy örvendezz neki,
a másikat pedig azért,

hogy a jótól megkülönböztesd.

Év végi üzenet
„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se

ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek,

olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni.

Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak

majd nektek is visszamérni.” 

Biblia,  Máté evangéliuma 7/1−3.

Tájékoztató a Képviselőtestületi 

ülésen történtekről
A 2010. november 24. napján megtartott ülésen a

Képviselőtestület beszámolót hallgatott meg a Tokaj−

hegyalja, Taktaköz, Hernád−völgye TDM Szervezet

munkájáról, és a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi−

szolgáltatási engedélyezési hatósági tevékenységről.

A képviselők módosították az Önkormányzat 2010.

évi költségvetéséről szóló rendeletet, és megvitatták

az adózás helyzetéről szóló beszámolót. A polgár−

mester tájékoztatta a megjelenteket a Borsodvíz Rt.

pályázatának megvalósításáról, melynek keretében

Tarcalon 4,5 km hosszan hálózati rekonstrukcióra ke−

rül sor az elkövetkező 2 évben. 

A 2010. december 2−án megtartott rendkívüli ülés ke−

retében az orvosi rendelő felújításának kivitelezésére

kiírt közbeszerzési pályázat került elbírálásra.  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Tájékoztató a Képviselőtestületi 

ülésen történtekről
(Folytatás az első oldalról) 

A napirend keretében Hrabovszki Gábor egyéni vál−

lalkozót hirdette ki nyertesként a testület. A kivitele−

zés, a szerződés megkötését követően december utol−

só napjaiban megkezdődik, s reményeink szerint

2011. nyarára befejeződik. Az ülésen a polgármester

tájékoztatta a képviselőket arról,  hogy a Klapka

György Általános Iskola informatikai eszközök be−

szerzésére nyert közel 10.000 e Ft−t. A beérkezett

ajánlatokat a testület megvizsgálta, és a legelőnyösebb

ajánlatot adó miskolci székhelyű SZINVANET Kft−t

bízta meg a beszerzéssel. 

A 2010. december 15−én megtartott ülésen a Képvise−

lőtestület az első napirend keretében felülvizsgálta a

2007−ben elfogadott közoktatási feladat−ellátási, intéz−

ményhálózat−működtetési és fejlesztési tervet. A Kép−

viselőtestület felkérte a Szociális, Oktatási, Kulturális

és Sportbizottságot, hogy vizsgálja meg a tanulói lét−

számcsökkenés okait, és erről 2011. febr. 28−ig tájé−

koztassa a testületet. A következő napirend keretében

a 2011. évi közüzemi díjak kerültek meghatározásra.

A Képviselőtestület a szolgáltatók díjjavaslatait elfo−

gadva − miután attól eltérni nem tudott −, az ivóvíz és

csatornadíjak esetében 3,5 %−os, míg a hulladékkeze−

lési közszolgáltatási díj esetében 2,8 %−os díjnöveke−

désről döntött. Ennek megfelelően a lakossági vízdíj

2011. január 1−től 424 Ft +  25 %ÁFA/m3−re változik,

illetve a hulladékkezelési közszolgáltatási díj a 120 l−

es edény egyszeri ürítése esetében  370 Ft + 25 %

ÁFA összegre módosul. 

Ezek után a Képviselőtestület újra alkotta a helyi

adókról szóló rendeletét, melyben lényegi változás a

jelenlegi szabályokhoz képest az, hogy 2011. január

1−től megszűnik a vállalkozók kommunális adója. Ezt

követően a 2011. évi költségvetési koncepciót, illetve

a 2010. évi I−III. negyedéves gazdálkodásról szóló tá−

jékoztatót tárgyalták meg a képviselők. Sajnálattal

kellett megállapítaniuk, hogy a rendelkezésre álló in−

formációk hiánya miatt a 2011. évi koncepció rendkí−

vül sok bizonytalanságot tartalmaz. Várhatóan a 2011.

évi költségvetés elfogadásáig ezeket sikerül tisztázni,

az I−III. negyedéves gazdálkodást pedig takarékosnak

és eredményesnek értékelte a Képviselőtestület. A kö−

vetkező napirend keretében a polgármester előterjesz−

tésében tájékoztatót hallgattak meg a képviselők a

2010. évben benyújtott pályázatokról, majd elfogad−

ták a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alap−

ját képező 2011. évi kiemelt célokat. Végezetül a Kép−

viselőtestület közbeszerzési eljárást ír ki a Fő u. 97. sz.

alatti Konyha és Étkezde felújítására és bővítésére.

(A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek a Könyv−
tár − PC Sarokban elektronikus formában megtekint−
hetőek.)                                                                  P.Á.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
2010. november hónapban: 

CSERNYEI JÓZSEF (1954.)

volt Tarcal Szabadság u. 38. sz. alatti lakos

elhunyt november 3−án,  

KRAFT MIKLÓS (1939.)

volt Tarcal Táncsics u. 24. sz. alatti lakos 

elhunyt november 12−én, 

LENGYEL ZOLTÁN (1947.)

volt Tarcal  Szabadság u. 19. sz. alatti lakos 

elhunyt november 28−án, 

Részvétünk!

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik

férjem, Kóder Béla temetésén megjelentek, sírjára virá−

got helyeztek, részvétüket nyilvánították, gyászunkban

együtt éreztek velünk.

Kóder Béláné és a gyászoló család.

Házasságkötés és gyermekszületés nem volt.

Hirdetések
Szalagfűrész − 2 db, háromfázisú, utánfutó − ráfutófékes,

fúró, köszörű − háromfázisú, gyalu, üllő, hordó, satu sa−

tupaddal, nagy satu, kompresszor; gyümölcsaszaló −

elektromos; kerékpár − régi típusú, tricikli, Trabant

motor, új Škoda bal első ajtó.

Érd.: 30/460−46−93, 47/380−209 este 20h−ig.

*

A nyíregyházi vasútállomásnál társasházi padlófűtéses 2

szobás lakás, esetleg tetőtérrel külön v. egyben rezsiért

tarcalinak kiadó.  Érdeklődni: 06−20/23−38−229

HIGH CARE STUDIO Szerencs, Zrinyi út 2.

Excluzív kozmetika − Arc−test és  

prevenciós kezelések szalonja

MEZOTERÁPIÁS arckezelés; OXIGÉN−

BÁR; Body WRAPPING 

(testtekercselés); GYÜMÖLCSSAVAS

HÁMLASZTÁS; TINI KEZELÉS  

HIDEGKÚTI ERIKA  

Bejelentkezés: +36/20−492−63−36

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves  Kálmán

Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út  57. Tel.: 47/580−008 Fő−
szerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László Mun−
katársak: Porkoláb Ágnes,  Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese

Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.

38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  2011. JANUÁR  19.

Tarcali  Hírek
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Köszönet Idősek Napja alkalmából
2010. november 27.−án megtartottuk a Szépkorúak

ünneplését az Általános Iskola tornatermében.

Lakásán köszöntöttük Tarcal legszebb korú hölgyét Majoros

Jánosnét, és a legszebb korú urat Kincses Lajost és adtuk át

részükre az Önkormányzat ajándékait.

A Művelődési Házban, pedig a jelenlévők közül a legszebb

korú hölgy Virgula Istvánné és az urak közül Szegedi Sándor

lett külön köszöntve Baracskai László polgármester úr által.

A 471 meghívott közül 150 Szépkorú jött el a rendezvényre.

A műsort az óvodások bájos szereplése, a Gold Dance Klub

látványos tánc bemutatója és a Miskolci Nemzeti Színházból

érkezett Keresztes László és Radnai Erika színművészek fer−

geteges hangulatot kiváltó operettek éneklése tette színeseb−

bé. A közönség minden esetben nagy tapssal jutalmazta a fel−

lépőket. A műsor végén a Télapó is bekopogott a ren−

dezvényünkre és csoki mikulást adott minden jelenlévőnek a

Képviselőtestület ajándékaként. Az ízletes vacsora elfo−

gyasztása után közös nótázás következett, végül aki bírta

szusszal táncra is perdült. Köszönetet mondok a rendezvény

nagy sikerét elősegítő csoportoknak és egyéneknek, úgy a

Méhecske óvodai csoportnak és vezetőjének, a Gold Dance

Klub vezetőjének Hunkó Emesének, valamint a táncokat

koreografáló Arany Istvánnak. Köszönetet mondok a ren−

dezvény megvalósulásának engedélyezéséért Baracskai

László Polgármester úrnak és dr. Kovács Zoltán Jegyző

úrnak.

Köszönet illeti a Támogatóinkat: 

Andrássy Gézánét, Hock Károlynét, Szilágyi Péter alpol−

gármester urat, Kissné Fási Nóra és Molnár Magdolna
képviselő asszonyokat, Butta László, Varga Lajos és Vinnai
Károly képviselő urakat, valamint a Királyudvart. Ők bor,

pálinka és a mikulás adományaikkal járultak hozzá ren−

dezvényünkhöz. Köszönet a Művelődési Ház vezetőjének

Kovácsné Drozda Arankának és fiainak Krisztiánnak és

Balázsnak valamint a Műv. Ház dolgozójának Ilosvainé

Piroskának segítőkész és odaadó munkájukért. Köszönöm a

Napközi konyha vezetőjének Hornyák Istvánnak és a

szakácsoknak a finom és ízletes vacsorát.

Köszönöm az Idősek Klubja dolgozóinak a szervező és

lebonyolító munkájukat. Köszönet a videósnak: Borz
Zsoltnak az események rögzítéséért.

Köszönet a Településőröknek a felügyeletért.

Szász Béláné

Intézményvezető

KI LESZ A TIZENÖTÖDIK?
Idén is meghirdetjük a TARCAL BORKIRÁLYNŐ −je cím

versenyt, mely  2011. január 22−én a    6 Puttonyos Borfa−

luban  kerül megrendezésre. A jelentkezőknek a szőlővel,

borral, gasztronómiával  és etikettel kapcsolatos elméleti és

gyakorlati tudásukról kell számot adniuk a szakértőkből ál−

ló zsűri előtt. Az első három helyezett pénzjutalomban ré−

szesül. A nyertes egy éven át képviselheti településünket a

rendezvényeken, valamint a 2011. évben megrendezésre

kerülő IV. Országos Borkirálynő Fesztivál versenyén. Vár−

juk legalább 16 éves  hölgyek jelentkezését, akik kedvet

éreznek e nemes és megtisztelő feladat ellátására.  

Jelentkezéseket 2011. január 10−ig várjuk a Könyves Kál−

mán Művelődési Házban, 3915 Tarcal, Rákóczi út 4. Tel.:

47/380−177; 580−008; 06−30/458−73−01; e−mail:

k0830@koznet.hu. A felkészülésben segítséget nyújtunk.

*

Bormustra, már másodszor
Tarcal Község Önkormányzata Vince− napi Bormustrára

várja a  jelentkezőket. A borversenyre fajtánként két palack

2010. évben készült újborral nevezhetnek a Tarcali Hegy−

község tagjai.. Jelentkezéseket 2011. január 15−ig várjuk a

6 Puttonyos Borfalu − szakmai szervezetek házában. 

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT VÁRJA

KEDVES VENDÉGEIT! 

3915 TARCAL, FŐ U. 55.  (Hegyközséggel szemben)

Új Nyitva tartás:

Hétfő:  08:00 − 14:00 Kedd:  11:00 − 17:00 Szerda:

11:00 − 17:00 Csütörtök:  11:00 − 17:00 Péntek:  08:00 −

12:00    13:00 − 17:00 Szombat:  08:00 − 13:00

Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!

Decemberi Akció: Dec.23.−án és dec.30.−án −10% ked−

vezmény jár minden árából! (Pl. férfi vágás így 621Ft., Női
rövid haj vágás+szárítás:1521Ft., hosszú: 1701Ft.,
szárítás,rakás rövid haj: 900 Ft., hosszú: 990 Ft.)

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: +36/20−473−90−52

Felső kép: Majoros Jánosné (92), alsó kép: 

Kincses Lajos (91)

FIGYELEM!
Anyagtórlódás miatt a sportrovat ezúttal

kimaradt lapunkból. Januári számunkban

olvashatják az FC Tarcal őszi értékelését!



4                                           Tarcali Hírek 
Mandalák közelről

Könyves Kálmán Művelődési ház és Könyvtár és a Harmónia

Teaház Klub szervezésében „MIRŐL MESÉLNEK A

MANDALÁK?” − kalandozás a mandalák világában és önma−

gunkban címmel előadást hallgathattak meg az érdeklődők.

Megtudhatták a mandalák történetét,  bepillantást nyerhettek a

mandalák jelentésvilágába, színvilágába. Előadó és beszélgető társ:

Lipcseiné dr. Tornai Csomor Klára nyugalmazott belgyógyász

főorvos volt.

A 6 Puttonyos Borfalu konferenciatermében lezajlott eseményen az

előadást követően sok−sok kérdés hangzott el a közönség soraiból.

Lupsáné L. Gál Mária által készített mandalákat is megcsodálhat−

ták az érdeklődők. 

Képzőművészeti kiállítás
Advent első vasárnapján, november 28−án Nagy

Zsolt festőművész, tanár, előadóművész fest−

ményeiből nyílt kiállítás a 6 Puttonyos Borfalu

kiállító termében. Baracskai László pol−

gármester úr ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a

nagyrészt természetről készült nyolcvanegy

alkotást. Kitért a sokféle technika használatára

is. Bejó Zsanett furulya muzsikája köszöntötte

az alkotót és a megjelenteket. A tárlat december

22−ig várja a látogatókat.  

Adventi gyertyagyújtás
Tarcal község Önkormányzata egy hatalmas adventi koszorút

állíttatott fel a település új piacterén. Hagyományainkhoz

híven vasárnap délutánonként egy−egy újabb gyertya került

meggyújtásra. Drozda Aranka a művelődési ház vezetője az

egyes gyertyák jelentését osztotta meg a hallgatósággal. Ezt

követően Baracskai László polgármester úr adventi gondo−

latait mondta el. Az első gyertyát polgármester úr, a másodikat

Szilágyi Péter alpolgármester úr, a harmadikat Vinnai Károly

képviselő úr lobbantotta lángra. Képünk az első

gyertyagyújtáskor készült.

Bekopogott a Mikulás
Az idén is meglátogatta a Mikulás bácsi a

legjobb gyermekeket településünkön.

Finomságokkal teli zsákjával betért szinte min−

denüvé. Az általános iskolások énekszóval, vers−

sel fogadták. Az ajándékok átadása után számta−

lan rajzzal lepték meg a várva várt vendéget a

lurkók. Jövőre újra betér minden gyermekhez, ha

megérdemlik.

Fotó és szöveg: K. D. A.
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LTJ Jótékonysági Bál

Nov. 20 −án megrendeztük a második jótékonysági

bálunkat. Akik ott voltak jól érezték magukat, a zene−

kar új volt, első alkalommal játszott itt Tarcalon,

mindannyiunk megelégedésére. Szeretnék köszönetet

mondani a felajánlásokért azoknak a magánszemé−

lyeknek, vállalkozóknak, és cégeknek, akik a nehéz

gazdasági viszonyok ellenére nem zárkóztak el a tá−

mogatástól. Ugyancsak megköszönöm azoknak a szü−

lőknek a munkáját, akik fáradságot nem kímélve szer−

vezték a bált, és segítségemre voltak a rendezvény le−

bonyolításában.

Lovasné Tóth Judit    

Csoportvezető
A BÁL TÁMOGATÓI:

Andrássy Antónia, Andrássy György és felesége,

Andrássy Hotel, Tarcal, Andrássy Szentkereszt KFT.

Tarcal, Áts Károly  Royal Zrt. Mád, Bártfainé Varga

Györgyi, Bodnár László, Rakamaz, Borostyán Pincé−

szet, Tokaj, Borz Zsolt, Bölömi János, Rakamaz, Bra−

un József  Tokaj, Csacsa Gumiház, Tarcal, Csernyei

József, Csoma István, Dorogi Testvérek Pincészete,

Tarcal,  Dorogi Zsuzsa, Family Frost, Fekete László,

Doboz 8 Bt., Fiáné Alexovics Valériam, Gacsal

Istvánné, Gazdag Ferenc, Gizella Pincészet, Tokaj,

Gógh József, Tokaj, Gólyafészek Étterem, Tokaj,

Gyermekgyógyászat, Tokaj, Halászné Kovács Mária

és családja, Zöldség és Gyümölcs Bolt Tarcal, Hériné

Nemcsik Márta és Ifj. Héri Gábor 100−os Bolt, Raka−

maz, Hornyik Tibor, Hunkó Sándorné, Feketemacska

Italbolt, Tarcal, Id. Andrássy György és felesége, Já−

szai Autó−Net, Tokaj, Kádas Jánosné, Italbolt, Király−

udvar Kft., Tarcal, Kisgaras Söröző, Cigánd, Kisvár−

dai és Posta Kft. Harmónia Ajándék, Komlóssyné Tú−

rós Erzsébet, Kóródi László, Borászati Szakbolt, Tar−

cal, Kovács  Attila és családja, Kovács Attila, Lel−

kész, Tarcal,  Kovács Kálmán Pincészete, Tarcal, Ko−

vács Krisztián, Laura Ruha, Cipő Üzlet, Tímár,  Lip−

tai István, Tokaj, Liszkai Sándorné, Mándoki család,

Marcinkó Ferenc, Tokaj Kereskedőház, Matyisák

Vízkeleti Pincészet, Tarcal, Melegné Liszkai Katalin,

Mészáros Lajos és családja, Molnár Csabáné, Molnár

Magdolna, Dr. Muha Miklós, Sárospatak, Nyesti

György, Tokaj, Oláh József Cigánd, Orosz András,

Páll Pince, Tarcal, Pataky Borporta, Tarcal, Pelles

Miklós, Perge Géza, Petróczi Istvánné, Petromán Ist−

ván és családja, Polgármesteri Hivatal, Tarcal, Posta

Lajos, Réti Józsefné, Virágbolt, Tarcal, Sárosi Gábor,

Húsbolt, Tarcal, Sárossiné  Hudák  Mária, Női Fodrá−

szat, Tarcal, Sárossy János, Férfi Fodrászat, Tarcal,

Szabó Balázs, Szabó József, Szalánczi Zsuzsanna,

Fodrászat, Tarcal, Szilágyi Péter és családja, Szűcs

Nikolett, Takács Andrásné, Virágbolt, Tarcal, Tapody

Németh Sándor, Tokaj Hétszőlő Zrt., Tokaj Print Kft.,

Tóth Ella, Miskolc, Varga Lajos, Vargáné Radványi

Erika, Vaskó Panzió, Tokaj, Vinnai Károly és neje,

Tomkovics István Szita Nyomdaipari KFT, Kissné

Fási Nóra, Csatlós Bianka.

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP

1.1.2.− decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért
Az Észak−magyarországi régió különösen kedvezőtlen helyzetben

van a foglalkoztatás területén, melyet súlyosbít a kialakult gazdasági

válság. Ezt a tényt támasztja alá azok a 2009. szeptemberi statiszti−

kai számadatok, melyek szerint a régióban a regisztrált álláskeresők

száma 107.511 fő volt, melyből a tartósan munkanélküliek száma

(legalább 1 éve regisztrált álláskereső) 32.863 fő, a 25 év alatti pá−

lyakezdő fiatalok 19.826 fő, az 50 évesnél idősebb álláskeresők

17.691 fő, az alacsony iskolai végzettségűek 46.270 fő.  Régiónkban

az álláskeresők hátrányos helyzetét tovább súlyosbítja az aluliskolá−

zottság és az esetlegesen fennálló mentális és szociális problémák

mellett a térségben tapasztalható létszámleépítések növekvő tenden−

ciája, illetve a bejelentett álláshelyek számának csökkenése is. 2009−

ben 64 munkáltató 3866 álláshely megszűnését jelentette be. A

TÁMOP 1.1.2 program ezen a helyzeten kíván javítani és megoldást

találni a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. Az Európai Unió

Európai Szociális Alapjából finanszírozott Új Magyarország Nemze−

ti Fejlesztési Terv részét képző program célja a hátrányos helyzetű

álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex,

személyre szabott, a helyi munkaerő−piaci lehetőségekhez és igé−

nyekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A program

végrehajtói a helyi munkaügyi központok.  A program egy célirá−

nyos program, amely meghatározott tulajdonságokkal rendelkező

ügyfelekre terjed ki. A program komplexen foglalja magába a mun−

kaügyi központokon igénybe vehető támogatásokat és szolgáltatáso−

kat. Az egyéni tervek során az elhelyezkedést az ilyen komplex prog−

ramtervek próbálják elősegíteni, amelyben képzés, elhelyezkedést

elősegítő bér jellegű támogatások és humánszolgáltatások szerepel−

hetnek. A program első szakaszában, amely a 2008−2009 évet öleli

fel, az Észak−magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Tokaji

Kirendeltségének szervezésében 7 képzés valósult meg. A képzése−

ken 87 fő szerzett sikeresen szakképesítést, amelyből 51 fő helyezke−

dett el támogatással, vagy a nélkül. A programban részt vevők igény−

be vehettek különböző tanácsadásokat (munkatanácsadást, pályata−

nácsadást, pszichológiai tanácsadást, álláskeresési tanácsadást), elhe−

lyezkedésüket mentor és tanácsadó segítette.

2009. 07. 01.−től indult a program második szakasza, melyben a

programelemek változatlanok, viszont a program ebben a szakaszban

egy új célcsoporttal bővült, első sorban a válságkezelés részeként. A

programba 2008.09.01. után munkaviszonyukat vesztett álláskeresők

nagy számban vonhatóak be képzésbe, valamint támogatással törté−

nő elhelyezésre. Jelenleg a második szakaszban 63 bevont ügyfelünk

közül 49 fő elhelyezése történt meg támogatással, valamint 36 fő be−

vonása képzésbe. A TÁMOP 1.1.2. második szakasza előre látható−

lag 2011 május hónapig tart.

A program következő, az−az harmadik szakasza jelenleg tervezés

alatt áll, amely várhatóan ismételten bővíti a támogathatók létszámát.

A tervek szerint a programszakaszok 2013 évig valósulnak meg.

A programmal kapcsolatos információk elérhetőek a www.afsz.hu

oldalon, valamint érdeklődni lehet az ÉMRMK Tokaji Kirendeltsé−

gén a 3910 Tokaj, Bajcsy−Zs. u. 16. sz. alatt.

A szakmai zsűri január 22−én délelőtt értékeli az újborokat.
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Bár az iskolai időszámítás a naptári

év kereteit átlépi, december környé−

kén mégis készítünk egy kis szám−

vetést.

Hogyan telt a 2010−es év, milyen

eredményeink születtek?

A 2009−2010−es tanévet 272 tanuló−

val zártuk, sajnos elsősorban a szü−

letésszám csökkenése miatt szep−

temberben 248 tanulóval indultunk.

Tanítványainknak igyekeztünk a ta−

nítási órákon átadni mindazt az is−

meretanyagot, amellyel érvényesül−

hetnek továbbtanulásuk során.

Hogy milyen sikerrel történt mind−

ez, álljon itt a novemberi−decembe−

ri eredménylista:

Műveltségi verseny Bodrog−

keresztúrban − két csapattal indul−

tunk, 1. és 5. helyezést értek el  a

gyerekek. Az élen végeztek a 8. a

versenyzői, de dicséret illeti a 7.

osztályosokat is.

A Tokaji Ferenc Gimnázium ha−

gyományos tanulmányi versenyein

december elején arattak a tarcali di−

ákok.

Az idegen nyelvi szép kiejtési ver−

senyen maguk mögé utasították a

környék iskoláinak versenyzőit. A

8. osztályos angolosok az első öt

helyet nem engedték át senkinek,

igaz ugyan, hogy a megosztott első

helyen hozzájuk került egy szeren−

csi két tannyelvű osztályban tanuló

kislány. A németesek is elhozták az

első helyet, az énekversenyen kü−

löndíjat kaptak tanulóink.

Valószínű, hogy a számítástechnika

verseny prezentáció készítése is re−

mekül sikerült, hiszen személyesen

jönnek átadni a nyertesek ajándéka−

it. Hogy kiknek, még titok a cikk

írása pillanatában.

Idén novemberben kiskörzeti sport−

versenyen vettünk részt

Megyaszón. Négy iskola mérette

meg magát (Szerencs, Megyaszó,

Tiszalúc, Tarcal). Eredményeink:

Játékos sportvetélkedő 3. helyezett,

5−6 foci: 1. helyezett, 7−8. foci: 2.

helyezett. Szép volt fiúk, lányok!

E néhány eredmény is azt mutatja,

hogy mennyi tehetséges gyerek van

Tarcalon.

Ezért nem véletlen, hogy a 2010.

november 22−én megalakult Tokaj

és Térsége Tehetségsegítő Tanács

alapító tagjai között szerepel a raka−

mazi, a gávavencsellői,  a tokaji ál−

talános iskola és a Tokaji Ferenc

Gimnázium mellett a tarcali Klapka

György Általános Iskola. A jövőben

szeretnénk tehetségponttá válni,

hogy tanulóinknak még több lehető−

séget biztosíthassunk a tehetség−

gondozás segítségével.

Kedves Szülők! Gratulálunk gyer−

mekeikhez, örülünk, hogy ilyen si−

keres tanítványaink vannak. A ver−

senysorozat folytatódik, bízunk

benne, hogy hagyományainkhoz hí−

ven további szép sikereket fogunk

elkönyvelni.

A folyamatban lévő TÁMOP 3.1.4.

és TÁMOP 3.3.2. pályázatok segít−

ségével maradandó élményekhez

juttattuk tanítványainkat:

− Májusban minden osztály kirándu−

lásának útiköltségét pályázati for−

rásból fedeztük.

− Bízunk benne, hogy emlékezetes

marad  az "Ott alvós gyermeknap"

Simán, valamint  szeptemberben a

3., 4., 5.−esek számára szervezett

Erdei iskola szintén a simai tábor−

ban. 

− Júniusban a jeles és kitűnő tanuló−

ink jutalomutazáson vehettek részt

/Siófok/.

− A Miskolci Nemzeti Színházban

Laborfalvi bérletet vásároltunk, ed−

dig két remek előadást nézhettek

meg a gyerekek.

− Nagy hírű kiállításokra jutottak el,

tavaly a Tutanhamon kincseit cso−

dálhatták meg, az idén pedig a

Ramszesz−ásatás hangulatába pil−

lanthattak be Budapesten.

Délutáni szabadidős programkíná−

latunk is gazdag. Matematika, szín−

játszó, sakk, informatika szakköre−

ink igényes időtöltést biztosítanak,

a különféle sportfoglalkozások

gyermekeink egészséges fejlődését

szolgálják.

Igyekszünk kihasználni minden tá−

mogatási lehetőséget, hogy a gyer−

mekek számára a hiányzó taneszkö−

zöket, felszereléseket pótoljuk. 

Közel kétszáz tanuló jutott ingyen

tankönyvhöz, igénybe vesszük az

ingyenes tanulói étkezéseket, kü−

lönféle forrásokból pótoljuk a ceru−

zákat, füzeteket, elszakadt papucso−

kat, tornacipőket. Természetesen

csak addig tehetjük mindezt, amíg a

rendelkezésünkre álló keretek ezt

engedik.

A Klapka György Általános Isko−

la tantestülete és tanulói nevében

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet kívánunk!

„Karácsony ünnepén
az a kívánságom,

legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”

Hírek, események az iskolából

Eladó
1 db 5 részes világos színű szek−

rénysor, 1 db világos színű étkező

asztal, 4 db világos színű párná−

zott szék,  1 db ágyneműtartó,  2

db fotel, 1 db világos színű do−

hányzó asztal, 2 db kétszemélyes

kanapé, 1 db gyermekheverő, 1 db

műbőr garnitúra /2 fotel, 1 kana−

pé, asztal/, 2 db műbőr fotel, 1 db

konyhabútor, / régi típusú: szek−

rény, asztal, 2 hokedli/, 1 db szí−

nes tv, 1 db hűtőszekrény, 1 db 6

fiókos fagyasztószekrény, 1 db

2x3m középszőnyeg.

Érdeklődni: 

+36−47/380−312 vagy 

+36−20/265−97−20
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Január 1.: Újév napja. Szokás volt újévi jókívánsá−

gokat mondani házról−házra járva, amiért a háziak

almával, 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 cselek−

szik, az egész évben ismétlődni fog. Aki újévkor

korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész

évben friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként húzott

vizet a kútból, az szerencsét hozó "aranyvizet"

merített, amiből a családtagokat is megitatták.

Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján.

Ugyanakkor sokféle tiltás is létezett.

A béke világnapja.
Január 6.: Vízkereszt napja, a karácsonyi ünnepkör

zárónapja, ezután veszi kezdetét a farsangi időszak.

Háromkirályok napjának is nevezik, és a karácsonyfát

is ezen a napon bontjuk le. 

A 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.

Farsang a tavaszvárás pogány kori, igen változatos

képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos

mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem−iszom

és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás

időszaka.  A telet általában szalmabáb személyesítette

meg, de lehetett csúf öregasszonyt ábrázoló rongy−

bábu is. Ezeket aztán általában elégették, vagy

betemették a hóba.

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 szőlőter−

mesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgy−

nevezett „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 tarto−

zott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a

szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A

levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és

hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan.

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.

JANUÁRI ÜNNEPEINK
Programok, rendezvények − 2011. január
Január 10. hétfő 17 óra „Mi a véleménye?” beszéljünk

a jövőnkről.

Helye: 6 Puttonyos Borfalu 

Január 21. 16 óra  A Magyar Kultúra Napja −kiállítás

megnyitó és műsoros est 

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

Január 22. 10 óra Vince napi Újbor −mustra

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

Január 22. 14 óra Borkirálynő választás − Elméleti és

gyakorlati verseny Tarcal Borkirálynője címért.

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

Január 27. 9 −16 óráig Véradás

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

*
„Mi a véleménye?” beszéljünk a jövőnkről

Kedves tarcali lakosok! Együtt gondolkodásra biztatom

Önöket. Január 10−én este 17 órára szeretettel hívom és

várom mindannyiukat egy kötetlen beszélgetésre,

együttgondolkodásra. Ha úgy érzi van véleménye, ötlete,

gondolata településünkkel, jövőnkkel kapcsolatban,

jöjjön el és ossza meg velünk azt. Csak mi magunk tudjuk

problémáinkat megoldani, vagy feloldani. Csak mi

közösen tudunk egy jobb jövőt megalapozni gyer−

mekeink számára. Itt az idő, hogy belevágjunk. Senki

helyettünk nem fog cselekedni!  Január 10−én hétfőn este

szeretettel várom Önöket a Borfaluban.

Kis dolgokból lesznek nagy csodák!                                

Drozda Aranka

SZENT KARÁCSONY

Szent Karácsony éjjelen.
Kis Jézuska született.

Betlehemnek városában,
Istállónak jászolában.

Megszületett a megváltó
Bűneinkből szabadító.

Gyermeknek és idősnek,
Gazdagnak és szegénynek

Elhozta a Kegyelmet,
Elhozta a szeretetet,

Betlehemi csillagok fénye,
Ragyogjon be minden szívbe,
Mert meghozta a kegyelmet,
A földön minden embernek.

Szent Karácsony éjjelén,
Csoda várás idején.

Zúgó harangok szava,
A fenyőfa illata,

Téged dicsér minden ember,
Istennek Szent Fia.

Rambács Istvánné
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Töltse velünk az év 

utolsó napját 

időutazással!

GOLD DANCE 

SZILVESZTER
Szilveszteri Retro−party

A TARCALI 6 PUTTONYOS 
BORFALUBAN!

2010. december 31−én 19,00 órától

Kínálatunk:
Óévbúcsúztató zenés műsor 

retrostílusban!
Minőségi zeneszolgáltatás 

fényeffektusokkal!
70−es, 80−as, 90−es évek 

legnagyobb slágerei!
Karaoke−party!

Finom vacsora, éjféli falatozás, közös 
pezsgőbontás

Tánc, vidámság, buli, tombola!
Belépődíj:

Felnőtteknek: 4000 Ft

18 év alatti  fiataloknak: 2000 Ft

Érdeklődni: +36/30−403−18−27

Jelentkezési határidő: december 28. 

JEGYEK KAPHATÓK:

Szilágyi Judit

(Magazin Üzlet)

Sárossiné Hudák

Mária (Fodrászat)

Hunkó Emese

(Általános Iskola)

 

Kedves Tarcali Lakosok!
Mint minden évben, most is beszámolunk arról, hogy mi történt a

Tarcali Katolikus Egyház háza táján. Az egyház fontosabb történései

Hamvazószerdán (február 14.) kezdődtek, ugyanis ekkorra készültek el

a Rolek Gábor szerencsi festőművész által festett stációképek. A képek

ezen a napon felkerültek a templom falaira, melyek a Szentmise

keretein belül fel lettek szentelve. A képsorozat 14 darabból áll, mely−

ből 12 db−ot külön−külön egy−egy hűséges templomba járó helyi lakos

által adományozott pénzből és 2 db a többi hívő pénzadományaiból lett

megvásárolva. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a

nagylelkű adományt.  A templomot nem csak belülről, hanem kívülről

is tovább szépítettük. A Monoki udvar felől térburkolóval kirakott járda

és parkoló lett kiépítve, mely a templom főbejáratáig vezet. A

parkolóban 6 személyautó parkolására van lehetőség, így az idősebb és

mozgáskorlátozott templomba járók is könnyebben látogathatják a mi−

séket és egyéb egyházi eseményeket, rendezvényeket. A térburkoló

anyag− és munkabére részben a hívek által befizetett 1 % adóból lett

finanszírozva. 1945−re senki sem emlékszik vissza szívesen.

Igazságtalan és embertelen bűnöket követtek el az emberek egymás

ellen. 1945 tavaszán Tarcalról és a környező településekről is hurcoltak

el embereket Málenkij robotra. Páll János tarcali lakos úgy döntött,

hogy emlékművet állít szőlőjében az elhurcoltak tiszteletére. Az emlék−

mű szinte egyedülálló abban, hogy a Mária szobor alatt egy fémkap−

szula van, melyben minden elhurcolt neve szerepel. 2010. szeptember

25−én Szentmise keretein belül szentelték fel az emlékművet. 

Azt mindig is tudtuk, hogy a tarcali Katolikus templom több száz éves

épület. Sok mindenen keresztülment, törökpusztítás, tatárjárás stb. Azt

viszont nem mertük volna gondolni, hogy antik darabok is előkerülhet−

nek még a sok pusztítás után. Pedig így történt. Visszakerült az egyház

birtokába egy Áldozókehely és egy Oltári Szentség, melyeket az eladott

Rózsafűzérek árából azonnal restauráltattunk. Azonban nem csak az

antik dolgokat kell és kötelességünk becsben tartani, hanem azokat a

dolgokat is, melyeknek eszmei értékük van. Szeretnénk megköszönni

mindenkinek a közreműködését, aki részt vett valamilyen formában

(anyagköltség, munka) a Főút mellett, a községben, a temetőn és más

egyéb helyeken elhelyezett keresztek gondozásában, rendben

tartásában, tatarozásában.

Közeledik  a karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születés−

napja. Erre az ünnepre az adományozók jóvoltából sok minden

megújul. Elsősorban a Betlehem, mely szép nagy figurákkal és új istál−

lóval várja az Ünnepi misére látogatókat. Mivel kanonok úr eddig egy

XVIII. századi kazulában tartotta Karácsonyi és Húsvéti miséit, ezen az

ünnepi misén ez is új lesz. Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek a

nagy összegű adományokat.

Egyéb híreink: Minden évben egyre kevesebben gondolják úgy, hogy

Isten színe előtt is örök hűséget fogadjanak egymásnak az emberek, így

az éven egy esküvű köttetett a templom falai között. Kereszteléshez

négy gyermeket hoztak el a szülei, és tizenkét halottól vettünk végső

búcsút.

Ünnepi szentmisék: December 24. péntek: 20 óra; december 25.
szombat − december 26. vasárnap 11.30 óra

Engedjék meg, hogy soraimat egy idézettel zárjam, ezzel kívánva

mindenkinek Áldott, Békés karácsonyt!

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, 
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután! 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 

békés karácsonyt mindenkinek!”
Sallainé Ádám Erzsébet

templomgondnok

A Tarcali Hírek 

minden kedves

Olvasójának
Kellemes Ünnepeket és 

eredmények−

ben gazdag 

Boldog 

Új Évet 

kívánunk!


