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A HÓNAP ÜZENETE:
„Mindig legyél tisztességes! Ez majd sok embernek

örömet okoz, a többi pedig megdöbben.”
Mark Twain

Tarcali Hírek
Novemberi merengés

Szokatlan enyhe őszutót hozott Szent Márton hava. So−

kunknak jó, mert a fűtésszámlánk kisebb a megszokott−

nál. Azoknak is jó, akik földjeiken az elmaradt őszi mun−

kákat be tudták pótolni. No, és persze mindnyájunk nap−

jait vidámabbá tette a sok napsütés. 

A természet örök rendje szerint azonban jön a tél! Ami

mindig is próbára tesz bennünket. Persze mi emberek rég−

óta tudjuk, mit kell tennünk „tél tábornok” ellen, hiszen itt

élünk ezen a négy évszakot váltó égövön. Megtanultuk a

leckét.  De hiába a megszerzett tudás, ha akarva−akaratla−

nul felejtjük, vagy elhagyjuk teendőinket. Kapjunk észbe,

még nem késő!

Mire az újság megjelenik, itt van Advent, és van négy he−

tünk a felkészülésre. Bensőnkben a legfontosabb. Külső−

leg kinek−kinek ízlése szerint szerényen, finoman, vagy

harsányabban, a világnak megfelelés kényszerében. A vá−

lasztást Önökre bízom, mivel nyernek többet. A Megvál−

tó születésénél van−e nagyobb nyeremény számunkra? Őt

várjuk áhítattal, és Karácsony napján jóleső érzéssel jö−

vünk ki a templomból, újra átéltük a csodát − de jó ne−

künk! 

Pedig Ő minden nap itt van velünk, bennünk. Mégis sok−

szor nem vesszük, vagy nem akarjuk észrevenni. Miért?

Jól tudjuk miért, és ezért mindig hárítunk, elodázunk,

mentséget találunk, a lelkiismeretünket altatjuk. Félünk!

De pont Őtőle? Hát ezért vagyunk mi furcsák, emberek!

Furcsa az az ember is, aki nem átallotta megdézsmálni a

közterületre kiültetett árvácskákat! Kezdtem örülni, hogy

az elmúlt két évben ilyen eset nem fordult elő. Mondtam

is a kollégáimnak, milyen jó, hogy az emberek örülnek a

szépnek, és nem nyúlnak hozzá.

Na puff, neki! Novemberben már háromszor is hiányzott

valakinek a pénztárcájából, mert megvenni nem tudta.

Csak ellopni!

Tarcaliként emiatt őhelyette is kicsit szégyellem magam! 

Tudom, a világ dolgai nem a legjobb mederben folynak.

Sok−sok nehézség, baj tornyosul az utunkba. Ezért ma

nem könnyű az „úton” járni. Pedig az út egyfajta bizton−

ság is. Róla letérve, könnyen elveszhetünk, eltévedhe−

tünk, elbukhatunk. Nézzünk a lábunk elé, hosszú távon

megéri!

Imádságos, gondolkodó, gondoskodó Adventet kívánok

Kedves Mindnyájuknak.

Baracskai László 

polgármester  

Felhívás! Kedves Tarcali Lakosok!
December 18−án a TARCALI TERMELŐK

KARÁCSONYI VÁSÁRÁBA várjuk a jelentkezőket,

árusokat. Ezen a szombaton, 13 órától az esti órákig

nyitva, és szabad a Piac. Őstermelők, magánszemé−

lyek, társaságok (kicsik, és nagyok) hozhatják saját

termékeiket. Legyen az méz, bor, pálinka, füstölt áru,

sütemény, dió, bab, mák, befőtt, lekvár, vagy  játék,

díszek bármilyen anyagból készítve. Lesz Bolhapiac

is, ahol a megunt játékok, könyvek, egyéb dolgok

cserélhetnek gazdát. Jelentkezni lehet december 10−én

(péntek) délig, a Könyvtárban.

Baracskai László 

polgármester

Tájékoztató
a Képviselőtestületi ülésen történtekről

A 2010. november 04. napján megtartott rendkívüli

ülés napirendjén szerepelt  az orvosi rendelő kivitele−

zésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása, de miután

egyik ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani,

emiatt a Képviselőtestület az elbírálást elhalasztotta.

Rendeletet alkottak a képviselők a BURSA HUN−

GARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről, mely−

nek keretében a feltételrendszernek megfelelő, szociá−

lisan rászorult diákok tanulmányainak elvégzését segí−

tik. Az ülésen döntöttek még az LTJ Modern Tánccso−

port jótékonysági báljának támogatásáról.

A 2010. november 11−én megtartott ülésen a Képvise−

lőtestület megvizsgálta a hiánypótlásra felhívott aján−

lattevő dokumentumait, amelyek hiányosak voltak,

ezért ajánlatát érvénytelennek nyilvánította. A másik

két érvényes ajánlattevő ajánlata sajnálatos módon je−

lentősen meghaladta az Önkormányzat rendelkezésére

álló pénzügyi keretet, ezért a Képviselőtestület kény−

telen volt eredménytelennek nyilvánítani az eljárást,

egyidejűleg új kiírás elfogadásáról döntött. Ezt köve−

tően a képviselők megvitatták, és elfogadták az Ön−

kormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét. 

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek a 6 Putto−

nyos Borfaluban elektronikus formában megtekinthe−

tőek.                                                             P.Á.
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Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár  

PROGRAMOK − RENDEZVÉNYEK

November 28. 17 óra Adventi gyertyagyújtás 

November 28. 15 óra Nagy Zsolt festőművész kiál−

lításmegnyitója

Helye: 6 Puttonyos Borfalu kiállítóterme

December 5. 17 óra Adventi gyertyagyújtás 

December 5. 16 óra  MIKULÁS szolgálat (lásd hirde−

tés)

December 6. 17 óra MIKULÁS szolgálat

December 10. (péntek) 17 óra Előadás a mandalákról − 

Előadó: Lipcseiné Dr. Tornai Csomor Klára ny. belgyó−

gyász főorvos

Helye: 6 Puttonyos Borfalu

December 12. 17 óra Adventi gyertyagyújtás 

December 18. 13 óra KARÁCSONYI VÁSÁR a

Piactéren

December 19. 17 óra Adventi gyertyagyújtás 

December 19. 16 óra Adventi koncert − Animus

Csengettyű Együttes koncertje 

Helye. református templom

December 20. 16 óra MINDENKI KARÁCSONYA −

ünnepség és karácsonyi vásár 

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

December 21. 13 óra Karácsonyi játszóház 

− ajándékok, meglepetések  

− ablak és ajtó díszek készítése

Helye: Könyvtár − Árpád út 1.

Programjainkról részletesebb információ plakátokon,

szórólapokon olvasható; vagy a 47/ 580−008−as, v.

30/458−73−01−es telefonon érdeklődhetnek.     

Kné Drozda Aranka

intézményvezető

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS 

2010. október hónapban született:

SZABÓ PETRA 2010. 10. 14.

Szülei: Tóth Györgyi,  Szabó György
Gratulálunk!

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

HALÁLOZÁS
2010. október hónapban: 

−  Szaniszló Lajos ( sz: 1921.) 

volt Tarcal Petőfi u. 1. sz. alatti lakos

elhunyt október 5−én, 

− Harcosi Ferencné (sz: Bódor Zsuzsanna, 1922.)

volt Tarcal Fő u. 154.  sz. alatti lakos elhunyt 

október 7−én, 

− Rudi László (sz: 1945.)

volt Tarcal  Füzes u. 13.   sz. alatti lakos elhunyt

október 26−án, 

− Kóder Béla (sz: 1937.) 

volt Tarcal Fő u. 21. sz. alatti lakos elhunyt 

október 27−én, 

− Zsíros Lajosné (sz: Németi Jolán 1929.)

volt Tarcal Nagy B. u. 42. sz. alatti lakos elhunyt

október 28−án, 

− Kosárkó Dánielné (sz: Rácz Mária 1936.)

volt Tarcal Zrínyi u. 5. sz. alatti lakos elhunyt

október 30−án, 

− Klavács Jánosné (sz: Tóth Margit, 1934.)

volt Tarcal Szabadság u. 34. sz. alatti lakos elhunyt

október 30−án, 

− Székelyföldi Józsefné (sz: Pásztor

Erzsébet 1921.)  volt Tarcal Móricz Zs. u. 12/1. sz.

alatti lakos elhunyt október 31−én. 

Részvétünk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
2010. október hónapban: 

− Makula József és Csáti Katalin tarcali  lakosok

október 16−án,

− Hegedűs János és Váradi Eszter budapesti lakosok

október 23−án, 

esküdtek egymásnak örök hűséget. 

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik Rudi László temetésén megjelentek, fájdal−

munkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút

helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Zsíros

Lajosné temetésén részt vettek, fájdalmunkat eny−

híteni igyekeztek.

A gyászoló család

LENGYEL TEMETKEZÉS
Tarcal, Fő út 35.

Ügyelet: ÉJJEL−NAPPAL

Tel.: 20/532−8532, 47/372−036
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Közeledik Szent Karácsony Ünnepe, melyet megelőz

mintegy lélekben ráhangolódásként az Adventi

időszak. Advent, azaz várakozás, arra az eseményre,

mikor a mindeneket Teremtő Hatalmas Isten bűnbo−

csátó szeretete jeléül elküldte 2000 évvel ezelőtt erre a

földre emberi testben Szent Fiát Jézus Krisztust, hogy

megváltsa a bűnös emberiséget az örök kárhozattól.

Evangélium azaz örömhír, az előbb leírt várakozás

beteljesüléséről. Evangelizáció, az örömhír tovább−

adása.

Gyülekezetünk már hagyományként az Adventi

időben tartja evangelizációs alkalmait, amely az idén

december 7−től 11−ig, keddtől szombatig a

következőképpen alakul: keddtől péntekig minden nap

délután 17 órától a Tolnai Dali János református

gyülekezeti házban evangelizál nagytiszteletű Zila

Péter a Budapest Nagyvárad−téri református

gyülekezet vezető lelkipásztora. A hét címe: A leg−

nagyobb ajándékra várva. Szombaton „csendes nap”

délután 15 órától a tarcali „6 Puttonyos Borfalu”−ban,

ahol Zila Péter nagytiszteletű úr igeszolgálatát

követően kerül sor meghívott vendégünk, dr. Pálhegyi

Ferenc a Bibliai Házassággondozó Szolgálat alapítójá−

nak és vezetőjének házasságról, családról szóló

előadására a „Házasság=elköteleződés a hűségre”

címmel. Majd a Jerebák testvérek Istent dicsőítő

énekei zárják a hetet.

Lehetőség nyílik kérdések feltevésére, kötetlen beszél−

getésre. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkal−

makra fiatalokat, középkorúakat, időseket, egyedülál−

lókat, családokat, házaspárokat, jegyespárokat.

Kedves olvasó! Az Úr Jézus személyesen téged hív!

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok

és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok

nektek.” Máté 11;28.

Petromán házaspár

A Református Egyház ünnepi alkalmai:

November 28. 10:00 Adventi, zenés istentisztelet −

Közreműködik: Szerencsi Pedagógus Kórus − refor−

mátus templom

December 7−10. 17:00 Evangelizációs hét −

gyülekezeti ház

Dec. 11. 15:00 Csendes nap − "6 Puttonyos Borfalu"

Dec. 19. 16:00 Animus Csengettyű Együttes koncert −

református templom

Dec. 24. 18:00 Karácsony Szenteste. Istentisztelet

gyerekek szolgálatával − református templom

Dec. 25. 11:00 Karácsonyi ünnepi Istentisztelet

Úrvacsorával − református templom; 15:00

Karácsonyi ünnepi Istentisztelet − református templom

Dec. 26. 11:00 Karácsonyi ünnepi Istentisztelet −

református templom

Dec. 31. 18:00 Óévbúcsúztató és Óévért hálaadó

Istentisztelet − református templom

Január 1. 10:15 Újévért könyörgő Istentisztelet −

református templom

Advent és evangelizáció BORRAL KÉSZÜLT BOGRÁCSOS ÉTELEK 

FŐZŐVERSENYE
A XV. Tarcali Napokon került sor az eseményre. Az I−III. helyezett

recepteket eddig anyagtórlódás miatt nem tudtuk közölni. Ezúttal

pótoljuk!

I. helyezett ételspecialitása

Készítette: Szopkó Erika és Szelepcsényi Endre (Tarcal)
ASZÚ BOROS GOMBÁS VEGYES PÖRKÖLT 

Alapanyag 15 főre:  5 kg sertéslapocka, 1 kg sertéscomb, 1 kg füs−

tölt hús, 30 dkg gomba, 2 dl sűrített paradicsom, 1.5 kg vöröshagy−

ma, 2 egész fej fokhagyma, 1 tub. gulyáskrém, paprika, só, bors ,

ételízesítő ízlés szerint, 3−4 dl olaj, 3 dl aszú bor. Pörkölt alapot ké−

szítünk a szokásos módon. A feldarabolt húsokat belekavarjuk és

addig pároljuk, míg levet nem enged. Vízzel felengedjük és puhára

főzzük.. Mikor majdnem kész beletesszük a gombát és a bort.  Fe−

dő nélkül készre főzzük.  Köretnek sós burgonyát, rizst vagy galus−

kát kínálunk. 

Jó étvágyat!  

*
II. helyezett ételspecialitás

Készítette: Arany Turul Történelmi Hagyományőrző  Kör
(Taktaharkány)

„ÁLDÓS ÉTEL”

Hozzávalók: 2/3 rész köles vagy hajdina, 1/3 rész árpagyöngy,

lencse, zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem gyökér, zeller, hagyma,

só, fehér bors, majoránna, bazsalikom, tárkony ízlés szerint

Előkészítés: gabonaféléket megmosni, lencsét beáztatni rövid

időre, hagymát felkockázni, zöldségeket felkarikázni

Elkészítés: hagymát növényi olajban megfonnyasztani, majd hoz−

záadni a felkarikázott zöldségeket. Ezeket lassú tűzön párolni,

félkemény állapotában hozzáadunk 2 és 1/2−szer annyi vizet, mint

a gabonafélék mennyisége, a lencsét, majd a gabonaféléket,

legvégül a zöldborsót adjuk hozzá és lassú tűzön elfőzzük a levét.

Fűszerezés apránként, főzés közben történjen, mert akkor az étel

minden részében átveszi az ízeket. Elkészültekor néhány percre

lefedjük.  Önmagában, kímélőételként, köretként, főként pörköl−

tekhez, ragukhoz ajánlott!

Jó étvágyat kívánunk! 

*
III. helyezett ételspecialitás

Készítette: Varga Ferenc (Tarcal)
PINCÉS OLDALAS

Az oldalast kb. 8 dekás darabokra vágom. Só, bors, mustár, fok−

hagyma keverékes száraz furmintban pácolom két napig. Ezután

egy pincepörköltet készítek a hagyományos módon, félédes borral

az oldalasból. Köretnek almás bodzás káposztát adok mézes burgo−

nyával.  A káposztát vékonyra gyalulva kevés karamellizált cukron

párolom mádi édes furmintban. Mielőtt készre párolódik hozzá−

adom a marék bodzát és a cikkekre vágott almát. Ezután a hajában

főtt diónyi burgonyát meghámozom, hagymás petrezselymet pirí−

tok, ebben megforgatom és mézzel bolondítom.

Fatálon tálalom.

4 főre alapanyag szükséglet: 1,2 kg oldalas, hozzá 1 l félédes bor,

1 kg édes káposzta, hozzá 0,5 l édes bor, 2 db alma, 15 dkg bodza

1,2 kg burgonya, hozzá fél deci méz.

Jó étvágyat!
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Óvodai Hírek
A szeptemberi tanévkezdés óta eseménydús három hóna−

pot zártunk a Kikelet Óvodában és Bölcsődében. A tarcali

újság hasábjain szeretném tájékoztatni Tarcal lakosait az

intézményünkben folyó munkáról. 

Intézményünkben a 2007−2008−as tanévtől kezdve böl−

csőde is működik, jelenleg 15 gyermekkel, amely a szü−

lők munkába állását hívatott elősegíteni, és szakszerű el−

látást biztosít a gyermekek számára. Az óvodában 109

gyermek ellátását biztosítjuk.

Örömünkre szolgál, hogy Európai Uniós pályázati forrás−

ból és önkormányzati támogatással a következő év, 2011

elejétől megkezdik intézményünk bővítését, felújítását,

amit már nagyon várunk és korábban az újságból már ér−

tesülhettek róla. A tervek szerint a következő tanévet már

a tornaszobával, fejlesztőszobával, nevelői szobával, ve−

zetői irodával, öltözővel kibővített, korszerűsített új épü−

letben kezdjük.

Jelenleg négy pályázatban vagyunk érdekeltek. Két pá−

lyázatban, (IPR, TÁMOP 3. 3. 2.) a halmozottan hátrá−

nyos és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősé−

gének biztosításához jutottunk forrásokhoz, melyből mű−

sorokat, rendezvényeket, fejlesztőeszközöket, játékokat,

fejlesztő tevékenységet biztosítunk a gyermekek számára.

A TÁMOP 3. 1. 4. Pályázatban arra kaptunk lehetőséget,

hogy egy óvodai csoportban (Őzike Csoport) bevezessük

a kompetencia alapú nevelést és oktatást. Ez egy újszerű

módszer, melyet „Harmonikus személyiségfejlesztő helyi

program”−unkhoz igazítva még tartalmasabb óvodai fej−

lesztőmunkát végezhetünk. 

Ezen kívül az előző Tarcal újságban már említett több is−

kolával közös szabadidős tevékenységgel és mozgással

kapcsolatos pályázat keretében tartásjavító tornafoglalko−

zást tart egy kolléganő heti egy alkalommal délután az ar−

ra rászoruló gyermekeknek.

A napi tartalmas, sokoldalú, tevékenykedtetésen alapuló

csoporttevékenységek mellett, részt vehetnek a gyerme−

kek néptánc oktatásban, a kisfiúk ovi−fociedzésen, baj−

nokságban, tartásjavító tornán, és hittanra is járhatnak

délutánonként.

Célunk az egészséges életmód, a környezetvédelem és

környezettudatos magatartás alakításán túl, hogy szoro−

sabbra fűzzük a családok és az óvoda kapcsolatát a gyer−

mekek mind optimálisabb, folyamatos, egyénre szabott

fejlesztése és az óvoda− iskola átmenet zökkenőmentes

biztosítása érdekében. Olyan szülőkkel közös rendezvé−

nyek szervezésére törekszünk, amelyekkel mindezt, egy−

más hatását erősítve elérhetjük.

A már megszokott fórumokon felül, ettől a tanévtől beve−

zetjük a Szülői Klubot, amelyek foglalkozásaira szakem−

bereket hívunk meg, amelyeket a szülőket érdeklő témák−

ban tartunk. Szülői kérdőíven az igényeket felmértük, és

gyermekneveléshez, otthoni képességfejlesztéshez ad

majd tanácsot gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus,

pszichológus, orvos, védőnő.

Az első Szülői klubfoglalkozást november 4−én tartottuk

az óvodában, ahová meghívtuk Perge Géza mentőápolót,

aki szülő is az intézményben. A szakember elsősegély

nyújtási ismereteket nyújtott a dolgozóknak és az érdek−

lődő szülőknek.  (5. oldal középső kép)

Elsődleges cél az élet védelme, és fontosnak tartjuk, hogy

erre valamennyien felkészültek legyünk. Ezúton is köszö−

netet mondunk Perge Gézának, hogy az előadáson alapos,

sokrétű, szemléletes, elméleti és gyakorlati, jól használha−

tó ismeretet nyújtott számunkra, melynek szomorú apro−

pója, hogy október elején az egyik kisgyermekünk rosszul

lett, de a gyors intézkedésnek köszönhetően nagyobb

gond nem történt.A szülőkkel való kapcsolat szorosabbra

fűzését munkadélutánok és nyitott óvodai rendezvények

szervezésével szeretnénk erősíteni. (farsang, nyílt napok,

helyi kirándulások)

Szeptember és október hónapban az óvoda pedagógusai

folyamatosan, több alkalommal, hétvégéken is tovább−

képzéseken vettünk részt, melynek célja, hogy még szak−

szerűbben foglalkozhassunk a gyermekekkel. Köszönjük

a szülők megértő türelmét.

Nagyon tartalmas volt az október 15.−ei szüreti napunk az

óvodában, melyet a Borfaluban szőlőpréseléssel, must és

pogácsakóstolással, kiállításnézéssel kezdtünk, az óvodá−

ban néphagyományőrző szüreti műsor követte a Fecske−

csoportosok jóvoltából, és a többi csoport is elmondta a

tanult verseket, énekeket. A folytatásban, táncházban rop−

tuk, és szőlőt ettünk, melyet Komlóssy Sándor és Szívós

József ajánlott fel, köszönjük nekik.

November 13.−án részt vettünk az iszapkárosultak javára

szervezett jótékonysági rendezvényen, ahol két csopor−

tunk, a Méhecske és a Fecske csoport adott műsort.

A Méhecske −csoport az idősek klubjában az Idősek hete

alkalmából is adott műsort, és a november 27.−ei Idősek

napi rendezvényen is fellépnek, jelenettel, versekkel, da−

los játékokkal. Ezúton is köszönetet mondok a felkészítő

kollégáknak. A szülőknek is köszönjük, hogy elhozták

gyermekeiket a hétvégi rendezvényekre, és a későbbiek−

ben is számítunk rájuk.

November 11.−én húsz halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekünk, a tokaji Paulay Ede Színházban, a taktabáji

iskola igazgatója által, szintén pályázati forrásból felaján−

lott színházjegyével részt vett egy előadáson.  Az utazás

és az előadás is nagy élmény volt a gyermekek számára.

Köszönjük a támogatást.

Eseményeinket folyamatosan megörökítjük fotókon,

amelyekből most adunk egy kis ízelítőt. Rendezvényein−

ket a kábel Tv−n is nyomon követhetik.

December hónapban a Mikulás fogadására készülünk, és

közösen ünnepeljük a Karácsonyt.

Tóth Gyuláné

Intézményvezető

(Óvodai képeink az  5. oldalon)
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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!

Hónap végi Akció: 11.29.−én és 11.30.−án −10% ked−

vezmény jár minden árából ! pl. férfi vágás így 621Ft

Bejelentkezés: 

Szalánczi Zsuzsanna

+36−20−473−9052

„1956 üzenete”
Emlékünnepséget rendeztünk az  1956−os  forradalom  54.

évfordulója tiszteletére október 22−én kora este. Az ünnepi

beszédet Baracskai László polgármester mondta.

Történelmi képsorokkal, zenei betétekkel  illusztrált

műsort − 1956 üzenete címmel  Drozda Aranka rendezte.

Közreműködtek: Berecz Ágnes, Farkas Dzseni, Gresz
Tímea, Szilvási Fruzsina, Zsíros Fanni, Kovács Balázs és

Szabó Tibor. Képi és hanganyagot Kovács Krisztián

készítette. A  prózai műsort követően a Klapka György

Általános Iskola Énekkarának műsorát hallgathattuk,

Kovácsné Petneházy Gabriella tanárnő vezetésével.

Fáklyás felvonulással a Hősök emlékparkjába vonultunk,

ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúit. 

Képünk az Október 23−i ünnepségen készült

Fotó: D. A.
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Teréz−napi Must nap

Október 15−én Teréz napi Must napi rendezvényünkön

a hagyományos szőlőfeldolgozás tevékenységének

lépéseit bemutatva és kipróbáltatva igyekeztünk

érzékeltetni  a szüreti munkák szépségeit és

nehézségeit. Kipróbálhatták a szőlő darálását,

meghúzhatták a szőlőprést, a kicsöpögő mustot is

megkóstolhatták az érdeklődők. Könyvek, kiadványok,

fotók megtekintése egészítette ki a gyakorlati

tevékenységet. Ovisaink, iskolásaink is ellátogattak

ezen a napon a Borfaluba. 

Köszönet illeti a Szőlész szakkör tagjait, Leskó Imre,

Erdélyi Endre és Bodnár István urakat, akik nagy

odaadással adták át ismereteiket a fiataloknak. Külön

köszönetemet fejezem ki Komlóssy Sándor úrnak, aki

biztosította számunkra a szőlőt programunk zavartalan

lebonyolításához.

*

Finom ez a must!

Labdarúgás

Középmezőnyben az FC Tarcal
Az FC Tarcal megyei I. osztályú labdarúgó csapata −

előző lapzártánk óta − három győzelmet aratott és egy

vereséget szenvedett. Ezzel az őszi idény végén a 7.

helyen zárt. Az előrehozott tavaszi rajt azonban balul

sikerült: hazai pályán kapott ki a gárda a szomszédvár

tállyaiaktól. 

Eredmények: 

15. forduló:

Tarcal FC − Tomor − Lak 3−0 (0−0)

16. forduló:

BTE Edelény − Tarcal FC 1−3 (0−2)

17. forduló: 

Tarcal FC − Bükkábrány 3−2 (1−0)

Ősszel:

7. FC Tarcal 17   7   5   5   38−30   26

Előrehozott  tavaszi nyitány:
18. forduló:

Tarcal FC − Tállya 1−2 (1−1)

A tabellán 18 mérkőzés után:

10. FC Tarcal   18    7     5     6      39−32    26 

(mező)

Hírek az Idősek Klubjából
Október utolsó hetében megtartottuk az Idősek hetét.

Hétfőn vérnyomás és vércukor mérésre jöttek el  az

érdeklődők, majd kedden az egészséges és örömteli

élethez vezető útról szóló előadást és jó tanácsokat

hallhattak a jelenlévők. Szerdán az óvodások látogat−

tak el hozzánk és mutatták be bájos műsorukat.

Nagyon ügyesek voltak, máskor is szívesen várjuk

őket. Csütörtökön játékos „Ki mit tud” volt a gondo−

zottak és a gondozók között. Ki verssel,  ki  énekkel,

ki  prózával, ki pedig tánccal vette le a lábáról a zsűrit

és a jelenlévőket.  A délelőtt nagyon vidám hangulat−

ban telt el és a végén mindenki kapott személyre szóló

ajándékot,  amit a gondozónők készítettek.  Nagy

keletje  volt  a frissen sütött linzer karikáknak és a

maffinnak is, amivel szintén a gondozónők ked−

veskedtek vendégeinknek és a klubtagoknak.

Pénteken filmvetítés  volt:  „Az egy bolond százat

csinál”  című vígjátékot néztük meg,  és zártuk a

sikeres heti programot.

Szász Béláné 

Intézményvezető

GONDOLAT ÉBRESZTŐ

„Adj tanácsot a bölcsnek és még bölcsebb lesz,
tanítsd az igazat, s gyarapítja a tudását.”

Biblia

Példabeszédek 9./9

Hajrá

Tarcal!

SPORT
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ADVENT

Az advent a karácsonyt megelőző négy hetes előkészü−

leti 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.

December 3.: A fogyatékkal élők nemzetközi napja. Az

ENSZ kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a be−

tegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyaté−

kossá 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, csoko−

ládét, a „rosszak” krampuszt és virgácsot. Szent Miklós

püspök a kisázsiai Patarában született az i. sz. 3. század−

ban. A keleti keresztény egyház nagy szentje a mai na−

pig, alakját mély tisztelet övezi. A szegények, elesettek

gyámolítója. A Mikulás hagyományosan rénszarvas szá−

non 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 jo−

gokról szóló egyetemes nyilatkozatot. 

December 13.: Szent Luca vértanú szűz napja. Termé−

kenységvarázslásra, házasság−, halál− és időjóslásra al−

kalmas 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 művele−

tet 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. Mindegyik−

be egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször

a víz felszínére jött, megmondta ki lesz a férjük. Luca

napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyorsan csíráz−

nak, azt tartják, ha Karácsonyra kizöldül, jó termés vár−

ható. Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. A

vöröshagymából lefejtettek 12 réteget, ez az év egy−egy

hónapjának felelt meg. Mindegyikbe egy kevés sót szór−

tak, amelyikben elolvadt, az a hónap esősnek ígérkezett,

a többi száraznak.

December 24. Karácsony vigíliája. Karácsonyt megelő−

ző napon ős−szüleinkre emlékezünk, ma van Ádám és
Éva napja. Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a

karácsonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egy−

mást a családtagok Magyarországon. Az ajándékozás

szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napke−

leti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecse−

mő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. Ka−

rácsony 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, termékenységva−

rázsló rigmusokkal köszöntötték a háziakat

Betlehemezés

A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik

legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dramati−

kus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdon−

képpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben

Jézus születésekor a pásztorok vagy a „három királyok”

(a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok

közt fekvő kisdedet és Máriát. A betlehemezők, általá−

ban férfiak, legények vagy gyerekek betlehemet visznek

magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a

szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrá−

zolják

December 25.: Karácsony napja. Jézus születésének

napja. Krisztus születésének december 25−i megünnep−

léséről 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 le−

gény felment a templomtoronyba, onnan köszöntötte az

új esztendőt, a hívek pedig hálaadó énekeket mondtak.

DECEMBERI ÜNNEPEINK

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ

...mindjárt itt a Télapó!
Mikulás szolgálat!

December 5−én vasárnap 16.00−kor és december 6−án

hétfőn 17 órakor 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 cím−

mel ellátott csomagot a Borfaluba, a Művelődési Ház

irodájába. A többit mi intézzük!

A szolgáltatás díja: 300 Ft/fő/cs

A KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!
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REKULT − Adománygyűjtés
A Magyar Népművelők Országos Egyesülete /MNE/ felhívás−

sal fordult a művelődési − és közösségi házak felé. A felhívás

kulturális programok szervezésére sarkallta az intézményeket

azért, hogy bevételükkel segíthessenek a vörösiszap−áradat mi−

atti károk enyhítésében. A november 11.−14. között lebonyolí−

tott  „REKULT” elnevezéssel illetett programok bevételét a

Magyar Kármentő Alapba fizeti a Magyar Népművelők Egye−

sülete.

Művelődési házunk − jótékonysági műsoros estet − bolhapiacot

és tombola sorsolást rendezett  2010. november 13−án 16 órától

− az általános iskola tornatermében. A bolhapiacra gyűjtött ado−

mányok kiárusítása négy órakor kezdődött, ahol a rendezvény

teljes ideje alatt nézelődhettek és vásárolhattak az érdeklődő jó

szándékú emberek a hasznos tárgyakból. 

A településen tevékenykedő amatőr előadóművészeti csopor−

tok, közösségek, intézmények −óvoda, iskola− csoportjainak va−

lamint magán személyek színes, változatos műsorát láthatta a

közönség 17 órától. Valamennyien, úgymond, első szóra az

ügy mellé álltak, elkezdték a próbákat. A közel három órás mű−

sor végén az adományozással gyűjtött tombolatárgyak kerültek

kisorsolásra. Pénzadományaikat a rendezvény alatt kihelyezett

adománygyűjtő ládákba helyezhették el a látogatók.

Az est folyamán 18 műsorszámot láthatott a közönség. 175 sze−

replő vett részt a produkciókban. 15 fő önkéntes segítő könnyí−

tette a tíz fős önkormányzati dolgozó munkáját. 36 adományo−

zó (névsor lásd lentebb) járult hozzá, hogy minél több pénz

gyűljön össze a vörösiszap−károsultak megsegítésére. E példa

értékű összefogás nyomán 123 995 Ft gyűlt össze, mely átuta−

lásra került a Magyar Népművelők Egyesületének elkülönített

számlájára.  Sok vagy kevés ez az összeg, döntsék el kedves

Tarcaliak.  Rendkívül örülök, hogy ennyit módunkban állt ösz−

szegyűjteni. Valamennyien nehéz anyagi helyzetben vagyunk.

Minden fillér fontos. Most ott nagyobb szükség van a segítség−

re. Mi tarcaliak többen úgy éreztük, tennünk kell valamit. És

tettük, ami tőlünk tellett. Ma nekik van szükségük a segítségre,

holnap lehet, hogy nekünk lesz!  Köszönöm, hogy segítettek

adományaikkal a rászoruló településeken! 

Drozda Aranka

ADOMÁNYOZÓK A BOLHAPIACRA 

ÉS A TOMBOLÁRA

Adámy Józsefné, Andrássy Györgyné, Andrássy

Kúria, Hotel Wine & Spa, Andrássy Pincészet,

Baracskai László és neje, Buczilla Józsefné,

Fábián Attila és családja, Fiáné Alekszovics

Valéria, Gold Dance Club, Guth Ferenc és neje,

Gyöngyvarázs−kör, Hajduné Volf Krisztina, Há−

ziasszonyok boltja, Ilosvai István és családja,

Halászné Kovács Mária, K.−né Drozda Aranka,

Kobák Erzsébet, Kikelet Napköziotthonos Óvo−

da, Kovács Tibor és neje, Leskó Imre, Molnár

Magdolna, Nagyné Sárkány Mónika, Oláh

Kinga, Spiczmüller Istvánné, Szabóné Pataki

Judit, Szakolczai Ferencné, Szilágyi Péter és

családja, Szilvási Józsefné, Takácsné Szadai

Magdolna, Tarcal Község Önkormányzata,

Tomcsik Istvánné, Tóth Gyuláné, Varga Ferenc,

Varga Lajos, Vargáné Majoros Angéla, Vargáné

Radványi Erika, Vinnai Károly és családja

Bolhapiac − szemlélődők

Fotók: D. A

Répa−mese a Méhecske csoport előadása 

(bal alsó kép) Sunflowers − apróságok 

(jobb felső kép)


