
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

2012.  december, XIX. évfolyam 12. szám 

A hónap igéje: Kelj fel, tündökölj, mert
eljött világosságod, rád ragyogott az
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December 

− eljön a világosság
Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy

rendhagyó módon másra bízzam az e

havi gondolatok megformázását. Két

dolog miatt. Karácsony havában sok

szép gondolatot kapunk, olvasunk. Re−

mélem Önökben is születnek ilyen ne−

mes, felemelő szavak, mondatok. Túr−

mezei Erzsébet diakonissza nővér verse

a Karácsonyvárás csodájára hív ben−

nünket. Böjte Csaba testvér gondolatait,

− ami az interneten kering − szeretném

megosztani Kedves Mindnyájukkal. A

mai nyűgös világban jó, ha egy józan

hang simogatja lelkünket. Én ezzel a

két idézettel szeretném Karácsonyi jó−

kívánságaimat becsomagolni. 

Isten áldja meg Mindnyájukat.         

Baracskai László

polgármester

Megmaradunk!?
Én is olvasom az okos, precíz kimuta−

tásokat, hogy az elmúlt években itt is −

ott is mennyivel fogyott a mi drága né−

pünk, és a statisztikák fényében mire

számíthatunk. Természetesen én is ki

tudom számolni, hogy ha havonta le−

esik 10 cserép a házamról, akkor mikor

fog elfogyni az összes cserép és rám

roskadni a ház. De az nem logikus,

hogy miért nem ugrok félre, miért nem

igazítom meg a cserepeket az otthono−

mon, miért várjuk némán, passzívan a

sorsunk beteljesedését?

A legtöbb ember abból indul ki, hogy

ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni.

Mostanában újból felcsendül bennem

egy régi, Kájoni János által gyűjtött

csíksomlyói dal refrénje: "ha nincs ke−

nyér, keresünk!" Igen, mi a kereszté−

nyek a mi Urunktól Istenünktől azt hall−

juk: "Keressetek és találtok, zörgesse−

tek és ajtót nyitnak nektek", "bármit

kértek az én nevemben, azt megkapjá−

tok". Igen, egy változó, növekvő, ki−

bontakozó világot teremtett az Isten, és

mi ennek a folyamatosan születő világ−

nak vagyunk a gyermekei. Nem stati−

kus, fáradt gondolkodás kéne,hogy  ve−

zessen bennünket, hanem egy dinami−

kus, bátor, cselekvő, keresztény  lelkü−

let, a mi Urunk Istenünk szelleme. Isten

ránk bízta a teremtő erőt, merem−e azt

használni hittel, reménnyel? Szépnek

látom Isten adta drága szülőföldemet?

Ami érték nekem, azt örömmel megme−

rem−e osztani gyermekeimmel?

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföl−

dön 15 év alatt egy kis csodát teremtett,

van neki panziója, sípályája és főleg

sok−sok vendége. Egy nap felhívott szo−

morúan, hogy nagyra nőtt fia összepa−

kolt és elment Amerikába. Leültünk be−

szélgetni és én megkérdeztem  őszintén:

"Mit gondolsz,ezt amit itt 15 év alatt

megálmodtál, felépítettél, más ország−

ban ezt el tudtad volna érni? Saját szá−

jával mondta ki, hogy nem. Hát akkor

miért kell nap mind nap azt mondani,

hogy itt Erdélyben nem lehet eredmé−

nyesen dolgozni meg nem is érdemes,

mert úgyis minden hiába, meg stb., stb.

Ha a gyerekeid nap mind nap csak azt

hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg,

akkor miért ne mennének el a mi

"rossz" világunkból? Barátom némán

hallgatott, láttam, hogy érti azt, amiről

beszélünk. Végül is ő űzte el, a problé−

mák folyamatos felemlegetésével ma−

gától, szépen fejlődő vállalkozásától a

gyermekét. Így igaz, de gond egy szál

sincs −mondtam neki −, most te kell

vissza is édesgessed a  fiadat! Ha felhí−

vod, ha írsz neki, mindig mondd el,

hogy mennyi vendég volt, hogy ma há−

nyan lovagoltak és hogy mennyi állatot

tudtál értékesíteni a saját tehéncsordád−

ból. Nem kell bölcselkedni, valótlan

dolgokkal hencegni, csak az igazat

mondd ki, de azt újból és újból öröm−

mel mondd el, mert a te örömödnek, bi−

zakodásodnak teremtő ereje van! Hasz−

nált a gyógymód,− a fiatalember − mint

szakács, hazajött és vezeti apja konyhá−

ját.

(Folytatás a második oldalról)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Jobb öt percig segíteni, mint tíz napig

részvéttel lenni!” 
Erdélyi közmondás

Túrmezei Erzsébet: 

Ne menjünk egyedül! 

Halk hóesésben karácsony előtt

megyek az úton egyedül.

Mind halványak, ködbeveszők

az Ipolyon túli hegyek.

Most Betlehem felé megyek. 

Bent a szívemben az öröm 

boldog glóriát hegedül.

Fehér utamra hirtelen

árnyék vetődik, vádló kérdés:

A pásztorok is együtt mentek, 

a bölcsek is hárman hódoltak...

Mit mond a betlehemi Gyermek,

hogyha senki nem lesz velem,

ha egymagamban érkezem?!

Hát az én szívem nem dobolja

karácsony örök riadóját:

„Menjünk el m i n d Betlehemig!”?

Kinyújtom kereső kezem:

ráncos, öreg kezek, 

kicsiny gyermekkezek

simuljanak belé!

Induljunk együtt Betlehem felé!

Együtt a gyászolókkal, 

az egyedülvalókkal!

Hiszen a nagy örömből

mindnyájunknak telik! A jászol mellett

ma mindnyájunkra üdvösség derül!

Halk hóesésben Betlehem felé

ne menjünk egyedül! 

A Tarcali Hírek

szerkesztősége valamint a

község önkormányzata

valamennyi lakosnak

Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Új

Évet Kíván!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2012.  NOVEMBER

(Folytatás az első oldalról)
Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani,  

munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kéne hagynunk az állandó siránko−

zást és merjük kimondani a  gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi ci−

pőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt,

Azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxus−

cikk soha nem volt még a Kárpát−medencében. Nehéz a magyar ember sor−

sa? Igen, vagy 10−20 kilóval nehezebb a kelleténél, és ezért fogyókúráz−

unk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, meg−

kapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát−medencében!

Miért sírunk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, vá−

rosainkból?

A félelem, a szorongás, ha irreális, akkor is mindenképp kifejti pusztító

hatását. Hogy mennyire így van, elmondok egy kísérletet: A tudósok vet−

tek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terembe, a másik ötvenet egy

ugyanolyan másik terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem,

a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az egereknél? Éppen ezért az

egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát.

Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, köz−

ben félelmetesen nyávogott, morgott. A kis állatokra ez az irreális félelem

is hatással volt. Abban a teremben hol nem volt cica, az élet szépen ment

a maga medrében, sok−sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a pa−

rányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. 

Ott ahol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy

egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő mennyisé−

gű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették és azok a kis−

egerek amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegeb−

bek voltak. Sőt mindenféle deviancia is gyakrabban előfordult náluk, pl.

több volt itt a saját neme iránt vonzódó egyed.

Igen, a félelem, a szorongás, az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít,

megfojtja az áldozatát! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be vilá−

gunkat ez a hatalmas nyugtalanság és félelem! A Szentírásban olvashatjuk

a Gonosz mindig, de mindig betart, ócsárolja a Jó Isten által szeretettel te−

remtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít!

Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, a tavaly télen, a

hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és mi szépen

csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes a kollégáim családjaiban to−

ronymagasan a szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba. Igen, a

csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga gyümölcsét.

Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben is, ha ma−

gunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Is−

ten áldása kiáradna ránk és megmaradnánk. 

Ha a hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás,

a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívün−

ket is, de a népünket is.

E néhány gondolattal szeretném megköszönni azt a hatalmas bizalmat,

szeretetet melyet folyamatosan érzek az anyaországi testvéreim részéről.

Adja a jó Isten, hogy áldás legyen kedves mindnyájuk életén.

Csaba testvér

Halálesetek
− Jávorszki Istvánné (sz: Fia Margit, 1929.)

volt Tarcal Szondi u. 5. sz. alatti lakos, 

elhunyt november 10−én, 

− Butta János (sz: 1954.)

volt Tarcal Kinizsi P. u. 20. sz. alatti lakos,

elhunyt november 10−én, 

− Iván János (sz: 1924.)

volt Tarcal Hubay u. 2.  sz. alatti lakos, 

elhunyt november 11−én, 

− Dimkó János (sz: 1972.) 

volt Tarcal Sport tér 56. sz. alatti lakos 

elhunyt november 16−án, 

− Takács László (sz: 1933.)

volt Tarcal  Botond u. 14. sz. alatti lakos 

elhunyt november 30−án.

Őszinte részvétünk a 

gyászoló családoknak!
Lakatosné Hock Renáta 

és Péter Andrásné 
anyakönyvvezetők

Születés:
− Farkas Krisztofer

2012.11.30

Szülei: Algács Melinda
Tóth Attila

Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella  és Nádasdi Judit

Védőnők          

K i a d j a :
Tarcal köz−

ség Önkor−

mányzata    Szerkesztőség: Hatputtonyos Borfalu

Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné

Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező  László  Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.   Tel: 46/416−226          

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2013. január 18.

Tarcali Hírek Advent fényei festményeken
Advent első vasárnapján nyílt meg a Hatputtonyos Borfalu kiállítóter−

mében Vass Etelka tokaji festőművész képzőművészeti kiállítása. Adventi

fények című kiállítást Baracskai László, Tarcal polgármestere nyitotta meg.

Kiemelte az alkotó sokoldalúságát témáit illetően, a színek−fények ragyogó

összhangját. Közreműködött Szilvási Katalin és Szopkó Kincső, akik

Sólyom Sándorné adventi ihletésű versét tolmácsolták. Szloboda Béla és

Szloboda Márton szintetizátoron karácsonyi dallamokkal kedveskedett az

alkotónak és a vendégeknek.
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A Képviselőtestület 2012. november 28−án megtartott ren−

des, illetve a december 5−én megtartott rendkívüli üléséről

Tarcal község Önkormányzat Képviselőtestülete a november

végi ülése első napirendje keretében az I−III. negyedéves

gazdálkodásról szóló tájékoztatót tárgyalta, s megelégedéssel

állapította meg, hogy mind a bevételi, mind a kiadási

előirányzatok teljesítése szeptember végén időarányos volt,

így jó remény van arra, hogy eredményes évet zárjon az

Önkormányzat. 

A 2013. évi Költségvetési Koncepció kialakítását második

napirendként tárgyalta a Képviselőtestület. Sajnálattal kellett

megállapítani, hogy amennyiben az állami költségvetésben a

jelenleg ismertekhez képest pozitív módon nem változik az

önkormányzati finanszírozás, úgy csak rendkívüli

intézkedésekkel biztosítható az önkormányzati feladatok

2013. évi ellátása. 

A Képviselőtestület ezért felkérte Pénzügyi és

Településfejlesztési Bizottságát, hogy az állami költségvetés

elfogadását követően tekintsék át az önkormányzati felada−

tok jegyzékét, s tegyenek javaslatot azon önként vállalt

feladatokra, amelyek további finanszírozására az önkor−

mányzat nem vállalkozhat. A Képviselőtestület ugyanakkor

határozatában döntő fontosságúnak tartotta azt is megállapí−

tani, hogy figyelemmel az egyébként is magas

munkanélküliségre, az önkormányzat 2013. évi

gazdálkodása során a likviditást úgy kell megőrizni, hogy az

lehetőség szerint munkahelyek megszüntetését ne okozza. 

Az ülés következő részében a talajterhelési díjról szóló

18/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet elfogadására,

továbbá aktualitásukat vesztett egyéb önkormányzati ren−

deletek hatályon kívül helyezésére került sor. 

Ezt követően a Képviselőtestület megalkotta a Bursa

Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre

vonatkozó helyi szabályzatot, mely a beérkezett kérelmek

elbírálásának feltételeit, kereteit határozza meg. 

A Képviselőtestület az ülés hatodik napirendje keretében az

Abaúj−Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkor−

mányzati Társulás működéséhez, fejlesztései meg−

valósításához szükséges határozatokat fogadta el. A Társulás

ezt követően nemcsak a felhagyott szilárdhulladék lerakók

rekultivációját koordinálja majd, hanem tevékenysége

kibővül egy komplex hulladékkezelő rendszer

működtetésével.

A napirend keretében elhangzott, hogy a prügyi út melletti

lerakó rekultivációja  2013. tavaszán megkezdődik, s

várhatóan év végére be is fejeződik. A kivitelező kiválasztása

folyamatban van, a pályázatok beérkezési határideje 2013.

január közepe. 

A Képviselőtestület a következő két napirend keretében egy

a Tarcal Községi Tanács VB által 1973−ban értékesített

ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom tör−

léséről, majd Motkó Patrik Márió tarcali lakos általános isko−

lai tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való

részvételének támogatásáról döntött. 

A Képviselőtestület utolsó napirendként indítványokat,

javaslatokat tárgyalt. Ezen belül elsőként arról határozott a

testület, hogy belép a Szlovákiai székhelyű Kárpátia

Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi

Együttműködési Csoporttársulásba azzal a szándékkal, hogy

a Csoportosulás közreműködésével elérhetőek lesznek olyan

uniós támogatási források is, amelyekre e nélkül nem lenne

lehetőség. 

A Képviselőtestület ezek után arról határozott, hogy a

Harlequin Tánc Sport Egyesület jótékonysági szilveszteri

rendezvénye támogatásaként, a Konyha és Étkezdét térítés−

mentesen − a rendezvény idejére − az egyesület ren−

delkezésére bocsátja. 

A Képviselőtestület ezen ülésén döntött arról, hogy az

idősebb korosztályba tartozó hölgyek és urak iránti tisztelete,

megbecsülése jeléül a 65. életévüket betöltött, tarcali állandó

lakóhellyel rendelkező idős embereket egyszeri 3.000,− Ft

összegű pénzbeli támogatásban részesíti. 

Az ülés legvégén a helyi adókról szóló önkormányzati ren−

deletet, s annak is idegenforgalmi adóra vonatkozó részét

módosították a Képviselők. Az új szabályozás értelmében a

Tarcal településre látogató és itt éjszakázó vendégek, 2013.

január 1−től kezdődően a szállodákban 460,− Ft idegenforgal−

mi adót kötelesek fizetni személyenként és vendégéjsza−

kánként.

A magánszálláshelyek, panziók vendégeit továbbra is 50 %

adókedvezmény illeti meg. 

A Képviselőtestület 2012. december 5−én rendkívüli ülést

tartott és a sikeresen megpályázott 150 m3 szociális célú

tüzifa rászorultsági szabályairól és az igénylés feltételeiről

rendeletet alkotott. A megpályázott mennyiségből 50 m3

decemberben kerül kiszállításra, míg a további 100 m3−t

február 15−ig kapják meg az arra rászorulók. 

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetők. 

KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját

a Tarcali Római Katolikus

Egyházközség javára rendezendő

Adventi − Karácsonyi
Jótékonysági Koncertre

Időpont:  2012.december 22. 

(szombat) 16.00

Helyszín: Római Katolikus Templom

Program

Köszöntőt mond Szűcs Zoltán plébános

Fellépnek:

Szerencsi Római Katolikus Kisboldogasszony Kórus

Karnagy: Ficsor Márton

Újvári Marika előadóművész, kántor
Majoros Bernadett

Műsorvezető: Tóth Tamás

Belépődíj felajánlás szerint!

A koncert végén CD−k vásárolhatók!

Tokaj Városi RENDŐRÖRS
3910 Tokaj, Bethlen G. út 10.

Telefon: 47/352−255
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves

érdeklődő Tarcaliak!

Eljött az idő, hogy a törvényi előírások−

nak és a szokásjognak megfelelően tá−

jékoztassam Önöket Tarcal Önkor−

mányzatának az elmúlt egy évben vég−

zett munkájáról. Ennek a választási cik−

lusnak második évét tudhatjuk magunk

mögött, amely a korábbiakhoz hasonló−

an tevékeny és változatos hetekből és

hónapokból tevődött össze.

A 2012. év sajnos továbbra is a válság

éve maradt és bizony a folyamatok nem

javították sem a közérzetünket, sem az

anyagi helyzetünket.

Így hát nem a nagyvilág dolgai felett

keseregve, hanem a helyi valóságról

kell, hogy beszéljek, beszéljünk.

Arra jól emlékszem az elmúlt évek

ezen beszámolóin mindig visszatérő

gondolat volt, hogy bizony így az év

végén kevés kézzelfogható fix dolog

van  a jövő év tervezéséhez. 

Milyen volt a 2012. év gazdálkodása?

Mint a tavaly november végi közmeg−

hallgatáskor már várható volt a 2011−es

évet sikerült jól zárni. Pozitív szaldóval

zártunk, bár a pénz java kötelezettsé−

gekkel terhelt működési pénzmarad−

vány, tehát csak bizonyos célokra hasz−

nálható fel. Az érdeklődők a zárszám−

adásról szóló beszámolót április végé−

től tanulmányozhatták.

2012−ben tovább folytattuk a tudatosan

takarékos, megfontolt gazdálkodást.

A pénzügyi helyzetünk stabil. A gaz−

dálkodás folyamatában semmilyen gát−

ló, vagy fenyegető elem nem jelent

meg. a számlákat, a követeléseket rend−

re határidőre teljesítettük, teljesítjük.

A lakosságot érintő támogatások, a dol−

gozó munkabére az előírt rendben és

időben kiutalásra került ebben az évben

is.

Tarcal község Önkormányzata évek óta

folyamatosan ügyelt a gazdálkodására.

Nem engedett a szirénhangoknak, hogy

erőn felül (vagyis hitelből) fejlesszen.

Ennek köszönhetően nem szorulunk rá

arra konszolidációra, amellyel most

majd 1956 önkormányzatnak a kor−

mány mentőövet dobott.

2011−ben jó páran azért támadtak ben−

nünket, hogy kb. 50 MFt −os hitelből fi−

zettük ki a központi Agóra kialakítását.

Nos, az aggályoskodóknak mondom, a

pályázati pénzt megkaptuk, a hitelt

visszafizettük.

A mindenkori működés zavartalanságá−

nak biztosítására továbbra is fenntart−

juk a 15 MFt értékű folyószámla hitel

keretünket a számlavezető pénzintéze−

tünknél (Takarékszövetkezet).

A 2013. évre vonatkozó pénzügyi lehe−

tőségeinket még nem látjuk tisztán, a

feladatok megfogalmazásával óvatosan

bánunk.

Továbbra is szeretnénk folytatni a

2008−tól elkezdett takarékos gazdálko−

dást, remélve a módszerrel a talpon ma−

radást és működőképességet.

Beruházásaink, fejlesztéseink

Ez év szeptemberében aláírtuk a

Nordával az Övárok megvalósításának

szerződését. Az engedélyek, és a köz−

beszerzés időigénye miatt ez a beruhá−

zás már csak 2013. tavaszától indítható.

Beadtunk egy pályázatot a Tarcal és

Tokaj közötti kerékpárút megvalósítá−

sára. Jelenleg az elbírálás folyamatban

van, bízunk a pozitív döntésben.

Remélem elnyerte tetszésüket az Árpád

utcai felújított járda, melyet saját erőből

és kivitelezésben valósítottunk meg

420 m2−en.

Sikerült komolyan bővíteni a gépi esz−

közparkunkat. Először lecseréltük az

öreg és lestrapált NISSAN "ételszállí−

tót" egy fiatalabb járműre.

A Belügyminisztérium pályázata segít−

ségével vásároltunk egy új MTZ 82−es

traktort és hozzá egy árokásó adaptert,

8, 4 MFt támogatással és 0,5 MFt ön−

résszel.

A START Munkaprogram és közfog−

lalkoztatás dologi előirányzatának se−

gítségével egy tolólapot szereztünk be

az MTZ−re, kétdobos fűkaszát, egyten−

gelyes 3,5 tonnás pótkocsit, talajfúrót

az átereszek megtisztításához, aljnö−

vényzet tisztítógépet, magasnyomású

mosót. Ezekre az eszközökre 4,3 MFt−

ot költöttünk.

Elhelyeztünk a Sebeő−kúria elé egy ön−

töttvas ivóvíz kutat. A megnövekedett

gépparknak pedig egy tároló szint épí−

tünk a Polgármesteri Hivatal udvarán

ugyancsak saját erőből.

Fontos beszélnünk a közmunka prog−

ramról.

2011−hez képest alaposan megváltozott

a helyzet az idén.

A Kormány beváltotta ígéretét és a

START−munka program keretein kívül

szinte lehetetlennek tűnt egyéb felada−

tokat közmunkával megoldani.

A mi START−munka programunkban

22 fő dolgozott négy hónapon keresz−

tül. Munkájuk során 5285 fm csapadék−

víz elvezető árkot és átereszt tisztítottak

ki, illetve megépítették a Szabadság ut−

ca és a vasút közötti vízelvezető sza−

kaszt, amely részben zárt csatorna.

A Munkaügyi Központ szűkös kereté−

ből kevés támogatást tudott adni köz−

foglalkoztatásra, ezért bizony a tavalyi

foglalkoztatottak száma drasztikusan

visszaesett havi átlag 10 főre. Így sokan

kimaradtak e lehetőségből.

Más megoldás nem lévén a következő

évi ellátás biztosítására önkéntes mun−

kával szereztek jogosultságot.

Remélem, akik nem jelentkeztek be a

Hivatalnál, máshol bedolgozták az ide−

jüket, és nem esnek ki a szociális ellá−

tásból.

2013−ra vonatkozó START−munka

programunkat bemutattuk, azt megfele−

lőnek találták a kivitelezésre, reméljük

a támogatási döntésnél így pozitív lesz

az eredmény.

A Vis maior alapból két pincebeszaka−

dásra nyertünk 10 MFt−ot és a veszé−

lyes területeket fel is számolták. Mind−

kettő a Könyves Kálmán utcában volt.

Ebben az évben mindössze 100 m2 ká−

tyúzást végeztünk, de további 300 m2−

en a megsüllyedt szennyvízvezeték fe−

letti útszakaszokat javítottuk ki.

Az Óvoda 3 MFt értékben új udvari já−

tékokat kapott, illetve a régi játékok

egy része is felújításra került.

A Könyvtárban lévő PC sarok új gépe−

ket kapott. A rendezvények lebonyolí−

tásának segítésére a Borfalu hangtech−

nikája lett még fejlesztve, ugyanitt a

színpad elé függönyt szereltünk és a

kültéri rendezvényekhez 150 db mű−

anyag széket szereztünk be.

Továbbra is támogattuk a sportot, a ci−

vil csoportok tevékenységét a 2011. évi

színvonalon.

Az iskola 2013. január 1−től teljes mér−

tékben az állam irányítása és működte−

tése alá kerül.

Mint már említettem ma még nem tud−

juk miből, mennyiből fogunk jövőre

gazdálkodni. Azt már tudjuk, hogy mit

és mennyit fognak elvenni − legalábbis

sejtjük!

Az EU−s fejlesztési pénzek lassan

elfogynak,     nagyságrendekben    már

(Folytatás az  5. oldalon) 

KÖZMEGHALLGATÁS
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(Folytatás a 4. oldalról)

impozáns lépéseket valószínűleg nem tehetünk 2014−ben.

Ráadásul az alacsony tartalék szint miatt a 100 %−os támoga−

tású pályázatokat tudjuk megvalósítani..

Településünkön marad az önálló polgármesteri hivatal. Így a

lakosság közigazgatási ügyeinek többségét továbbra is hely−

ben meg tudja oldani.

2012−ben már másodszor pályáztunk a szociális tűzifa támo−

gatásra. tavasszal 250 e Ft saját erővel 50 m3 tűzifát, míg

most 800 eFt saját erővel 150 m3 tűzifát tud a Szociális Bi−

zottság szétosztani. Erre részben már a napokban, részben

pedig február 15−ig sor kerül.

Derült égből villámcsapás volt a talajterhelési díj tízszeresé−

re emelés 2012. február 1−től. El lehet mondani, hogy mind−

azok, akik ebben az évben rácsatlakoztak,  rácsatlakoznak a

szennyvízrendszerre a korábbi 180 Ft/m3−es talajterhelési dí−

jat fizetik ez évi víz fogyasztásuk után, erre vonatkozóan a

Képviselőtestület  rendeletét megalkotta.

A kutyák csippel történő ellátása élénk érdeklődést váltott ki.

Tájékoztatásul elmondható, hogy az állatorvos valamennyi

eb tulajdonos rendelkezésére áll, de legkésőbb a tavaszi ku−

tyaoltás idején az oltással egyidejűleg az állatorvos a csipet

az állatorvos beülteti az ebekbe.

Akinél ezen időpont után nem találják rendben az ebeket ma−

gára vessen a büntetés miatt!

Azt gondoljuk, hogy egyre inkább felértékelődik az a fajta

civil összefogás, amelyet örömmel tapasztaltunk egyrészt a

karácsonyi betlehem elkészítésében, de az óvodai karácsonyi

vásár előkészítésében, a megszervezésében is.

A nehéz anyagi helyzet mellett is a Képviselőtestület első−

rendű feladatának tekintette az idősekkel, rászorulókkal, a

problémáikkal való foglalkozást.

Ennek jegyében került sor a szociális tűzifa akciók finanszí−

rozására, a beiskolázási támogatások fizetésére, a BURSA

HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend−

szer fenntartására, és az idősek karácsony előtti anyagi támo−

gatására. Új munkahelyek kellenének, nagy a munkanélküli−

ség. Sajnos ennek felszámolásában, csökkentésében nem tu−

dunk igazi átütő eredményeket felmutatni. Azt azonban min−

denképpen fontosnak tartjuk, hogy az itt lévő vállalkozások

vállalkozásbarát környezetet tapasztaljanak, igyekszünk se−

gíteni nekik a bürokrácia útvesztőjében. Ugyanakkor, mint

foglalkoztató pedig szeretnénk, ha jövőre is valamennyi ön−

kormányzati dolgozó munkahelyét megőrizhetné. Ezért és

ezen is dolgozunk.

Baracskai László polgármester

Karácsonyi ajándék
Ebben az évben is került a

karácsonyfa alá ajándék a 65

éven felülieknek.

Az Önkormányzat jóvoltából

3000 Ft−os támogatásokat

hordtak ki az Idősek Klubja

dolgozói két nap alatt a szép−

korúaknak.  Köszönettel és

hálával vették át az érintettek,

és viszonozták jókívánsá−

gaikat polgármester úr,

jegyző úr és minden

képviselő asszony és úr felé.

Karácsonyig 13 sérült fiatal is

részesül 3000 Ft értékű

ajándékban, hogy örömökben

teli legyen nekik is a közelgő

ünnep. Megköszönöm a

Szociális Iroda dolgozóinak

adminisztrációs segítségét.

Szász Béláné

intézményvezető

Köszönet Idősek Napja alkalmából
November harmadik hétvégéjén ünnepi

műsorral köszöntöttük Tarcal Szépkorú

lakosait a Hatputtonyos Borfaluban.

Lakásán köszöntöttük Tarcal legszebb korú

hölgyét Majoros Jánosnét, és a legszebb

korú urat Kincses Lajost és adtuk át

részükre az Önkormányzat ajándékait.

A Borfaluban a jelenlévők közül a legszebb

korú hölgy Virgula Istvánné, az urak közül

Ficsor Béla lett külön köszöntve Szilágyi

Péter alpolgármester úr által.

A 465 meghívott közül 118 szépkorú jött el

a rendezvényre.

A műsort az óvodások Nyuszi csoportjának

bájos, szívet melengető műsora, majd a

Gold Dance Club TSE látványos és fer−

geteges táncbemutatója, amelyet a

legkisebbektől a legnagyobbakig adtak elő,

tette felejthetetlenné. Azután következett a

Miskolci Nemzeti Színház művészeinek,

Ötvös Évának, Radnai Erikának és

Hamonnai Lászlónak a fergeteges hangula−

tot kiváltó műsora, melyben az operettek

éneklése tette színesebbé és varázslatossá a

délutánt. Többen jókedvükben táncra is

perdültek és együtt énekeltek.

A közönség minden esetben nagy tapssal

jutalmazta a fellépőket.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó

hangulatban és vidám szívvel, lélekkel távo−

zott mindenki az otthonába, az önkor−

mányzat által biztosított  járművekkel.

Köszönetet mondok a rendezvény nagy sik−

erét elősegítő óvodások Nyuszi csoportjá−

nak és a felkészítő óvónőknek Palik

Szilviának és Büdi Zsoltnénak, Sípos

Mónikának dajka néninek , valamint a Gold

Dance Tánc Sport Egyesületnek,

vezetőjének Arany Istvánnak és Hunkó

Emese egyesületi elnöknek.

Köszönetet mondok a rendezvény megvaló−

sulásának engedélyezéséért Baracskai

László polgármester úrnak és dr. Kovács

Zoltán jegyző úrnak.

Köszönet illeti a támogatóinkat: 
Andrássy Gézánét, Butta László képviselő

urat és feleségét, Hock Károlynét, Hock

Károly Bertalant, Sebesta Sándort és

feleségét, Varga Lajos képviselő urat,

Vinnai Károly képviselő urat és feleségét,

valamint a Királyudvart. Bor, pálinka, liszt

és méz adományaikkal járultak hozzá ren−

dezvényünkhöz.

Köszönet a művelődésszervező Drozda

Arankának és fiának Krisztiánnak, valamint

a Borfalu dolgozójának Ilosvainé

Piroskának  és a kisegítő Erzsikének

segítőkész és odaadó munkájukért.

Köszönöm a Napközi konyha vezetőjének

Hornyák Istvánnak és Bánóczkiné

Ilonkának a finom és ízletes vacsorát.

Köszönöm az Idősek Klubja régi és jelenle−

gi dolgozóinak a szervező, kreatív és lelkes

lebonyolító munkájukat.

Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az

események rögzítéséért.

Emlékezetes, szép este volt!

Szász Béláné

Intézményvezető

SZERETETTEL

KÖSZÖNTJÜK

a JANUÁR hónapban 

névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:
január 7.: Attila

január 11.: Ágota

január  13.: Veronika

január 21.: Ágnes

január 25.: Pál

január 28.: Károly
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A Karácsony a szeretet ünnepe közeleg,

és újra tollat kell, hogy ragadjak. A

szeretet az összefogás és az együtt

munkálkodás olyan példáját tapasztaltuk meg az óvodában a

novemberi és decemberi időszakban, amely mindannyi−

unknak megmelengeti a szívét. 

Mai elidegenedett, rideg, negatív érzelmekkel teli, önző vilá−

gunkban óvodánk egy olyan kis sziget volt, ahol a közös

célért, hogy gyermekeinknek minél jobb körülményeket, tár−

gyi feltételeket biztosítsunk, össze tudtak fogni a nyitott

jóindulatú szülők és nevelők. A Szülői Munkaközösség

kezdeményezésére Adventi−karácsonyi vásárt szerveztünk,

melyet megelőzött hat olyan nap, ahol a szülők és a nevelők

közösen készítették el a szebbnél szebb, egyéni és gyűjtött

ötlet alapján készített ajándéktárgyakat. A kreatív napokon

reggeltől késő délutánig dolgozhattak a lelkes szülők,

pedagógusok, ki mikor ért rá.  Mézeskalácsot szaggattak,

díszítettek cukormázzal a lelkes anyukák. A sütemények

megsütését a Napközi Konyha dolgozóinak köszönjük. A

felhasznált anyagok nagy részét is a szülők gyűjtötték össze,

melyben élen járt Keresztesné Pataky Orsolya a SZMK

elnöke, aki az évek alatt összegyűjtött változatos anyagait

ajánlotta fel és mindenki rendelkezésére bocsájtotta.

A vásár sikeres volt. Az egy hét alatt, várakozáson felül,

91505 Ft −ot árultak a szülők. A felhasználásról a későbbiek−

ben közösen döntünk.

Ha csak ennyi lett volna a megmozdulás haszna, már az is

nagyon jó lenne, de ettől sokkal több hasznot hozott.

Beindított valamit, aminek reméljük, hogy folytatása lesz.

Az együtt munkálkodás  megtapasztaltuk, hogy milyen jó

együtt lenni, ha összefogunk és értékeljük egymást, milyen

sokra vagyunk képesek. Reméljük, hogy ami most

elkezdődött a jövőben folytatódni fog, és egy alkotó

együttműködő aktív közösséggé válunk. Mi nyitottak

vagyunk rá. 

Köszönjük minden szülőnek, akik készítő és eladó

munkájukkal segítették a megmozdulást és azoknak a

szülőknek is, akik vásároltak az elkészült tárgyakból.

Köszönjük azoknak a tarcali lakosoknak is, akik ellátogattak

hozzánk és vásárlásaikkal hozzájárultak a sikerhez.

Köszönjük a 100 Ft−os bolt vezetőjének hogy alapanyagot

ajánlott fel a díszek készítéséhez.

Mint minden új kezdeményezést, a mi rendezvényünket is

kísérték negatív felhangok. Én kérem azokat, akik még nem

tapasztalták meg, hogy milyen egy jóindulatú, meleg, alkotó

közösséghez tartozni, azok jöjjenek

közénk, érezzék jól magukat, tapasztalják

meg azt, hogy adni sokkal jobb, mint

kapni és pozitív érzelmekkel telve jobban érezzük magunkat

ebben a problémákkal teli világban. Nem kell más hozzá

csak elfogadás, nyitottság és szeretet.

December 6−án ellátogatott hozzánk a Mikulás. A böl−

csődések a szüleikkel együtt, az ovisok az Idősek klubjába

járó nénikkel együtt várták. A klub tagjai Szász Béláné,

Margó vezetésével elfogadták meghívásunkat. Egy láda

almával kedveskedtek a gyerekeknek. A gyerekek a

Mikulást dallal, verssel köszöntötték, aki cserébe mikulás−

csomagot osztott. Sütőtökkel, meleg teával, kávéval kínáltuk

a vendégeket, akiknek tetszett szép óvodánk. A nénik beszél−

gettek a gyerekekkel, dolgozókkal, felelevenítettük a régi

óvodai emlékeket és az adventi vásárunkon vásároltak is.

Bízunk benne, hogy a meghitt délelőttön jól érezték magukat

és máskor is ellátogatnak hozzánk.

Az Adventi ünnepkör keretén belül a Nyuszi és az Őzike

csoportos gyermekek december 13−án délelőtt ellátogattak a

Katolikus és a Református templomba, ahol Szűcs Zoltán

atya és Kovács Attila lelkipásztor urak nagy szeretettel

fogadták őket. Bemutatták a templomokat, az orgonát, a

Betlehemet és még új dalt is tanultak. Visszafelé megnézték

községünk Betlehemét.

Élményekkel telve, vidáman tértek vissza, és nagy izgalom−

mal várják az óvodai és az otthoni karácsonyt is.

December 13−án délután Luca napi játszóházunkat nagyon

sok óvodás és iskolás gyermek, anyuka és apuka is megláto−

gatta, ahol a Fecske csoportos gyermekek Kosárkó Jánosné 

Ági óvónéni vezetésével a Lucázás népszokását elevenítet−

ték fel, nagyon ügyesen. A továbbiakban sok tevékenység

végzésére volt lehetőség: a gyermekek a felnőttek segít−

ségével Luca napi búzát ültettek, Luca babát készítettek, és

karácsonyi jellegű képeket színeztek, nyírtak, ragasztottak.

Vidám hangulatban telt a délután.

A karácsonyi ünnepünk december 19.−én, szerdán lesz az

óvodában. Köszönjük a gyönyörű szép fenyőfa felajánlását

Gazsi Jánosnénak a Keresztúri úton.

A magam és az intézmény dolgozói nevében kívánok Tarcal

valamennyi lakosának szeretetteljes, áldott, békés

Karácsonyi ünnepeket, és reményekkel teli Boldog újesz−

tendőt!

Tóth Gyuláné intézményvezető

Óvodai Hírek

NŐI − FÉRFI − GYERMEK

FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 55. 

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján minden nap!

Árak: Férfi, gyerek vágás: 900 ft./ Női vágás+szárítás rövid: 2000

ft, közepes: 2100 Ft/hosszú: 2200 ft./ Stb.

Extra szolgáltatások: − Hőillesztéses hajhosszabbítás  − Brazil

keratinos végleges hajkiegyenesítés − Keratinos  hajszerkezet

újraépítés  HAJAT FELVÁSÁROLOK (30−40  CM−TŐL) !

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna 06/20−473 −90−52      

AZ ÜZLET DECEMBER 18.−ÁN KEDDEN A FŐ ÚT 3

4. SZÁM ALÁ, 

A RÉGI "PÓKA" ÓRA ÉS ÉKSZER SZAKÜZLET

HELYÉRE KÖLTÖZIK ! PARKOLÁS A HÁZ ELŐTT!

Töltse velünk az év utolsó napját 

időutazással!

Szilveszteri Retro−party

A TARCALI 6 PUTTONYOS 

BORFALUBAN!

2012. december 31−én 19,00 órától

Kínálatunk:  Minőségi zeneszolgáltatás fényeffektusokkal!

70−es, 80−as, 90−es évek legnagyobb slágerei!

Finom vacsora, éjféli falatozás,  közös pezsgőbontás  
Tánc, vidámság, buli, tombola!

Belépő: Felnőtteknek: 5000 Ft  18 év alatti

fiataloknak: 3000 Ft    

Jegyek kaphatók (december 28−ig):

Hunkó Emese (Általános Iskola)

06−30−403−18−27
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II. Országos Szépíró Verseny

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács szépíró versenyt

szervezett a sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő gyer−

mekek számára. A verseny célja, a kézírás fontosságára való figyelemfel−

hívás, a gyermekek pozitív megerősítése.  Iskolánk először nevezett be

erre a versenyre, amelynek iskolai fordulóját december 4−én tartottuk

meg, az alábbi tanulók részvételével:  Lakatos Matyi, Lakatos Rebeka 2.a,

Kovács Renátó 3.a, Lenkovics Patrik, Horváth Cintia 4.a, Mata Réka 5.a,

Lakatos Nikoletta, Kovács Regina 6.a  Damu Klementina 7.a, Glonczi

Leonetta 8.a. Hejőkeresztúr általános iskolája rendezte meg a megyei for−

dulót, ahol 6 tanulónk− Lakatos Matyi, Lakatos Rebeka és Lenkovics

Patrik, Mata Réka, Damu Klementina és Glonczi Leonetta  képviselte

iskolánkat.  A legkisebbek, Matyi, Rebeka 6. és 7. helyezést értek el. A

felsősök közül Mata Réka 5. helyezett lett. Könyvjutalomban részesültek.

Örülünk, hogy ők is megtapasztalhattak versenyhelyzetet, hiszen 60−70

diák volt jelen. A gyerekek kellemes élményekkel gazdagodva tértek haza

a versenyről. 

Az Önkormányzat kisbusszal segített eljutnunk Hejőkeresztúrba. 

Tapody N. Sándorné          Baracskainé S. Erzsébet

gyógypedagógus                   fejlesztő pedagógus

Országos bajnokok a Gold Dance−esek
2012. november 25−én került megrendezésre a MLTSZ által szervezett

Őszi Országos Bajnokság Budakalászon. 

A versenyen 179 koreográfia mérettette meg magát különféle kategóriák−

ban.  Mi 7 koreográfiával neveztünk be a versenybe. Nagyon boldogok

voltunk, amikor az eredményhirdetéskor átvehettük díjainkat. 5

aranyérmet, 1 ezüstérmet és 1 bronzérmet sikerült elhoznunk több

kategóriában.  Hogy idáig eljutottunk, sok embernek tartozunk köszönet−

tel. Elsősorban a táncos gyerekeknek, szüleiknek és Arany Istvánnak a

kitartó és szorgalmas munkáért. 

Hálás köszönettel tartozunk a próbahelyek biztosításáért és az anyagi

támogatásért Tarcal Község Önkormányzatának, a Klapka György

Általános Iskola igazgatójának Bártfainé Varga Györgyinek, a CENT−

IM Kft−nek, valamint a környező települések támogatóinak, Szabolcs

község polgármesterének, Bodrogkisfalud önkormányzatának, a

Patrícius Borháznak, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, a

HON Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek. Még nagyobb

lelkesedéssel, szorgalommal dolgozunk tovább, hogy sikereinkkel, szín−

vonalas munkánkkal továbbra is hozzájárulhassunk lakóhelyünk

hírnevének öregbítéséhez. Az év vége közeledtével Tarcal valamennyi

lakosának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményes újévet

kíván a Gold Dance Club Vezetősége és táncosai!

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

Békés karácsonyt mindenkinek!”
(Piramis)

Hunkó Emese

GDC elnöke

Mikulás rótta Tarcal utcáit
Öröm, izgalom és félelem bujkált  a gyermekek

arcán, mikor Rudolf a rénszarvas bebocsátást kért a

Mikulásnak és Krampuszainak. Apró verset és

éneket követően már a finomságoknak, ajándékok−

nak örülhettek a lurkók, melyet maga a Mikulás

bácsi adott át. A közintézményeket is útba ejtette a

Fehérszakállú− képünkön                            D.A

Ajándékok saját kezűleg
Gyermek és felnőtt együtt munkálkodott a

Borfaluban szervezett adventi játszóházunkon.

Képünkön Zsanett és Anikó kezükben a sok−sok

ötletes és szép ajándékkal, melyet Macsiné Angéla,

Farkasné Éva, Andrássy Bettina, Ilosvainé Piroska

és Drozda Aranka segítségével készítettek el    D.A
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TARCALI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG
Programjai   2012 december − január

december 24. 18 óra Karácsony szenteste − Gyermekek szereplése

− Templom

december 25. Karácsony 1. nap: 11 óra Úrvacsorás Istentisztelet,

15 óra Istentisztelet − Templom 

december 26. Karácsony 2. nap: 11 óra Istentisztelet −  Templom

december 31. Szilveszter 18 óra Óévért hálaadó istentisztelet −

Templom 

2013. január 1. 

Újév: 10 óra 15 perc Újévért könyörgő istentisztelet − Templom

SZENTMISÉK A TARCALI 

RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN
20. Csütörtök 6.30  h. Rorate − Hajnali szentmise
23. Vasárnap 11.30 h. Advent 4. vasárnapja
24. Hétfő 24.00  h. Karácsony Vigíliája  Éjféli
szentmise
25. Kedd 11.30 h.  KARÁCSONY A hittanos gyer−
mekek pásztorjátéka
26. Szerda 11.30 h. SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ
ÜNNEPE
30. Vasárnap 11.30 h. A SZENT CSALÁD
ÜNNEPE   Jézus, Mária és József
31. Hétfő 17.00  h. I. Szilveszter pápa ünnepe
Hálaadás
2013. január

1. Kedd 11.30  h. SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
Újév
6. Vasárnap 11.30 h. VÍZKERESZT Vízszentelés a
szentmisében

Adventi lelkigyakorlat
Adventi lelkigyakorlakorlatot tartottat december 13−án községünk

Római Katolikus templomában. Szűcs Zoltán plébános úr

Főtisztelendő Hugyecz János atyát az Egri Papnevelő Intézet

előljáróját kérte fel az idei lelkigyakorlat vezetésére.

A lelkigyakorlat vezetője kiemelte, hogy XVI. Benedek pápa

meghirdette a Hit Évét, ami kegyelmi időszak hiszen a hitben

találkozhatunk az Élő Istennel, aki az első Karácsony éjszakáján

nekünk adta egyszülött fiát Jézus Krisztust.

A szentmise végén közösen imádkoztak papi és szerzetesi hivatá−

sokért.   Áldott Karácsonyt kíván minden kedves tarcali lakosnak a

Római Katolikus Egyházközség és Szűcs Zoltán plébános.

Ötletből valóság 
November elején Komlóssyné Eszter megkeresett az

ötletével, készítsünk szabadtéri betlehemet. A fel−

vetést megvalósíthatónak láttam − éreztem és  a

munkálatok megszervezésébe és koordinálásába

kezdtem. 

A száraz tények. A Betlehem készítésében részt vet−

tek az egyes munkálatokat számba véve:  

Maszkok készítői: Sípos Gábor, ifj. Szakál Miklós,

Szakál Miklósné Edit, Szilvási Attiláné, Szilvási

Katalin, Drozda Aranka. A maszkokat festették:

Kovácsné Sentei Mária, Palik Szilvia óvónők, Tóth

Gyuláné óvodavezető,  akitől anyagokat is kaptunk.

Ruha, öltözék varrása, bábok öltöztetését Farkas

Lászlóné Éva, Fodor Gizella, ifj. Szakál Miklós,

Szakál Miklósné Edit, Szakál Miklós, Szilvási

Attiláné Kati végezték.

A betlehemet építették: Csekő Csaba, Koleszár

József, Máté János, Mészáros Lajos, Szakál Miklós,

Takács László, Urbán János. A betlehemet díszítette:

Komlóssyné Eszter, Komlóssy Roland és gyer−

mekeik valamint Tóthné Tóth Katalin. Az  alakok

tervezésben segített:  Nagyné Sárkány Mónika. Az

építmény tervezésében közreműködött: Takács László. A meg−

valósítás folyamatában Ilosvainé Nógrádi Piroska, Andrássy Bettina,

Borbély Erzsébet volt segítségünkre.  Élő állatot biztosít minden

gyertyagyújtáskor: Fábián Attila.

Kabátot, sapkát, ruhát, kaptunk az Idősek Klubjából. Képviselő−

testület tagjai az építmény faanyagának költségeit vállalták el, mely

egyedüli pénzbeli ráfordítás volt. A többi szükséges anyag, eszköz,

munka adomány volt.

2012. adventjének első vasárnapján a gyertyagyújtást követően több

mint száz fő jelenlétében áldotta meg Szűcs Zoltán atya jó szándékú,

segítőkész, áldozatkész emberek jóvoltából megvalósult Szabadtéri

Betlehemünket. 

A fentebb felsorolt családok karácsonya hiszem, hogy szebb lesz,

mint bármelyik! Köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk! 

Foto és szöveg: Drozda Aranka


