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November − őszutó
A hónap igéje:
Mi az élő isten temploma vagyunk (2Kor 6, 16)
Novembert eddig a köd, a nyirkos hideg hónapjának
könyvelhettük el. Nos, az idén sok időjárási tézis másképpen
alakult a megszokottól. Az újság híreit olvasva nem mi
vagyunk a kiválasztott nép. Szerencsére mi inkább a jobb
oldalán helyezkedtünk az anomáliáknak, nem úgy, mint pl.
Velence, Toszkánba vagy New York. Mi ettől a hónaptól
eddig inkább verőfényt, kicsivel melegebbet, kevéske
csapadékot, néha kis ködöt kaptunk. Talán ennek köszönhető
az a szép őszi színorgia, amivel a fák, bokrok lassan
lecserélték nyári zöld ruhájukat.
Bizonyára nem vagyok egyedül, aki ezt a lelket gazdagító
szépséget bespájzolta a szívébe.
Mire e sorok megjelennek és a kedves olvasó kezébe kerül az
újság, túl vagyunk az Idősek napi ünnepségen.
Az újságokat lapozva látom, nem csak Tarcalon térnek el a
szokványos október elejére datált ünnepnaptól. Sokkal
inkább azt az üzenetet veszem ki belőle, hogy minden
valamire való településen ezt fontosnak tartják. Mert valóban
fontos ez a nap. Fontos, mert felhívja a fiatalabb korosztály
figyelmét arra a megkerülhetetlen tényre, az idő halad és "eli−
ramlik az élet"! Látható az is, hogy a "kor−fa" fölfelé terebé−
lyesedik. Igen, sajnos öregszik népességünk. Ezért legalább
évente egyszer a figyelem fókuszába kell kerülni az idősko−
rúaknak.
Normálisan persze az év többi napján sem kellene róluk
"elfelejtkezni"!
A törődés, a gondoskodás emberi létformánk szerves része.
Az, hogy ennek az íratlan szabálynak miképpen teszünk
eleget, az nem mindegy. Egyik fél számára sem!
Az időskor mérlegének egyik serpenyőjében sok értékes
dolog van. Benne találjuk az évek során nyert Tapasztalatot,
úgy emberi, mint szakmai téren. A sok apró morzsából
felépített Tudáshalmazt. Ebben rejtett kincsként a fiatalabb
generáció találhat ma már nem megismerhető dolgokat is.
Ott van az Élet−munkája. Eredményeként az egyéni és
közösségi "építmények", a körülöttünk lévő világ látható
képe, panorámája. És itt vannak az Ember megélt Örömei,
szép Emlékei is.
A másik serpenyőbe a korral járó és szerzett terhek kerülnek.
A Betegségek, a Társtalanság, a Magány és a velük karöltve
járó Szomorúság is. Itt nyom a Magárahagyatottság súlya,
mind a család, mind a közösség felől.
Az évek során a mérleg karjai bizony kilengenek. Jobb eset−

A HÓNAP ÜZENETE:
„Tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj
a holnapban!” (Albert Einstein)

ben az első irányába, így egy szép időskorral ajándékozva
meg az embert. Sajnos gyakran a gondok, bajok serpenyője
bizonyul terheltebbnek.
No, itt segíthetünk igazán sokat egy kis szeretettel.
Leginkább a ma idős emberének nem feltétlenül a pénz a leg−
nagyobb gondja. Persze ismerjük a nyugdíjak nem éppen
kiváló vásárlóerejét.
A társadalmi fejlődésnek nem várt mellékhatása az elide−
genedés, a magányossá válás.
Hivatkozunk itt a rohanó világra, a munka kényszerére, a stb−
re. De míg anyáink, apáink gyermek és ifjúkorunkban a
"figyelmükből" bőven áldoztak ránk, mi mintha elfelejtettük
volna ezt. Pedig nem kerülne semmibe ebből visszaadni egy
részt a szülőknek, nagyszülőknek. Biztosan jobban éreznék
magukat. Bár van közösségi segítség a legtöbb településen az
idősek számára, mégis úgy gondolom a gondoskodás kérdése
elsősorban családi, tisztességbeli kategória.
Mert lehet távol élni, kényszerűségből − de ma már van 0 Ft−
os telefontarifa is.
Lehet a település másik felén lakni, de meddig tart 5 percre
beugrani a hazafelé útról.
Mi mindenre fény derülhet, abból a pár perces beszélgetés−
ből! Bármi, de a legfontosabb, hogy idős rokonaink,
embertársaink érezzék belőle az odatartozást, a segítség
lehetőségét, a "megbecsülését az éveknek".
Hidd el kedves Olvasóm néhány jó szó, egy kis simogatás,
egy kis "meghallgatás" minden egyéb segítség mellett a
legjobb gyógyszer.
Ráadásul a szeretet megnyilvánulása, a szeretet melegsége
nem von el Tőled − semmit. Sőt ez által a Te szeretet tartály−
od is feltöltődik észrevétlenül. Igen gondolnunk kell arra,
hogy 10−20−30 év múlva hasonlóhelyzetbe kerülhetünk. Mi
is megöregszünk. Ha senki nem nyitja ránk majd az ajtót, és
ha nem csörög majd a telefon, mi mit fogunk érezni? Ezért
kedves Olvasóm, ha van időskorú családtagod, saját jól felfo−
gott érdekedben− jól gondold meg, hogyan viszonyulsz az
állapotához! Csak azt kapod vissza majd amit Te is adtál!
Ezért, ha eddig elmulasztottad, ne felejtsd köszönteni az
Időskorúakat.
Békességgel:
Baracskai László
polgármester
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A Képviselőtestület 2012. október 31−i ülésén történ−
tekről
A Képviselőtestület a 2012. október 31−én megtartott ülésén
beszámolót hallgatott meg és fogadott el a település adózásá−
nak helyzetéről, melynek során kérték az érintett
köztisztviselőket, hogy tegyenek meg minden szükséges
intézkedést az adóhátralékok csökkentése érdekében, majd a
2013. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására került sor. A
testület tagjai egyetértettek az ellenőrzésre kijelölt
területekkel, és javaslatot tettek arra, hogy a vizsgálatokra ne
az év végén, hanem az első negyedévben kerüljön sor.
Ezek után Baracskai László polgármester számolt be a Tokaji
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkájáról, majd a település lakóinak kérésére a
Képviselőtestület határozatot fogadott el a fekvőbeteg gyógy−
intézeti ellátás Miskolcra történő áthelyezésének
kezdeményezéséről. Ennek érdekében kérelemmel fordultak
az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz arra hivatkozással,
hogy Tarcal lakossága elégedett volt az eddigi − Miskolcon
történt − ellátással, illetve az orvosokkal kialakult jó kapcso−
latrendszer és bizalom elősegítheti a gyógyulás esélyét.
Kérték a település soron kívüli átsorolását, hiszen a nyíregy−
házi Jósa Andráshoz történő áttétel az önkormányzat és a
lakosság véleményének előzetes megkérdezése nélkül történt.
Ezek után a képviselők a 2013. évi Országos Borkirálynő
választás lebonyolításának lehetőségeit tárgyalták meg.
Az ülésről készült jegyzőkönyv elektronikus formában a
Községi Könyvtárban megtekinthető.

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Tarcali Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Tarcal község Önkor−
mányzatának Képviselőtestülete 2012. december 12−én
(szerda) 17.00 órától a Hatputtonyos Borfaluban
KÖZMEGHALLGATÁST TART,
melyre ezúton tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt,
remélve, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal hatékonyan
segítik a település 2013. évi gazdálkodását és fejlesztését.
Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2012. november
30−án pénteken 16.00 órakor a szerencsi Rákóczi−vár
Lovagtermébe a SZÁMONTARTVA című könyv bemu−
tatójára és megemlékezésre a kommunizmus pap áldozatairól
A megjelenteket köszönti: Koncz Ferenc, Szerencs pol−
gármestere
Balogh Istvánra emlékezik Darvas László szerencsi plébános
és a régi idők krónikásaként jelen lesz Fodor Peti.
A Számon−tartva című, a kommunizmus pap áldozatait bemu−
tató kiállításról Tikovits Ernő tájékoztat és megemlékezik a
vértanú Szerednyei János tarcali és Patrik József rátkai hit−
valló papokról, a malenkij robot áldozatairól is.
A hadifogságot és az ÁVH börtönét megjárt Dr. Balogh
István katolikus pap életéről szóló nagy sikerű könyvét bemu−
tatja és a kérdésekre válaszol Prevozné Balogh Irén
Cím: Szerencs, Rákóczi−vár, Huszárvár u. 1.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2012. OKTÓBER
Születés:
− Ónodi Nikolasz 2012.10.06
Szülei: Ónodi Izabella
Bukó András
− Lakatos Anasztázia 2012.10.23
Szülei: Lakatos Erika
Lakatos József
− Sápi Lőrincz Zoltán 2012.10.28
Szülei: Seres Kornélia
Sápi Zoltán
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella
Nádasdi Judit
Védőnők

Házasságkötés
− Varga Attila és Zih Andrea Éva
tiszadadai lakosok október 5−én,
− Horkai Ottó és Szilágyi Ramóna
tarcali lakosok október 13−án,
− Zilahi Zsolt és Losonczki Edina
tarcali lakosok október 30−án,
kötöttek házasságot községünkben.

Gratulálunk! Sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Bucilla Lászlóné
(sz: Somogyi Julianna, 1953.)
volt Tarcal Szeles u. 1. sz. alatti lakos
elhunyt október 18−án,
− Sárossi Kálmán (sz: 1938.)
volt Tarcal Jókai u. 28. sz. alatti lakos
elhunyt október 26−án.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők
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Óvodai Hírek
Nem lehet elég korán kezdeni!
Nagy örömmel számolok be a tisztelt lakosságnak, hogy
óvodánkban a sok kis tehetséges gyermek között rábukkan−
tunk egy igazi kis gyöngyszemre, Törökéri Dorkára.
Dorka hat és fél éves, meséket talál ki, és illusztrálja is az
eseményeket, kis könyvnek összefűzve. Öt és fél éves
korában kezdte és immár ötödik könyve készült el. Írni
ugyan nem tud, de édesanyja leírja a Dorka által megfogal−
mazott, lediktált meséket. Óvodánk Őzike csoportjába jár,
ahol a "Kompetencia alapú nevelés" módszerével dolgoznak
a kolléganők. (Bolló Tiborné, Hunyor Lajosné) Legutolsó
meséjének ötletét, az óvodai foglalkozási témakör motiválta.
(Boszorkányok)
Meséit a sok hallott mese, a környező valóságból szerzett
élmények ihlették. A cselekmény Dorka és egy−egy
állatkörül bonyolódik, mesés elemekkel ötvözve. Meséiben
a pozitív érzelmek, dominálnak és a tanító szándék is meg−
jelenik.
Munka közben fejlődik szókincse, kifejező készsége,
emlékezete, fantáziája probléma megoldó gondolkodása,
rajzkészsége, nem is beszélve az anya és a gyermeke között
kialakuló mély érzelmi kapcsolatról.
Meséi: A kislány és a ló
Dorka és Bolyhos (cica)
Dorka és Bambi (nyuszi)
Dorka és Lizike (kutya)
A boszorkány és a macska
Ki tudja?− Lehet, hogy néhány év múlva a regényeit fogjuk
olvasni.
Igen, a tehetségeket minél hamarabb észre kell, hogy vegyük
a családban, az óvodában és az iskolában is, hogy okos szó−
val, türelemmel, odafigyeléssel, szeretettel segítsük gyer−
mekeink kibontakozását, szárnypróbálgatásait. Minden
gyermek más: ki a mozgásban, ki a mese−verstanulásban és
előadásban jeleskedik, van, aki szépen énekel, vagy a ter−
mészet iránt érdeklődik és nagyon sokat is tud róla. A mi
feladatunk, hogy észrevegyük, hogy milyen a gyermek
érdeklődési köre, hogy melyik területen fejlettebbek
képességei az átlagostól, beszélgessünk vele, legyenek
közös élményeink, sokat játszunk együtt, ösztönözzük, di−
csérjük.
Sokat meséljünk nekik élő szóval, és minél kevesebbet
üljenek a tv előtt. De ha mégis tv−t néznek, körültekintően
válasszuk meg, hogy mit nézzenek, hiszen vannak igényes,
értékes mesék, természetfilmek.
Higgyék el, meg fogja érni!
Gratulálunk Dorka édesanyjának, Sallai Editnek
kislányához, és hogy szülői szerepét ilyen magas szinten
tölti be.
Köszönetnyilvánítás!
Óvodánkat rendszeresen támogatják a lakosság köréből
segítőkész. kedves emberek, amelyekről folyamatosan be
szoktam számolni.
November hónapban a Máltai Szeretetszolgálat Képviselője,
Dr. Kiss Imre gyermekorvos jóvoltából, 240 palack (2,5dl)
tejitalhoz jutottunk, melyet bölcsődéseik kapnak folyam−
atosan a tízóraijukhoz. A tejital a jó minőségű HIPP
bébiételek egy terméke, tartós szavatosságú élelmiszer.

Köszönjük a támogatást!
Keresztényi József Úr már tavaly is megajándékozta
intézményünket gyönyörű piros egészséges almákkal,
melyet ezen az éven is megtett. Egy tele talicska almát kap−
tunk, amit Ő maga tolt el óvodánkba. Köszönjük a támo−
gatást és jó egészséget kívánunk!
Butta László képviselő úr, éppen úgy, mint tavaly, 10 kg
lisztet ajánlott fel a Karácsonyi mézeskalácssütéshez.
Köszönjük támogatását!
Karácsonyi Vásár!
Szeretettel várjuk a Tisztelt lakosságot 2012. december 03−
tól december 7−ig, hétfőtől−péntekig fél 8 órától, délután fél
5 óráig tartó Karácsonyi vásárra az óvodába. A vásáron a
Szülői Munkaközösség kezdeményezésére, a szülők és a
dolgozók által készített szebbnél szebb karácsonyi jellegű
dísztárgyak kerülnek kiárusításra. A bevételt az óvoda és a
gyermekek fejlesztésére fordítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Novemberi− Decemberi programjaink:
− November 22. 26. 27. december 01. kreatív napok a
szülőkkel.
− December 06. Mikulásvárás
− December 13−án 15−17 óráig Luca−napi nép−hagyo−
mányőrző játszóház gyerekeknek−szülőknek.
− December 03−tól 07− ig Karácsonyi vásár.
− December 19. Karácsonyi ünnepség az óvodában.
− December 23. Vasárnap Az ovisok szereplése a Mindenki
Karácsonyán az ABC melletti téren.
Az intézmény 2012. december 24−től, 2013. január 6−ig
ZÁRVA tart. Nyitás 2013. január 7. hétfőn.
Tóth Gyuláné intézményvezető

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ ...mindjárt
itt a Télapó! Mikulás szolgálat!
December 5−én szerdán 16 órakor és december 6−án
csütörtökön 16 órakor indul községünkben
hagyományos útjára a Mikulás, hogy átadja
a hozzá eljuttatott ajándékokat a
gyerekeknek. Aki igénybe kívánja venni
ezen szolgáltatást, kérem juttassa el 2012.
december 3−án 16.00 óráig a névvel és cím−
mel ellátott csomagot a Borfaluban. A
többit mi intézzük!
A szolgáltatás díja: 500 Ft/fő/cs
A KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!
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Hírek az Idősek Klubjából
2012.11.12.−vel kezdődő héten megtartottuk az idősek hetét
a Klubban. Az ünnepi köszöntést követően sok szép vers és
történet került felolvasásra, elmondásra, mellyekkel kife−
jeztük hálánkat és nagyrabecsülésünket a szépkorúak iránt,
megköszönve az ő kitartásukat, szeretetüket, bölcs és irányt−
mutató szavaikat és tetteiket, mellyel a fiatalabb generá−
ciókat segítik.
−Az interneten néztünk köszöntő műsorokat, melyeket külön−
böző településeken a kicsiktől a nagyokig adtak elő, méltat−
va és hangsúlyt fektetve a szépkorúak ünneplésére.
−Ellátogatott hozzánk és sokféle finom mézet kaptunk Varga
Lajos Képviselő Úrtól, aki most méhész−szakemberként tar−
tott rövid előadást az idei méztermésről. Minden jelenlévő
kapott több viasz figurát főként angyalkákat, amivel a kará−
csonyfáinkat díszíthetjük majd, és jut a közös adventi ko−
szorúnkra is 4 szép fenyőfa figura is. Később az interneten
néztünk még kisfilmeket a méhek életéről és a mézpergetés−
ről.
−Az óvodások Nyuszi csoportja is ellátogatott hozzánk és
vidámságukkal ügyességükkel és aranyos műsorukkal
felüdülést és mosolyt fakasztottak közösségünkben.
Boldogan vendégeltük meg őket, és elfogadtuk az óvoda−
vezető Tóth Gyuláné meghívását a kicsik által készített
ajándékok karácsonyi vásárára, és a felújított óvoda megtek−
intésére, melyet a klubtagjaink még nem láttak belülről.
−Volt vérnyomás és vércukor mérés, valamint előadás és
beszélgetés a test−lélek és szellem kapcsolatáról, fizikai és
lelki egészségünkről annak megőrzéséről és a szeretet min−
dent átható−, legyőző−, és gyógyító erejéről.
Nagyon tartalmasan, vidáman és sok nevetéssel telt el a hét,
és minden igyekezetünkkel az idősek tiszteletére és megbe−
csülésére törekszünk a jövőben is, hogy szebbé tegyük ne
csak az ünnepeiket de a hétköznapjaikat is.
Szász Béláné Intézményvezető

Idősek napja
Sose légy szomorú, ha nehéz kereszt nyomja a Vállad
Hiszen észre sem veszed,
Hogy a nehezebb részét Jézus viszi Utánad,
Mert te Jézusom, magamra, sosem hagytál Engem
Megyek utamon, melyet kijelöltél Nekem
És olykor ha bánatunkban, kiáltunk Hozzád
Te biztosan nem fordítod el tőlünk Szentséges orcád
Hiszen mindnyájan Istenhez tartunk, Hozzá fel a Fénybe
És ha elértük Őt, akkor minden sötétnek Vége,
Mert életünket mindég úgy kell Élnünk
Váratlanul ne érjen, ha kopogtat a halál Értünk
Mert egyszer Jézus elküldi követét Értem
Engedd meg nékem, hogy utolsó órámon, Imába találjon
Engem
Hiszen Isten kezében van Életünk
Szégyenkezni ne kelljen, ha Elébe Érkezünk
Mert ahogy a Sárga levelek hullanak a Fákról
Úgy megyünk el mi is, egyszer, ebből a Világból
De Égi Édesanyánk, addig is legyen Velünk
Benne bízva töltsük el, Földi Életünk.
Szászfai Istvánné

Adventi lelkigyakorlat a tarcali római katolikus templomban
2012. december 13. (csütörtök)
A lelkigyakorlatot vezeti:
főtisztelendő: HUGYECZ JÁNOS atya,
az Egri Papnevelő Intézet Prefektusa.
A lelkigyakorlat programja: 16.00 gyónási lehetőség
17.00 szentmise
A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz.
Mindenkit szeretettel vár és áldott adventi készületet kíván
a Tarcali Római Katolikus Egyházközség.

Témahét az iskolában
A TÁMOP−3.1.4−es "Kompetencia alapú
oktatás Tarcalon" elnevezésű pályázatunkhoz
kapcsolódóan minden tanévben az egész iskola
tanulóifjúságára kiterjedő témahetet rendezünk.
Ebben a tanévben 2012. november 12−19−ig az
Olimpia jegyében mozgósítottuk meg diák−
jainkat, pedagógusainkat.
Minden nap
miniOlimpiát tartottunk, ügyességi feladatok−
ban mérethették meg magukat a gyerekek.
Közben projektmunkákat is készítettek az osztá−
lyok, mely felölelte az egész Olimpia−történel−
met, de kiemelt hangsúlyt kapott az idei
Londoni Olimpia.
Az utolsó napon kiléptünk az iskola kapuján, s
egy nagy futással tettünk pontot e mozgalmas
hét végére. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyon
izgalmas, mozgalmas témahetet tudhatunk
magunk mögött ebben a tanévben is!
Ami a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezték
magukat!
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató
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Egy kis lépés az
egészségesebb életért

Fogai érdekében
Hazánkban a rossz szájhigiénia, a nem megfelelő szájápolási szokások és
a fogorvosi kezelést rendszeresen igénybe vevők alacsony száma miatt, a
fogszuvasodás és a fogágy−betegségek súlyos közegészségügyi prob−
lémát jelentenek.
Ezért elhatároztam, hogy a helyi újságban− igény szerint akár rendszere−
sen is − cikkeket írok a szerintem lényeges, aktuális fogászati kérdések−
ben. Szívesen várom a megírt témakörökön felül is az olvasóban esetleg
felmerülő kérdéseket.
A 2011 augusztusában átadott új házi−és fogorvosi rendelőkben komfor−
tosabb környezetben gyógyíthatunk és gyógyulhatnak az arra vágyók. Az
önkormányzati fejlesztéseken túl a társadalombiztosítási finanszírozás
keretében saját magam is beruházásokat hajtottam végre a fogászat műsz−
erezettségét növelve mindkét rendelőmben. Ezen kívül a Széchenyi Terv
keretében pályázat útján a tokaji rendelőmben a meglévő röntgen beren−
dezésemet digitalizáltam, / Így az elkészült felvételek a számítógépemen
Tarcalon is láthatóak. / fogfehérítő készülék, orálkamera, kézi műszerek
és fertőtlenítő készülék kerültek beszerzésre. A sorozat első cikkében a
fogkőről írok.
FOGKŐ
Nevével ellentétben a fogkő nem a mészkőköz hasonló ásvány, hanem
egy hatalmas, megszilárdult baktériumtelep, amely a fogainkra rakódva
rossz leheletet és hosszabb távon rágószerveink elvesztését okozza.
Számtalan tudományos vizsgálat bizonyította, hogy a fogkő és az íny−
gyulladás jelenlétének egészség− és fogkárosító hatása is van: szív−
betegséget, gócbetegségeket (hajhullást, bőrgyulladásokat, nőgyógyásza−
ti gyulladásokat, szembetegségeket, stb.) és koraszülést is okozhat.
Érdemes tehát odafigyelni fogaink ápolására!
Az egészséges íny nem kezd el magától, vagy fogmosás közben a fogke−
fétől vérezni. A vérző íny tehát annak a jele, hogy valami nincs rendben.
A foglepedék és a fogkő önmagában véve még nem betegség, de a fog−
problémák kialakulásának legfőbb oka. Az íny alatt elhelyezkedő
fogköveknél gyakran alakul ki gyulladás, amit az íny vöröses színe, fáj−
dalma, vérzékenysége és a kellemetlen lehelet jelez, valamint az, hogy az
íny eltávolodik a fogaktól. Ennek következtében ínytasakok keletkezhet−
nek a fogak mellett, így a gyulladás átterjedhet a fogágy mélyebb
szöveteire is, ami a fogat körülvevő csont pusztulását okozhatja. Ez a
folyamat foglazuláshoz, majd a fogak elvesztéséhez vezet!
A sorozat következő cikkében a fogászati gócokról írok.
Dr.Hengsperger Anna
fogszakorvos

Selmeci József Csongor, vezető jóga oktató, a Magyar
Jógatársaság elnöke, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége
vezetőségi tagja, újra előadást és gyakorlati bemutatót
tartott településünkön. A tarcali kötődésű szakember
rendkívül élvezetes vetített képes előadásában az
Indiában tett szakmai útjáról számolt be. Ezt követően
a jóga, mint mozgás és életforma lényegéről beszélt.
Egészségünkre gyakorolt hasznáról tájékoztatta a meg−
jelenteket. Az elméletet gyakorlat követte. Néhány, a
mindennapokban jól használható és egyszerűen meg−
valósítható gyakorlatot mutatott és gyakoroltatott a
vendégekkel. Az előadást nagy élvezettel hallgatta/
tornázta végig többek között Cziba Magdolna és az
általa vezetett jóga csoportok megjelent tagjai.
Vendégek érkeztek Mádról, Tokajból, Erdőbényéről is
a tarcaliak mellett. Folytatódik ezen előadássorozat
várhatóan tavasszal. Ajánlom mindenkinek a rendkívül
szuggesztív, élvezetes és végtelenül gyakorlati közpon−
tú előadást.
Kép és szöveg D.A.

„Minden emberi tehetség két alkotóelemből áll:
türelemből és időből.
A tehetséges embereknek erős az akaratuk, és
keveset alszanak.”
Honoré de Balzac

Ne szégyelld, kezeld!
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Szülők
figyelmét egy nagyon fontos témára, ami
nem más, mint a fejtetvesség. Az egész
országban, és sajnos ezen belül a mi
községünkben is szembesülünk a vissza−
térő problémával, melynek megszün−
tetése viszonylag egyszerű feladatnak
tűnik. Már tavaly megindította az ÁNTSZ
a tetvesség megelőzését célzó kampányát,
mely értelmében minden szülőhöz eljut−
tattuk azt a leírást, amely tartalmazza a
tetű és serke jellemzőit, terjedését, az
irtás−és megelőzés módját. A hiedelem−
mel ellentétben azt kell állítanunk, nem
csak a piszkos fejben tudja a tetű lerakni a
serkéit, ezért nagyon fontos, hogy ne ve−
gyük félvállról a dolgot, és a mi óvodai,
iskolai ellenőrzéseink mellett is legyenek
szívesek napi szinten ellenőrizni a gyer−

mekek haját, mert hamar elfertőzheti az
egész családot. Fejtetűt tehát bárki bárhol
összeszedhet, szégyelleni nem szabad,
viszont titkolni, vagy a kezelést elmulasz−
tani egyenesen felelőtlenség.
Akinek ezzel kapcsolatosan bármilyen
kérdése van, bizalommal forduljon hoz−
zánk, és a témában bővebb tájékoztatást is
tudunk nyújtani. Kérünk mindenkit,
akinek nincs lehetősége gyógyszertárból
beszerezni a tetűirtó szerek valamelyikét
(Nittyfor, Pedex, Paranit, Neemoxan),
egy hozott kis üvegben tudunk biztosítani
számára.
Keressenek
bátran
az
alábbi
elérhetőségeken: Védőnői Szolgálat,
Árpád út 6. Tel: 06−47/580−454
Fogadóóra minden reggel 8−9 óra között.
Tanácsadás:

Nagyné Csengeri Gabriella: Keddenként
8−12óra
között,
Nádasdi
Judit:
Csütörtökönként 8−12 között.
Kérünk minden Kedves Szülőt, ezen túl is
működjenek együtt velünk, és probléma
esetén
feltétlenül
értesítsenek!
Köszönjük!
Nagyné Csengeri Gabriella,
és Nádasdi Judit védőnők
Kiadja:
Tarcal
község
Önkormányzata
Szerkesztőség: Hatputtonyos
Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező
László Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari
Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−
226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2012. december 14.
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Befejeződött az orvosi rendelő és védőnői szol−
gálat felújítása Csobajon és Taktabájon

Az Émop−4.1.1/C−10−2011−0008 azonosító számú pályázatot
Csobaj és Taktabáj Községek Önkormányzatai az Észak−mag−
yarországi Regionális Operatív Program keretében meghirde−
tett "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó
beteg szakellátó központok fejlesztése, alap−, járóbeteg sza−
kellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő
LHH kistérségekben" című pályázat keretein belül valósítják
meg.
A projekt eredményeként felújításra kerültek a Csobaj és
Taktabájon található orvosi rendelők és eszközparkjai,
valamint Csobajon új fogorvosi rendelő létesül, így egy
épületben komplex egészségügyi szolgáltatásokat nyújtva,
jobb feltételeket biztosítva a lakosságnak.
A beruházást követően az épületek teljesen megújultak, javul
az energiahatékonyságuk, továbbá megfelelnek az akadály−
mentes közlekedés feltételeinek is, az intézmények lakosság−
közeli hatékony egészségügyi működést és ellátásszervezést
biztosítanak, költség−hatékonyan.
Az „Orvosi rendelő bővítése és védőnői szolgálat felújítása,
Csobajon és Taktabájon” című projekt az Európai Unió ERFA
forrásából 59 754 215 Ft megítélt támogatást kapott, a támo−
gatás aránya 95%.

Kerüljön tokaji fűz a fa alá!
Lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és kon−
zorciumi partnere a Napraforgó Közhasznú Nonprofit Kft.
közös projektje az "Integrált esélyteremtő és foglalkoztatási
program a Tokaji Kistérségben", melynek során létrejött a
júniusban átadott Tokaji Fűzfonó.
Tokaj városa egy modern épülettel gyarapodott, a résztvevő
személyek pedig elmélyültek egy szép, hagyományos szak−
mában. Szép és hasznos tárgyak készülnek itt: sokféle kosár −
bevásárló, gazdasági, biciklis, kenyeres, kandalló és a Tokaj−
Hegyalja Piac közönségének és a Zempléni Gombász
Egyesületnek a segítségével tervezett "ideális" gombaszedő
kosár is; de kaphatók fonott bútorok, a Magyar Madártani
Egyesület szakmai ajánlása alapján készített madáretetők, és a
gyerekek által boldogan belakott kerti kuckók is.
A közelgő adventi ajándékvadászatkor gondoljanak arra,
milyen kincseket találhatnak a Fűzfonóban! A cégek segít−
ségünkkel az üzleti partnereiknek szánt meglepetéseket ötlete−
sen csomagolhatják például aszúszedő kosarainkba vagy
fonott ládáinkba, de palackjaikat vagy demizsonjaikat be is
fonathatják itt.
További ötletekért böngésszék honlapunkat: www.fuzfono.hu
és hamarosan megújuló webáruházunkat! Személyes vásár−
láshoz bejelentkezni itt lehet: kepes.tibor@fuzfono.hu vagy
06 30 5010473, a Tokaji Fűzfonó címe: Bocskai utca 37.
December 9−én ott leszünk a Disznókőnél a Tokaj−Hegyalja
Piacon, ahol már átvehetik vagy megrendelhetik az
ajándékokat. Ha felmerül bármilyen egyedi igény, azzal is
keressék meg idejében a Fonót, hogy elkészülhessenek a

Orvosi rendelő bővítése és a védőnői szolgálat
feltételeinek kialakítása Tiszaladányon
Az Émop−4.1.1/C−10−2011−0010 azonosító számú pályázatot
Tiszaladány Község Önkormányzata a Észak−magyarországi
Regionális Operatív Program keretében meghirdetett
"Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó
beteg szakellátó központok fejlesztése, alap−, járóbeteg szak−
ellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő
LHH kistérségekben" című pályázat keretein belül valósítja
meg.
A projekt eredményeként Tiszaladányon korszerű orvosi
rendelő áll rendelkezésre az egészségügyi alapszolgáltatá−
sokhoz, melyben a védőnői szolgálat is elhelyezésre kerül. A
fejlesztéssel érintett épület területe összesen 332 m2, a
megújuló rendelők száma 2, egyéb helyiségek száma 9 db.
Az infrastrukturális fejlesztések mellett nagy értékű és kis
értékű eszközök is beszerzésre kerülnek.
A beruházást követően az épület teljesen megújul, javul az
energiahatékonysága, továbbá megfelel az akadálymentes
közlekedés feltételeinek is.
A projektötlet kidolgozása során fontos volt, hogy az
elérhető egészségügyi szolgáltatások továbbra is koncentrál−
tan, egy épületben, a település központjában legyen, akadá−
lymentesen elérhetően, szükséges szolgáltatásokat nyújtsák,
az épületek elrendezése az igényeket tükrözze.
A projektnek köszönhetően javul a település egészségügyi
alapellátási feladatainak feltételrendszere, valamint
hatékonyabbá válik a házi orvosi szolgáltatás működése és
ellátásszervezése. Közvetlenül javul a Tiszaladány Önkor−
mányzata tulajdonában lévő házi orvosi rendelő infrastruk−
turális állapota, bővül a rendelő eszközparkja, a védőnői
szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően kerül elhe−
lyezésre.
Az "Orvosi rendelő bővítése és a védőnői szolgálat
feltételeinek kialakítása, Tiszaladányon" című projekt az
Európai Unió ERFA forrásából 19 000 000 Ft megítélt támo−
gatást kapott, a támogatás aránya 95%.

megálmodott tárgyak!
Válasszanak helyi terméket, támogassák Tokaj−Hegyalját!
A projekt azonosítója: TÁMOP−5.1.1−09/7−2010−0025.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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DECEMBERI ÜNNEPEINK
December 1.: AIDS−ellenes világnap
A Magyar rádiózás napja
December 3.: A fogyatékkal élők nemzetközi napja.
December 4.: Szent Borbála, a bányászok
védőszentjének napja. A bányászok és a kohászok
ünnepe.
December
6.:
Mikulás,
Miklós
napja,
Magyarországon Mikulás ünnepe.
December 10.: Emberi Jogok napja.
December 13.: Szent Luca vértanú szűz napja.
Termékenységvarázslásra, házasság−, halál− és
időjóslásra alkalmas nap volt.
December 24. Karácsony vigíliája. Karácsonyt
megelőző napon ős−szüleinkre emlékezünk, ma van
Ádám és Éva napja. Hagyományosan ezen a napon
állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén
ajándékozzák meg egymást a családtagok
Magyarországon. Karácsony megünneplése a
kereszténység terjedésével az egész világon elter−
jedt.
Karácsonyi népszokások: Regölés, Betlehemezés
December 25.: Karácsony napja. Jézus
születésének napja. A család ünnepe.
December 28.: Aprószentek napja. Jellegzetes
szokása, a szerencsét és egészséget hozó vesszőzés,
korbácsolás.
December 31.: Szilveszter. A népi kalendárium
szerint az új esztendő első napjával függ össze.

GOLD DANCE SZILVESZTER
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BETLEHEM KÉSZÍTŐ VERSENY
A karácsonyi ünnepek egyik szimbolikus kelléke a betlehem, melyet
otthon elkészíthetünk a gyerekekkel, ami igazi élményt nyújt az
egész család, közösség számára. Tarcal Község Önkormányzata
Betlehem készítő versenyt hirdet. Nevezni több kategóriában is
lehet, melyek az alábbiak:
− óvodás − általános iskolás (egyéni vagy csoportos kategória)
− családok és egyének, − baráti és osztályközösségek, intézmények
egyaránt nevezhetnek.
Az elkészítési technikát, az alapanyagokat maga az alkotó
választhatja meg. A pályamunkák maximális alapterülete 60×80 cm.
A pályázatok beadásának határideje: 2012. december 20. 16 óra
Tarcal, Hatputtonyos Borfalu
Eredményhirdetés: 2012. december 23. Tarcal − Agora MINDENKI
KARÁCSONYA ünnepsége
Az ünnepség keretén belül valamennyi alkotás kiállításra kerül.
Köszönetet szeretnék mondani Baracskai László pol−
SPORT gármester úrnak, Dr. Kovács Zoltán jegyző úrnak
és mindenkinek, aki segítette csapatunkat az év
folyamán mind anyagilag, mind bármi nemű munká−
val, akár a csapat szállítása során. Gratulálok az U 19 csapat tel−
jesítményéhez (4. hely) és köszönetet szeretnék nekik is mondani,
hogy kisegítik a felnőtt csapatot akit pár játékos cserben hagyott.
Aki szem előtt tartja a csapatot észreveszi, hogy rendszeresen az
ifiből van kipótolva. Várjuk a labdarúgást szerető 14 évet betöltött
fiatalok jelentkezését! Előző lapzárta utáni eredmények: Mád −
Tarcal 7−2, U 19 1−2, Tarcal − Tokaj 2−5, U 19 0−7, Pácin −
Tarcal 6−0, U 19 5−1, Boldogkőváralja − Tarcal 4−1, U 19 2−5.
A tabella: Felnőtt 15. Tarcal 14
1 1 12 20 56−36 4 pont
U 19 4. Tarcal 14 9 − 5 35−30 27 pont

Soltész Csaba elnök
Töltse velünk az év utolsó napját
időutazással!
Szilveszteri Retro−party
Őszi Konyhabútor Akció! Októberrel kezdetét vette az AKCIÓ!
A TARCALI 6 PUTTONYOS
Ha megunta vagy kidobná régi, elavult konyhabútorát, most itt
BORFALUBAN!
van erre az alkalom! Az árak máshol és itt!
2012. december 31−én 19,00 órától
− Kiszállás, felmérés, tanácsadás−min. 5.000Ft
Kínálatunk:
ITT CSAK ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉSVAN !
Minőségi zeneszolgáltatás fényeffektusokkal! 70−es,
− Árajánlat készítés−min: 6.000Ft − ITT −3.500Ft − A bútor
80−as, 90−es évek legnagyobb slágerei! Karaoke− legyártása/fm − min: 22.000Ft ITT 15.500 FT − Helyszíni munka −
party! Finom vacsora, éjféli falatozás, közös pezs− min: 4.000 Ft ITT EGY KOMPLETT BESZERELÉSI DÍJ VAN:
gőbontás Tánc, vidámság, buli, tombola!
7.500 FT − Tömör fa ajtóf rontok − min: 25.000 Ft/nm
Belépő: Felnőtteknek: 5000 Ft
ITT 18.500 Ft/nm−től Az árak az ÁFÁT nem tartalmazzák!
18 év alatti fiataloknak: 3000 Ft
Kérjen árajánlatot és cserélje le régi bútorát! Cooper&Taylor Kft.
Jegyek kaphatók (december 28−ig):
Bodnár Zoltán 06−70/365−4501 honlap: www.faablakgyartas.hu
Hunkó Emese (Általános Iskola) 06−30−4031827

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a december hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:
december 3.: Ferenc
december 6.: Miklós
december 10.: Judit
december 21.: Tamás
december 24.: Ádám, Éva
december 26.: István
december 27.: János

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 ELŐRE LÁTHATÓLAG DECEMBER 1.−ÉN
KÖLTÖZIK A FŐ ÚT 34. SZÁM ALÁ, A RÉGI „PÓKA”
ÓRA ÉS ÉKSZER SZAKÜZLET HELYÉRE!
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Tarcali Hírek
SZENTMISÉK A TARCALI RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2012 december
december
11−14.
(kedd−péntek)
17
óra
EVANGELIZÁCIÓS HÉT Tolnai Dali János
Református Gyülekezeti Ház, Igehirdető: Győrfi
Mihály, evangélikus lelkész (Nyírtelek)
december 15. (szombat), 15. óra
CSENDES NAP Tolnai D. J. Ref. Gyülekezeti Ház,
Igehirdető: Karászi Attila ref. lelkész (Szilvásvárad),
Előadó: Dr. Benke György ny. ref. lelkész (Bogács),
énekek−bizonyságtételek:
Felsőtárkányi
Ref.
Egyházközség tagjai, végén szeretet−vendégség.
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: 10.15 óra Újévért könyörgő
istentisztelet − Templom
*
KÖNYV−AJÁNLÓ
A Tarcal−Tordai Hitvallás 1655−ös kétnyelvű (latin−
magyar) kiadásának újranyomott változata a
Református Parókián (Fő u. 106.) korlátozott
példányszámban 3 000 Ft/db áron megvásárolható a
készlet erejéig.

Tarcali Református Egyházközség
valamint Tarcal Község Önkormányzata
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
CANTORES ECCELESIAE
Rézfúvós Együttes Adventi Koncertjére
Ideje: 2012. december 8. (szombat) 17 óra
Helye: Református templom
Belépődíj felajánlás szerint! A Református
Egyházközség javára szánt adományait örömmel
fogadjuk!

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
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!

2012. december
2. Vasárnap
11.30 Advent 1. vasárnapja
6. Csütörtök
06.30 Rorate − Hajnali szentmise
8. Szombat
06.30 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA Rorate − Hajnali szentmise
9. Vasárnap
11.30 Advent 2. vasárnapja
Szent Miklós köszöntése a szentmise végén
13. Csütörtök
17.00 Adventi lelkigyakorlat
Hugyecz János atya vezetésével
16. Vasárnap
11.00 Advent 3. Gaudéte vasárnapja
20. Csütörtök
06.30 Rorate − Hajnali szentmise
23. Vasárnap
11.00 Advent 4. vasárnapja
24. Hétfő
24.00 Karácsony Vigíliája Éjféli szentmise
25. Kedd
11.30 KARÁCSONY
A hittanos gyermekek pásztorjátéka
26. Szerda
11.30 SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE
30. Vasárnap
11.30 A SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Jézus, Mária és József
31. Hétfő
11.00 I Szilveszter pápa ünnepe Hálaadás
2013. január
1. Kedd 11.30 SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA Újév
6. Vasárnap 11.30 VÍZKERESZT Vízszentelés a szentmisében

Rendezvények− Programok
2012. december hónapban
december 2. 15 óra VASS ETELKA festőművész kiállítás−meg−
nyitója Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
december 2. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren
SZABADTÉRI BETLEHEM átadása
december 5. 16 óra MIKULÁS szolgálat (lásd felhívás)
december 6. 16 óra MIKULÁS szolgálat
december 8. 17 óra ADVENTI KONCERT
Helye: Református Templom
december 9. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren
december 11. 10 h −12h Zempléni Hulladékkezelő Kht. fogadóóra
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.
december 12. 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS ( Falugyűlés)
Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.
december 14. 14 óra − 17 óráig Adventi játszóház karácsonyi
díszek, ajándékok készítése
Helye: "6 Puttonyos Borfalu" Rákóczi út 4.
december 16. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren
december 22. 16 óra Adventi−Karácsonyi Jótékonysági koncert
Helye: Római Katolikus Templom
december 23. /kedd/ MINDENKI KARÁCSONYA − ünnepség és
KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁR
Helye: Tarcal − AGORA /rendezvénytér/
december 31. 19 óra GOLD DANCE SZILVESZTER − RETRÓ−
BULI Helye: "6 Puttonyos Borfalu" Rákóczi út 4.
Bővebb információ: Hunkó Emese 06−30/403−18−27
Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és
www.tarcal.hu oldalon.
További információ: Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01;
47/380−177; 47/580−008
A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a facebook
internetes oldalamon.

