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A hónap igéje: „Légy kegyelmes Uram, mert bajban vagyok.” 
/Zsolt. 31, 10/

November − őszutó, borongoló
Nem tudom, Önök, kedves Olvasók hogy vannak vele, de nekem

olyan "nemszeretem" ez a hónap. Az október még víg, mustos, dalos,

napsütéses. A december pedig már tél, faggyal, hóval, ünnepekkel. A

kettő között ez a vigasztaló napsütésben szűkölködő, ködös, nyirkos,

didergő, se hideg, se meleg tizenegyedik. Akár tetszik, akár nem, ez a

természet rendje, és nekünk kell alkalmazkodni hozzá! Egyébként pe−

dig elég rég óta letelepedtünk ide, volt hát idő megtanulni, hogyan kell

felkészülnünk a jövendő télre. 

Sajnos sokan elfelejtik ezt a tudást és bizony nagyon hiányos a felké−

szültségük. Vagy arra várnak, hátha lesz majd valami? Egy biztos, hi−

deg − lesz! A várakozók még léphetnek, ha akarnak. Nem biztos, hogy

az akaraton múlik. Ha van tehetség, a gyereknek maroktelefont venni

már ötévesen, sőt tízévesnek már okos telefon jár, akkor a tüzelőre mi−

ért nincs tehetség? De pláne, hogy Kormányunknak hála, mindenkinek

jutott minimum fél év munkalehetőség! És elég hosszú volt a szüreti

idő is.

Bizony, sokunk ajkáról hangozhatna a Zsoltár fenti idézett mondata.

Ki egészségileg, ki öregsége miatt, ki fiatalsága miatt, ki nyomorúsá−

ga miatt, ki gazdagsága miatt van bajban. 

Hol az öröm? A segítőkészség? A jóra való igény? A megbecsülés

csengő aranya? Mindezeket rézgarast érő pótszerekre, cselekedetekre

váltjuk? Jó ez így nekünk? Talán a hamarosan beköszöntő Advent

csendjében mégis találhatunk valamit. Esetleg magunkat is! 

Hagyományosan ebben a hónapban hívjuk össze a község 65 éven fe−

lüli korosztályát egy ünnepi köszöntésre. Néhány kellemes órát együtt

töltve is érezhessék, nem feledkezünk meg róluk. Még ha évközben

kevésszer is találkozunk, vagy beszélgetünk.

Minden utánuk jövő korosztálynak szüksége van a tudásukra, a taná−

csaikra, az emlékeikre. Mert van ugyan közösségi segítség számukra

Tarcalon is, de semmi sem pótolhatja a családi törődést és gondosko−

dást. A szeretet melegségénél nincs jobb gyógyszer vagy fűtőanyag. 

Ne fukarkodjunk vele, kedves Olvasóim! Mi is csak gazdagodunk ve−

le, ha adunk! 

Lassan itt van a 2013−as esztendő vége. Ilyenkor a gondolkodó ember

általában számvetést végez. Számba veszi, mit tervezett és mit sikerült

elvégezni. Mérlegeli a kiadásait és bevételeit. Persze nem minden csak

az anyagiakról kell, hogy szóljon.

Épültünk−e magunk is testileg, lelkileg? Csak remélni tudom, ha az

anyagi mérleg nem feltétlenül pozitív is, de ez a másik oldal kicsit

igen. Arra gondolok, hova juthatna el ez a haza, hova juthatnánk el

benne mi is, ha egyszer önmagunkat győznénk le és nem a kívülálló

körülményekben,  keresnénk minden nehézségünk eredőjét. Ez csupán

álom lenne? Én mégis bízom benne, hogy nem az! Az ember több ezer

éves történelmében mindig bebizonyosodott, hogy "mégis mozog a

Föld". E reménnyel gyújtsuk meg vasárnap az első adventi gyertyát. 

Várom Önt is kedves olvasóm − szeretettel − a közös gyertyagyújtásra:  

Baracskai László 

polgármester

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képvise−

lőtestülete 2013. október 30−án rendes ülést tartott,

melynek első napirendi pontja keretében a

képviselők a helyi adókról szóló önkormányzati ren−

delet módosítását beszélték meg, mely módosítások

eljárási jogi jellegűek, az adózók adófizetési

kötelezettségét érdemben nem érintik. A második

napirend a települési szilárdhulladék−kezelési köz−

szolgáltatásról szóló rendelettervezet megtárgyalása

volt. A testület az e tárgyban 2001−ben született ren−

deletet hatályon kívül helyezte és egy új korszerű

rendeletet fogadott el.

A Képviselőtestület a következő napirendje során az

önkormányzat 2013. évi I−III. negyedéves

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót fogadták el. A

képviselők az önkormányzat 2013. évi I−III.

negyedéves gazdálkodását kiegyensúlyozottnak és

megnyugtatónak találták, hiszen a működési

bevételek és kiadások realizálása időarányos.

A képviselők negyedik napirend keretében az ön−

kormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját

erősítették meg, a tavasszal elfogadott határozat

újratárgyalását, megerősítését a koncepció elfo−

gadási határidejének jogszabályi változása tette

szükségessé.

Az ülés következő napirendi pontja során a

Képviselőtestület határozott az Önkormányzat 2014.

évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

A Képviselőtestület a hatodik napirend keretében az

adózás rendjéről szóló beszámolót tárgyalta meg.  A

képviselők örömmel állapították meg, hogy az

adóbevételek teljesülése az időarányosnak megfelel,

s az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe beter−

vezett feladatok végrehajtását az adóbevételek rea−

lizálása nem fogja akadályozni. A Képviselőtestület

felkérte a jegyzőt, hogy továbbra is minden szük−

séges és lehetséges intézkedést tegyen meg az

adóbevételi terv évvégére maradéktalan végrehaj−

tása érdekében.

A hetedik napirend az Abaúj−Zempléni

Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati

Társulás Társulási megállapodásának elfogadása

volt. A megállapodást az elmúlt fél−egy évben már

több alkalommal is módosították, most két pontban

változott, egyrészt a települési hozzájárulás összege

módosult 10 Ft/fő/évről, 30 Ft/fő/évre, másrészt a

társulás munkaszervezeti feladatait a

(Folytatás a 2. oldalon)
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Születés
2013. október

Soltész Jázmin  2013.10.17

Szülei: Soltész Szabina Diána

Orosz László

Fábián Csaba István 2013.10.21

Szülei: Erdős Anett

Fábián István

Czimbalmos Gergő 2013.10.28

Szülei: Farkas Veronika

Czimbalmos Gergő              

Gratulálunk a szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit 
védőnők

Halálesetek:
2013. október

− Héri Csaba (született: 1968.) 

volt Tarcal Ifjúsági ltp. 17/6. sz. alatti lakos,

elhunyt október 7−én, 

−  Valcsák Béla (született: 1962.)

volt Tarcal Szondi ltp. 7. sz.alatti lakos,

elhunyt október 8−án, 

− Farkas Gyuláné (született: 1936.)

volt Tarcal, Fő u. 42. sz. alatti lakos, 

elhunyt október 15−én, 

− Kádas János (született: 1970.)

volt Tarcal Vasút u. 19. sz. alatti lakos,

elhunyt október 17−én. 

Részvétünk a gyászoló családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés  2013. októberben nem volt.

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség:

Hatputtonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező

László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2013. DECEMBER 13.

Tarcali Hírek

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

drága halottunk Kádas János búcsúztatóján, temetésén

részt vettek, együttérzésüket fejezték ki, fájdalmunkat

enyhítették.

A gyászoló család

(Folytatás az első oldalon)

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az ülés következő napirendje a Nemzetközi zarándoknap

kezdeményezés megtárgyalása volt. A Képviselőtestület a

Veszprémi székhelyű Mária Út Egyesület 2014. augusz−

tus 16−ra tervezett Nemzetközi Zarándoknapra vonatkozó

előzetes elképzeléseit megismerte és kinyilvánította, hogy

támogatja a szervezőket a munkájukban.

Az indítványok, javaslatok között a polgármester tájékoz−

tatta a Képviselőtestületet arról, hogy az önkormányzat

"épületenergetikai fejlesztés a tarcali polgármesteri

hivatalban" című projektje 26.987.500,− Ft támogatásban

részesül. A fejlesztés ténylegesen a jövő évben valósul

meg, az épület szigetelését, nyílászárók cseréjét, illetve

kazáncserét foglal magában.

A napirend keretében a jegyző tájékoztatta a

Képviselőtestület tagjait a téli közfoglalkoztatásról, ennek

keretében 54 fő 8 órás foglalkoztatására, illetve képzésére

kerül sor. Ezen kívül tájékoztatta a képviselőket, hogy a

település néhány pontján a közkutakon elfogyasztott  víz

mennyisége extrém méreteket öltött, megoldást jelentene

úgynevezett szűkítő beszerelése a közkutakba, ezzel

lehetne korlátozni a vízvételt, illetve valamilyen támo−

gatási rendszer bevezetésével ösztönözni kellene a

vízbekötéseket, s ezt követően le lehetne szerelni a közku−

takat. A részletek kidolgozása folyamatban van.

Az utolsó napirendi pontban a képviselők tárgyalták a

Tokaji Adótorony látogathatóvá tételével kapcsolatos

előkészítő, tervező feladatokat, határoztak az önkor−

mányzati tulajdonú sportpálya két hosszanti oldalán talál−

ható vágásra érett nyárfák kivágásáról, majd tavasszal

lehetőség szerint örökzöldekkel történő pótlásáról. Az

ülés legvégén előzetesen értékelték az V. Országos

Borkirálynő Fesztivált.

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

MEGEMLÉKEZÉS
Balla László 2012. december 08. Halálának 1. évfordulójára.

„Ez a nap az emlékezés napja

Érted imádkozunk halkan, zokogva.

Itt hagytál minden álmot, vágyat,

Nem mesélsz már az unokádnak.

Elmúlt egy fájó év

Már nem látunk többé.

Könnyes szemmel az égbe súgjuk,

Hiányzol örökké!” Szeretteid



                                                            Tarcali Hírek                                                           3

Idősek Hete
2013.11. hó 11.−től −15.−ig tartottuk az Idősek Hete rendezvény

sorozatot az Idősek Klubjában.

Hétfőn más települések idősek napi rendezvényét és műsorát

néztük meg az internet segítségével, majd Újvári Marika

énekesnő nóta és operettműsorát néztük és hallgattuk meg. 

Kedden az óvodások Fecske csoportja látogatott el hozzánk és

nagyon szép vesekkel, énekekkel és tánccal köszöntötték a

Szépkorúakat, akik nagy tapssal köszönték meg a bájos műsort.  A

gondozónők finom házi süteménnyel és szörppel kedveskedtek a

kicsiknek.

Szerdán az egészségmegőrzésről, az idősek étrendjével és

immunrendszerük erősítésével kapcsolatos előadást hallgattunk

meg a nyíregyházi Star−Life természetes étrendkiegészítőket for−

galmazó cég munkatársaitól.

Csütörtökön Varga Lajos Képviselő Úr méhész szakember

minőségében látogatott a Klubba.  A méhek életéről, a

méhészkedésről, valamint a mézfogyasztás előnyéről,

fontosságáról tartott előadást. Három videófilmet is megnéztünk,

amelyek közül az 1950−es években készült arhív filmfelvétel is

lenyűgözte a szép számmal összegyűlt Szépkorúakat. A jelen−

lévők személyre szabottan mézet és viaszfigurákat kaptak az

előadótól előrehozott Mikulás keretében.  A Klub is kapott egy

szép ajándékkosarat mézzel, propolisszal, adventi gyertyákkal és

karácsonyfára való viaszfigurákkal megrakva. Köszönjük! 

Pénteken zenét hallgattunk és a szépkorúak köszöntésére írt szép

versek előadása volt a program.

Nagyon gyorsan és tartalmasan telt el a hét. Minden nap

megvendégeltük süteménnyel és kólával a klubtagjainkat és min−

den érdeklődőt, aki eljött a programjainkra. A visszajelzésekből

tudom, hogy mindenkinek tetszett és megelégedett volt a heti

kínálattal, hiszen sok hasznos új információt is kaptak a

műsorokon kívül a Szépkorúak. Köszönetet mondunk minden fel−

lépőnek és előadónak.

*
Az Idősek Napja 2013.11.23.−án lesz a Borfaluban megrendezve,

melyre nagyon szép számmal jelentkeztek a meghívottak közül.

A legszebbkorú hölgy településünkön Majoros Jánosné Fő utcai

lakos, őt követi Pellei Józsefné Malom utcai lakos, a harmadik

legszebbkorú pedig Bóna Istvánné Keresztúri utcai lakos.

Településünk legszebbkorú ura Kovács György Klapka téri lakos,

a második Ficsor Béla Fő utcai lakos, a harmadik pedig Szegedi
Sándor Fő utcai lakos.

Az Önkormányzat nevében ezúton is gratulálunk nekik és kívá−

nunk jó erőt, egészséget és további derűs szép éveket.

Szász Béláné 

intézményvezető

SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSE 
Tarcal község Önkormányzata Képviselőtestületének

14/2013.(XI.20.)  önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés

feltételeiről
Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó

kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 3.§

(1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §  (1) Az e rendelet szerint szociálisan rászorulónak minősülő

háztartások, temészetbeni tűzifa támogatásban részesülhetnek.

(2) Nem részesülhetnek tűzifa támogatásban a lakóházuk

fűtésére elektromos áramot, tüzelőolajat, földgázt, PB gázt

használó háztartások.

2. § Szociálisan rászoruló az a háztartás, amelyben az egy főre

jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 250 %−át (71.250 Ft), egyedülálló esetén 300%−át

(85.500 Ft) nem haladja meg. 

3. §  A támogatás mértéke háztartásonként  0,5 erdei m3 tűzifa.

4. §  (1) A támogatást a jelen rendelet melléklete szerinti

kérelem nyomtatvány, és az ahhoz szükséges igazolások 2013.

december 15−ig − a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz −

történő, maradéktalan benyújtásával kell igényelni.

(2) A kérelmek elbírálásáról a Képviselőtestület Szociális,

Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága határozattal dönt.

(3) A tűzifa támogatások kiszállítása a támogatási kérelmek

beérkezésének sorrendjében történik. 

(4) A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azon

háztartásokat, amelyeknek valamely tagja

a.) aktív korúak ellátásában,

b.) időskorúak járadékában,  

c.) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

5. §  Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

Baracskai László sk.   Dr. Kovács Zoltán sk.

polgármester                     jegyző 

A szükséges nyomtatvány a Tarcali Polgármesteri Hivatal

Szociális Irodájában kérhető. 

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Tarcal Község 

Önkormányzatának Képviselőtestülete

2013. december 4−én (szerda) 17 órától 

a 6 Puttonyos Borfaluban
KÖZMEGHALLGATÁST TART.

Tarcal Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATJUK a Lakosságot, hogy az Önkormányzat

által kiosztásra kerülő szociális célú tűzifával kapcsolatban

semmiféle vásárlási feltételt nem szabtunk, az Önkor−

mányzat senkit sem bízott meg, hogy a lakosságot felkeresse

és az általa árusított fa vásárlásától tegye függővé a szociális

tűzifához jutást.

Felhívjuk figyelmüket, ha bárki ilyen ajánlattal keresi fel

Önöket, jelezzék a Tokaji Rendőrőrs felé (47/552−189)!

Tarcal Község Önkormányzata
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ADVENTI ÉS KARÁCSONYI

SZENTMISÉK

A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS   

TEMPLOMBAN
2013. DECEMBER

1. Vasárnap 11:30 ADVENT 1. VASÁRNAPJA

5. Csütörtök 6:30 Rorate − Hajnali szentmise

7. Szombat 6:30 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ

MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

Rorate − Hajnali szentmise

8. Vasárnap 11:30 ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Szent Miklós köszöntése a szentmise végén

14. Szombat 15:00 ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Főtisztelendő Soós Tamás atya vezetésével

15. Vasárnap 11:30 ADVENT 3. GAUDÉTE − 

AZ ÖRVENDEZÉS VASÁRNAPJA

19. Csütörtök 6:30 Rorate − Hajnali szentmise

22. Vasárnap 11:30 ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. Kedd 24:00  KARÁCSONY  VIGÍLIÁJA

Éjféli szentmise

25. Szerda 11:30 KARÁCSONY

A hittanos gyermekek pásztorjátéka a szentmisében

26. Csütörtök 11:30 SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ

ÜNNEPE

29. Vasárnap 11:30 A SZENT CSALÁD ÜNNEPE

Jézus, Mária és József

31. Kedd 17:00 I Szilveszter pápa ünnepe

Hálaadás

2014. JANUÁR

1. Szerda 11:30 SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

Újév

5. Vasárnap 11:30 KARÁCSONY UTÁNI 2.

VASÁRNAP

6. Hétfő 16:00 VÍZKERESZT

Vízszentelés a szentmisében

REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
Adventi koncert

Időpont: 2013. 11. 30. (szombat) 17. óra Ref. templom

(Siderius János utca)

Közreműködnek: Gyüre Bálint orgona és László Réka ének

Többek közt J. S. Bach, Handel, Mendelssohn művei

hangzanak el.

Evangelizációs hét

Időpont: 2013. 12. 3−6. (kedd−péntek) 17. óra Tolnai Dali

János Ref. Gyülekezeti Ház (Fő u. 99.)

Igehirdető lelkészek:

Prókai Árpád (Boldva) (kedd−szerda) 

Fejér Zoltán (Sárospataki Ref. Kollégium Gimnáziuma)

(csütörtök−péntek)

Igehirdetések mellett bizonyságtételek hangzanak el.

Csendes délután

Időpont: 2013. 12. 7. (szombat) 15. óra Tolnai Dali János

Ref. Gyülekezeti Ház (Fő u. 99.)

Előadó: Prókai Árpád boldvai ref. lelkész

Igehirdető: Fejér Zoltán lelkész, a Sárospataki Ref.

Kollégium Gimnáziumának vallástanára.

Énekekkel, versekkel, bizonyságtételekkel készülnek a

Sárospataki Ref. Kollégium Gimnáziuma diákjai.

Alkalom végén szeretetvendégség (szendvicsek, sütemény,

üdítő mellett beszélgetés.).

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ

...mindjárt itt a Télapó!
MIKULÁS SZOLGÁLAT!

December 5−én csütörtökön  16.00−kor és 

december 6−án pénteken 16 órakor 
indul községünkben hagyományos útjára a Mikulás.

Aki igénybe kívánja venni a szolgáltatását, kérem 

juttassa el   2013. december  

3−án 16.00 óráig

a névvel és címmel ellátott

csomagot a Borfaluba.

A többit mi intézzük!

A KÖZÖS ÖRÖM 

A LEGSZEBB ÖRÖM!

A SZOLGÁLTATÁS DÍJA: 

500 FT/FŐ/CS

BETLEHEM KÉSZÍTŐ VERSENY
A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi

népszokások közé tartozik. A dramatikus játék fő eleme a

pásztorjáték. A betlehemezés fő kelléke a templom alakú

Betlehem, amelyben a Szent Család látható. Otthon elkészít−

hetjük a gyerekekkel, ami igazi élményt nyújt az egész csa−

lád, kisebb közösségek, baráti társaságok számára is. 

Tarcal Község Önkormányzata Betlehem készítő versenyt

hirdet. 

Nevezni több kategóriában is lehet: óvodások, általános isko−

lások (egyéni vagy csoportos kategória), családok és egyének,

baráti és osztályközösségek, intézmények egyaránt nevezhet−

nek.  Az elkészítési tech−

nikát, az alapanyagokat

maga az alkotó választ−

hatja meg. 

A pályamunkák maxi−

mális alapterülete 60×80

cm.

A PÁLYÁZATOK 

BEADÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 

2013. DECEMBER 18.

16 ÓRA TARCAL,

HATPUTTONYOS BORFALU 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. DECEMBER 22. 

MINDENKI  KARÁCSONYA ünnepség keretén belül.

Az ünnepség és vásár alatt valamennyi alkotás kiállításra ke−

rül. A közönség is leadhatja szavazatait a számára legjobban

sikerült alkotásra. A Közönség Díj a helyszínen lesz átadva.

JÓ MUNKÁT! SOK SIKERT KÍVÁNOK!
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Óvodai hírek
Közelednek az ünnepek és intézményünkben is egyre

sűrűsödnek a programok, melyek a következők:

− Adventi vásárt rendezünk 2013. december 03.−ától

/kedd/ december 06.−áig /péntek/ az óvodában, melyre

szeretettel meghívjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot. A

vásáron az aktív, kreatív szülők és az óvodapedagógusok

által készített, szebbnél szebb, ötletes és igényes díszek−

ből válogathatnak, vásárolhatnak. A termékek ajándék−

nak és lakás dekorációnak egyaránt kiválóak. A vásár

bevételéből a gyermekek fejlesztéséhez vásárolunk

eszközöket. 

− December 06.−án az Idősek klubjába járó nénikkel

együtt várjuk a Mikulást.

− December 13.−án pénteken, 15 órai kezdettel Luca−napi

játszóházat rendezünk a hagyományőrzés jegyében,

melyre várjuk a bölcsődés és óvodás gyermekeket és

szüleiket, valamint az első osztályos iskolásokat. 

− December 18.−án szerdán az óvodában ünnepeljük a

Karácsonyt.

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy az intézmény

2013. december 23.−ától /hétfő/ 2014. január 05.−éig

zárva lesz. Nyitás 2014. január 06.−án hétfőn.

Keresztényi József Úr minden ősszel megajándékozza az

intézményünket az általa termelt, ízletes és egészséges

almákkal. A talicska gyümölcsöt idén is maga tolta el az

oviba, melyet nagyon köszönünk neki. A gyermekek már

jóízűen el is fogyasztották.

Intézményünk dolgozói nevében, községünk vala−

mennyi lakosának kívánok szeretettel: 

Áldott, békés karácsonyt, és Boldog újesztendőt!  

Tóth Gyuláné
intézményvezető

Tarcalon 16 éve működik jól

szervezetten, eredményesen  a

Polgárőr  Egyesület.

Jórészt köszönhetjük  az

egyesület tagjainak, hogy nyugodt

környezetben, biztonságban

élhetjük mindennapjainkat . Az

utóbbi időben csak elvétve  fordul

elő bűncselekmény,

csalás..ámítás. 

Díszünnepséget tartott az

Országos Polgárőr  Szövetség

2013. október 23. tiszteletére

Budapesten a Stefánia Palotában.

Itt adták át az arra érdemeseknek a

Polgárőrség legmagasabb díjait.

A díjakat  Dr. Kontrát Károly, a

BM parlamenti államtitkára adta

át.

Ennek keretében példamutató pol−

gárőr tevékenységéért, ered−

ményes, áldozatkész munkája

elismeréséül  az   

"ÉV POLGÁRŐRE" 

címet  vehette át helyi polgárőr

vezetőnk, LOVÁSZ LÁSZLÓ.

Mindemellett megbízást kapott a

"Járási Koordinátor" szerepére Dr.

Túrós Andrástól,  az  Országos

Polgárőr Szövetség Elnökétől.

S végül, de nem utolsósorban a

XIV.  B−A−Z megyei Polgárőrnap

alkalmából elismerésben részesült

Dr. Végh Zsuzsanna főigazgató

által.  

Ezek az elismerések, megbízások

azt jelentik, hogy a tarcali

Polgárőr Egyesület az élvonalban

végzi tevékenységét.

Az  elismeréshez  gratulálunk

Lovász Lászlónak, s természete−

sen az egyesület valamennyi

tagjának, hiszen akkor tud egy

vezető eredményes  munkát

végezni, ha megfelelő "csapat"

dolgozik a keze alatt, a háttérben.

Azt gondolom, Tarcal valamennyi

lakosa nevében köszönhetem meg

munkájukat, jó  egészséget, továb−

bi eredményes kitartó munkát

kívánok mindannyiuknak.

Az egyesület jó példája az

önkéntes   tevékenységnek,

amikor is  emberek  a szabadide−

jük  egy részét  ingyen és bér−

mentve a közösség szolgálatára

fordítják. 

2013. az Önkéntesség éve,

kívánom,   mind többen tapasz−

talják meg, milyen jó érzés az

önkéntes tevékenység, segíteni az

elesetteken.  Szűkebb tágabb

környezetünkben rengeteg

lehetőség  kínálkozik  a segít−

ségnyújtásra  különböző

területeken /idős elesett emberek,

á l l a t o k − á l l a t m e n h e l y e k ,

környezetünk rendbetétele stb./ 

Kissné Fási Nóra önkorm.
képviselő

Köszönet 
A Polgárőr Egyesület nevében

köszönetet mondok a Klapka

György Általános Iskola tanulói−

nak, a két 7. osztálynak, valamint

tanárainak,  hogy a “TE Szedd"

akcióban egyesületünkkel

karöltve lelkesen vettek részt! A

Tv adóhoz vezető úton

összeszedtük a szemetet, ezzel

hozzájárultunk településünk

környezetének rendbetételéhez.      

Lovász László 

polgárőr parancsnok

A Polgárőrség  munkájáról eredményeiről

Emlékünnepség '56
Az 1956−os forradalom 57. évfordulója alkalmából ren−

dezett megemlékezést az ünnep előestéjén rendeztük

meg. Az ünnepi beszédet Koncz Ferenc országgyűlési

képviselő, Szerencs város polgármestere mondta. Ezt

követően  "Az én forradalmam" címmel Kriston Milán

verses−zenés összeállítását hallgatta meg a közönség.

Nagy élmény volt hallgatni a fiatal előadót. Köszönjük!

Ezt követően a Hősi halottak emlékparkjában helyeztük

el az emlékezés virágait. Képünkön Koncz Ferenc

országgyűlési képviselő  helyezi el az emlékezés

koszorúját.                                                      DA
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V. Tarcali Aszú Kupa
Ötödik alakalommal került megrendezésre a  Senior

Országos Rapid Sakkverseny Tarcalon. A B.A.Z. Megyei

Sakkszövetség és Tarcal község Önkormányzatának közös

rendezésében és szervezésében zajlott a megmérettetés.

Két korcsoportban − 50év felett és 60 év felett− versengtek

október 23−án a sakk szerelmesei. A pénzdíjas agytornára

69 fő nevezett. A versenyzőket közel húsz fő hozzátartozó

is elkísérte. Ők  megtekintették kiállításainkat, ismerkedtek

Tarcal nevezetességeivel. Az ország 16! különböző

településéről (Budapest, Kecskemét, Zsámbék, Debrecen

stb.) és Szlovákiából is érkeztek sakktudorok. 

Hét fordulóban mérték össze szellemi erejüket a

versenyzők. A pénzjutalom mellett aszúborokat és bor−

különlegességeket is hazavihettek a helyezettek. A díjak

átvétele után finom ebéddel zárult a rendezvény.

A szellemi torna végeredménye:

"A" csoport − 50 év fölött: 1. Tamássy Zoltán

Szigetszentmiklós; 2. Ács Gábor Miskolc; 3. Kiss Pál

SSASSE; 

"B"csoport − Senior  60 év fölött: 1. Lengyel Ferenc

Debrecen; 2. Hegedűs Rafael Mezőkövesd; 3. Dr. Kántor

Sándor Debrecen.

B.A.Z. Megyei Senior Rapid egyéni Bajnokság 

BAJNOK: I. Hegedűs Rafael Mezőkövesd; II. hely:

Szurovszky Elek Dunaharaszti; II. hely: Lőrincz Ottó

Berente  

Különdíjak

Legjobb nő: Mile Kálmánné Debrecen 

Legjobb Tokaj−hegyaljai: Balogh László Szerencs

Legidősebb induló: Szegedi Sándor Tarcal

A rendezvény tarcali támogatói: Dorogi Testvérek

Pincészete, Gr. Degenfeld Szőlőbirtok,  Páll Pincészet,

Királyudvar Kft. valamint Tarcal Község Önkormányzata

aszú borokkal és borkülönlegességekkel járultak hozzá a

díjazáshoz. A Borfalu és a Napközi Konyha dolgozói

valamint Szilvási Katalin középiskolai tanuló munkájukkal

járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Köszönöm! 

Részletes eredménylista a www.borsodchess.hu internetes

oldalon olvasható.                                               

DA      

S p o r t
Javuló foci eredmények

Az elmúlt öt mérkőzés eredménye: 2 vereség, 1 győzelem, 2

döntetlen.  A játék képe alapján bátran kijelenthető, hogy

fejlődik a csapatunk.  A mérkőzések végére sajnos rendszerint

elfáradunk, így több  mérkőzést is a hajrában engedtünk ki a

kezünkből. Az utánpótlásunk  is eredményesen szerepelt, 3

győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség a  mérlegük. Mind a felnőtt,

mind az utánpótlásunknak a tavaszi  szezonra erőnlétileg meg

kell erősödnie ahhoz, hogy fel tudjuk venni  a versenyt  a  cso−

port többi csapatával szemben.

Eredmények:

Tarcal – Erdőhorváti 1−3 UP: 2−0

Tarcal – Nagyrozvágy 2−3  UP: 6−0

Tarcal – Ricse 3−2 UP: 7−0

Felső−Hegyköz Füzérkomlós – Tarcal 4−4 UP: 2−2

Tarcal – Füzér 1−1 UP: 0−1

A felnőtt tabellán:
11. Tarcal 11    2    3    6    20−30    9

Utánpótlás tabellán:
5. Tarcal   11    6    1    4     36−18   19

Hajrá TARCAL FC

Soltész Csaba elnök

*

Gazdagodott Tarcal!
A műfüves pálya megépült, a  műszaki átadás 2013. 11. 21−én

sikeresen  megtörtént! 

A TARCAL FC  nevében  köszönet  az Önkormányzatnak a

sportegyesület egész éves támogatásáért, illetve  ezen

beruházás megvalósulásáért. Külön köszönetét fejezi ki a

Tarcal FC vezetősége  az  MLSZ  B−A−Z megyei  vezetőinek a

beruházás támogatásért, és a  kivitelező SPORT−BAU TRADE

KFT−nek a gyors és szakszerű munkavégzésért.

MEGNYÍLT!
Női − férfi − gyermek

FODRÁSZ SZALON
Tarcal, Fő út 24 sz. alatt.  Struwe „Kincses” Annamária

Tel: 06−20/24−30−125
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

az december hónapban 
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

december 3.: Ferenc
december 6.: Miklós
december 12.: Gabriella
december 19.: Viola
december 24.: Ádám, Éva
december 26.: István
december 30.: Dávid

Decemberi ünnepek, jeles napok
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 elterjedt.

Karácsonyi népszokások: Regölés, Betlehemezés

December 25.: Karácsony napja. Jézus születésének napja.

Krisztus születésének december 25−i megünnepléséről szóló első

adatokkal a 4. sz.−ban találkozunk. A család ünnepe.

December 28.: Aprószentek napja. Jellegzetes szokása, a szeren−

csét és egészséget hozó vesszőzés, korbácsolás.

December 31.: Szilveszter. A népi kalendárium szerint az új esz−

tendő első napjával függ össze.

Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév

vigíliája (előestéje). A szilveszteri szokások közös célja, a

következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot

varázsolni.

Élelmiszer segély a Katolikus

Karitásztól
2013 októberében a Katolikus Karitász országos

segélyszervezete élelmiszer segély csomagot osztott

községünkben, melynek munkálatait a helyi

Családsegítő Szolgálat munkatársai végezték. A Magyar

Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzése mellet a segély−

szervezet írta elő a csomagokban lévő tartós élelmiszer

mennyiségét attól függően, hogy egy lakcímen hányan

laknak.

Az elmúlt évekhez képest ez változás volt, mert az idén

nem voltak egységesek a csomagok. A szétosztás viszont

az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan rászorultság

alapján történt. Azoknak a családoknak az esetében akik

jövedelmükkel igazolva valamilyen ellátást, szociális

támogatást kapnak az Önkormányzattól, nem okozott

fejtörést a döntés. De azon családok esetében pld.

nyugdíjasok, akik általában nem fordulnak az Önkor−

mányzathoz segítségért, így jövedelmükről sincs

tudomásunk nehéz volt a döntés. Ez nem azt jelenti, hogy

a zsebekben szeretnénk turkálni, de valahogyan döntést

kell hozni. Ahhoz, hogy mindenki kapjon élelmi−

szersegélyt viszont kevés volt a Karitász támogatása. Azt

kérném, hogy aki legközelebb csomagot szeretne kapni,

a Családsegítő Szolgálatnál jelezze igényét.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy sok−

sok munka árán értük azt el, hogy Tarcal részesüljön

ilyen nagyságú élelmiszersegélyből, hiszen nagyon sok

település évek óta semmit sem kap a segélyszervezetek−

től.

Reméljük azért sokaknak lehettünk segítségére és azok−

nak kérjük megértésüket akik most nem részesültek az

adományban.

Családsegítő Szolgálat

NETTY
Zöldség Gyümölcs kibővült árukészlettel

várja vásárlóit.

Tarcal Fő úton

FOLYAMATOS AKCIÓK!
Kenyér: 200 Ft
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KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK, 

PROGRAMOK − TARCAL 
2013. december hónapban

november 30. 14 óra ÜNNEPVÁRÓ

Készülődés az ünnepekre: sütés, főzés, karácsonyi

dekoráció és ajándék készítése, ajándékötlet−börze 

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

november 30. 17 óra  ADVENTI KONCERT 

Helye: Református Templom

december 1. 15 óra Adventi Gyertyagyújtás − a

Piactéren 

SZABADTÉRI BETLEHEM mellett 

december 3. kedd 10 h −12h Zempléni Hulladékkezelő

Kht. fogadóóra

Helye: Borfalu, Tarcal 

december 4. 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS 

(Falugyűlés)

Helye: Borfalu − Tarcal

december 5. 16 óra MIKULÁS szolgálat  

(lásd felhívás)

december 6. 16 óra MIKULÁS szolgálat

december 8. 15 óra BRONZVASÁRNAP 

Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren 

december 15. 15 óra  EZÜSTVASÁRNAP

Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

december 22. 15 óra  ARANYVASÁRNAP

Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

december 22. /vasárnap/16 óra  MINDENKI

KARÁCSONYA − Ünnepi koncert

Kegye János pánsíp művész és Megyeri Sándor

előadóművész                                   

KARÁCSONYI AJÁNDÉK VÁSÁR 

Helye: Borfalu − Tarcal

december 31. 19 óra SZILVESZTER

Helye: : „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

(részletes program a 7. oldalon) 

Bővebb információ: Tóth Tamás 06−20/218−0548

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK: 

plakátokon, szórólapokon  és a 

www.tarcal.hu oldalon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

Kné Drozda Aranka 

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

facebook internetes oldalamon.

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agárgazdasági

Kamara Alapszabályának

XII. fejezet 09. pontja

alapján tisztelettel meghívom a Tarcal települési 

agrárgazdasági bizottság alakuló ülésére.

Az alakuló ülés helyszíne:
Tarcal, 6 puttonyos Borfalu, Rákóczi u. 4.

Az alakuló ülés időpontja: 2013. november 29. 14.00 óra

Napirendi pontok:
1. döntés a Tarcal település agrárgazdasági bizottság mega−

lakulásáról

2. döntés a települési agrárgazdasági bizottság elnökének

megválasztásáról

3. döntés a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségének

megválasztásáról

4. egyebek

Az alakuló ülés − határozatképtelenség esetén − azonos napirendi

pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő fél óra múlva

(14.30 órakor) megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő

tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A szavazáshoz szükség van a kamarai nyilvántartási számára,

amennyiben a nyilvántartási szám nem áll rendelkezésére, for−

duljon kamarai tanácsadójához.

Taskó József sk.
B−A−Z megyei elnök

ÜNNEPVÁRÓ
programok kicsiknek és nagyoknak

HELYE: Hatputtonyos  BORFALU

2013. november 30. 14 óra 

"KŐLEVES" készítés − sütés − főzés

cserépedényben

− Egytál étel −Betyár−leves− készítése, melyhez mindenki hoz−

zájárulhat alapanyaggal.

− mézes sütés 

− trükkök − fortélyok a mézes sütés és a cserépedényben való főzés−

sel kapcsolatban. 

„AJÁNDÉK TŐLEM NEKED” − kézműves játszóház

− mézes díszítés különféle technikákkal  

− vesszőből, rafiából fonással tárolók, figurák 

− agyagból, mézesből betlehemi figurák készítése.

„SZÉPET EGYSZERŰEN, GYORSAN” − dekorációs ötletek

− karácsonyi csengettyű, agyaggömbök készítés, díszítése

− természetes anyagokból díszek, ajándékok 

− gyöngyből, szalagokból fenyő− és ablakdíszek, ajándékok

készítése.

Akik mindebben segítségünkre lesznek: Kovácsné Géczi Júlia,
Gécziné Bankus Zsuzsanna, Kovács Borbála, Kovács László
valamint  Sárkány Mónika kézművesek.

Belépő: 1 db zöldségfélékből /sárgarépa,v. petrezselyem,v. hagy−

ma, v. karalábé. v. karfiol, v. káposzta stb./ VAGY egy kis darab

kolbász VAGY egy kis szalonna VAGY kis tejföl.

A készített finomságokat megkóstolhatod, a készített ajándékokat,

dekorációkat hazaviheted!

Kiállítás és ajándékvásár: cserépedények, kerámiák, gyöngy−

díszek, ajándéktárgyak. 


