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A hónap igéje: “Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod
által látunk világosságot." /Zsolt 36,10/

December − Karácsony hava
Azzal a reménykedő gondolattal fejeztem be novemberi

elmélkedésem, hogy Advent heteiben legyen időnk, erőnk, bátorsá−

gunk kicsit befelé fordulva elmélkedni. Most egy héttel Karácsony

előtt kérdezem, miért is? 

Mit tartunk fontosnak a Karácsonyban? A szépen feldíszített karác−

sonyfa díszletével mi kapja a fő szerepet? A szépen terített, finomsá−

gokat felvonultató asztal? Vagy a szépen csomagolt ajándékok? Vagy

"szentheverdel" napjainak öröme? 

A valami mellett, helyett van−e ott még Valaki? 

Karácsonykor az Ő születésnapját ünnepeljük! Ő is ott van a szépen

feldíszített otthonunkban? 

2000 éve nem fogadták be, amikor a világra jött. Pedig nem egy

egyszerű gyermeket köszöntöttek az angyalok és pásztorok, és imád−

tak a napkeleti bölcsek. Olvassuk csak el az Ézsaiás 9,5 −öt, Lukács

2,14−et, Máté 1,21−et, vagy a Filippi levélből a 2,7−et! 

Egy középkori gondolkodó mondta: "Ha Jézus százszor is

megszületne Betlehemben, elvesznél, ha nem születne meg a szíved−

ben." 

Honnan is tudná mindezt a mai emberek többsége? Évtizedeken

keresztül "kellemes ünnepeket" kívántunk az "áldott karácsonyt"

helyett a "fenyőfa ünnepén". A Csendes éj helyett a "kiskarácsony,

nagykarácsonyt" énekeltük. Fel kellene nőnünk, hogy a szeretet

ünnepében ne a pufók "kisjézuskát" lássuk profán dínomdánom

közepette. Észre kell vennünk: a Karácsony valójában az isteni

szeretet ünnepe − Aki "úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát

adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"

/Jn 3,16/. Ezt a váltságot itt és most kell meglátni a születésnapon. Ha

a szívünkben jelen van Jézus Krisztus szeretete, teljes lesz a

Karácsony.

Mindnyájunk számára!

E gondolat jegyében írom ide Siklós József: Ajánlás−át

"Ünnepelj, de ne vesztegelj
ott a jászol mellett.

Azt ismerd meg, kiben minden
ígéret betellett!

Hited reményt, békességet,
üdvösséget úgy hoz,

ha eljutsz a  Kisdedtől  a
győzelmes  Krisztushoz."

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt, és élhető 2014−es esztendőt

kívánok Kedves Mindnyájuknak!                             

Baracskai László 

polgármester

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő−

testülete 2013. november 18−án rendkívüli ülést tar−

tott. Az első napirendi pont keretében a képviselők a

szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az

igénylés feltételeiről szóló rendeletet tárgyalták

meg.  A belügyminiszter döntése értelmében a

település az igényelt 200 erdei m3−el szemben 101

erdei m3 tűzifa támogatásban részesül, azonban

ahhoz, hogy a rászorulók többsége, vagy szinte tel−

jessége ilyen támogatásban részesülhessen, az előző

évi 150 m3−es mennyiségen okulva, az elnyert 101

m3−es támogatáson túl még további 150 m3 tűzifa

osztására van szükség. A képviselők ezért úgy dön−

töttek, hogy az önkormányzat saját pénzeszközei

terhére vásárol 150 eredi m3 tűzifát, összességében

3.150 ezer Ft−ért.

A képviselők az indítványok, javaslatok között

megtárgyalták a helyi Polgárőr Egyesület bead−

ványát, s döntöttek  az önkormányzati Konyha és

Étterem térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról az

egyesület közgyűlésére.

A napirend keretében a jegyző tájékoztatta a

Képviselőtestület tagjait arról, hogy a Borsodvíz Zrt.

nem támogatja a közkifolyók szűkítővel történő

ellátását, mivel félő, hogy a nagy hidegben a kutak

elfagynának. Az illegális vízvételek, vízlopások

megszüntetésére más megoldást kell találni. Ezen

kívül tájékoztatta a képviselőket arról, hogy több

szervezetet és magánszemélyt is megkerestek, a lab−

darúgó pályán található nyárfák kivágásával,

megvásárlásával kapcsolatban. Sajnos mindössze

egyetlen ajánlat érkezett, a nyíradonyi székhelyű

NÁDRÓ−BI−VER−AN Kft. 5.500,− Ft+Áfa/erdei m3

árért megvásárolja a nyár haszonanyagot, s ter−

mészetesen ezen árért gondoskodnak a fák

kivágásáról és a hulladék eltakarításáról is. A

Képviselőtestület megbízta a polgármestert, hogy a

NÁDRÓ−BI−VER−AN Kft−vel a szerződést kösse

meg.

Az utolsó napirend keretében döntött a Tokaj−

hegyalja, Taktaköz Hernádvölgye Idegenforgalmi és

Kulturális Egyesületi tagság 2013. december 31.

hatállyal való megszüntetéséről, tekintettel arra,

hogy a tagság a település számára a helyi turisztika

és idegenforgalm fejlesztése, fejlődése terén nem

hozta az elvárható, az elvárt eredményeket. A

Képviselőtestület ugyanezen időpontra, az 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Születés
2013. november

− Glonczi Milán 2013.11.02

Szülei: Ónodi Szabina,  Glonczi József

− Tóth Martin 2013.11.06

Szülei: Tálas Katalin, Tóth Tamás

− Botos Hanna és Botos Esztella 2013.11.13

Szüleik: Botos Anita, Lakatos Gusztáv

Gratulálunk a szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit 
védőnők

Halálesetek
2013. november

− Szepesi Jánosné  

(született: Illés Margit, 1924.) 

volt Tarcal, Árpád u. 20. sz. alatti 

lakos, elhunyt november 22−én,

− Kristóf Imre 

(született: 1934.)

volt Tarcal, Könyves K. u. 80.  sz sz. alatti

lakos, elhunyt november 11−én, 

Részvétünk a gyászoló családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:
2013. november

− Szvétecz Róbert és Horváth Erika budapesti lakosok

november 16−án

− Róth Dániel és Jászai Ágnes budapesti lakosok

november 16−án, 

− Tóth Levente és Kuznyecova Dária nyíregyházi

lakosok november 30−án 

kötöttek házasságot községünkben.   

Gratulálunk!

Kertészné Cziba Ilona és  Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

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:   

2014. JANUÁR 17.

Tarcali Hírek

Tájékoztató 
Tarcal Községi Önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

Egyesülettel 2010. március 1−én megkötött Középtávú

Együttműködési Megállapodást is felmondja.

Az ülés végén a polgármester tájékoztatta a

Képviselőtestületet a 39. számú út tervezett nyomvo−

naláról tartott egyeztető megbeszélésről, valamint a palac−

kos dombra felajánlott 8 m−es Krisztus szoborral kapcso−

latos teendőkről.

A képviselők az ülés legvégén határoztak a decemberi

közmeghallgatás időpontjáról.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2013.

november 25−én ismét rendkívüli ülést tartott, melyen a

képviselők az övárok projekt kivitelezési szerződés

módosítását tárgyalták meg. Az ismételt határidő

módosítást a kivitelező azzal indokolta, hogy a munkála−

tok közben olyan változások történtek, melyek a vízjogi

létesítési engedély módosítását tették szükségessé, e

nélkül pedig nem lehet az érintett szakaszokon a munkála−

tokat elvégezni. A Képviselőtestület az övárok I.

ütemének megnyugtató módon és minőségben való

elkészülése érdekében, valamint a szükséges engedélyek

maradéktalan rendelkezésre állása érdekében a teljes

befejezési határidőt 2014. február 20−ra módosította.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a

Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

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

KÖSZÖNTŐ
"Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása,

Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint a gyertya ragyogása,
És vidám, mint a gyermek kacagása."

Tarcal község valamennyi lakosának

békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és 

sikeres, boldog újévet kíván a

Gold Dance Club TSE!

VÉRADÁS!
2014. január 21−én 09−15.30−ig 

6 Puttonyos Borfalu Tarcal
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ADVENTI ÉS KARÁCS ONYI SZENTMISÉK

A TARCALI  RÓMAI  KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN

2013. december

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
A Tarcali Református Egyházközség ünnepi alka−

lmai a templomban (Siderius J. u.):

Szenteste december 24. (kedd) 18 óra Istentisztelet −

Gyermekek műsora

Karácsony I. nap december 25. (szerda) 

11 óra Istentisztelet− úrvacsora osztás

15 óra Istentisztelet

Karácsony II. nap december 26. (csütörtök) 11 óra

Istentisztelet

Óévért hálaadó istentisztelet 2013. december 31.

(kedd) 18 óra

Újévért könyörgő istentisztelet 2014. január 1.

(szerda) 10.15 óra

Istentől megáldott karácsonyi ünnepet, és békés,

boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

65 évenfelüliek Karácsonyi

ajándékozása
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 három nap alatt a szépkorúaknak.

Köszönettel és hálával vették át az érintettek, és

viszonozták jókívánságaikat Polgármester Úr,

Jegyző Úr és minden Képviselő Asszony és Úr felé!

Karácsonyig még 11 sérült fiatal is részesül 3000 Ft

értékű ajándékban, hogy örömökben teli legyen

nekik is a közelgő ünnep.

Megköszönöm a Szociális Iroda dolgozóinak Urbán

Máriának és Hock Renátának a listák elkészítését.

Szász Béláné

Intézményvezető

Óvodai hírek
A december is eseményekkel teli, mozgalmas időszak óvodánkban. A no−

vemberi újság hasábjain már jeleztem, hogy mennyi program vár ránk az

elkövetkezendő időszakban. Amikor ezt a cikket írom, már túl vagyunk a

szüret utáni pincelátogatáson, ahol a nagycsoportosok, a Nyuszi és a Fecs−

ke csoport óvodásai Vinnai Károly Képviselő Úr meghívására vettek

részt. Megismerkedtek a borkészítés rejtelmeivel, és mustot is kóstolhat−

tak. Köszönjük a lehetőséget. 

November végén, egy kedves bábszínházi előadáson is részt vettek a gyer−

mekek a Borfaluban. A Kisvakond meséjét nézték meg, ami nagy élmény

volt számukra. 

Sikeresen megszerveztük és lebonyolítottuk a szülőkkel és a nevelőkkel

együtt az adventi vásárt, és az azt megelőző kreatív alkotó délelőttöket,

délutánokat. Öröm volt együtt tevékenykedni a sok lelkes anyukával, akik

idejüket áldozva jókedvűen szorgoskodtak a közös cél érdekében. Szebb−

nél szebb és ötletesebbnél ötletesebb karácsonyi díszek készültek. A vásár

a tavalyihoz hasonlóan eredményes volt, az érdeklődők a Borfaluban, de−

cember 22.−én megrendezésre kerülő karácsonyi vásáron még vásárolhat−

nak a díszekből, és ezzel támogathatják a gyermekeket. 

December 06.−án óvodánkba is ellátogatott a Mikulás, akit az Idősek klub−

jába járó nénikkel közösen vártunk. Mindenki kapott csomagot, de virgá−

csot senkinek sem hozott a Mikulás. Vidám daloktól és versektől volt han−

gos az óvoda, amellyel a gyermekek kedveskedtek a vendégeknek. Kö−

szönjük a láda almát és a süteményt a néniknek. 

December 13.−án, pénteken Luca napi néphagyományokat felelevenítő

játszóházat tartottunk az óvodában az elsősök és az ovisok, valamint szü−

leik részvételével. Lehetett Luca búzát ültetni, gyertya koszorút, angyalo−

kat és karácsonyfát barkácsolni, színezni. Az adventi időszak kezdete óta

fokozatosan, lélekben és programokkal is hangolódunk az ünnepre, folya−

matosan díszítjük az óvodát, a csoportok mézeskalácsot sütnek, fűszeres

mézes illat lengi be a helyiségeket. Készülnek a meglepetés ajándéknak

szánt, kis gyermekkéz alkotta csodák. A harmadik Adventi vasárnapon a

Nyuszi csoportos óvodások adják a műsort és gyújtják meg a gyertyát a

főtéren, a Betlehem mellett elhelyezett mindenki adventi koszorúján. Az

óvodában december 18.−án, szerdán ünnepeljük közösen a Karácsonyt. Az

angyal hívó csengőszavára a sok kisgyermek az aulában, a  gyönyörű ka−

rácsonyfa köré gyűlve, ünneplő ruhába öltözve, várakozással, szeretettel

teli lélekkel várja, és hangulatos karácsonyi énekekkel és versekkel, me−

sejelenettel köszönti egymást a szeretet ünnepén. Az Önkormányzat jó−

voltából a fa alá gazdag ajándék is kerül, sok−sok játék és mesekönyv. A

közös ünneplés után a csoportok kibontják az ajándékokat, birtokukba ve−

szik a játékokat, elfogyasztják a sok finomságot, amit maguk készítettek.

Rendezvényeink, programjaink sikeréhez sokan hozzájárultak. Van, aki

tárgyi felajánlással, van, aki a munkájával, szervezéssel, van, aki azzal,

hogy vásárolt az elkészített tárgyakból. Köszönetet mondunk a Szülői

munkaközösség tagjainak és az aktív, feladatokat vállaló szülőknek, az

Idősek klubja vezetőjének és a néniknek, Bodnár Zoltán asztalosnak, a

Maxi Coop Abc vezetőjének, a Háziasszonyok boltja vezetőjének, Varga

Lajos méhész Képviselő Úrnak és családjának, Réti Jánosné virágboltos−

nak.

Külön köszönet Fábián Tiborné Marikának, aki az idei karácsonyfánkat

ajánlotta fel. Köszönettel tartozunk Tarcal Község Önkormányzatának is,

akik az intézményünk színvonalas és biztonságos működéséhez szükséges

feltételeket folyamatosan biztosítják.

Még egy örömhírt kell megosztanom a kedves olvasókkal. A B.A.Z. Me−

gyei Rendőrkapitányság rajzpályázatot írt ki, "Téli közlekedésbiztonság

gyerekszemmel" címmel, melyen Kovács Anna Dorottya, Nyuszi csopor−

tos óvodásunk rajzával III. helyezést ért el. Az ünnepélyes díjátadón Mis−

kolcon, a szülőkkel együtt a felkészítő óvodapedagógus, Bűdi Zsoltné Ági

óvónéni is részt vett.  Gratulálunk! indenkinek Kellemes Karácsonyi Ün−

nepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Tóth Gyuláné

itézményvezető
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Tisztelt közügyek iránt érdeklődő

tarcaliak!  Hölgyeim és Uraim!
Az év vége felé, e csendes adventi idő−

ben általában az ember számot vet az el−

múlt időszakról. Miután a törvényi elő−

írások is rendelkeznek róla, mi is meg−

tesszük ezt. Itt és most szeretném tájé−

koztatni Önöket Tarcal önkormányzatá−

nak az előző évi közmeghallgatás óta

elvégzett munkájáról.  A községben el−

látandó kötelező önkormányzati felada−

tok mellé az önként vállalt dolgokra is

be kellett osztanunk a forintokat. Amint

várható volt, a 2012−es évet pozitív

szaldóval zártuk. Magyarul 2013−ra is

tartalékoltunk, remélve, hogy még lesz−

nek olyan pályázatok amelyek  önrészé−

nek biztosításával további fejlesztéseket

generálhatunk. Illetve a feladatfinanszí−

rozásra átálló közigazgatási rendszer−

ben előfordulható hiányokra felkészül−

ve úgymond legyen mivel az esetleges

lukakat betömni. Ezek az eredmények

biztosan nem jelentkeztek volna, ha la−

zítunk a korábban elkezdett tudatosan

takarékos és megfontolt gazdálkodási

szisztémánkon. 

Éppen ezért az idén is elmondhatom,

ahogyan a korábbi években is a pénz−

ügyi helyzetünk stabil. A követeléseket,

számlákat rendre, határidőre teljesítet−

tük, mint ahogy a lakosságot érintő tá−

mogatásokat a dolgozók munkabérét az

előírt rendben és időben kiutaltuk. Úgy

gondoljuk továbbra is ezen az úton kell

haladnunk, hiszen a feladat− finanszíro−

zás rendszere még nem kiforrott és az

évek során lesznek olyan változások,

amelyek átírják az előzőket. Ez akár ko−

moly összegeket is érinthet. Természe−

tesen minden külön jelentkező és elér−

hető pénzforrásokat is meg fogunk cé−

lozni, és a feladatokhoz fogunk rendel−

ni.

A 2012. év költségvetésében a bevételi

oldal 727,5 M Forinttal realizálódott.

Ugyanakkor a kiadási oldalon 666,5 M

Forintot használtunk fel. A több mint 60

milliós különbség egy része tartalékként

jelentkezik, nagyobb részéből az áthú−

zódó feladatokat kell finanszírozzunk.

2013. évre a költségvetésünket 828,8 M

Forint bevétellel és 856,9 M Forint ki−

adással terveztük. Ahogy a számokból

kitűnik, 28 M Forinttal többre lesz

szükség a feladatok elvégzéséhez, mint

amennyi bevételre számíthatunk. Ezt a

28 millió Ft−ot a tartalékból kell biztosí−

tanunk. Az állandóan változó jogsza−

bályokhoz és előírásokhoz alkalmaz−

kodva a munkatársaimnak is jóval ösz−

szetettebb a napi munkájuk és nagyobb

a leterheltségük. Mivel a Tarcali Pol−

gármesteri Hivatalban jól képzett és

gyakorlott munkatársak dolgoznak,

meg tudnak felelni ezeknek a kihívá−

soknak.

Bő egy hónappal ezelőtt tárgyaltuk a

költségvetés háromnegyed éves teljesí−

tését. A számok alapján elmondhatom,

hogy a mérleg bevételi oldala 76 %−

ban, míg a kiadási oldalt 67 %−ban tel−

jesítettük. Ez megfelel az időarányos−

nak. A legnagyobb beruházás az idén az

Övárok megvalósítása. Szeretném el−

mondani, a beruházás terv szerinti mé−

retekben készül. E tervet a Környezet−

védelmi és Vízügyi Hatóság hagyta jó−

vá a hatályos rendeletek és szabványok

alapján. Bár szerettünk volna az idén is

nagyobb volumenű Uniós pályázatot

megcélozni, de azok zöme kifutott, vár−

hatóan csak 2014−től nyílnak meg az új

lehetőségek. A sajtóból értesülhettek

róla, hogy a maradék pénzeket a Kor−

mány elsősorban munkahely teremtési

célokra kívánja felhasználni. Kisebb

volumenű pályázatokon több−kevesebb

sikerrel indultunk. 24,5 M Forintot

nyertünk egy energetikai pályázaton a

Polgármesteri Hivatal szigetelésére.

Szerettünk volna egy térfigyelő rend−

szert is kiépíteni, de az idén nem jött

össze, jövőre újra pályázunk. A Tarcal −

Tokaj közötti kerékpárút pályázatunk a

"pénz átcsoportosítás" áldozata lett, így

későbbre halasztódik a megvalósítása.

Pályázatok hiányában így saját erőből

valósítottunk meg kisebb fejlesztéseket.

A felújított konyha mellé göngyöleg tá−

rolót építettünk. A közlekedési lámpa

előtti területet térburkolattal láttuk el és

sebesség csökkentő radarral próbáljuk a

forgalmat lassítani. A közterületek virá−

gosítását tovább folytattuk, új színfolt−

ként jelent meg a Postahivatal előtti par−

kosítás. Remélem, mindnyájuk örömére

szolgál, hogy a község központi terüle−

te még csinosabb lett. 27 új elemmel bő−

vítjük a karácsonyi díszkivilágítást, il−

letve a régi díszeket is felújítottuk, kor−

szerű, energiatakarékos égősorral. To−

vább folytattuk a gépi eszközök vásárlá−

sát. Így aszfaltvágó gépet, motoros per−

metezőt, motorfűrészt,  motoros  bozót−

írtókat, és az MTZ −hez ekét és tárcsát

vásároltunk. Az ÖNO −ba gázbojlert

raktunk fel és az udvarát térburkolattal

láttuk el. Az MLSZ segítségével 10 %

önerő hozzáadásával egy 30 millió Ft−ot

érő műfüves kispályához jutottunk hoz−

zá. Remélem ezt az lehetőséget igénybe

veszik a focizni szerető civilek is. A tö−

megsport igények kielégítését szolgálja

az a LEADER pályázatunk, amelyben

egy szabadtéri fittnesz−park  létesítését

céloztuk meg. Ígéretünkhöz híven a

sport−  öltöző  felújításának önrészét is

biztosítottuk. Az óvodában megépítet−

tünk egy elválasztó kerítést a gyerekek

védelmében. Elvégeztünk a Borfaluban

jó néhány karbantartási munkát, így

megcsináltuk a  leomlott kerítést, a fa−

szerkezetek, a főépület festését, a kiállí−

tó helyiségek falszárító vakolását és ki−

cseréltük az elkorhadt hátsó feljárót. A

nyári gyerekétkeztetésben 44 napig 195

gyermeknek biztosítottunk ebédet. A

minisztériumi 2.827e Ft−hoz  az  Önkor−

mányzat 949e Ft önrésszel járult hozzá.

Továbbra is támogattuk− a tavalyi szin−

ten− a helyi civil csoportok, a sport, a

polgárőrség munkáját, hiszen ők is te−

vékenyen hozzájárulnak a község pozi−

tív megítéléséhez.

Bízunk a Kormány ígéretében, hogy

2014−ben valóban megkapjuk azt a kü−

lön pénzügyi támogatást, amelyet a

pénzügyi konszolidációra nem szorult

önkormányzatoknak ígértek.

Június elején vendégül láttuk az Elzászi

testvértelepülés küldöttségét

Eguisheimből. Egy jó hangulatú hétvé−

gén megmutattuk nekik Tarcalt és a

környéket, a helyi borászatok a borai−

kon illetve a pincéiken keresztül mutat−

koztak be. Sikeresen megrendeztük az

V. Országos Borkirálynő Választást szí−

nes műsoros hétvégével fűszerezve.

Miután a taktaközi települések nem

tudtak fuzionálni, ezért Tiszatardos ve−

lünk kívánt dolgozni. A két testület el−

fogadta a közös hivatal létrehozását

Tarcalon. Természetesen mindkét tele−

pülés saját önkormányzatával és 

költségvetésével önállóan gazdálkodik. 

A hivatali ügyeket a tarcali közös Hiva−

tal végzi el.

Az idén is pályáztunk a Belügyminisz−

térium "szociális tűzifa támogatására". 

(Folytatás az 5. oldalon)

Közmeghallgatás 2013. december 4. 
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(Folytatás a 4. oldalról)

Az igénylésünknek csak a felére kap−

tunk lehetőséget, ez száz köbméter.

Ezért a szociális keretünkből még 150

köbméter fát vásárolunk hozzá. Várha−

tóan most is két részletben lehet rá szá−

mítani, december második felén, illetve

január vége felé. Sajnos az idén csak

egyszer juthattunk élelmiszer segélyhez

a Katolikus Karitász segítségével. A ki−

osztásra vonatkozóan mindig vannak

bizonyos szabályok az adományozó ré−

széről, amelyeket be kell tartanunk. Az

akciót lebonyolító munkatársaink igye−

keznek betartani ezeket a szabályokat,

hiszen csak ezek betartásával számítha−

tunk máskor is segítségre. Sajnos min−

dig lesznek olyanok, akik valamilyen

okból nem férnek bele az adott keretek−

be. 

Kormányunk elkötelezettsége, hogy mi−

nél több ember kerüljön vissza a munka

világába.  Tarcalon e megfontolásból

két mezőgazdasági és négy kistérségi

startmunka−programban jelentős számú,

eddig csak úgymond "segélyen élő" la−

kosnak sikerült munkát adni. A start−

munka−program nemcsak a dolgozók

munkabérét biztosítja, lehetőséget nyújt

eszközök, gépek, anyagok vásárlására

is. A mezőgazdasági programban bur−

gonyát, hagymát, babot termeltünk, il−

letve másfél hektár területet készítet−

tünk elő szőlőtelepítésre a Serfőző−dű−

lőben. Összesen 31 fő dolgozott márci−

us 1−től szeptember 30−ig. A közutak

karbantartási programban 24 fő dolgo−

zott május 1−től augusztus 31−ig. Ők ká−

tyúzással és padkajavítással foglalkoz−

tak. A belterületi vízrendezést célzó

programban a bel− és külterületi árkok

és átereszek karbantartása volt a feladat.

25 fő június 1−től szeptember 30−ig tu−

dott itt dolgozni. A legnagyobb létszá−

mot megmozgató programban a mező−

gazdasági utak, dűlőutak és környeze−

tük rendben tartása volt a feladat. Itt áp−

rilis 1−től október 31−ig 111 fő kapott

munkát. Az ő segítségükkel lett kitisz−

títva a két régi temető is sokak megelé−

gedésére. Volt még egy un. "község

karbantartó program", amelyben márci−

us 1−től november 30−ig 11 fő vett részt.

Az ide beosztott dolgozók házi segít−

ségnyújtásban, épületek külső− és belső

karbantartásában vettek részt, illetve

térkövet gyártottak. A régi temetőnél a

dolgozóink kijavították és kibővítették a

lépcsőfeljárót, amihez az anyagot a hí−

vek adományából a Református Egy−

házközség vásárolta meg. Örömmel lát−

juk, hogy mindkét tarcali egyházközség

hozzájutott olyan pályázati pénzekhez,

amivel renoválhatják az épületeiket

/parókia, templom/. Reméljük, Isten se−

gítségével e folyamat a következő évek−

ben is folytatódik. 

Végül a legutolsó induló közmunka−

program az idén az un. Téli közmunka.

Ebben 54 fő vesz részt, és a munkavég−

zés mellett oktatásban is részesülnek.

Így tanulnak település karbantartást,

építőipari betanított munkát, motorfű−

rész kezelést, és szerezhetnek képesí−

tést. Vannak olyanok, akik alapkompe−

tencia képzésben vesznek részt. A prog−

ram november 1−től jövő év április 30−

ig tart. Tehát mindösszesen Tarcalon a

felsorolt hét közmunka programban 256

fő vett vagy vesz részt. Úgy gondolom,

azzal, hogy munkát kaptak az emberek

segély helyett, az valamit javított a

helyzetükön. 

Itt szeretném kiemelni azoknak a mun−

katársaimnak a munkáját, akik erejüket

nem kímélve végzik el a feladatukat

akár munkaidőn túl is. Ez a hét−nyolc

állandó, műszaki dolgozó, akikre min−

dig lehet számítani a nap 24 órájában.

Ugyanakkor örülök annak is, hogy a

többi intézmény dolgozója becsületesen

elvégzi a feladatait, így azok működése

zavartalanul szolgálja az érintett lakos−

sági rétegeket.

Szeretném megköszönni a helyi vállal−

kozásoknak, a civil lakosoknak, min−

denkinek, aki év közben bármivel is se−

gítette a munkánkat, vagy szponzorálta

a rendezvényeket, intézményeket. So−

kat jelent ez nekünk, és erősíti a közös−

ségi érzést mindenkiben, példát állítva a

közömbösséggel szemben.

Az adott esemény után a szervezők a

Tarcali Hírekben név szerint megköszö−

nik a segítséget, ezért engedjék meg,

hogy eltekintsek a felsorolásuktól. A

Képviselőtestület és a szponzoráltak ne−

vében is megköszönöm a segítségnyúj−

tást. Remélem figyelmességükre, jó

szándékukra a későbbiekben is számít−

hatunk. 2013−ban már az iskola a

Klébersberg Intézmény−fennntartó

Központ fennhatósága és irányítása

alatt működik, így a fenntartás és mű−

ködtetés nem a mi feladatunk és gon−

dunk.

Július 11−én ránk szakadt az ég évszáza−

dos vízkárt okozva. A következmények

közterületi felszámolása komoly erőfe−

szítést okozott, mellette még a lakossá−

gi kármentesítésből is bőven kivettük a

részünket.  Hosszú vajúdás után végre

pontot tehetünk a prügyi úti szeméttelep

sorsára, hiszen a héten megkezdték a te−

rület rekultivációját.

A jövőt mi nem szociális földprogram−

ban látjuk, szeretnénk az orrunknál

messzebb nézni. Úgy gondoljuk

Tarcalon az évszázados szőlőtermesztés

és az új keletű túrizmus házasságából

kell, egy szebb jövőnek kialakulni.

Amit mi hozzátehetünk többek közt az

üres épületeink kiajánlása a vállalkozá−

sok felé, lobbizni a hegyi dűlőutak szi−

lárd kiépítéséért. Ezért szeretnénk a

központi területek fejlesztését, a tv−adó

út rendbetételét, az adótorony látogat−

hatóvá tételét. Fejleszteni és kitalálni

turisztikai attrakciókat. Szeretnénk ha a

kiváló adottságú lejtőkön egyre többen

termesztenének szőlőt, egyre több ki−

sebb nagyobb borászat születne és vin−

né a jó tarcali bor hírét a világba. Ami−

ről már Kazinczy Ferenc is az írta:"bora

egy fokkal jobb mint a tokaji!" Ehhez

nagyon fontos a "tarcaliság" újrafogal−

mazása, megteremtése egy jól eladható

brand−nek, márkának, amivel Tarcal

önállóan is megállja a helyét−mint pld.

Mád!  Ehhez kellenek a borászok, a

szállást adók, a különböző szolgáltatók,

színvonalas termékeikkel. 8−10 éven

belül elkészül a 39−es ún. elkerülő út.

Addig  Tarcalnak mint vonzerőnek már

önállóvá kell válnia, hogy  ne legyen

kérdés  ide miért is kell betérni? Az Ön−

kormányzat ezt egyedül képtelen meg−

valósítani. Ehhez kell mindenki, akinek

fontos Tarcal, a jövő, amely a gyerme−

keinké, unokáinké! Gondolkozzanak és

cselekedjenek!

Talán nem sikerült mindent felidéznem

a beszámolóban, de remélem, hogy lát−

ható az elvégzett munkánk keresztmet−

szete. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Várjuk észrevételeiket, 

kérdéseiket!

Baracskai László

polgármester
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(Naptári) Év vége az iskolában
A december mindig mozgalmas hónap helyi általános iskola

életében. Ellátogatott hozzánk a Mikulás, érkezésének a jó

gyerekek örülhettek, hiszen kis édességgel jutalmazta őket.

Szintén 6−án délután rendeztük a nagy múltra visszatekintő

Hepe−hupa kupát, a nyolcadik osztályosok izgalmas, sok

gyermeket és felnőttet megmozgató vetélkedőt szerveztek

osztályfőnökük, Páll Jánosné vezetésével. Adventi

gyertyagyújtásra is sor kerül hétfő reggelenként, ahol közös

énekléssel, versekkel tesszük széppé a várakozás pillanatait.

Gyönyörű fenyőfát kaptunk, felajánlója Fábián Zsolt (Jókai

utca), akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy

ezzel a nemes gesztussal sok−sok gyermek iskolás minden−

napjaiban ünnepelt karácsonyát tette felejthetetlenné.

Decemberi utolsó tanítási hetünk programja a következőkép−

pen alakul:

A hétfői gyertyagyújtást követően kedden kézműves

foglalkozást tartunk az alsós tanító nénik vezetésével, ahol

ajándékok készítésére nyílik lehetőség. Várunk mindenkit

szeretettel! Pénteken 12 órai kezdettel rendezzük iskolai

karácsonyi ünnepségünket a hatalmas fenyőfánk körül, a

szülők meglepetéssel készülnek az osztályok számára.

December 21−én szombaton nincs tanítás. 

A téli szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6.

Kedves Olvasók! Ha érdeklődnek iskolánk hétköznapjai,

ünnepnapjai iránt, kérem, kövessék figyelemmel honlapunkat

a www.klapkasuli.hu címen.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog, ered−

ményes új évet kívánok tanítványaink és munkatársaim

nevében: 

Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető

*

Tehetségpont Tarcalon
A Tarcali Klapka György Általános Iskola Kilátó

Tehetségpont mint a Tokaji Tehetségsegítő Tanácshoz tar−

tozó Tehetségpont négy területen végez tehetségazonosítás, −

gondozás− és tanácsadási tevékenységeket. 

A tehetséggondozó műhelyekben tevékenykedő gyerekek

rendszeres résztvevői a különböző szintű versenyeknek, ame−

lyeken szép eredményeket érnek el. 

A  Klapka György Általános Iskola a 2013/2014−es tanévtől

Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel rendelkezik.

Cikksorozatot indítunk e lapszámtól a Tarcali Klapka György

Általános iskola tehetséggondozó műhelyeinek  munkájáról.

Minden további számunkban egy−egy műhely munkáját

mutatjuk be.

*

FURULYA  TEHETSÉGGONDOZÓ

MŰHELY
A 2013/2014−es tanévben indult harmadik alkalommal

iskolánkban furulya tehetséggondozó szakkör. Célunk, hogy

felismerjük a zeneileg tehetséges gyermekeket, módot,

lehetőséget biztosítsunk fejlődésükre, előrehaladásukra,

tehetségük kibontására.

A szakkörben a második osztályosok közül nyolc tanuló −

Angi Anna, Fodor Kincső, Horváth Zoltán, Kiss Virgínia,

Komlóssy Virág, Matyisák Balázs, Popovics Flóra, Varga

Bianka − vesz részt ezeken a foglalkozásokon második éve.

A negyedik osztályos tanulók közül heten −  Antóni Zsanett,

Demeter Máté, Németh Nikoletta, Péter Eszter, Pethő Tímea,

Soltész Fruzsina, Vitányi Zsolt − foglalkoznak a furulyázás

elsajátításával  már harmadik éve.

A foglalkozásokon megismerkedtek a hangszer felépítésével,

megszólaltatásának technikájával, s a korosztályuknak

megfelelő egyszerű, a nagyobbak már kicsit nehezebb, na−

gyobb hangterjedelmű, nehezebb fogásokat igénylő dalok

megtanulásával. Gyakoroljuk a kánonok játszását, s a ter−

veink között szerepel egyszerűbb kétszólamú művek

megszólaltatása is.

Szívesen vállalják a gyakorlást a gyerekek, s már néhány

iskolai rendezvényünkön is örömmel mutatták be tudásukat

társaik előtt.

Remélem az elkövetkezendőkben is ilyen lelkesen, szorgal−

masan végzik a közös munkát, s a következő években új ta−

nulók is csatlakoznak majd hozzánk.

Antóni Zoltánné 

tanítónő, a tehetséggondozó műhely vezetője

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

és Tarcal Község Önkormányzata 

pályázatot hirdet

"Nagyi mesélte"  címmel

Várjuk a hagyományos és digitális technikával készült képző−

és iparművészeti alkotásokat (rajzokat, festményeket,

fotókat, bábokat, szobrokat, stb.), valamint írásműveket

(fogalmazásokat, történeteket, meséket, verseket), amelyek: 

1. Magyarország, különösen Tarcal és Tokaj−Hegyalja

múltját, jelenét, gazdag mese− és legendavilágát, vagy 

2. a családi, baráti körben történő mesélés pillanatait idézik

meg.

Pályázhat minden tarcali gyermek, fiatal és felnőtt, egyéni−

leg, valamint csoportosan, családdal, osztálytársakkal és

baráti társasággal.

Valamennyi pályázó elismerésben részesül. A pályamunkák−

ból kiállítást szervezünk, illetve digitalizálva felkerülnek a

www.erke.hu honlapra is. A zsűri által kiválasztott 15

pályamű alkotója külön jutalomban részesül.

Pályázni lehet: 2014. január 31−ig.

A pályamunkák személyesen leadhatók Kovácsné Drozda

Aranka könyvtáros művelődésszervezőnél a Könyvtárban.

Az elektronikusan továbbítható pályamunkákat az

erketarcal@gmail.com e−mail címen fogadjuk.
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
az január hónapban 

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

Január 7. Attila
Január 11. Ágota
Január 13. Veronika
Január 17. Antal
Január 18. Piroska
Január 21. Ágnes
Január 28. Károly

NETTY
Zöldség Gyümölcs kibővült árukészlettel

várja vásárlóit. Tarcal Fő úton

FOLYAMATOS AKCIÓK!

Kenyér: 200 Ft

Tisztelt Olvasó! 
Tudom, szokatlan témát választottam a helyi újságba, de úgy

gondolom, időszerű, nagyon fontos erről beszélni.

Megszületett ugyan az állatvédelmi törvény, de igazán

komolyan senki nem veszi az állatvédőkön kívül. Fel kell

ehhez is nőni!

Sok szabadban, esetleg láncon tartott kutya vág neki a fagyos

télnek, többek között az ő érdekeiket is szem előtt tartva

született ez a pár gondolat.

A téli kutyatartás alapszabályai: megfelelő , szigetelt vagy

bélelt kutyaház, széltől védett helyen. Szükséges egy alapza−

tra helyezni /raklap/, hogy az olvadó csapadék ne áztassa el.

Pokróccal, szivaccsal szalmával bélelhetjük. Az ételadagot

meg kell növelni, legalább kétszer etetni és állandóan legyen

víz a kutya előtt! A hosszú, dús bundájú kutyák könnyebben

vészelik át a hideget, a rövid szőrűek…különösen ha

megkötve tartják, nehezen bírják, szenvednek. A láncon tar−

tott kutyákat /ha nagyon muszáj így tartani/ naponta többször

el kell engedni és megfuttatni, hogy kibírja a fagyos napokat.

Településünkön is nagy probléma a SZAPORÍTÁS ! Nem

tenyésztés, az teljesen mást takar…Felelőtlenül, némi anyagi

haszon reményében vagy csak nemtörődömségből fialtatják

a kutyákat némely "gazdák".

Aztán a kölyköknek vagy lesz valamiféle befogadója…vagy

nem…elpusztul, kidobják.

Az Önkormányzat nem győzi befogni az állandóan újrater−

melődő nyomorult állatokat. Reggel ellepik a település

központját többnyire kölyökkutyák, akik a "gazdival" jönnek

vásárolni…Természetesen senkié, amikor kérdőre vonjuk az

egyértelműen hozzá tartozó embereket! Ezen a helyzeten

szeretnénk változtatni, legyen felelőse egy állat életének. Az

Állatvédelmi törvény szerint felelősségre vonható, szabad−

ságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel sújtható az az ember aki

nem megfelelő módon tartja az állatát!

Ellenőrizni fogjuk és élni fogunk a törvény adta

lehetőséggel!

A másik súlyos vétség a kutyák ellen a

KUTYAVIADAL..azt gondolom, ehhez nem kell kommen−

tárt fűznöm. "BARBÁROK", csak ezzel  a szóval tudom

jellemezni… akinek tudomása van ilyenről az

ÁLLATVÉDŐRSÉG−hez jelentse: 06−70−636 62 30 számon,

vagy a 

bejelentes@orszagosallatvedorseg.hu címen!

Az állatvédőrség munkájáról a facebookon illetve a neten

többet megtudhatnak! Adományvonaluk:13600/06,  ezt a

számot hívva 250 Ft−tal támogathatja munkájukat illetve a

mentett állatokat.

“Egy nemzet  /egyén/ nagysága és morális fejlődése

lemérhető azon, hogyan bánik az állatokkal!”

Mahatma Gandhi
Van mit fejlődnünk!

Kissné Fási Nóra 

Januári jeles napok
Január 1.: Újév napja. Szokás volt újévi jókívánságokat mon−

dani házról−házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták

a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosí−

tani különféle kellemes dolgok végzésével. Nagyon fontos volt

a jó cselekedet az év első napján.

A béke világnapja.
Petőfi Sándor (1823. költő, író) születésnapja 
Tamkó Sirató Károly (1905. költő, műfordító, író) születésnap−
ja 
Január 3. Nemes Nagy Ágnes (1922. Kossuth−díjas és József

Attila−díjas költő, író, műfordító) születésnapja 
Január 4.: A Braille−írás világnapja. Segítségével lehetővé vált

a vakok számára is az írás és olvasás elsajátítása.

Január 6.: Vízkereszt, vagy háromkirályok napja. Az egyház e

napon emlékezik meg Jézus megkeresztelkedéséről.

Farsang: A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónap−

ja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a

húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz ham−

vazószerdáig tart.

Január 8. gróf Wass Albert (1908. erdélyi magyar író, költő)

születésnapja
Január 12. Molnár Ferenc (1878. író, drámaíró) születésnapja 
Január 16. Mikszáth Kálmán (1847.  író, újságíró, ország−

gyűlési képviselő) születésnapja 
Január 21. Madách Imre (1823. 01. 21. író, drámaíró) születés−
napja 
Január 22.: A magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823−ban

ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban. Ha Vince napján

olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó borter−

mést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak.

A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgy−

nevezett "vincézés", amelynek során a szőlőskert szélét szentelt

borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. Január 24. 

Baranyi Ferenc (1937. Kossuth−díjas, József Attila−díjas költő,

író, műfordító) születésnapja 
Január 25. Fekete István (1900. 01. 25. író, költő) születésnap−
ja 
Január 26.

Tamkó Sirató Károly (1905.  költő, műfordító, író) születésnap−
ja 
Január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja. Az

auschwitzi haláltábor 1945−ös felszabadításának napját a

holokauszt mintegy hatmillió áldozatának nemzetközi emlék−

napjává nyilvánította.
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Köszönet Idősek Napja alkalmából
2013. november 23.−án megtartottuk a Szépkorúak ünneplé−

sét a Klapka György Általános Iskola tornatermében, mivel

a szép számmal jelentkezőknek a Hatputtonyos Borfalu

kicsinek bizonyult.

Lakásán köszöntöttük Tarcal legszebb korú hölgyét Majoros

Jánosnét, Fő utcai lakost és a legszebb korú urat Kovács

Györgyöt Klapka téri lakost, és adtuk át részükre az Önkor−

mányzat ajándékait.

Az ünnepségen pedig a jelenlévők közül a legszebb korú

hölgy Tálas Jánosné Prügyi utcai lakos, az urak közül Ficsor

Béla Fő utcai lakos lett külön köszöntve Baracskai László

Polgármester Úr által.

A 467 meghívott közül 135 fő Szépkorú jött el a rendezvény−

re.

A műsort a Harlequin Táncssport Egyesület  4 csoportjának

látványos tánc bemutatója, majd a Tarcalról származó Mallár

Imrének és a Dobi házaspárnak fergeteges hangulatot kivál−

tó zenéje és éneklése tette színesebbé és felejthetetlenné.

Többen jókedvükben táncra is perdültek és együtt énekeltek.

Majd következett a T.T. Dance tánccsoport latin és disco

táncbemutatója, amely szintén nagy sikert aratott.

A közönség minden esetben fergeteges tapssal jutalmazta a

fellépőket.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban és vi−

dám szívvel, lélekkel távozott mindenki az otthonába, az ön−

kormányzat által biztosított járművekkel.

Köszönetet mondok a rendezvény nagy sikerét elősegítő

Harlquin Táncsport Egyesületnek, a vezetőjének Tóth Ta−

másnak és a felkészítőknek, a T.T. Dance tánccsoportnak, és

vezetőjüknek Lovasné Tóth Juditnak.

Köszönetet mondok a rendezvény megvalósulásának enge−

délyezéséért Baracskai László polgármester úrnak és dr. Ko−

vács Zoltán Jegyző úrnak.

Köszönet illeti a Támogatóinkat: 

Andrássy Gézánét, Butta László képviselő urat és feleségét,

Kissné Fásy Nóra képviselő asszonyt és férjét, ifj. Lengyel

Istvánt és feleségét, Molnár Magdolna képviselő úrasszonyt

Varga Lajos képviselő urat, valamint a Királyudvart.

Ők bor, és pálinka, valamint liszt és és méz adományaikkal

járultak hozzá rendezvényünkhöz.

Köszönet Drozda Aranka művelődés szervezőnek és fiának

Krisztiánnak, valamint Ilosvainé Piroskának segítőkész és

odaadó munkájukért.

Köszönöm a Napközi konyha vezetőjének Hornyák István−

nak és a szakácsoknak Bánóczkiné Ilonkának és Koleszárné

Évikének a finom és ízletes vacsorát.

Köszönöm az Idősek Klubja régi és jelenlegi dolgozóinak,

Piroskának, Ibolyának, Anikónak, Ilonának, Csillának és Ju−

cikának, valamint a családsegítő Macsiné Angélának a szer−

vező, kreatív és lelkes lebonyolító munkájukat.

Köszönet a sofőröknek Mészáros Lajosnak és Csáti Gézá−

nak, akik a szépkorúak oda és haza szállításáról gondoskod−

tak. Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az események rög−

zítéséért.

Köszönet a Polgárőröknek a felügyeletért.

Szász Béláné

Intézményvezető

Mikulás itt, Mikulás ott
December 5−én és 6−án Tarcalon járt a Mikulás. Bekukkantott

a jó gyerekekhez, felnőttekhez, üzletekbe, intézményekbe.

Meglátogatta az időseket, iskolásokat. Kicsik és nagyok egy−

aránt énekkel, verssel várták a "Nagyszakállút". Mindenkihez

volt egy−két kedves szava, mosolya. Persze édességeket is

osztott, kinek−kinek érdemei szerint. Sok gyermek rajzot ké−

szített a Mikulás bácsinak. No persze a felnőttek is beloptak a

zsákjába egy kis finomságot, útra valót. Reméljük jövőre is

ellátogat hozzánk!                                                   D.A.       


