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A hónap igéje: "Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság"
(1 Jn 2,8)
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Az újesztendő küszöbét átlépve haladunk tovább életünk útján. Írhat−
nám, hogy ismerős útján. Legalábbis amit már bejártunk azt ismerjük.
Az előttünk lévőt kevésbé, de vannak elképzeléseink arról, milyen
úton szeretnénk járni. Az ember tervszerűen él, akkor is, ha a váratlan,
nem várt helyzetekhez alkalmazkodnia kell. Az alkalmazkodóképes−
ségének köszönheti fejlődését és azt, hogy idáig eljutott. És itt meg−
akad a gondolat. Hova is jutottunk el? A technikai fejlődés alapján ál−
talános bőségben és jólétben kellene élnünk. Ezzel szemben nem csak
a távoli világban − hála a vizuális médiának, ismerjük− de szinte test−
közelben is ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. A szegénység, az éhe−
zés, a munkanélküliség mocsarában mily sokan ragadunk bele. Van−e
kiút, tesszük fel a kérdést? Álmegoldások láttán sokan tapsolnak, igen
ezt kell csinálni! Tetszik az embereknek a regulázás.
A munka nemesít− mondták régen! De a munka kényszere biztosan
nem! Szóvak akkor hova is jutottunk a fejlődésben? A materiális vi−
lágban szinte mindenre képesek vagyunk. Akár még a Föld elpusztítá−
sára is!
S közben egymással nem vagy kevésbé törődünk. Valóban múlik a
fejlődéssel a sötétség? János apostol alig kétezer éve hitte az igazi vi−
lágosság eljövetelét. De 2014−ben is továbbra is ugyanazt gondolhat−
juk, mert bizony hiányzik az igazi világosság.
Szeretünk fényben élni, mi magunk, hogy másnak jut−e belőle, nem
foglalkozunk vele. Az Ember társas lény, mégis a társtalanság, az in−
dividualizmus zsákutcájába megy befelé. És sajnos ezt igazából nem
is veszi észre. Ez a tragédia.
Most biztosan azt gondolják, miért kell ilyen sötétre festeni a jövőt?
Nem én festem egyedül, millió és milliárd festőtársam van! Csak nem
biztos, hogy felfogjuk, hogy cselekedetünk, gondolkodásunk ecsetje
fekete!
Kevés Teréz anya és hasonló embertársunk tevékenykedik a világunk−
ban. Ahhoz képest kevés, mint amennyire szükség van rájuk. Egy pi−
cit segíthetnénk mi is ebben anélkül, hogy csorbulna, a mi "jólétünk".
Nem kell semmi mást tennünk, csak figyelnünk kellene világhírű tu−
dósunk Neumann János matematikus kristálytiszta logikájú gondolko−
dására, miszerint: "Ha úgy élek, amint Jézus Krisztus tanácsolja, ab−
ból bajom nem lehet. Akkor sem, ha nem igaz a feltámadás. De ha
igaz és nem úgy élek, ahogy az evangélium tanítja, abból óriási bajom
lehet!"
Nos, azt hiszem, mégis csak fénylik a világosság. Csak ki kell nyitni a
szemünket. E gondolat jegyében kívánok 2014−ben tevékeny eszten−
dőt és belőle kenyeret, nyugalmat, egészséget és békességet.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő−
testülete 2013. december 18−án rendes ülést tartott,
melynek első napirendje keretében a képviselők a
műfüves sportpálya működtetését, üzemeltetését tár−
gyalták meg. Meghatározott feltételek mellett a
műfüves pálya kezelési és karbantartási feladataival
a Tarcal FC−t bízták meg.
Az ülés második napirendi pontja az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati ren−
delet módosítása volt. A rendelet módosítását a
bevételi és kiadási előirányzatok változása tette
szükségessé.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a
Képviselőtestület jóváhagyta és elfogadta a
köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló ren−
delettervezetet. Az országgyűlés a szociális
temetésre vonatkozó szabályozás hatályba lépését
2015. január 1−re halasztotta, így az önkormányzati
rendelet szociális temetésre vonatkozó rendelkezé−
sei is csak 2015. január 1−én léphetnek hatályba.
A negyedik napirend keretében a gyermekek nap−
közbeni ellátása keretében biztosított étkezések
nyersanyagértékeinek
és
térítési
díjainak
módosítására került sor. A 2012. május 1−től megál−
lapított nyersanyagértékek mellett már nem lehetett
ugyanolyan mennyiségű és minőségű ételt előállí−
tani, mivel az eltelt másfél évben az élelmiszer ala−
panyagok árai átlagosan mintegy 10 %−kal
növekedtek, így elkerülhetetlen volt az emelés.
Az ülés következő napirendi pontja során a
Képviselőtestület határozott a 2014. évi Országos
Borkirálynő Fesztivál időpontjáról, megbízták az
érdekelteket, hogy a szervezést kezdjék meg, a
pályázati forrásokat kutassák fel. A rendezvény ter−
vezett időpontja 2014. szeptember 19−21.
A hatodik napirend keretében a képviselők meghall−
gatták és tudomásul vették a polgármester tájékoz−
tatóját a 2013. évben benyújtott pályázatokról,
többek között a 2013. évi Start programról, az ott
megtervezett foglalkoztatási adatokról, illetve a
tényekről.
A Képviselőtestület következő napirendje az Abaúj−
Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkor−
mányzati Társulás végleges társulási megál−
lapodásának elfogadása volt.
Az ülés nyolcadik napirendje során a
Képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2014.
(Folytatás a 2. oldalon)

Baracskai László
polgármester
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(Folytatás azu első oldalról)
évi munkatervét, amely természetesen csak a testületi
munka vázát adja, az aktuális feladatok miatt az egyes
ülések napirendjei lényegesen kibővülnek.
A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok között
döntött a rászoruló családban élő gyermekek karácsonyi
segélyezéséről, melyet az önkormányzat egész éves meg−
fontolt, takarékos gazdálkodása tett lehetővé.
A napirend keretében a képviselők határoztak egy záho−
nyi székhelyű egyéni vállalkozó kérelmének elu−
tasításáról, melyben használt ruha konténerek ingyenes
kihelyezésének engedélyezését kérte.
Az ülés legvégén képviselői közérdekű hozzászólások
hangzottak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Egészségfejlesztési iroda nyílt Tokajban
A Fidesz−kormány 7 milliárd forintot biztosít arra, hogy az
idősek, egyedül élő, vagy bárki, aki egészségügyi taná−
csadásra, segítségre szorul fel tudjon keresni egy erre a
célra létrehozott irodát. Zemplén alsó részében, Tokajban
alakítottak ki egy ilyen irodát − adott tájékoztatást dr.
Mengyi Roland, országgyűlési képviselő.
Az egészségfejlesztési irodában /EFI/ van egészségügyi
tanácsadás, egészséges életmód bemutatása, közösségi pro−
gramok. Segítik például a háziorvosi szolgálatoktól, a járó−
beteg szakrendelésről, vagy fekvőbeteg szakellátást
követően az életmódváltásra szorulókat. Akinek például a
háziorvos azt tanácsolta, fogyjon le, vagy szokjon le a
dohányzásról annak az irodában dietetikus szakember
közreműködésével nyújtanak tanácsokat. Az egészségfe−
jlesztési irodákban különösen figyelni fognak a keringési
betegségekben szenvedőkre, szűrésekkel, tanácsadással
segítik őket. Krízishelyzetekben pszichológiai tanácsadást
biztosít az iroda a segítséget kérő lakosoknak.
"A Fidesz azt szeretné elérni, hogy minden olyan ember,
aki egészségügyi támogatásra szorul, segítséget kapjon.
Hogy azok is szakszerű ellátásban részesüljenek, akik az
egészségügyi rendszer eddigi szolgáltatásait nem tudták
használni, ugyanakkor támogatásra van szükségük" −
összegezte a program lényegét dr. Mengyi Roland.
Az irodában a környékről származó, helyi ismeretekkel
rendelkező dolgozók tevékenykednek, akik helyismeretük
révén könnyebben és eredményesebben el tudják érni a rás−
zorulókat, például az egyedül élő idős embereket,
hátrányos helyzetű családokat, túlzott alkoholfogyasztókat,
pszichiátriai problémában szenvedőket.
Ez év január közepén megalakult a Partnerségi
Munkacsoport. Településünkön, e programhoz kapc−
solódóan, a munkacsoport tagja: Antóni Judit és Kovácsné
Drozda Aranka. Feladatuk a lakosság informálása, tájékoz−
tatása a különböző programokról, fogadóórákról, csoport−
foglalkozásokról, klubokról. A lakosság felől érkező
kérések, észrevételek, információk továbbítása az EFI felé.
D.A.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés:
2013. decemberben nem volt.

Születés
2013. december
− HORNYÁK HUNOR BARNABÁS
2013.12.04.
Szülei: Nyakó Tünde
Hornyák Barnabás
− GÁL BALÁZS
2013.12.23.
Szülei: Kovács Katalin
Gál Zsolt
− TÚRÓCZI BOGLÁRKA
2013.12.26.
Szülei: Farkas Ágnes
Túróczi József
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit
védőnők

Haláleset
2013. december
− ZSIGNÁR FERENCNÉ
(született: Szegedi Mária, 1927.)
volt Tarcal, Botond u. 15. sz. alatti lakos,
elhunyt december 7−én.
Részvétünk a gyászoló családnak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

2013. évi statisztikai adatok
Tarcal község anyakönyvi eseményeire vonatkozóan:
− 17 házasságkötés és
− 42 haláleset történt.
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Tarcali Hírek
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
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2014. FEBRUÁR 20.

Tarcali Hírek

3

Kulturális közfoglalkoztatás
2013. november 1−jével indult útjára a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI)
szervezésében egy olyan egész országot lefedő közfoglalkoztatási prog−
ram, mely kifejezetten a kulturális, művelődési és közoktatási területre fó−
kuszál.
A programban olyan emberek foglalkoztatását tűzték ki célul, akik közép−
fokú−vagy annál is magasabb (OKJ, főiskola, egyetem) végzettséggel ren−
delkeznek, de nem sikerül, nem sikerült elhelyezkedniük Magyarorszá−
gon; illetve egy sokkal fontosabb szándék volt, hogy egy kicsit feltartóz−
tassák a tömeges külföldre vándorlást, akár munkavállalásról, akár külföl−
di letelepedésről legyen szó.
A programban, országszerte közel 4000 ember közfoglalkoztatását oldot−
ta meg az Intézet pályázati kereteken belül, amely 2014. április 30−ig biz−
tos munkahelyet jelent számunkra.
A Kulturális közfoglalkoztatás projekt a helyi közösségek és kultúra meg−
erősítését, megismerését, valamint az értékmegőrzést tűzte ki célul, a fog−
lalkoztatás növelése mellett. Mindemellett a közfoglalkoztatottak a prog−
ram keretein belül megvalósuló képzésben is részt fognak venni, amely a
"Kulturális közösségszervezés alapjai" elnevezést kapta.
A programban lehetőségünk nyílik betekintést nyerni a közösségszervező−
és közművelődési munkába; a helyi rendezvények szervezésébe és annak
lebonyolításába; a civil szervezetek életébe; illetve részt vehetünk a kö−
zösségszervezésben és más egyéb, hely specifikált tevékenységekben is.
A program keretei ugyanúgy szólnak a szabályokról, de ugyanúgy a rugal−
masságról is; ugyanis amellett, hogy a partnerszervezetnek dolgozunk, se−
gítünk, a központilag−az NMI által−kiadott feladatokat is el kell végez−
nünk. Ezen központi feladatok eddig túlnyomó többségben kérdőívek ki−
töltetéséről, illetve az azokból készített összegzésekből, statisztikákból
álltak.
Itt a kérdőíveknél mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy na−
gyon szépen köszönöm magam és Titkóné Takács Mónika nevében is az
együttműködést azoknak, akiket megkerestünk ezen kérdőívek kitöltésé−
vel, és ők készségesen segítették munkánkat! Köszönjük még egyszer!

A központilag elvégzett munka mellett, külön
örömmel tölt el bennünket, hogy sok időt tölthe−
tünk gyerekek között. Tesszük mindezt a könyv−
tárban, az e−Magyarország Pont−ban, illetve a
szervezett Játszóházak alkalmával. Jó látni, aho−
gyan a gyerekek arcára mosolyt csalnak a külön−
böző kreatív feladatok és megoldásaik, illetve a
csoportos/közös játékok a Játszóházak alkalmá−
val. Valamint abszolút megfizethetetlen élmény
látni az apró csillogó szemeket, amikor felfede−
zik a kezük munkáját dicsérő, legszebben kivite−
lezett színezőket a gyerekek az általános iskola
folyosójára kifüggesztve.
Köszönjük Tarcal Község Önkormányzatának a
lehetőséget, hogy részt vehetünk a programban
és ezáltal hasznosabb tagjaivá válhatunk a helyi
közösségnek!
Antóni Judit

Településkarbantartó képzés Tarcalon
Az európai uniós forrásból finanszírozott téli átmeneti köz−
foglalkoztatási program sok embernek segít a legínségesebb
időszakban jövedelemhez jutni, tudását felfrissíteni, meglévő
ismereteit bővíteni és felkészülni az előttünk álló egész éves
feladatok elvégzésére.
2013. december 9−én a miskolci Andrássy Gyula
Szakközépiskola (képző intézmény) közreműködésével 20 fő
részvételével településünkön is elindult a 2014. március végéig
tartó településkarbantartó képzés. A képzésben részt vevők
elméleti és gyakorlati oktatás keretein belül az alábbi tananyag−
egységek elsajátítására kapnak lehetőséget:
1. Környezeti, fenntarthatósági ismeretek (globális környezeti
problémák, környezeti fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás,

levegővédelem, vízvédelem, természetvédelem)
2. Munkavédelem, munkabiztonság és környezetvédelem,
elsősegélynyújtás, védőfelszerelések
3. Vállalkozási és gazdálkodási alapismeretek
4. Kertészeti, kertfenntartási alapismeretek (talajművelés,
tápanyag−utánpótlás, öntözés, dísznövények gondozása)
5. Növényismeret (egy− és kétnyári virágok, évelők,
díszcserjék, díszfák, sziklakerti növények, dézsás és
cserepes dísznövények)
6. Építőipari, épületkarbantartási, közterület karbantartási
ismeretek
7. Műszaki ismeretek (gépek felépítése, működése, kar−
bantartása és használata)
8. Szakmai gyakorlat
Az elméleti oktatás szemléltetőeszközök felhasználásával
a Hatputtonyos Borfaluban történik, ahol minden igényt
kielégítő körülmények között valamennyi résztvevő aktí−
van bekapcsolódhat az előadásokba.
Erdélyi István
oktató
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Karácsonyi körkép
Hírvivők

Karácsony

Tarcali Római Katolikus plébánia hittanos gyer−
mekei idén is felelevenítették azt a szép hagyományt,
amit szüleiktől nagyszüleiktől hallottak. Kis kézben
is vihető, a tavalyi első helyezett Szakál és Fodor
családok által készített, betlehemmel jártak házról
házra, intézményről intézményre és vitték a hírt a
közelgő nagy eseményről. Baracskainé Sveda
Erzsébet tanítónő − hitoktató által betanított jelenetet
adták elő. Mindenütt örömmel fogadták őket. Kis
ajándékkal, finomságokkal jutalmazták a nebulókat.
A nap végén igazságosan elosztották az adományt.
Karácsonyi hangulatot varázsoltak Tarcal utcáin,
közterein s a lelkünkben is. Köszönjük!

Részben rendhagyó, részben hagyományos programokkal
vártuk Tarcal lakosságát karácsonyi ünnepségünkön.
Betlehemes játékot követően Kegye János pánsípművész és
Megyeri Sándor előadóművész varázsolta el a közönséget
előadásukkal. Ismert, sőt közismert karácsonyi dallamokat,
népszerű komolyzenei műveket varázsolt elő a 27 sípból
álló hangszerből a világhírű előadóművész. A szeretetről,
békességről, megértésről, toleranciáról szóló versek, prózai
művek aláfestő zenéje még fokozta a művek mondani
valóját. Ezután a betlehem− készítő verseny nevezői vehet−
ték át megérdemelt jutalmukat: I. Fodor Anikó, II.
Homovics Vivien (4.o.), III. Császár Józsefné és Takács
Józsefné, IV. Péter Eszter és Szabó Gabriella. Gratulálunk!
Közben karácsonyi ajándékvásár zajlott a Borfalu
előterében. A programot karácsonyi finomságok − az iskolai
szülői munkaközösség és Baracskainé Csöpike néni által
készített mézes, a Borfalu dolgozói által főzött forralt bor
és mézes tea valamint a képviselő urak által készült kará−
csonyi forró ital − felszolgálásával zártuk.

Útra készen

Klapka karácsony
Az utolsó tanítási napon tartották a karácsonyi
ünnepséget Tarcalon a Klapka György Általános
Iskolában. A betlehemezés, versek, jelenetek
énekkari műsor után Bártfainé Varga Györgyi igaz−
gató asszony számtalan ajándékot − színház és mozi
jegyet−, elismerést nyújtott át a diákoknak.
Tartalmas téli szünetük volt.

Az iskola énekkara

Szorgos kezek készítik a karácsonyi finomságot

Kegye János

Tarcali Hírek
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Ördöglakat
Az Esély és Részvétek KHE által szervezett szünidei pro−
gramsorozat mindkét napján sok színes elfoglaltsággal
vártuk a gyerekeket. Érdekes és vidám pillanatokat élhettek
át a résztvevők. Meseillusztrációt festettünk, jókat tár−
sasoztunk, kötelet húztunk (cérnával :)), lovasversenyen
voltunk, mesét hallgattunk, saját kitűzőt készítettünk,
papír−virágot sodortunk, hőre keményedő gyurmából bábot
készítettünk a tarcali társasjátékhoz, zenét hallgattunk.
Közben finomakat ettünk − ittunk. Szép és tartalmas napok
voltak, melyeket az ERKE és a miskolci Esélyek Háza
munkatársainak köszönhettünk. Hálás köszönet fáradozá−
sukért! Programsorozat anyagi forrását "A Nemzeti
Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kollégiuma"
A református templomban karácsony este a hittanos gyerekek
biztosította.
szép műsorral kedveskedtek a szülőknek, híveknek. Kovácsné
Halmágyi Aletta hitoktató szerkesztette a műsort és tanította
be

Kész a ház

A katolikus templomban karácsony első napján a hittanos
gyerekek szép jelenettel ajándékozták meg a jelen lévőket.
Baracskainé Sveda Erzsébet hitoktató készítette fel a nebulókat

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület és
Tarcal Község Önkormányzata pályázatot hirdet

"Nagyi mesélte"
címmel
Várjuk a hagyományos és digitális technikával készült képző−
"Íjász és boszorkány" az ERKE saját fejlesztésű
és iparművészeti alkotásokat (rajzokat, festményeket, fotókat,
társasjátéka valamennyi korosztályt leköti
bábokat, szobrokat, stb.), valamint írásműveket (fogalmazá−
sokat, történeteket, meséket, verseket), amelyek:
A pályamunkák személyesen leadhatók Kovácsné Drozda
1. Magyarország, különösen Tarcal és Tokaj−Hegyalja
Aranka könyvtáros művelődésszervezőnél a Könyvtárban.
múltját, jelenét, gazdag mese− és legendavilágát, vagy
Az elektronikusan továbbítható pályamunkákat az
2. a családi, baráti körben történő mesélés pillanatait idézik
erketarcal@gmail.com e−mail címen fogadjuk.
meg.
Pályázhat minden tarcali gyermek, fiatal és felnőtt, egyénileg,
valamint csoportosan, családdal, osztálytársakkal és baráti
társasággal.
Valamennyi pályázó elismerésben részesül.
A pályamunkákból 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.
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Év végi meglepetés
A T.T. Dance tánccsoport meghívást kapott Sárospatakra,
december 14−ére a karácsonyi gálára. A nagyok (14 fő)
képviseltették magukat egy latin mixel. Amikor bemutatták
produkciójukat a gyerekek a gála elején, akkor jött a
meglepetés. A Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és
Nevelési Közhasznú Alapítvány díját, a Sárospataki Alapfokú
Művészeti Iskolában végzett kiváló oktató munkájáért a T. T.
Dance tánccsoport két tanára, Lovasné Tóth Judit és Matu
Zsolt kapta. A Klapka György Általános Iskola Partner kap−
csolatainak ápolásáért, Bártfainé Varga Györgyi Igazgatónő
vehette át e kitüntető elismerést. Nagy örömünkre szolgált e
díj, hiszen ezt az elismerést az alapítvány kuratóriuma, minden
évben 4 személynek ítéli oda: a külkapcsolatokért, a part−
nerkapcsolatokért, az oktató és oktatást segítő tevékenységéért.
A külkapcsolatokért díjat Körösfő iskolaigazgatója Antal
István kapta, ő itt volt a körösfői vendégekkel a gálamű−
sorunkon. Ez volt a 4. év a sárospataki iskola életében, hogy
ezeket a kitüntetéseket átadta. Megbecsülik és elismerik
munkánkat! Köszönjük!
T.T. Dance tánccsoport

Tarcali Klapka György Általános
iskola tehetséggondozó
műhelyeinek munkájáról (2.)
Komplex Természettudományi Tehetséggondozó
Műhely
Két éve a biológia és fizika tárgyak bevonásával Komplex
Természettudományi Tehetséggondozó Műhely néven
működünk.
A Műhelyben a tanulókkal elsősorban gyakorlati
megközelítésben, kooperatív csoportmunkában, egyéni és
páros munkában is természettudományos tanulókísérleteket
végzünk, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Felkeltjük az
érdeklődésüket ezekhez a tárgyakhoz, közelebb kerül hoz−
zájuk a természettudomány. 2013. október 24−én televíziós
felvételeket készítettek iskolánkban a Megyei Pedagógiai
Intézet munkatársai. Videofelvételt és interjút készítettek
intézményünkben a Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei
Pedagógiai Intézet munkatársai a hátrányos helyzetű
gyerekek
bevonásával
készült
Komplex
Természettudományos Műhelymunkáról. A bemutató
tanítás témája: Környezettudatos kémiai kísérletek. A
felvételek közelítőleg két hónap múlva tekinthetők meg a
Megyei Pedagógiai Intézet honlapján (http://borsod−
ped.hu).
Kovács Zsolt tanár,
a tehetséggondozó műhely vezetője

Élménybeszámoló

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen
helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342−63−55, 06−
70−330−5384
E−mail:
panasz@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendel−
lenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342−63−55,
06−70−330−5384 E−mail: info@cchr.hu Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A Rómeó és Júlia című musical megtekintése a
Fővárosi Operettszínházban
Az elmúlt évet egy nagyon szép budapesti színházláto−
gatással zártuk. A Klapka György Általános Iskola elől
indultunk busszal. Utazás közben a hangulatról gondos−
kodtunk, különösen Zalán jeleskedett.
Megérkeztünk a fővárosba, ahol sok szép híres épületet,
emlékművet csodálhattunk meg. Odaértünk az
Operettszínház elé és megkaptuk jegyeinket. Kis
várakozás után bementünk a színház csodás épületébe,
elfoglaltuk helyeinket. Nemsokára felment a függöny és
megjelentek a szereplők, elkezdődött a darab. Az első
részben Rómeó és Júlia megismerkedésének lehettünk
tanúi. Tízperces szünet után jött a második rész, amely
Rómeó és Júlia halálával zárult. Nagy−nagy tapsot kaptak
a színészek, mert szép és kidolgozott volt az előadás, na−
gyon tetszett a közönségnek. Az előadás után elmentünk
egy McDonalds−ba, ott is jól éreztük magunkat.
Fáradtan indultunk haza a busszal. Érdemes volt elmenni,
felejthetetlen élmény volt!
Gacsal Kinga, Rudolf Lili, Szabó Gabriella

A Rendőrség Körzeti
megbízott
(KMB)
telefonszáma:

+36−30/900−77−49

Tarcali Hírek
Kedves Gazdatárs!
A "Mallár Imre" Szőlész−borász és Környezetvédő Szakkört
2013. december 12−én 16 órára összehívtam.
A meghívókat, a jelzett időpont előtt legalább 3−4 nappal sze−
mélyesen hordtam szét. Mindössze 15 meghívót kézbesítettem,
mert sajnos, ennyien vagyunk. Heten jelentünk meg, a szépen
előkészített ülésteremben. A napi eseményekről beszélgettünk,
amíg gyülekeztünk. Asztalra kerültek a hozott borfajták. A
szűk körű társaság úgy döntött, nincs értelme pizzát rendelni.
Jelen volt Aranka is, de Ő elnézést kérve, rövid időre elment.
Visszatérve egy tál házi süteménnyel lepett meg minket. (Fi−
gyelmessége egyedülálló!) A szót nem szaporítva, józan boroz−
gatást követően felmerült: van−e még egyáltalán érdemi léte en−
nek a szakkörnek? Demokratikus formaságnak eleget téve, kéz−
felnyújtással egybehangzóan megszűntnek mondtuk ki a 43.
évében történelemmé magasztosult szakkört.
A meglepetéstől nem volt közömbösség, sem sajnálat, sem
szemrehányás, de a levegőben lebegett valami, valami, amit na−
gyon megjegyeztem: az élet könyörtelenségét, azt, hogy ami el−
avul, azon átlép az idő. Megfogadtuk − napirenden kívül −, va−
lamilyen formában megőrizzük és ápoljuk barátságunkat, a se−
gítségnyújtást is beleértve. Remélem, az Élet ad rá időt, hogy a
rendelkezésre álló iratokból emlékeztető készülhessen az utó−
kor számára. Várjuk a Karácsonyt, ősi hagyományaink és a kor
szellemének is eleget téve, felfrissülve, megnyugodva várva a
következő esztendőt, hogy képességeinkkel hasznosan bánva,
Isten segítségével tegyük dolgunkat, a családért, a hazáért, em−
bertársainkért.
2013. december 20.
Leskó Imre

Programok − Rendezvények
2014. január − február
január 25. szombat 15h A Magyar Kultúra Napja
"Erdélyi tájak, csángó életképek és Csíksomlyó"
fotókiállítás SÉLLEY ATTILA fotóiból
Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu
január 27 − március 2−ig "Erdélyi tájak, csángó életképek és
Csíksomlyó"
fotókiállítás SÉLLEY ATTILA fotóiból
Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu
Nyitva: munkanapokon10−16, szombaton: 14−18 óráig
január 31. 15−17 óráig KREATÍV MŰHELY
Helye: Könyvtár Tarcal, Árpád út 1.
február 7. 14. 21. 28. 15−17 óráig KREATÍV MŰHELY
Helye: Könyvtár Tarcal, Árpád út 1.
február 15. 19 óra T.T. Dance Jótékonysági Bál
− a Valentin nap jegyében
Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu
Helye: Könyvtár Tarcal, Árpád út 1.
február 28. − március 2. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL −
NAPPAL
Kiállítások nyitva naponta 22 óráig.
Vasárnap fotó és filmvetítés Erdélyről
Bővebb információ plakátokon, szórólapokon,
Tarcal honlapon olvasható; vagy 47/380−177
illetve a 30/458−73−01−es telefonszámon kérhető.
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az február hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

Február 3. Balázs
Február 8. Aranka
Február 14. Bálint
Február 16. Julianna
Február 19. Zsuzsanna
Február 24. Mátyás
Február 25. Géza
Február 26. Edina

Februári Ünnepnaptár
(Böjtelő hava)
A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónapja a
húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a
húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás, a zajos
mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem−iszom és az
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka.
Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon
A Tisza élővilágának emléknapja. A 2000−ben történ cián−
mérgezés emlékére, az Országgyűlés határozatával.
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az
általánosan ismert jóslás szerint, ha süt a nap és a medve
meglátja az árnyékát, visszamegy a barlangjába, a hideg
pedig még negyven napig tart.
Február 3.: Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. A
torokbajok orvosaként tisztelik. Ehhez kapcsolódik a
gyerekek maskarás Balázs−járása. Az anyák Szent
Balázshoz fordultak. Balázs−napkor a templomba vitték a
gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett,
vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott,
miközben a balázsáldás szavait mormolta.
Február 4.: Rákellenes világnap.
Február 11.: A betegek világnapja. 1993−tól II. János Pál
kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy "Isten egész
népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve
segítse elő a szenvedés megértését."
Február 14.: Bálint nap. A szerelmesek védőszentjének
ünnepe. A szerelmesek, a jó barátok és mindazok ünnepe,
akik szeretik egymást. Magyarországon csupán egy
évtizede kezdték el széles körben ünnepelni, kisebb
ajándékokkal (például virággal, színes léggömbökkel,
szívekkel) lepik meg egymást.
Február 24.: Mátyás napja. Hogyha hideg Péter s
Mátyás, negyven napig fogvacogás. A jeget olvasztja
Mátyás, töri és rajta léket ás, ha nincs, jeget csinál. Azt
tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha viszont
nem talál, akkor csinál. Azaz hirtelen időjárás változást
vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a
Mátyás−napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
Február 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja.
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Ökumenikus Imahét Tarcalon
2014. január
23. (csütörtök) Római Katolikus templom. Igét hirdet:
Nagytiszteletű KOVÁCS ATTILA lelkész
24. (péntek) Görög Katolikus kápolna. Igét hirdet:
Főtisztelendő SZŰCS ZOLTÁN plébános
25. (szombat) Református templom. Igét hirdet:
Főtisztelendő POLYÁK PÉTER parókus.
Mindhárom alkalom du. 5 órakor kezdődik.
Szeretettel hívunk mindenkit a közös imádságra.
Szűcs Zoltán
plébános

"Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép
A múltat s jövendőt!"
Kölcsey Ferenc

TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghív minden
érdeklődőt a
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezendő ünnepségre.
Időpontja: 2014. január 25. (szombat) 15 óra
Helye: "6 Puttonyos Borfalu"
Tarcal, Rákóczi út 4.
ÜNNEPI MŰSOR
KULTURÁLIS SEREGSZEMLE−Tarcali
intézmények, csoportok produkciói
SÉLLEY ATTILA
"Erdélyi tájak, csángó életképek
és Csíksomlyó" című
fotókiállításának megnyitója
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL
VÁRUNK!

VALENTIN BÁL!
A T.T. Dance tánccsoport szervezésében
2014. február 15−én 19 órai kezdettel!
Helye: "6 Puttonyos Borfalu"
Tarcal, Rákóczi út 4.
Zene: Tóth Janika
Belépő ára: 4500 FT
Mindenkit szeretettel vár a
T.T. Dance tánccsoport!

SPORT
KÉSZÜL A TFC A TAVASZI IDÉNYRE
A Tarcal FC elkezdte a tavaszi szezonra a felkészülést heti két
edzéssel. Az időjárásnak köszönhetően mind a nagypályát, mind a
műfüves pályát tudjuk használni. A csapat kerete, sok játékos
külföldi munkavállalása miatt jelentős változáson megy keresztűl.
A távozókról és érkezőkről az igazolási szezon után tudok beszá−
molni. A 2. körben elnyert TAO pályázati pénzeszközök ren−
delkezésünkre állnak, köszönhetően a COLAS Északkő Kft−nek.
A felszerelések és az egyéb eszközök beszerzése a tavasszal fog
megtörténni. A 2014−es pályázatról a későbbiekben kívánok
beszámolni. A Tarcal FC részvétét fejezi ki a nemrégiben el−
hunyt két tehetséges játékos Akeem Adams (FTC) és Rakaczki
Bence (DVTK) szüleinek és hozzátartozóinak.
A Tarcal FC kezelésében lévő műfüves pálya bérbe vehető.
Bérleti díj: 4000 Ft/óra, villágítással: 5000 Ft/óra. Érdeklődni:
Soltész Csabánál a 0670/388−44−51− es, és Bűdi Zsoltnál a
0620/298−16−16 −os telefonszámon lehet.
Hajrá Tarcal!
Soltész Csaba elnök

