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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.
október 27−én ülést tartott, melynek első napirendje keretében a
fogorvosi feladatok ellátására beérkezett ajánlatot tevő szerencsi
székhelyű Szanident Bt. Képviseletében Dr. Brugoviczky Zsolt
Béla fogszakorvos, valamint Dr. Szabolcsi Dávid fogorvos,
illetve az abaújszántói székhelyű Mediczina Dental Bt.
Képviseletében Dr. Himinecz Gábor fogorvos bemutatkozását
hallgatták meg. A Képviselőtestület az elhangzottakat megtár−
gyalta, majd úgy határozott, hogy felkéri polgármesterét, kössön
feladatellátási szerződést az egészségügyi alapellátás keretében
biztosítandó fogorvosi feladatok ellátására 2016. január 1.
hatállyal a 3900 Szerencs, Sallai u. 11. székhelyű "Szanident" Bt−
vel, amennyiben a vállalkozás által foglalkoztatott Dr. Szabolcsi
Dávid fogorvos a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes
Járási Hivataltól a Tarcal településre vonatkozó praxisengedélyt
megkapja.
Az ülés következő napirendje Tarcal Község Önkormányzatának
a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) számú rendelet
módosításának megtárgyalása, jóváhagyása volt.
A Képviselőtestület a harmadik napirendi pontja keretében a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
szóló rendelettervezetet megtárgyalta majd jóváhagyta.
Ezt követően a Képviselőtestület az adózás helyzetéről szóló
beszámolót ismerte meg, majd az abban foglaltakat elfogadta. A
testület felhívta tisztségviselőit, hogy a jogszabályok által biztosí−
tott minden eszközt használjanak fel annak érdekében, hogy az
adóhátralékokat csökkentsék.
Az ülés 5. napirendi pontja során a Képviselőtestület a család−
segítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátásának módját,
kereteit felülvizsgálta, s felkérte tisztségviselőit, hogy
amennyiben a jogszabályi előírások lehetővé teszik, úgy az integ−
rált család− és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásának, a
jelenlegi családgondozó továbbfoglalkoztatása útján történő
megoldását készítsék elő.
Ezt követően a Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete, a tulajdonában álló, a prügyi út mellett fekvő,
a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben gazdasá−
gi−ipari övezet megjelölésű, belterületi 981/3. hrsz−ú, kivett
beépítetlen terület elnevezésű, 3700 m2 nagyságú, valamint a vele
szomszédos belterületi 981/1. hrsz−ú, 44.048 m2 nagyságú, szán−
tó művelési ágú ingatlanokból összesen 20.000 m2 terület, − egy
intenzív halnevelési technológiát alkalmazó halfarm létrehozására
−, értékesítéséről döntött a 3915 Tarcal, Hegyalja u. 3. székhelyű
"Dependable Group" Kft. részére. A Képviselőtestület felkérte
polgármesterét, hogy kössön előszerződést az ingatlanok
értékesítésére, majd végleges szerződést ha a beruházás 2 ha−os
területének önálló ingatlanként történő bejegyzésével kapcsolatos
telekalakítási, ingatlan−megosztási feladatok elvégzését, illetve
költségeinek viselését a vevő vállalja, valamint ugyancsak a vevő
feladata a szántó művelési ágú ingatlan művelésből való
kivonásának engedélyeztetése, illetve a művelésből való kivonás
teljes költségének viselése.
A Képviselőtestület az összesen 20.000 m2 terület forgalmi
értékét 2.200.000,− Ft−ban állapította meg, melyre beruházás−

ösztöntő támogatásként 75 %−os kedvezményt biztosított azzal a
feltétellel, hogy a vevő vállalja a kedvezménnyel megvásárolt
ingatlanon, az adás−vételi szerződés aláírásától számított 5 éven
belül az intenzív halnevelési technológiát alkalmazó halfarmot
létrehozza, ott az üzemszerű működés beindul, s legkevesebb
négy új munkahelyet hoz létre, melyből legalább két álláshely
esetében a foglalkoztatás napi 8 órában történik.
A hetedik napirendi pont keretében Tarcal Község Önkormányza−
tának Képviselőtestülete a tulajdonában álló, Tarcal 0164. hrsz−ú,
"Tarcal Bányató" elnevezésű halgazdálkodási vízterületnek a Dél−
Szabolcsi Bt. (4440 Tiszavasvári, József A. u. 40.) részére történő
haszonbérbe adására vonatkozó szerződést ismerte meg, azt vál−
toztatás nélkül jóváhagyta és megbízta polgármesterét, hogy a
haszonbérleti szerződést a testület nevében írja alá.
Ezt követően zárt ülés keretében a Képviselőtestület lakásfenn−
tartási támogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezést tár−
gyalt.
Az indítványok, javaslatok között a Képviselőtestület döntött,
hogy a Tarcal Községi Önkormányzat tulajdonában álló, kül−
területi 0405/3. hrsz−ú, 8.754 m2 nagyságú "kivett töltés" el−
nevezésű ingatlanát 1.500.000,− Ft egyösszegű készpénzfizetés
ellenében értékesíti Barcza Zsolt Béla 4211 Ebes, Sarkadi major
lakos részére, amennyiben az önkormányzat javára az ingatlan−
nyilvántartásba 5 évre szóló elidegenítési− és terhelési tilalom,
valamint visszavásárlási jog kerül bejegyzésre. A testület megbíz−
ta polgármesterét, hogy az adás−vételi szerződést kösse meg.
Ezt követően a testület döntött a Tarcal zártkerti 3824 hrsz−ú,
2237 m2 nagyságú, szőlő művelési ágú ingatlanrész megvásár−
lásáról, melynek 1/6−od része az önkormányzat tulajdonát képezi.
A testület megbízta polgármesterét, hogy kössön adás−vételi
szerződést az ingatlan 5/6−od részének önkormányzati tulajdonba
kerülése, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében.
A napirend során a Képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzat
egyszerűsített eljárásban történő módosításának előkészítéséről
szóló 83/2015. (IX.22.) határozatát módosította, s további
módosító javaslatokkal egészítette ki.
Dr. Kovács Zoltán jegyző ismertette a testülettel, hogy az önkor−
mányzat elnyerte a nem konszolidált önkormányzatok 44 M Ft−os
támogatását a Hivatali tetőszerkezet megépítésére, felújítására, a
Hivatali épületek klimatizálására. Az építési engedély megvan. A
testület megbízta polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal Tarcal, Fő u. 61. és Fő u. 63. szám alatti épületein
elvégzendő munkálatok − magastető ráépítés, akadálymentesítés,
héjazatcsere, klimatizálás, stb. − kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó szerződést az AXIS Építésziroda Kft−vel (1024
Budapest, Margit Krt. 5/A. kösse meg.
Butta László polgármester ismertette az Országos Egyesület a
Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét. A
Képviselőtestület a Miskolci Gyermekklinika részére egy anyatej
összetétel vizsgáló berendezés megvásárlására 20.000,− Ft támo−
gatást nyújtott 2015. évi költségvetése "Egyéb szervezetek támo−
gatása" előirányzat terhére.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekintetőek.
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Emlékünnepség '56

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés

Az 1956−os forradalom 59. évfordulója alkalmából rendezett megem−
lékezésünket az ünnepet megelőző napon rendeztük meg a Borfalu−
ban. Számos fiatal és felnőtt, intézményi dolgozók, magánszemélyek
2015. október
érezték fontosnak, hogy nemzeti ünnepünkön együtt emlékezzünk.
− Tóth Tünde és Horváth Zsolt tarcali lakosok
A községi megemlékezésen az ünnepi beszédet Tóth Tamás, Tarcal
község Önkormányzata Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizott−
október 3−án, kötöttek házasságot községünkben.
sága elnöke mondta.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!
Az ünnepség keretein belül került átadásra a 40 éves pedagógusi
munkáért járó miniszteriális elismerés Szabóné Pataky Judit tanító−
nőnek és Tapody Németh Sándorné gyógypedagógusnak. Az elisme−
2015. október
réseket Dr. Simon Csaba a tankerület igazgatója és Bártfainé Varga
−
Lengyel
Gergő 2015.10.07
Györgyi intézmény igazgató adták át. Butta László polgármester az
Szülei:
Boldizsár Dalma
önkormányzat nevében köszöntötte a két pedagógust.
Lengyel Zoltán
Ezt követően a Tarcali Klapka György Általános Iskola 8. a osztá−
Gratulálunk
a szülőknek!
lyos tanulói valamint énekkara adott ünnepi műsort. A diákok oda−
Nagyné
Csengeri
Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők
adással és fegyelmezett előadással idézték fel az ' 56−os eseménye−
ket. Nyusti Sándorné és Kovács Józsefné tanárnők készítették fel a
diákokat. Köszönjük lelkiismeretes, színvonalas előadásukat! Ezt kö−
vetően a Hősi halottak emlékparkjában helyeztük el az emlékezés vi−
2015. szeptember
rágait.
D.A.
− Tarcali Lajosné
(sz: Lapis Katalin, 1935.)
volt Tarcal Árpád u. 10/1. sz. alatti lakos
elhunyt október 7−én,
− Sárossy Kálmán (1955.)
volt Tarcal, Kinizsi u. 41. sz. alatti lakos
elhunyt október 24−én,
− Tóth Sándorné
(sz: Lakatos Erzsébet, 1932.)
volt Tarcal Munkácsy u. 11. sz. alatti
lakos, elhunyt október 30−án,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

Születés

HALÁLOZÁS

Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tokaji Járási Hivatala

HIRDETMÉNY
A Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hiva−
tala tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaji Járáshoz tartozó 3 hektár fe−
letti állami földterületek nyilvános árverésére
2015. december 16., 17. és 18. napokon
3526 Miskolc, Blaskovics u 24. Földszint 2. sz.
előadóteremben kerül sor.
Az árverésre kerülő 30 darab ingatlan Taktabáj, Tarcal, Tiszatardos és
Tokaj településekhez tartozó, főként szántó, rét és legelő művelési ágba
sorolt földterület, melyek részletes adatai megtekinthetők a Tokaji Kor−
mányablakban vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban:
NFA) www.nfa.hu honlapján, a 3 ha feletti földrészletek értékesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokon belül, az értékesítés címszóra kattintva.
Az árverésen árverezőként részt vehet és ajánlatot tehet a helyben lakó
földművesnek minősülő természetes személy, személyesen vagy megha−
talmazott jogi képviselő útján. Az árverésen árverezőkén történő szemé−
lyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.
Árverésre regisztrálni az árverés napján és helyszínén reggel 7.30 és
9.00 óra között lehet.
Az árverést az NFA részéről eljáró személy, a kormányhivatal részéről
eljáró személy és közjegyző jelenlétében bonyolítja.
Dr. Szabó Rita s.k.
járási hivatalvezető

Ladomérszki
TEMETKEZÉS
3910 Tokaj−Tarcal, Rákóczi u. 30.
4465 Rakamaz, Temető u. 5.
3934 Tolcsva, Szabadság tér 13.
www.ladomerszkitemetkezes.hupont.hu
e−mail: megse@freemail.hu

ÉJJEL−NAPPALI ÜGYELET:
06−20/398−0265; 06−20/546−1262

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 put−
tonyos 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: 2015. DECEMBER 15.

ELADÓ
Családi ház eladó − Tarcal, Sport tér 24 sz. Érdeklődni:
06−20/584− 8059 telefonszámon 16 óra után.
*
Családi ház eladó − Tarcal, Könyves K. u. 33./1. sz.
Érdeklődni: 47/380−129 telefonszámon.

Tarcali Hírek
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Önzetlenségből ötös!

KARÁCSONYI RAJZVERSENY

A Véradók Napja különleges ünnep. Az emberség, az emberi szo−
lidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége
az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a
vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és
bárkinek az életét jelentheti!
November közepén Ilosvainé Nógrádi Piroska− a Magyar Vörös−
kereszt helyi aktivistája− településünkön is megszervezte a több−
szörös véradók és véradó családok köszöntését. Egyedi a megyé−
ben, de még az országban is, hogy olyan családokat köszöntse−
nek, ahol a szülők mellett a gyermekeik is vért adnak.
Az ünnepi rendezvényen részt vett Laták Kamilla tiszaújvárosi te−
rületi vezető valamint Kiss Renáta szerencsi területi munkatárs is.
Mi, itt Tarcalon, tarcali aktivisták szerettük volna egy kicsit ünne−
pibbé tenni e napot. Butta László polgármester köszöntőjét köve−
tően Laták Kamilla és Kis Renáta is elismerését fejezte ki a 25, 30
és 50−szeres véradásért.
Drozda Aranka − helyi aktivista, művelődésszervező− kis műsor
összeállításával kedveskedett a jelenlévőknek. Először Keresztes
Márton, a mesemondó verseny egyik győztese mesélt, majd a
Klapka György Általános Iskola 6. osztályosaiból alakult kis
énekkar népdalokat adott elő. A gyermekeket Kovács Józsefné ta−
nárnő, karvezető készítette fel. Ezt követően tanulságos, elgon−
dolkodtató kis írást olvasott fel Drozda Aranka művelődésszerve−
ző a Vadlibák életéről, szokásairól − Van mit tanulnunk még az ál−
latoktól alcímmel..
Ezt követően a többszörös véradók, véradó családok a Magyar
Vöröskereszt szép ajándékát vették át. Mind e mellé a helyi bo−
rászatok finom borait településünk polgármestere adta át.
Jutalmazottak:
25−szörös véradók: Császár József, Vízkeletiné Kecskés Zsuzsan−
na, Zilahi Edina
30−szoros véradók: Császár Józsefné, Soltész Lászlóné, Takács
Józsefné
50−szeres véradó: Hornyák László (képünkön)
Véradó családok: Urbán Mária és családja, Macsiné Fincziczki
Angéla és családja, Szopkó Tibor és neje, Nógrádi László és csa−
ládja, özv. Antóni Tiborné és leánya, Ádámné Kovács Erzsébet
és leánya, Takács József és családja, Császár József és családja,
Hornyák István és családja.
Ez után Tarcal község Önkormányzata jóvoltából rendkívül fi−
nom és ízletes estebédet fogyaszthattak el a jelenlévők.
Ez úton is hálás szívvel köszönjük támogatóink felajánlásait:
TARCAL Község Önkormányzata, Kiss György és Kissné Fási
Nóra Tarcal, Matyisák és Vízkeleti Pincészet Tarcal, Basilicus
Pincészet Tarcal, Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Tarcal, Kovács és
Fia Pincészet Tarcal, Pataky Dezső Vendégház és Pincészet
Tarcal, Szadai György és Szadainé Dankó Ágnes Tarcal, Háziasz−
szonyok Boltja Tarcal, Myrtus Pincészet − Pataky Orsolya Tarcal,
Halászné Kovács Mária Tarcal.
D.A.

Tarcal Község Önkormányzatának Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága Karácsonyi rajzversenyt hirdet!
A versenyre nevezni lehet "KARÁCSONY" témában bármilyen tech−
nikával A/4 méretben készült alkotással két korosztályban:
I. korcsoport gyermek és junior korosztály 16 éves korig
II. korcsoport ifjúsági és felnőtt korosztály 17 éves kortól
Díjazás mindkét korcsoportban:
I. helyezett 10.000.− Ft II. helyezett 7.500.− Ft III. helyezett 5.000.−
Ft értékű ajándékcsomag díjazásban részesül. Különdíjban részesül a
legkülönlegesebb alkotás készítője!
Nevezés: Nevezni az alkotások leadásával lehet, munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Nevezési határidő 2015. december 16. (szerda) 17:00 óra
Az alkotás hátoldalára kérjük a versenyző nevét, korcsoportját és a
mű címét ráírni.
Zsűrizés: A zsűri tagjai a versenyt meghirdető bizottság állandó és
külsős tagjai. Eredményhirdetés és díjátadás: 2015. december 20.
Mindenki Karácsonya rendezvény keretén belül a Tarcali Agóra
Rendezvénytéren.
A beérkezett alkotások kiállításra kerülnek és megtekinthetők lesznek
a nagyközönség számára is a "6 Puttonyos Borfaluban".
A versenyről további információk kérhetők:
Polgármesteri Hivatal Titkársága Tarcal Fő út 61.
Tel: 0647/580−444

KARÁCSONYI SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY
Tarcal Község Önkormányzatának Szociális, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága Karácsonyi Süteménysütő Versenyt hirdet!
A versenyre nevezni lehet a karácsonyi ünnepekre készülő bármilyen
süteménnyel két korosztályban:
I. korcsoport gyermek és junior korosztály 16 éves korig
II. korcsoport ifjúsági és felnőtt korosztály 17 éves kortól
Díjazás mindkét korcsoportban:
I. helyezett 10.000.− Ft II. helyezett 7.500.− Ft III. helyezett 5.000.−
Ft értékű ajándékcsomag díjazásban részesül. Különdíjban részesül a
legkülönlegesebb karácsonyi sütemény készítője!
Nevezés: Nevezni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán
lehet. Nevezési díj nincs!
Nevezési határidő 2015. december 16. (szerda) 17:00 óra
Nevezésnél kérjük a versenyző nevét, korcsoportját és a nevezett
sütemény nevét megadni.
Zsűrizés: A nevezett süteményekből a kóstolási mennyiséget 2015.
december 20−án 09:00−11:00 óra között kérjük leadni a Tarcali
Polgármesteri Hivatal alatti Forrás Klubban! Ettől eltérő időpontban
nem tudjuk átvenni a nevezett süteményeket!
A zsűri tagjai a versenyt meghirdető bizottság állandó és külsős tag−
jai. Eredményhirdetés és díjátadás: 2015. december 20.
Mindenki Karácsonya rendezvény keretén belül a Tarcali Agóra
Rendezvénytéren.
A versenyről további információk kérhetők:
Polgármesteri Hivatal Titkársága Tarcal Fő út 61. T: 0647/580−444

A közös öröm a legszebb öröm!
Hull a pelyhes fehér hó... mindjárt itt a télapó!

MIKULÁS SZOLGÁLAT
December 5−én és 6−án 16 órakor indul községünkben hagy−
ományos útjára a Mikulás.
Aki igénybe szeretné venni a szolgáltatást, kérem jutassa el
2015. december 4−én 12 óráig a névvel és címmel ellátott
csomagot a Borfaluba. A többit mi intézzük!
A közös öröm a legszebb öröm!
A szolgálattás dfíj: 400 Ft/fő/cs
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Tarcali Hírek
Könny és büszkeség

2015. november 5−én Tokajban voltunk tanulóinkkal a Paulay Ede
Színházban, ahol a Légy jó mindhalálig című musicalt néztük meg.
3−8. osztályos diákok számára szerveztük a programot, akik közül
28−an jelentkeztek. Az előadás magával ragadta a tanulókat, érdek−
lődéssel figyelték, tetszésüket lelkes tapssal nyilvánították ki.
Beleélték magukat Nyilas Misi sorsába, voltak, akiknek az együt−
térzés még könnyeket is kicsalt a szeméből. Érzelmekkel feltöltődve
indultunk haza. Mi, tanárok örömmel és büszkeséggel tapasztaltuk,
hogy tanulóink kitűntek kulturált viselkedésükkel a többi iskola ta−
nulói közül, akik néha beszélgetéssel, illetlen magatartásukkal
zavarták az előadást. Ezúton mondunk köszönetet Butta László pol−
gármester úrnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta az önkormányzat
egyik járművét, ezzel segítve a gyerekek utaztatását. Reméljük, a
jövőben is támogatni fog bennünket.
Szeretnénk még sok hasonló kulturális eseménnyel hozzájárulni diák−
jaink esztétikai, érzelmi neveléséhez.
Nyusti Sándorné, tanár

Köszönet Idősek Napja alkalmából
2015. november 21−én megtartottuk a Szépkorúak ünneplését a
Klapka György Általános Iskola tornatermében.
Lakásán köszöntöttük Butta László polgármester úrral Tarcal
legszebb korú hölgyét Bóna Istvánnét (felső kép), Keresztúri utcai
lakost és adtuk át részére az Önkormányzat ajándékait.
Az iskolában pedig a jelenlévők közül a legszebb korú hölgy Tálas
Jánosné Prügyi utcai lakos (középső képen), az urak közül Szegedi
Sándor Fő utcai lakos (alsó képen), mint Tarcal legszebb korú ura lett
külön köszöntve Butta László polgármester úr által és adtuk át
részükre is az Önkormányzat ajándékait.
A 468 meghívott közül 139 fő Szépkorú jött el a rendezvényre. pol−
gármester úr ünnepi köszöntője után a műsort a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda Őzike csoportja kezdte, Hunyor Lajosné és
Jakab Tímea óvónők és Demkó Csabáné dadus segédletével. A
gyerekek szívvel−lélekkel készültek és bájos előadást láthattunk
tőlük. Azután a Harlequin Táncsport Egyesület táncosai és a TT
Dance tánccsoport látványos tánc bemutatója következett. Ők felvált−
va Discó, Latin és Retro Hungária koreográfiát táncoltak. A sztár−
vendégek Lemblanc Győző és Tóth Éva volt. Fergeteges hangulatot
kiváltó éneklésük és táncuk tette színesebbé és felejthetetlenné a
délutánt. A közönség nagyon hálás volt és szűnni nem akaró tapssal
jutalmazta a fellépőket.
A vacsora előtt tombola sorsolást tartottunk. A felajánlásként kapott
ajándékcsomagokat, nagy örömmel vettek át a boldog nyertesek.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után Lovász László polgárőr pa−
rancsnok élő zenéléssel emelte az ünnepség színvonalát. Többen
jókedvükben táncra is perdültek és együtt énekeltek, vagy "csak"
hallgatták a jó zenét. Nagyon jó hangulatban és vidám szívvel,
lélekkel távozott mindenki az otthonába, az önkormányzat által biz−
tosított járművekkel.
Köszönetet mondok a rendezvény nagy sikerét elősegítő Kikelet
Napköziotthonos Óvoda Őzike csoportjának és a felkészítő Hunyor
Lajosné és Jakab Tímea óvodapedagógusoknak, és Demkó Csabáné
dadusnak, a Harlquin Táncsport Egyesületnek, vezetőjének Tóth
Tamásnak és a felkészítőknek: Butta Dórának és Kosárkó Rolandnak,
a TT Dance tánccsoportnak és vezetőjüknek Lovasné Tóth Juditnak a
felkészítő Arany Istvánnak és Matu Zsoltnak, továbbá Lovász
Lászlónak a báli hangulatért.
Köszönetet mondok a rendezvény megvalósulásának engedé−
lyezéséért Butta László polgármester úrnak és dr. Kovács Zoltán
Jegyző úrnak, valamint Bártfai Tiborné igazgató asszonynak.
Köszönet illeti a támogatóinkat:
Butta László polgármester orat és feleségét, Kissné Fási Nóra alpol−
gármester asszonyt és férjét, Bekényi József képviselő urat és
feleségét, Erdélyi István képviselő urat és feleségét, Perge Zoltánk

képviselő urat és feleségét, Szilágyi Péter képviselő urat és
feleségét, Tóth Tamás képviselő urat, Lengyel István urat és
feleségét, Lovász László polgárőr parancsnok urat, Molnár
Magdolnát, Pataki Dezső urat és feleségét, Sebesta Sándor urat és
feleségét, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézetet, Tóth Ernőnét, Tóth Ilonát, Tóth Sámuelnét.
Ők az ajándékcsomagok, a köszöntőkártya, a zene szolgáltatás, a
bor és pálinka, a díszítéshez az örökzöld felajánlásaikkal járultak
hozzá rendezvényünkhöz. Köszönet Drozda Aranka művelődés
szervezőnek és fiának Krisztiánnak, valamint Sárkány Mónikának,
Takács Mónikának és Gergely Tamásnak segítőkész és odaadó
munkájukért, a hangosításért és a díszítésért.
Köszönöm a Napközi Konyha vezetőjének Hornyák Istvánnak és
a szakácsoknak Bánóczkiné Ilonkának, Siskóné Magdikának és
Koleszárné Évikének a finom és ízletes vacsorát.
Köszönöm az Idősek Klubja régi és jelenlegi dolgozóinak,
Anikónak, Áginak, Csillának, Ibolyának, Ilonának, Jucikának,
Katicának és Piroskának, a szervező, kreatív és lelkes lebonyolító
munkájukat. Köszönet a sofőröknek Cservák Józsefnek, Mészáros
Lajosnak és Péter Andrásnak, akik a szépkorúak oda és haza,
valamint a vacsora és az eszközök szállításáról gondoskodtak.
Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az események rögzítéséért.
Köszönet a Polgárőröknek: a felügyeletért.
Szász Béláné
Intézményvezető

Tarcali Hírek
Évek óta szokásunkká vált, hogy tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot arról, hogy milyen események zajlanak in−
tézményünkben. Ezt most is megteszem, ezzel a kis
összefoglalóval. Rohan az idő. Nemrég még a nyári kánikulában készí−
tettük elő a 2015/2016−os nevelési év indítását. Részleges tisztasági
festés és alapos fertőtlenítő takarítás után fogadtuk augusztus utolsó
hetében a gyermekeket. Szinte elrohant az ősz három hónapja. A ker−
tek alatt az Advent, a Mikulás és a Karácsony kopogtat.
Mozgalmasan telt az eddigi időszak is, de az ezután következő esemé−
nyek is izgalmasak, érdekesek lesznek.
Szeptember elsején ünnepélyesen átkísértük az elsősöket az iskolai
tanévnyitóra, ahol kis műsorral kedveskedtek a nagyoknak és a peda−
gógusoknak. Két hét alatt, nagyon ügyesen, kevés sírással, hamar be−
szoktak az új bölcsisek és a kiscsoportos ovisok is.
Változatos ismeretterjesztő és kreatív programokkal ünnepeltük októ−
ber elején az Állatok világnapját. Szoktatjuk a gyermekeket az állatok
gondozására, védelmére. Október 15−én Szüreti napot tartottunk, me−
lyet a "Mosolybirodalom"Alapítvány ingyenes népi ügyességi játék, és
arcfestő programja színesített. Keresztes Marci és Áron szülei támoga−
tásával szőlőt préselhettek és mustot is ihattak a gyermekek. A Kony−
ha és Étkezde dolgozói finom pogácsával kedveskedtek az apróságok−
nak. Egy későbbi alkalommal két csoportunk, a Méhecske és a Nyuszi
csoport, a Pataky pincében is látogatást tett, így ismerkedett a Hegyal−
jai nevezetességgel. Köszönet a lehetőségért mindenkinek.
Köszönjük rendszeres támogatóinknak, Ács Lászlónak és feleségének
Évikének és Keresztényi József úrnak a három láda gyönyörű, édes, pi−
ros almát, melyet a gyermekek folyamatosan adagolva megkapnak vi−
taminpótlásra. Fogyasztották nyersen, reszelve, kompótnak, sütemény−
nek egyaránt. A Keresztes szülők a bölcsődéseknek egy másfél méter
átmérőjű trambulint ajándékoztak, és játékokat is ajánlottak fel óvo−

5

dánknak. Köszönjük hasznos, nagylelkű támogatásu−
kat.
November 11−én az Őzike csoportos gyermekek az
Idősek hetén, az Idősek klubjában vendégeskedtek. Énekekkel, versek−
kel szórakoztatták a néniket. Ugyanezen a napon a Méhecske csopor−
tos gyermekek és felnőttek a Hősök emlékparkjánál gyertyagyújtáson
vettek részt. Az Őzike−csoportos gyermekek a november 21−én szom−
baton megrendezésre kerülő Idősek napján is műsorral kedveskednek
az időseknek. Felkészítőjük Hunyor Lajosné Erzsike és Jakab Tímea
óvodapedagógusok, és Demkó Csabáné Margó dajkanéni.
Advent első vasárnapján, november 29− én a Méhecske csoportosok
versekkel, dalokkal segítik az ünnepre való lelki felkészülésünket, rá−
hangolódásunkat. Felkészítőjük Kovács Tiborné Marika, Hajdúné Volf
Krisztina óvodapedagógusok és Nyakó Józsefné Kati dajkanéni.
December 4−én érkezik óvodánkba a Mikulás, akinek teli zsákja sok fi−
nomságot rejteget a gyermekek számára, Tarcal Község Önkormány−
zata jóvoltából. December 13−án Luca napi játszóházat szervezünk
néphagyományőrző célzattal, ahová az első osztályosokat is várjuk. Az
elkészített munkákat a gyermekek hazavihetik.
December 16−án szerdán ünnepeljük az óvodában a karácsonyt. Az au−
lában csillogva−villogva álló karácsonyfa körül, ünneplőbe öltözve,
versekkel, dalokkal, jelenetekkel ajándékozzák meg egymást a csopor−
tok. A meglepetés ajándékokat Tarcal község Önkormányzata biztosít−
ja a gyermekeknek, melyet ezúton is köszönünk. December 20−án a
Mindenki Karácsonyán is szerepelünk, és köszöntjük a község lakóit
az ünnepen.
A dolgozók nevében mindenkinek áldott, békés Karácsonyi ünnepeket
és Boldog újesztendőt kívánok szeretettel:
Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Óvodai hírek

Kész a szívem Istenem arra, hogy
énekeljek és zengedezzek.
(Zsolt.108.2.)

Református hírek
Evangelizációs hét.
December 1−4. (kedd−péntek) 17 óra
Tolnai Dali János R
eformátus Gyülekezeti Ház (Fő u. 99.)
Igehirdető: Bozorády Zoltán ny.
evangélikus esperes
Csendes Délután December 5. (szom−
bat) 15 óra Tolnai Dali János
Református Gyülekezeti Ház
Karácsony Szentesti Istentisztelet
december 24. (csütörtök) 18 óra
Templom (gyermekek műsora)
Karácsony I. napja dec. 25. (péntek)
11 óra úrvacsorás istentisztelet 15 óra
hálaadó istentisztelet Templom
Karácsony II. napja dec. 26. (szombat)
11 óra istentisztelet Templom
Óévért hálaadó istentisztelet
dec. 31. (csütörtök) 17 óra Templom
Újévért könyörgő istentisztelet
2016. január 1. (péntek) 10.15 óra

MINDENKIT
SZERETETTEL
VÁRUNK!

Római Katolikus Hírek
Adventi lelkigyakorlat a tarcali Római
Katolikus Templomban
2015. december 19−én (szombaton)
14 óra Gyónási lehetőség
15 óra Lelkigyakorlatos szentmise.
A lelkigyakorlatot vezeti Főtisztelendő Galó
Gábor szirmabesenyői plébános atya.
16 óra Jótékonysági Adventi Koncert
Mindenkit szeretettel hív és áldott adventi
készületet kíván a Tarcali Római Katolikus
Egyházközség.
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI
SZENTMISÉK
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
2015. november
29. Vasárnap
11:30
ADVENT 1. VASÁRNAPJA
Az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülők
bemutatása a szentmisében
2015. december
3. Csütörtök
6:30
Rorate −
Hajnali szentmise
6. Vasárnap
11:30
ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Szent Miklós köszöntése a szentmise végén
8. Kedd 16:00 A
BOLDOGSÁGOS
SZŰZ
MÁRIA
SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁSA
10. Csütörtök
6:30
Rorate −
Hajnali szentmise
13. Vasárnap
11:30 ADVENT 3.

GAUDÉTE
−
AZ
ÖRVENDEZÉS
VASÁRNAPJA
17. Csütörtök
6:30
Rorate −
Hajnali szentmise
19. Szombat
15:00
ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Főtisztelendő Galo Gábor atya vezetésével
20. Vasárnap
11:30
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
24. Csütörtök
24:00
KARÁCSONY VIGÍLIÁJA
Éjféli szentmise
25. Péntek
11:30
URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY)
A hittanos gyermekek pásztorjátéka a
szentmisében
26. Szombat
11:30
SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE
27. Vasárnap
11:30
JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF
A Szent Család ünnepe
31. Csütörtök
17:00 I.
Szilveszter
pápa ünnepe − az esztendő utolsó napja
HÁLAADÁS
2016. január
1. Péntek
11:30
SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
Újév − a Béke világnapja
3. Vasárnap
11:30
KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP
6. Szerda
16:00 VÍZKERESZT
Vízszentelés a szentmisében
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Tarcali Hírek

mesterseg.tarcal@gmail.com
"Nagy csomaggal indultam a templom felé,…..Elmentem, odaad−
tam az életemet, és cserébe mindent, sőt még többet is visszakap−
tam."
/Legeza József dr.− Bp. 2014.02.22. /

Polyák Péter − parókus
(Magyar Görögkatolikus Egyház − Miskolci
Egyházmegye)
− Tisztelt Parókus Úr! Magyarország negyedik legnagyobb −
megközelítőleg kétszázezres lélekszámú − görögkatolikus val−
lást gyakorló felekezetének tagjai kevés kivétellel Borsod−
Abaúj−Zemplén, Szabolcs−Szatmár−Bereg és Hajdú−Bihar
megyék területén élnek, így az Önök által képviselt belső
meggyőződés hagyományvilága regionális típusnak is
tekinthető. A XVII. században még a Munkácsi
Egyházmegyéhez tartoztak e területek, melyekhez
Nagyvárad, valamint Erdély számos településének és a
Délvidék népeinek azonos hitvallású lakosai is csatlakoztak.
Napjainkban, négy évszázad elteltével van−e élő kapcsolat ill.
együttműködés e határon túli magyarság és az Önök egy−
házmegyéje között?
− Igen, van. Dr. Orosz Atanáz Püspök Atyánk
püspöki működése kezdetén gyalogos zarán−
doklatot vezetett Sárospatakról Kassa városá−
ba, a Szent Erzsébet úton. Papok és kispapok
kísérhettük, együtt zarándokolhattunk, ahol
szívélyes fogadtatásban részesültünk. Így
ápoltuk a térség területi egységét, közös val−
lási kultúráját. Máskor énekkarok látogatnak
el hozzánk, felelevenítve az ősi liturgikus dal−
lamokat, kincsestárunkban gyönyörködhetünk
ezáltal.
− A liturgikus életű keleti katolikus egyházak
konstantinápolyi szertartásrendű görög− kato−
likus részegyházaihoz tartozó Hajdúdorogi Főegyházmegye
mellett meg kell említeni az albán, belarusz, bolgár, görög,
grúz, italo−albán, macedón, melkita, orosz, román, ruszin,
szlavóniai, szlovákiai, és ukrán görög (bizánci) részegyháza−
kat is. Felsorolni sem egyszerű, eligazodni közöttük pedig
számomra majdnem lehetetlen feladat. Egyházmegyéjüknek
van−e lehetősége arra, hogy kirándulásokkal, szakmai utak
szervezésével elősegítse a felekezeti tagok ismeretszerzését?
− Volt már rá példa, hogy a papság jelentős része fel−
kerekedett, és egészen a kijevi barlang kolostorig kereste az
ősi szálakat egyrészt mint a keleti liturgia ősi formáit, más−
részt a magyar vonatkozású emlékeket, miképpen tisztelik
Magyar Mózes ereklyéit e híres monostorban. Máskor a
Felvidék fatemplomai lettek célul kitűzve, mint a közelmúlt−
ban augusztus 24−én tettük ezt a tarcali, és a mezőzombori
imaközösség tagjaival. Eljutottunk oda, ahol őseink éltek, és
valamelyik fatemplomban szállt imádságuk az ég felé.
Mások Görögország szerzeteseinél keresnek liturgikus és
lelki megújulást.
Kutatva a tiszta forrást.
− Orientale Lumen (A Kelet Világossága) − II. János Pál pápa
1995−ben írt apostoli levele a legfőbb bizonyíték arra, hogy
nem ortodoxizálódás, hanem Róma, a Vatikán és a Katolikus
Egyház akarata, hogy Önök visszatérjenek ősi, keleti ha−

gyományaikhoz. E levél megírását követően eltelt két évtized
alatt milyen hatások és/vagy változások érték közösségüket?
− Teljesebben végezzük a liturgiát, azaz rövidítések nélkül.
Szent atyánk utal arra, hogy a mi görög katolikus liturgiánk
szép kerek, abból nem szabad elhagyni semmit, amennyiben
elhagytunk, térjünk vissza ősi hagyományainkhoz.
− Önt 1985−ben Felsővadászon szentelték pappá, majd 2013−
ig Mogyoróskán, Selyeben, Baktakéken és Múcsonyban tel−
jesített szolgálatot, jelenleg Mezőzombor és Tarcal parókusi
feladatait látja el. A mögöttünk álló harminc év magában
foglalja a rendszerváltozás időszakát is, mit tapasztalt,
milyen hatással voltak a kilencvenes évek a felekezeti
tagságukra?
− Megújulást jelentettek a 90−es évek, sokan jöttek vissza, kik
azelőtt távol voltak. Amit hiányolok, a nagy megtérések, el
lett hallgatva a 30−40 év távollét, nem követte egy szellemi
megtisztulás, a tévedés bevallása, hiányzott a bocsánatkérés.
Felnőtt egy nemzedék, ki nem látta a szülein, hogy megszen−
telik az életüket. Mára ők váltak szülőkké, és saját szüleik
életpéldáját élik gyermekeik elé. A
kereszténység sokak számára értékrend
csupán, és nem személyes életközösség
Krisztussal. Vannak családok, akik mind−
végig hűségesek voltak, és ez nem titok előt−
tük. Ők szép, harmonikus életet élnek.
− Az egyházi hivatás ellátása mellett Ön nyolc
gyermek édesapja is. A család, a társadalom
legszűkebb közössége, ugyanakkor kialakí−
tandó életvitelünk legmeghatározóbb eleme is
egyben. Hogyan és milyen segítséggel lehet
összeegyeztetni egy tízfős háztartásban a
gyermeknevelést és a parókusi szolgálatot,
ami szintén egyfajta nevelői munka?
− Családom nagy segítség volt papi életem
során. Feleségem kezdettől fogva szívesen költözött a
legkisebb faluba is. Fiatalságával, ötleteivel mindig felfris−
sülést hozott a közösségbe, ahová éppen helyezett a főpász−
tor. A gyerekek jövetele egyre sűrűsödő tennivalókat hozott
magával, ahogy cseperedtek, úgy lettek ők is a közösség
kovászaivá. Maguk köré vonták a többi gyermeket is. Két
egyházközségben is elértük a negyvenes létszámot, azaz 40
gyerek énekelte a paraklisz szertartását. Mikor ifjak lettek, az
ifjúság kovászaivá lettek. Most az életkezdés, kiházasítás
szép példái a közösségek számára. Nem teherként éltem meg,
hanem segítségként a nagy családot. Amikor papi szolgálatot
láttam el, és nem tudtam szülői értekezletre menni, akkor úgy
gondoltam a bányász sem jön fel a bányából, a moz−
donyvezető sem száll le a mozdonyról, az édesanya az, aki
levezényli a gyerekek növekedésével járó tennivalókat.
− Tarcal görögkatolikus közössége nem nagy létszámú, azon−
ban az összetartásuk példaértékű lehet sokak számára.
Parókus úr milyen egyházi idézettel szimbolizálná a helyi
közösség összefogásában rejlő erőt?
− Ahol ketten, vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük." (Mt 18, 20)
Erdélyi István
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Decemberi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

december 1.: AIDS−ellenes világnap.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja.
A magyar rádiózás napja (az 1925−ben indult folyamatos
magyarországi rádiósugárzás évfordulóján)
december 3.: Az ENSZ december 3−át a Fogyatékos Emberek
Világnapjává nyilvánította 1992−ben, hogy felhívja a figyelmet
a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá vál−
tak problémáira.
december 4.: Bányásznap Magyarországon. Szent Borbála a
bányászok védőszentje, így hagyományosan az ő napjához
kötődött az ünnep.
december 6.: Mikulás napja, Szent Miklós püspök emlékére.
december 10.: Emberi jogok napja
Nobel−díjak átadása − ezen a napon hunyt el Alfred Nobel.
december 13.: Luca napja A néphit kétféle Lucát ismer: a jósá−
gost és a boszorkányost. Ez utóbbi terjedt el a néphagyomány−
ban. Ez a nap épp úgy alkalmas volt termékenység varázslására,
mint házasság−, halál− és időjóslásra, vagy bizonyos női munkák
tiltására.
december 16.: A magyar kórusok napja
december 24.: Szenteste a bensőséges családi együttlét estéje.
A református keresztények szentestén, istentiszteleten vesznek
részt, majd másnap úrvacsorát vesznek. A katolikus családok
böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti
vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas
bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba volt.
december 25.: Karácsony napja Magyarországon a katolikus
keresztények számára Jézus születésnapjának fénypontja a
karácsonyi misén való részvétel (24−én éjfélkor vagy 25−én nap−
közben). A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók
számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet
jelképezi. Karácsonykor, elterjedt szokássá vált mega−
jándékozni szeretteinket.
december 26.: Karácsony második napja
december 31.: Szilveszter napja 2015 utolsó napja, szilveszteri
óévbúcsúztató.

december hónapban névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
December 3.:
Ferenc
December 6.:
Miklós
December 10.:
Judit
December 24.:
Ádám, Éva
December 26.:
István
December 27.:
János

2015. DECEMBER HÓNAPBAN
KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

november 27. 18 óra JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT
a református templomban
Műsort ad: MÉSZÁROS JÁNOS ELEK magánénekes
november 29. 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Ünnepi gondolatok: Kovács Attila refomátus lelkész
Közreműködnek: Kikelet Óvoda Fecske csoportja
Helye: Tarcal −AGORA
december 5−6. 16 óra MIKULÁS szolgálat
december 6. 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Ünnepi gondolatok: Szűcs Zoltán plébános Közreműködnek: Klapka
Gy. Ált. Iskola diákjai Helye: Tarcal −AGORA
december 13. 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Ünnepi gondolatok: Polyák Péter parókus
Közreműködnek: Tarcali tehetséges fiatal középiskolások, felnőttek
Helye: Tarcal −AGORA
december 17. csütörtök 13 óra ÜNNEPVÁRÓ kreatív műhely
Készülődés az ünnepre: mézes és kalács sütés, karácsonyi dekoráció
és ajándék készítés, ajándékötlet−börze
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.
december 19. JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT
katolikus templomban Műsort ad: TOKAJ VÁROS VEGYESKARA
december 20. 16 óra Adventi Gyertyagyújtás
Ökumenikus szertartás Helye: Tarcal − AGORA
december 20. (gyertyagyújtást követően)
MINDENKI KARÁCSONYA − ünnepi műsor,
Tarcalon is fellobbantak a gyertyák
A Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága és 16 tagszer− GEROME ÉS A MILORD EGYÜTTES koncertje, valamint
vezete − többek között a Krajczáros Alapítvány az idén is meg− KARÁCSONYI AJÁNDÉK és HELYI TERMÉK VÁSÁR
ismételte nemzetközi gyertyagyújtási akcióját a csatatéren ma− Helye: Agora − Tarcal
radt katonákra való emlékezet ébrentartására.
A felhívással arra kérték a polgárokat, hogy november 11−én, Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és www.tarcal.hu
11 óra 11 perckor egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásá− oldalon.További információ: Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01;
val fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és www.tarcal.hu
nemzetek katonái iránt. Céljuk, hogy a "közös Európában oldalon.
együtt emlékezés" jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül
minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd− és
PC−Klub
ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak emlékezetünk ébrentartá− Hálásan köszönöm a PC−Klub első csoportjának, hogy ennyi
sát. Drozda Aranka beszédét követően gyermekek és felnőttek sikerélménnyel gazdagodhattam!
elhelyezték az emlékezés gyertyáit a hősi emlékmű talapzatán. Mindannyian megtanulták, … hogy az ablakot nem csak kilinccsel
lehet bezárni, sőt a méretét is módosíthatjuk. … hogy az asztalra nem
csak csészét lehet letenni, és az ikonjai mögött érdekes dolgok rejlenek.
… hogy az egér ugyan csintalan, de szellemvadászat esetén hasznos
jószág. … hogy emil mindig levelet hoz, és a közösségi oldalon sem
kell mindenkit ismerni. Gratulálok az első végzős csoportomnak a szép
munkához! A Klub természetesen nem zárt be. Továbbra is nagy
szeretettel várom az internet használatra kíváncsi, vagy tudásukat fris−
síteni kívánó érdeklődőket! Jelentkezni személyesen az Általános
Iskola épületében, földszint 1. Községi Könyvtár. Telefonon: Nagyné
Sárkány Mónika 20/2557162. Következő csoportunk tervezett
indulása: november 30. hétfő, 15.00 óra. Szólj nagyinak, szólj papinak,
a neten lógjon, ne rajtad!
NSM
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OTP−MOL− Bozsik Program

Tarcalon is működik a KARITÁSZ!

Befejeződött az őszi idény a Bozsik Programban résztvevő gyermekek
számára. Négy korosztályt indítottunk ebben a programban, amely
őszi és tavaszi idényből áll. Az Egyesületi Bozsik Program célja az
utánpótlás nevelés. A bajnokságok épp úgy, mint a "nagy focisták−
nak"kint a füves pályán zajlanak, még hidegben is. Szeptembertől
minden szombat délelőtt, néha vasárnap is, Szerencsen és Megyaszón
rendezték meg ezeket a tornákat. A környékről a következő
települések korosztályos focistái vesznek részt ebben a bajnokságban:
Tokaj, Tarcal, Szerencs, Megyaszó, Monok, Mád. Az U7−nek
koordinációs feladatok, az U9−nek már mérkőzések és koordinációs
feladatok vannak, az U11, és az U 13 egymás elleni mérkőzéseket ját−
szik. Itt nincsenek játékvezetők, csak irányítók, a tanulóknak maguk−
nak kell ismerni a szabályokat. Ebben a programban nagyon fontos a
fair play és a respect. Tanulóink szívesen jönnek ezekre a hétvégi
meccsekre. Az U 7 −esek az ovisok, aranyosak, most ismerkednek a
labdával, most tanulják meg a játék alapjait. Az U 9 −es korosztály
(első/második osztály) változó sikereket ért el, ők már 5:5 ellen ját−
szanak két kapura. Az U 11 (3. és.4. osztály) 7:7 ellen játszanak,
keresztbe pályán, szintén változó eredményeket értek el. Az U 13 (5.
és 6. osztály) 9:9 ellen játszanak, keresztbe pályán, ők mind az öt őszi
tornát megnyerték és veretlenek maradtak. Természetesen a helyi
Önkormányzat és a Tarcal FC nélkül nem tudnánk ezeken a prog−
ramokon részt venni, ezért itt szeretnék köszönetet mondani Tarcal
Község Önkormányzatának, hogy ideadják minden hétvégére a kis−
buszt, amivel szállítjuk tanulóinkat. Köszönetet mondok a sofőröknek,
akik szabadidejüket feláldozván elvisznek bennünket. Köszönjük a
Tarcal FC vezetőjének Soltész Csaba elnök úrnak, hogy támogatja az
utánpótlás nevelést. Az őszi idény befejeződött, de a munka a gyer−
mekekkel nem áll meg, hiszen következnek Tokajban az intézményi
Bozsik Program teremtornái.
Lovas Ferenc, edző

November 22−én a Római Katolikus templomban a szentmise
keretén belül bemutatkozott a helyi Szent Erzsébet Karitász
csoport. Szűcs Zoltán plébános atya egy szál rózsával köszön−
tötte a csoport nyolc önkéntesét. Megáldotta és megszentelte a
csoport lobogóját. Itt sor kerülhetett az első adománygyűjtő
akcióra. A csoport tagjai Szent Erzsébet−kenyérkéket nyújtottak
át a szentmise résztvevőinek, akik adományaikkal köszönték
ezt meg. Mezőzomborra és Mádra is elvittük a kenyérkéket. A
három templomban 200 darab Szent Erzsébet−kenyérkéje került
az adakozó hívekhez. Örömteli, hogy ezen az alkalmon egy
Junior−taggal is bővült a csoportunk. De honnan is indultunk?
Egerben, az Egyházmegyei Találkozón ismerkedtünk meg a
Karitásszal.
Ennek hatására néhány rendszeresen templomba járó asszon−
nyal beszélgettünk a karitatív munkáról, és elhatároztuk, hogy
ezt mi is tudnánk csinálni, mert Tarcalon is vannak rászorulók.
Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az emberek
Tarcalon is segítőkészek, csak nem mindig találják meg a
megfelelő eszközt ennek kifejezésére. A csoport 2015.
júniusában jött létre. A nyár folyamán havonta összeültünk,
ötleteket gyűjtöttünk és tervezgettünk. Az elmúlt hónapok során
letisztultak az elképzelések.
A munkánk alapja, hogy: A Karitász mindig és mindent gyűjt!
Az önkéntesei − a csoport tagjai − kötik össze az adakozót a
rászorultakkal. Tudjuk, sok embertársunk van, aki nem kíván
önkénteskedni, de szívesen adakozik, akár névvel, akár névte−
lenül.
Az életünk során kétféle rászorulóval találkozhatunk: − vannak
a szegényen élő rászorulók /velük találkozunk rendszeresen/
− vannak katasztrófa sújtott rászorulók /hál'istennek velük
ritkábban találkozunk/.
Ne felejtsük el, Jézus mit mondott János Evangéliumában:
"Mert szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek
mindig veletek."
Mi, a tarcali Szent Erzsébet Karitász Csoport az alábbi vállalá−
sok mentén szeretnénk tevékenykedni:
− folyamatosan felkutatni a szociálisan rászoruló családokat,
− az idős, egyedülálló beteg embertársainkat rendszeresen fel−
keresni ,
− szeretnénk a rászoruló gyerekekre jobban odafigyelni, és
törődni velük,
Szerény eszközeinkkel próbálunk megoldást találni gondjaik
kezelésére. Fontos, hogy sok jószándékú ember támogassa a
Karitász munkáját! Pl. helyi vállalkozók, védőnők, óvónők,
iskola, családsegítő, Önkormányzat.
Vallom, hogy a jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretet−
ből táplálkozik.
Baracskainé Sveda Erzsébet
karitász csoportvezető

TARCALON JÁRT MLSZ VEZÉRKARA
November 17−én kedden délután megyénkben járt az MLSZ vezérkara,
élén dr. Csányi Sándor elnökkel. A sportvezetők a tarcali Andrássy
Rezidenciában vettek részt tanácskozáson, amelyen az országos
szövetség megyei igazgatóságainak társadalmi elnökei is résztvettek.
Megtárgyalták a legnépszerűbb sportág aktuális kérdéseit, valamint a
vidéki labdarúgósport előtt álló feladatokat.

