Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2016. január, XXI. évfolyam 1. szám

TISZTELT TARCALI LAKOSOK!
A Képviselőtestületel és az új esnapján beköstartott, számve−
tésre késztet bennünket az eltelt idő. Tesszük ezt azért, mert
meggyőződésünk, hogy minden közösség élete megköveteli a
szembenézést a megfogalmazott célok és eredmények mérle−
gelésével.
Ha egy szempontból szeretném jellemezni a mögöttünk eltelt
2015−ös évet, akkor azt tartom mindenképpen kiemelkedőnek:
nem vártunk a csodára, nem bíztunk semmit a véletlenre.
Mielőtt még a körülmények szabtak volna határt a lehetőségeinknek, mi szab−
tunk irányt a lehetőségek megragadásával az eseményeknek.
Jókor és jól döntöttünk akkor, amikor a Dr. Mengyi Roland úr, − választókörze−
tünk országgyűlési képviselője − révén kapott 100 millió forintból 85 millió fo−
rintot − közel 2 kilométer hosszban − önkormányzati útjaink felújítására fordítot−
tunk. A maradék 15 millió forintból pedig a települési vízrendezés, Művelődési
Ház felújítása és kerékpárút terveit készíttettük el, melyekkel az idén kiírt pályá−
zatokhoz tudtunk előkészülni. (A művelődési ház felújításához szükséges forrá−
sok felkutatása folyamatban van.)
A ravatalozó határidőre elkészült, felállításra került településünk büszkesége, − és
remélhetőleg turisztikai látványossága − az Áldó Krisztus szobor, és átadásra ke−
rült a csodálatos, hozzá vezető zarándok−és panoráma sétány.
Ezen nagyobb volumenű beruházásokon túl, apróbb−nagyobb dolgokat is sike−
rült megvalósítanunk.
Településünkön továbbra is az Önkormányzat maradt a legnagyobb munkáltató.
Az Önkormányzati foglalkoztatás nem csupán a köztisztviselőket, közalkalma−
zottakat érinti, hanem a közfoglalkoztatottakat is. A magam részéről büszke va−
gyok arra, hogy a mi közösségünk elég erős ahhoz, hogy az állammal közösen,
köztisztviselők, közalkalmazottak és nem utolsó sorban az állami közmunka−
programban részt vevők és családjaik számára megélhetést tudunk biztosítani te−
lepülésünkön.
Meggyőződésem, ahhoz, hogy ennyi minden megvalósulhatott a 2015−ös eszten−
dőben, kellett az előző és a mostani település vezetés, a dolgozók, beleértve a
közfoglalkoztatottakat is, a helyi vállalkozók segítsége, a lakosok megértése és
türelme is.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az önkormányzati rendezvé−
nyeket támogatásukkal, jelenlétükkel megtisztelték, reméljük az idei eseménye−
ken is ilyen szép számmal, esetleg még többen lesznek jelen.
2016−ban is szeretnénk minden lehetőséget megragadni, amely a településünk to−
vábbi fejlődését, élhetővé tételét segíti.
Mindnyájunknak − akik felhatalmazást kaptunk a közjó szolgálatára − szól az in−
tés:
"A lábujjhegyen ágaskodó /nem áll sokáig,/A nagy léptekkel rohanó/nem megy
sokáig,/A fénybe álló /nem lesz fényes,/A magát hirdető/nem lesz híres,/A ma−
gát dícsérő/nem lesz dicső,/A magát kínáló/nem lesz vezető"
Sikerekről tehát csak akkor beszélhetünk, ha azok közös sikerként értékelhetőek.
Akkor, ha a jókor hozott döntéseink a településünkön élők érdekeit szolgálják!
Kívánom Önöknek, hogy a 2016−os esztendő legalább olyan sikeres legyen az
Önök életében, mint ahogyan szeretnék, legyen szó akár a családról, munkáról,
vállalkozásról, vagy barátságról.
Ehhez kívánok településünk valamennyi lakosának sok sikert, erőt, kitartást és
mindenekelőtt jó egészséget.
Üdvözlettel:
Butta László polgármester

Tájékoztató Tarcal Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képvise−
lőtestülete 2015. december 22. napján ülést
tartott, melynek első napirendje a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
volt, melynek eredményeként a módosítások−
kal egységes szerkezetbe foglalt programot a
Képviselőtestület elfogadta.
Az ülés következő napirendi pontja során a
Képviselőtestület a 83/2015. (IX.22.) és
97/2015.(X.27) határozatokban foglalt, a He−
lyi Építési Szabályzat módosításait illetően
meghirdetett partnerségi egyeztetés időszakát
lezárta azzal, hogy a véleményezési szakasz−
ba bevontak részéről semmiféle észrevétel,
megjegyzés, kifogás nem hangzott el, ezért a
Képviselőtestület felkérte a polgármestert,
hogy a határozatot a Borsod−Abaúj−Zemplén
Megyei Kormányhivatalnak küldje meg.
A harmadik napirend a kerékpárút kiviteli
tervek elkészítésére vonatkozó megbízás tár−
gyalása volt, s a testület megbízta polgármes−
terét, hogy a PK−TERV Kft−vel (3526 Mis−
kolc, Eperjes u. 8. II. em. 3.) kössön a kivite−
li tervek elkészítésére szerződést, a Tarcal
belterületi kerékpárút, valamint a Tarcal−
Tokaj települések közötti kerékpárút Tarcal
település közigazgatási területén megépülő
szakaszára. A Képviselőtestület ezt követően
a belterületi kerékpárút kiviteli tervét 1.500
eFt + ÁFA, a külterületi szakaszon megépü−
lő kerékpárút kiviteli tervét 2.500 eFt +
ÁFA−ban határozta meg. A tervezőt megille−
tő díjak tekintetében úgy határoztak, hogy a
tervek átadásakor kifizetésre kerül 800.000,−
Ft + ÁFA (belterületi kerékpárút), valamint
1.500.000,− Ft + ÁFA, a díjak fennmaradó ré−
sze pedig a pályázati támogatás elnyerése
esetén a pályázatban kerül érvényesítésre, s a
kifizetés a pályázat szabályai szerint történik.
Pályázati támogatás hiányában a kifizetésre
legkésőbb 2017. december 1−ig kerül sor. Ezt
követően a testület megbízta polgármesterét
a szerződések aláírására.
Ezután Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete a 2016. évi Képviselőtes−
tületi munkatervet tárgyalta meg, majd
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
elfogadta, jóváhagyta, s felkérte a polgármestert, hogy a munka−
tervben foglaltak végrehajtásáról, az ülések összehívásáról gondos−
kodjon.
Az indítványok, javaslatok között − zárt ülés keretében − méltányos−
sági tűzifa kérelem tárgyalására került sor.
Ezt követően Butta László polgármester ismertette Áder János köz−
társasági elnök úr a "Kampány az élő bolygóért" elnevezésű felhí−
vását. A testület az elhangzottakat megtárgyalta és mivel egyetér−
tettek a felhívásban foglaltakkal, azt a határozatot hozták, hogy az
önkormányzatot csatlakozóként regisztrálják a "Kampány az élő
bolygónkért" a www.elobolygonk.hu honlapon.
A továbbiakban a Svájci projekt II. ütemének keretében a Képvise−
lőtestület úgy döntött, hogy a Tarcalra betervezett ivóvízhálózat
felújítási munkálatokat azon közterületek, utcák esetében, amelyek
útburkolata 2015. évben felújításra került, megtiltja. A testület fel−
kérte polgármesterét, hogy jelen határozatról a BORSODVÍZ Zrt−t,
mint az ivóvízhálózat rekonstrukciójának beruházóját tájékoztassa,
s ezzel együtt kezdje meg az egyeztetést arra vonatkozóan, hogy a
Tarcalra betervezett ivóvíz hálózat felújítási munkálatokat, a 2015−
ben útburkolat felújításban nem érintett utcákra ütemezzék át.
Ezt követően Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a Képviselőtes−
tületet arról, hogy az Önkormányzat számlájára megérkezett a nem
konszolidált önkormányzatok 44 milliós forintos támogatása. A fel−
használás következő lépése, hogy a közbeszerzési eljárást elő kell
készíteni, majd annak lebonyolítása után megkezdődhet a Hivatal
tetőszerkezet felújítása, illetve a magastető ráépítése.
Az ülés következő részében képviselői hozzászólások hangzottak
el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Butta László polgármes−
ter úrnak, Szász Bélánénak, az Idősek Klubja vezetőjének és
dolgozóinak, az óvónőknek, dadusoknak, az óvódás gyerekek−
nek; hogy köszöntöttek bennünket a karácsonyi ünnep alkalmá−
ból, nagyon szép kis előadásokkal, versekkel, énekkel és aján−
dékokkal.
Köszöntjük még id. Takács Józsefné Marikát, hogy minden név−
napon, születésnapon és ünnepen szép versekkel köszöntött
bennünket.
Köszönetet mondunk még Papp Edinának, az Idősek Klubja
volt dolgozójának, aki sokat segített nekünk, jó volt hozzánk.
Hiányzol nagyon!
Köszönet még Ilosvainé Nógrádi Piroskának a szép ajándéko−
kért. A gépkocsivezetőknek a sok segítséget.
Az Idősek Klub tagjai
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Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2015. december
− Kóder Tibor és Füredi Döniz
tarcali lakosok 2015. december 5−én,
− Patonai Virág és Red Matthew Steven
miskolci lakosok december 12−én,
− Lengyel Szandra és Szabó Norbert
tarcali lakosok december 21−én,
kötöttek házasságot községünkben
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés
2015. december
− Kiss Letícia Anna 2015.12.01
Szülei: Kiss Alexandra
Lakatos Sándor
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

HALÁLOZÁS
2015. december
− Bánóczki József (született: 1931.)
volt Tarcal Mikszáth K. u. 1. sz. alatti
lakos elhunyt december 8−án,
− Bús András (született: 1955.)
volt Tarcal Klapka tér 3. sz. alatti lakos
elhunyt december 19−én,
− Fodor János (született: 1944.)
volt Tarcal Babocsay u. 30. sz. alatti
lakos elhunyt december 22−én,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a szeretett
Éles Gyula temetésén mély gyászunkban osztoztak és
a virág−megváltással hozzájárultak a Református
Templom tetőszerkezetének felújításához.
Gyászoló család

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

VÁNYAI TEMETKEZÉS
Bemutatóterem: Tarcal, Fő út 5. szám alatt.
Éjjel−nappali ügyelet:
06−20/966−44−64; 06−47/361−906
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Állami vagy egyházi fenntartás? Kérdések és válaszok
Tarcal Község Önkormányzatának képviselőtestülete arról
határozott 2015. szeptember 22−én megtartott testületi ülésén,
hogy kezdeményezi a Tarcali Klapka György Általános Iskola
Egri Főegyházmegye fenntartásába történő átadását, majd
megbízta tisztségviselőit, hogy a határozatot terjesszék az egri
Főegyházmegye, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tokaji Tankerülete felé, s kezdjék meg a működtető−,
fenntartó váltásra vonatkozó tárgyalásokat.
A megbeszélések elkezdődtek s sok kérdés merült fel szülők,
pedagógusok, tarcali lakosok részéről. Az összegyűjtött
kérdésekre az alábbiakban Szűcs Zoltán plébános úr válaszol.
− A gyerekeket nem éri semmiféle megkülönböztetés a vallási
hovatartozás miatt?
− Természetesen semmiféle megkülönböztetés nem érheti egyetlen−
egy egyházi fenntartású oktatási intézményben sem vallási hovatar−
tozásuk miatt. Minden gyermek a saját vallásának megfelelő hitok−
tatásban részesül.
− Hátránya származik e annak, aki nem vallásos? Lehet−e egyházi
iskolában szegregálni? Különválasztanák−e a tanórán belül a jobb
és kevésbé jobb képességű gyermekek tanítását?
− A Magyarországon működő egyházi fenntartású iskolákra
ugyanúgy vonatkozik a Magyar Köztársaság Közoktatási
Törvénye, mint az állami fenntartású iskolákra, vagyis nem lehet a
gyermekeket hátrányosan megkülönböztetni, nem lehet szegregál−
ni.
− Kötelező−e templomba járni?
− Tapasztalatom szerint minden egyházi iskolának vannak olyan
ünnepei, amik a templomhoz kötődnek. Ilyen pl. a tanévnyitó vagy
tanévzáró ünnepség. Ezen túlmenően senki sem kötelezhető a min−
den vasárnap történő templomlátogatásra.
− Megmaradnak − e a tanárok és a vezetés?
− Az Egri Főegyházmegye fenntartásába került iskoláknál az a
gyakorlat, hogy az iskolavezetés és a tantestület is érintetlenül
marad.
− Milyen pluszt tud nyújtani az egyházi iskola? Mennyivel lenne fel−
szereltebb az iskola? Az iskolában, magában az épületben lesz−e
változás? (gondolok itt a festésre, mellékhelyiség rendbetételére)
− Hangsúlyosabbá válik a keresztény és a magyar értékrend, kultúra
az ünnepek. Bekapcsolódik az egyházi fenntartású iskolák
szervezetébe, sok − sok új programlehetőség válik elérhetővé a
gyermekek számára. A mindennapi működéshez szükséges
eszközök beszerzése, fejlesztése könnyebben elérhetővé válik.
− A negyven éves munkaviszony után járó jubileumi prémiumot
megkapják−e a tanárok?
− Az Egri Főegyházmegye fenntartásába került oktatási
intézmények pedagógusai mindannyian megkapták ugyanazt a
bérezés, juttatásokat, kedvezményeket mint a közalkalmazotti
szféra pedagógusai.
− Szükség lesz−e mentorokra, ped. asszisztensekre?
− Természetesen szükség lesz rájuk.
− Tanár vagy egyházi személy foglalkozik e velük napközben?
− Amennyiben a kérdés a gyermekekre vonatkozik, természetesen
szakemberek fognak a gyerekekkel foglalkozni, a mindenkori
plébános természetesen rendszeresen fogja látogatni az iskolát.
− Kevés a magyar gyerek, hogyan oldanák meg az elvándorlást?
− Az eddigi tapasztalat az a hasonló helyzetben lévő iskoláknál,
hogy az egyházi fenntartásba vételt követően az elvándorlás
megszűnik. Mindez annak eredménye, hogy az egyházi iskolákban
törekszünk a magasabb színvonalú oktatásra, folyamatos
fejlesztésekre, a gyermekek fegyelmére.
− A hittan órák száma növekszik−e?
− Egyházi fenntartású iskolákban a hittanórák száma heti 2.

− Hány fős osztályokat szeretnének?
− Az osztályok létszáma a mindenkori létszámtól függ, mint eddig
is.
− A nehezen kezelhető gyermekekkel járó problémákat hogyan
oldanák meg?
− Szakemberek bevonásával.
− Ide tudná−e vonzani az egyházi iskola a környék településeiről a
gyerekeket?
− Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy igen. Látni kell azt is, hogy
az oktatási kormányzat terveiben szerepel a központi iskolák létre−
hozása, az egyházi fenntartás biztosíthatja azt, hogy a felső
tagozatos gyermekek is Tarcalon tanulhassanak az elkövetkezendő
években is.
− A jegyző úr is átíratná−e ide a fiát?
− Erről a jegyző úr tud nyilatkozni.
− A tornaórák, a sport, a versenyek nem lesznek háttérbe szorulva?
Új sportágat indítanának−e? (úszás)
− Az eddigi tapasztalat szerint az egyházi fenntartásba került iskolák
tanulói kiváló sport és tanulmányi eredményeket érnek el, amiket
folytathatnak az egyházi fenntartású középiskolákban. Az úszás
bevezetése a tantestület és a szülők hozzáállásán múlik.
− Megoldanák az étkezést iskolán belül?
− A jelen gyakorlat szerint az Egri Főegyházmegye az önkor−
mányzattal köt megállapodást a gyermekek étkeztetésének
ügyében.
− Az iskolai rendezvények hogyan zajlanának?
− A megszokott módon, keresztény szellemiségben.
− A tanárok mennyire lesznek leterhelve, vagy könnyebb lesz a
munkájuk?
− A tanárok munkaköri leírása nem fog változni, csak egy jobban
felszerelt, korszerűbb iskolában végezhetik munkájukat.
− Sok kirándulást pályázati pénzből fedeznek, van rá mód, hogy ezek
megmaradjanak?
− Természetesen igen, a Tarcali Római Katolikus Egyházközség
eddig is és ezután is kihasznál minden pályázati lehetőséget, ezzel
is kiegészítve az iskola pályázati lehetőségeit.
− Régi tanárokat, akiket elbocsátottak visszavesznek−e? Fontos
lenne, hogy az iskolában tarcali és ne más településről bejárt
tanárok tanítsanak?
− Az iskolában az egyházi fenntartásba való átvételt követően is,
azok fognak dolgozni, akik a kiírt álláspályázatokra jelentkeznek és
azt elnyerik.
− Pszichológus foglalkozna−e a gyerekekkel?
− Szükség esetén természetesen igen.
− Szülőkkel hogyan képzelik a kapcsolatépítést?
− Az iskolában eddig kialakított szokások szerint.
− Mennyire viselné meg a gyerekeket az egyházi iskolára való átál−
lás?
− Az eddigi tapasztalatok szerint, az egyházi fenntartásra való átál−
lás a gyermekekre pozitív hatással van, hiszen a gyermekek az új
dolgokat, a jó dolgokat mindig örömmel, nyitottan veszik.
− Az önkormányzattal, hogyan tudnának együtt dolgozni?
− A római katolikus egyházközség az elmúlt években jó kapcsola−
tot, szoros együttműködést alakított ki az önkormányzattal. Ezt a jó
kapcsolatot erősítheti az iskola egyházi fenntartásba való vétele.
− Mik a jövőbeli terveik?
Mindaddig, amíg az egyházi fenntartásba való átvétel nem történik
meg, addig nincs értelme jövőbeni tervekről beszélni.

Ternyák Csaba érsek úr február első felében Tarcalon
személyes tájékoztatást nyújt a felmerülő kérdésekkel
kapcsolatosan.
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Magánfőzés szabályai 2016−tól
Tisztelt Érintettek!
Tájékoztatjuk, hogy módosultak a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
magánfőzésre vonatkozó rendelkezései.
A módosítások következtében bevezetésre került a Párlat
Adójegy, amely a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott,
papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény,
ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó
megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter pár−
lat eredetét igazolja. A párlat adójegyeket a Nemzeti Adó− és
Vámhivatal megyei, illetve fővárosi adó− és vámigazgatósá−
gai (továbbiakban: Igazgatóságok) fogják a kérelmezők
részére kibocsájtani.
Párlat adójegy igénylése, kiadása:
Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a
desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől
számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatóság részére. A magánfőzőnek
a 2016. évi első igényléskor legalább 3.500,− forintot kell
megfizetnie (tárgyévben első alkalommal legalább 5 db adó−
jegyet kell igényelni).
A Jöt. 67/A. § (5d) bekezdése alapján az adójegy kiadásáról
a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti
önkormányzatot tájékoztatni kell az Igazgatóságoknak.
Párlat adójegy kiadása abban az esetben valósulhat meg a
magánfőzők részére, ha a desztillálóberendezéssel kapcso−
latos információ az Igazgatóságok elektronikus nyilván−
tartásában megtalálható, vagy az önkormányzati adóhatóság−
gal történt egyeztetés során az Igazgatóságok megállapítják,
hogy a bejelentést a magánfőző megtette, és a jövedéki adót
megfizette. Az adott évben legfeljebb 86 db párlat adójegy
igényelhető. Amennyiben a tárgyévben korábban az igénylő
részére kiadott párlat adójegyek mennyisége a feldolgozás
alatt álló párlat adójegy megrendelőben szereplő

mennyiséggel együtt meghaladja a 86 darabot, akkor − a pár−
lat adójegy megrendelőben foglaltaknak részben helyt adva −
a tárgyévben még kiadható párlat adójegyet ki kell adni az
Igazgatóságoknak a magánfőzők részére. Amennyiben a
tárgyévben a magánfőző korábban már átvett 86 db párlat
adójegyet és ennek ellenére újabb párlat adójegy megrendelőt
nyújt be, a párlat adójegy megrendelést el kell utasítania az
Igazgatóságoknak.
A Jöt. módosításával egy új elektronikus nyomtatvány kerül
bevezetésre "NAV_J27 − Magánfőzők párlat adójegy
megrendelése" néven (továbbiakban: párlat adójegy megren−
delő), amely elektronikusan és papír alapon egyaránt
benyújtható (írásban személyesen, postai úton, telefaxon,
vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül) a lakóhely
szerint illetékes Igazgatóságok részére.
A párlat adójegy megrendelő beszerezhető az Igazgatóságok−
nál papír alapon, továbbá − 2016. január 1−től −
letölthető a NAV internetes honlapjáról elektronikus,
illetve
pdf formátumban
(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtat−
vanyok).
Az Egységes Képviseleti Nyilvántartás 2016. január 1−jei be−
vezetését követően a magánszemélyek − ügyfélkapus jogo−
sultságuk birtokában − előzetes vámhatósági regisztráció nél−
kül is be tudják nyújtani beadványaikat.
2016. előtt magánfőzésben előállított párlat utáni adózási
szabályok:
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőzőknek
a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után
2016. január 15−ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallás−
sal együtt az éves átalányadót (1.000,− forint) megfizetni a
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Az
illetékes önkormányzat a magánfőző adóbevallásáról értesíti
a vámhatóságot.
Tarcal község Önkormányzata

Hírek a Bölcsődéből
Szülői összefogás a bölcsődés
gyermekekért
A bölcsődében mi is, mint az ovisok,
várakozással készültünk a decemberi
ünnepekre: Mikulás, Karácsony. Elké−
szítettük adventi koszorúnkat, a gyer−
tyákat szorgalmasan gyújtogattuk rajta,
miközben Mikulásos és karácsonyi da−
lokat énekelgettünk. December 4−én lá−
togatott el hozzánk a Mikulás, akit a
gyermekek szüleikkel együtt vártak, a
bölcsődei nyílt nap keretében.
Míg mi a gyermekekkel igazi családias
légkörben hangolódtunk rá a közelgő
ünnepekre, a szülők is lázasan szervez−
kedtek, készülődtek, élen a Szülői Fó−
rum tagokkal, akik nagyon lelkes, a
gyermekeikért, a gyermekközösségért
tenni akaró anyukák. Elhatározták,
hogy ajándéktárgyakat készítenek saját

kezűleg, különböző, egyszerű alap−
anyagokból, amiket aztán adventi vásár
keretében árulni fognak. A befolyó ösz−
szegből a bölcsődénknek vásárolnak já−
tékokat, ezáltal is színesebbé, élmény−
dúsabbá téve gyermekeik bölcsődei hét−
köznapjait. Időt, fáradtságot nem kí−
mélve valósították meg ötleteiket. Saját
otthonaikban, és a bölcsődei csoportban
összegyűlve tevékenykedtek. Különbö−
ző helyszíneken árusították az ajándék−
tárgyakat, többek között a tarcali piacté−
ren. Becsületkassza alapon működött az
árusítás, nem voltak szabott árak. Min−
den vásárlóra rá volt bízva mennyit is
fizet az általa kiválasztott ajándéktárgy−
ért. Ez az adventi vásár nagyon sikere−
sen zárult, nagyon sokan és örömmel já−
rultak vásárlás után az anyukák becsület
kasszájához.

A közös óvoda− bölcsőde fenyőünnepé−
re december 16−án került sor, az aulá−
ban elhelyezett, színesen feldíszített ka−
rácsonyfa alá az intézményi Jézuska ho−
zott ajándékot. A szülők Jézuskája a kö−
vetkező napon érkezett meg hozzánk, a
csoportba. Egy valódi bölcsődés kor−
osztálynak megfelelő, „− Nem szúrós,
semmi gond, ha felborul!” − szivaccsal
kitömött, textillel bevont, stabilan álló
karácsonyfával örvendeztettek meg a
szülők.
Az első meglepetésen túljutva hozzá−
fogtunk a gyermekekkel közösen feldí−
szíteni a fenyőfát. A rá való díszek kéz−
zel varrva, filcből készültek, melyek té−
pőzáras megoldással, nagy oda−figye−
léssel és lelkesedéssel kerültek
(Folytatás a 7. oldalon)

Tarcali Hírek

5

Adventi és karácsonyi körkép
Ünnepváró
Karácsonyra készülődve kicsik és nagyok elfogadták
meghívásunkat a Borfaluban szervezett Ünnepváró
játszóházba. Készültek itt karácsonyfa díszek, színes
gipsz szobrocskák, ajándék kísérők és mézes süte−
mény is. Szinte minden gyerkőc készített néhány
szépen díszített finomságot. Örömmel csomagolták
és vitték haza a többi ajándékkal együtt.

Fotónkon: Zsani és Szandi a saját készítésű mé−
zes sütivel

Karácsony a református templomban
Kovács−Halmágyi Aletta nagytiszteletű asszony a
hittanos gyermekekkel karácsonyi versekkel, dalok−
kal kedveskedett a karácsonyi istentiszteleten megje−
lenteknek. Szívhez szóló szép verseket, énekeket
hallhattunk. Kicsik s nagyok nagyon igyekeztek,
hogy kellemes pillanatokat szerezzenek szüleiknek
és a híveknek. Végül a szereplő gyermekek ajándé−
kot is kaptak, melyet örömmel vettek át Aletta asz−
szonytól. Képünkön: Karácsony a református temp−
lomban

Betlehemes játék
Karácsony első napján az ünnepi mise keretén
belül betlehemes játékot mutattak be fiataljaink a
katolikus templomban. Baracskainé Sveda
Erzsébet tanítónő − hitoktató készítette fel a hittan−
ra járó gyermekeket. A gyönyörű ünnepi köntösbe
öltöztetett templomban valamennyien örömmel
hallgattuk a gyermekeket, majd Zoltán atya
prédikációját.
Fotó: Betlehemes játék a katolikus templomban
Az 5−6. oldalt összeállította: D. A.

Mindenki karácsonya
Sok gyermek és felnőtt ünnepelt közösen Tarcalon a
Mindenki Karácsonya programon, mely a 2015−ös év utol−
só nagy rendezvénye volt. Óvodásaink és iskolásaink
énekeltek, verseltek mindannyiunk örömére. Gál Péter
Zoltán Dzsida Jenő versét osztotta meg a megjelentekkel.
Majd Szabó Fanni és barátnője kellemes dallamokkal
ajándékozta meg a közönséget. A süteménysütő verseny és
a rajzverseny díjazottjai is átvehették megérdemelt jutal−
mukat. Végül Gerom és a Milord együttes szórakoztatta a
közönséget. A Borfalu és a napközi konyha dolgozói
finom mézessel, forralt borral és forró teával kínálták a
vendégeket. A fázós estén szívünk átmelegedett a sok szép
élménytől. Képünkön: a Gerome és a Milord együttes
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Adventi gyertyagyújtások
Az adventi gyertyagyújtások alkalmain, a szervezők nagy−nagy
örömére, nagyon sok tarcali lakos gyűlt össze a hatalmas koszorú
köré a piacterünkön. Hétről hétre más és más közösség adott kis
műsort a gyertya meggyújtását megelőzően. Ezt követően egyházi
vezetőink, a negyedik hétvégén pedig Butta László polgármester
úr lobbantotta lángra a szép koszorún elhelyezett hatalmas gyer−
tyákat.
Az első műsoradó a Kikelet Óvoda Méhecske csoportja volt,
akiket Hajduné Volf Krisztina, Kovács Tiborné Marika óvónők és
Nyakó Józsefné Katika dajkanéni készítettek fel. Az első gyer−
tyát ünnepi gondolatait követően Kovács Attila nagytiszteletű úr
gyújtotta meg.
Advent második vasárnapján a Klapka György Általános Iskola
2. osztályos tanuló verseltek és furulyáztak Antóni Zoltánné
tanítónő felkészítésével. A második gyertya üzenetét Szűcs Zoltán
plébános úr mondta el, majd lángra is lobbantotta.
A harmadik gyertyagyújtáskor tehetséges tarcali fiatalok Titkó
Eszter és Szilvási Katalin mondtak verset, majd Polyák Péter
parókus úr beszédét követően meggyújtotta a gyertyát.
A negyedik gyertyagyújtáskor ökumenikus szertartás keretén
belül mindhárom tarcali felekezet vezetője mondott beszédet.
Butta László polgármester ünnepi beszédét követően lobbantotta
lángra a negyedik gyertyát.
Minden vasárnap − Horváth Cintia, Kincses Dorina, Szálka Cintia,
Szilvási Gergő általános iskolai tanulók− az adventi koszorú egy −
egy gyertyájához tartozó verset mondtak el. Minden adventi
vasárnapon meg is vendégeltük a megjelenteket. A Borfalu dolgo−
zói forró teát, forralt bor készítettek és kínáltak fel a felajánlott
finom sütemények mellé. Finomságokat Ilosvainé Nógrádi
Piroska, Ádám Laura, Szívós Nándorné, Tóthné Gábor Erzsébet,
Mogyorósi Jánosné, Kissné Fási Nóra, Molnár Istvánné, Perge
Géza, Szilágyi Péter és Tóth Tamás ajánlották fel. A mézes sütiket
az általános iskola szülői munkaközössége tagjai, a konyha dolgo−
zói, a Borfalu és az önkormányzat néhány dolgozója készítették.
Rövid italokat is hoztak az erősebb nem tagjai − Kretovics István,
Szabó Gyula és Kiss György−mely sokaknak jól is esett a hideg
estéken. berzi józes vállalkozónak köszönhetően kis barikák hívo−
gatták a látogatókat a szabadtéri betlehemünkhöz. Nagyon szépen
köszönjük a sok−sok munkát, felajánlást, mellyel hozzájárultak
Tarcal szép ünnepnapjaihoz.

TARCAL LEGJOBB KARÁCSONYI SÜTIRECEPTJE
Vajda kocka /Aszalt szilvás somlói kocka/
Diós piskóta: 6 db tojás, 30 dkg porcukor, 6 ek víz, 24 dkg liszt,
24 dkg darált dió, 1cs sütőpor. Kakaós piskóta: 4 db tojás, 20 dkg
porcukor, 4 ek víz, 16 dkg liszt, 3 ek kakaó, 0,5 cs sütőpor.
Krém: 1,5 l főzőtejszín, 5 cs tejszín ízű pudingpor, 35 dkg ráma,
30 dkg porcukor, 20 dkg aszalt szilva, 25 ml szilvapálinka, 0,5 dl
tej, 25 dkg mascarpone, 1 marék pörkölt dió, 1 marék mazsola,
pici habtejszín, étcsokoládé.
Megsütjük a piskótákat a szokásos módon. Az aszalt szilvából fél−
reteszünk 4 szemet díszítésnek, a többit apróra vágjuk és pálinkás
tejbe áztatjuk egy órára. Maradék tejjel megmossuk és lecsorgat−
juk, a pálinkás tejet félre tesszük.
Krém: Megfőzzük a pudingot a főzőtejszínnel és cukorral. A még
langyos krémbe bele keverjük a Ramát. Amikor kihűlt, hozzáke−
verjük a mascarponét is. A krémet három részre osztjuk. Az egyik−
be bele keverjük a rumos aszalt szilvát. A másikba az aprított diót
és a mazsolát. A harmadik krém natúr marad, ez kerül a tetejére.

A diós piskótát kettévágjuk, egy részét meglocsoljuk a rumos
tejjel és megkenjük az aszalt szilvás krémmel. Ráhelyezzük a
kakaós piskótát, megkenjük diós mazsolás krémmel. Rátesz−
szük a másik diós lapot, erre kerül a natúr krém, amire csokit
reszelünk. Tejszínnel és aszalt szilvával díszítjük.
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Hírek a Bölcsődéből
(Folytatás a 4. oldalról)
fel a fára. Rövid idő elteltével teljes díszeiben pompázott
a bölcsődei karácsonyfánk, a gyermekek nagy örömére.
Csillogó szemekkel csodálták munkájuk eredményét. Pár
perc múlva a szülőknek köszönhetően alákerültek az
általuk vásárolt ajándékok is. Tüske építőjáték, műanyag
építőjáték, valamint minden bölcsődébe járó gyermek
kapott ajándékba egy szép, nagyon színes és rendkívül
figyelemfelkeltő képeskönyvet, sok−sok állat fotóival
tele. A könyv címe: Állatok Atlasza. Miután az ajándék−
csomagok kibontása befejeződött, kezdődhetett az
önfeledt játék. A bölcsi zsongott a játék hevében.
A gyermekek is készítettek szerény ajándékot szüleiknek
a segítségünkkel, ezeket a kis ajándékokat a délután
folyamán adták át. Így zajlott a mi bölcsis karácsonyunk. hozzáállást, a szervezést, a lebonyolítást és a megvalósítást, a
Ezúton szeretném megköszönni az anyukák, apukák, magunk és az intézményünk nevében is.
nagyszülők munkáját, önzetlen segítőkészségét, tenni
Böszörményi Edit
akarását, ezért a kis bölcsődei közösségért! Köszönjük a
Kisgyermek− nevelő, szakmai vezető

Bepillantás a Vöröskereszt munkájába 2015. december hó
2015. december első hete
A Magyar Vöröskereszt használt ruhákat adományozott
Tarcalnak. A tarcali véradók és támogatóik is csatlakoztak
ehhez, saját felajánlásaikkal, amit nagyon köszönünk.
Kiosztottunk 68 fő részére adományaikat. Azok részére adtuk
ki, akik erre kérelmet nyújtottak be. 1 fő kb. 5−8 kg mennyi−
ségű ruhában részesült.
2015. december 11.
Adventi teadélutánt rendeztünk meghívott vendégeink részé−
re. Húsz családot hívtunk meg ez alkalomra. Tizennégy csa−
lád elfogadta a meghívásunkat. Külön meghívott vendégeink
is voltak: Butta László polgármester úr és kedves felesége;
Szász Béláné Margó és Macsiné Fincziczki Angéla. A teadél−
után előkészületéhez önkéntes segítők is hozzájárultak, így;
Kovácsné Nógrádi Eszter, Nógrádi Dorina, Czipelle Tiborné,
Titkóné Takács Mónika, Gergely Tamás, valamint jómagam,
mint önkéntes szervező. Köszönjük a segítséget nekik abban
is, hogy segítették további támogatók keresését, illetve hogy
ők is felajánlottak tárgyi támogatásokat.
"A rendezvény csak úgy jöhetett létre, hogy összefogtunk és
így segítettük egymást."
A vendégeket ünnepi asztallal vártuk, házilag készített süte−
ményekkel, karácsonyi teával és üdítővel. A résztvevőknek
kis műsorral kedveskedtünk, fellépőink voltak: Harlequin
Tánc−Sport egyesület diákjai, Jávorszki Lilla és Soltész Fru−
zsina verset mondtak, Takács Józsefné Marika néni karácso−
nyi verseivel színesítette a teadélutánt, az én részemről pedig
egy népmese hangzott el a szeretetről. Nagyon jó hangulat−
ban telt el a délután, sokat mosolyogtunk, nevetgéltünk és jól
éreztük magunkat. A vendégek és az önkéntesek szinte egy
nagy családot alkottak.
Közben tomboláztunk, amit a felajánlásokból állítottunk ösz−
sze; szinte minden vendégünk több nyereménnyel tért haza.
De ezzel nem ért véget a délután, mert aki betegsége miatt
nem tudott részt venni, azok részére személyesen vittük el az
ajándékokat.

2015. december 15.
A Kikelet Óvoda és Bölcsőde, valamint a Klapka György Ál−
talános Iskola részére ajándékcsomaggal kedveskedtünk,
amit a két intézmény karácsonyfája alá helyeztünk. A csomag
tartalma DVD, és komolyzenei CD volt.
2015. december 16.
A Szerencsi Területi Szervezet összesen 150 db csomagot
osztott szét körzetében.
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 20 tartós élelmi−
szercsomaggal támogatta tarcali szervezetét. Tarcal Község
Önkormányzata és a Vöröskereszt Tarcali Szervezete közö−
sen döntötte el, hogy ki részesüljön ezekből a csomagokból.
Köszönjük nekik, hogy mi is részesültünk ebből a támogatás−
ból.
Végül a Magyar Vöröskereszt vezetői, munkatársai, önkénte−
sei nevében szeretnénk:
"Sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kívánni!"
Kiss Renáta
területi munkatárs, Szerencs
Ilosvainé Nógrádi Piroska
önkéntes szervező, Tarcal
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"Engem ne emeljen a magasba senki, /Ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, /De érteni akar, /Hogy közel
legyen a szívdobogásunk."
(Birtalan Ferenc: Míg megnövök)

Tóth Gyuláné − intézményvezető
(Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
Konyha és Étkezde)
− Tisztelt Intézményvezető Asszony! Beszélgetésünk fenti mottója hűen
reprezentálja az óvodai és iskolai pedagógusi tevékenység, valamint a
családi háttér közötti szoros és elválaszthatatlan kapcsolatot.
Intézményük Pedagógiai Programjának nevelésfilozófiája kiemelt jelen−
tőséget tulajdonít a gyermeki szabadság, az önkéntesség, és az érzelmi
biztonság tiszteletben tartásának, emellett nevelő−oktató munkájukban a
hangsúlyt a gyermekek egyéni képességei alapján az önmagához képest
való fejlődésére helyezik. Ez azt jelenti, hogy mindenki személyre szabott
"bánásmódban" részesül személyre szabott követelményrendszer szerint?
Nem túl megterhelő ilyen mértékben differenciálni?
− A pedagógus szempontjából valóban nem könnyű, de a gyermekek
fejlődését nézve eredményes. Az utóbbi 15 évben ebbe
az irányba mozdult el a nevelés−oktatás. Természetesen
ennek feltétele, hogy nagyon jól kell ismerni minden
egyes gyermeket. A megismerés módszere, az úgy−
nevezett Difer szűrés, melyet 4 éves korban alka−
lmazunk először, minden pedagógus a saját cso−
portjában. A szűrés a testi, értelmi és szociális fejlettség
mérésére terjed ki. Ennek eredményére építjük az egyéni
fejlesztési terveket, amit minden évben kontroll követ.
Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk.
Ebben az életkorban a legfontosabb a megerősítés, a di−
cséret, az elfogadás, a szeretet, a játék. Teljesen más
módszerekkel dolgozunk, mint az iskola. Itt minden nap
el kell varázsolni a gyermeket, érdekes és játékos felada−
tokkal, mesékkel, alkotási lehetőségekkel, hogy önként
vegyen részt a tevékenységekben, előcsalogatni belőlük
mindazt, ami bennük van. Felelősségteljes, nemes és
szép feladat, a három−négy óvodai év alatt eljuttatni őket
az iskolai életre való alkalmasságig.
− Az Európai uniós előírásoknak minden szempontból megfelelő óvoda
2011−ben kibővített és felújított épületében a 2015/16−os nevelési évben
egy bölcsődei és négy óvodai csoportban összesen 88 gyermekkel
foglalkoznak. A csoportszerkezetek kialakítása milyen főbb szempontok
alapján történik, és év közben a gyakorlati tapasztalatok alapján van−e
szükség esetleges módosításokra?
− Valóban, Európai uniós pályázatokkal, önkormányzati támogatással, sok
különböző területen dolgozó ember együttmunkálkodásával, európai szin−
tű óvodát teremtettünk a tarcali gyermekek számára. Sajnos az utóbbi
időben folyamatosan csökkent községünkben a születések száma,
elköltözések is voltak, így az óvodai csoportok átlaglétszáma is csökkent.
(19−20 fő/csoport) A következő 1−2 évben, a demográfiai mutatókat ele−
mezve, emelkedés várható. Pedagógiai programunk azonos, és vegyes
életkorú csoportszerkezettel is megvalósítható. Ezt mindig a nevelési év
indításakor, a jelentkezők korát és számát figyelembe véve döntjük el. Év
közben csak indokolt esetben változtatunk, mert a kicsiknél erős a szemé−
lyekhez való kötődés. 2007 szeptemberétől 1 bölcsődei csoportot is
működtetünk, 12 gyermekkel és 2 kisgyermeknevelővel. Mivel
községünk 20−30−50 km−es körzetében nincs bölcsőde, ezért az intézmény
nemcsak a helyi, hanem a környéken élő, (Tokaj, Erdőbénye,
Bodrogkeresztúr, Rakamaz) munkába állni kívánkozó családok körében is
népszerű, évek óta túljelentkezés van. Ezért gondolkodunk azon, hogy
még egy bölcsődei csoport létrehozásával alkalmasak lennénk több, 20
hetestől 3 éves korú gyermek fogadására, ezzel is támogatva az anyák
munkába állását.
− A tehetséggondozás, a hagyományőrzés, a testtartáshoz és a
mozgáskultúrához kapcsolódó ritmusérzék fejlesztése, az érzelmi, erköl−
csi és közösségi nevelés érdekében intézményük széleskörű szolgáltatás
programok igénybevételét is lehetővé teszi. Milyen feltételek mellett lehet
ezekbe a programokba bekapcsolódni, milyen létszámmal működnek a
különböző foglalkozások és szembesültek−e megoldhatatlannak tűnő
igényekkel?

A felzárkóztatáson túl a tehetséggondozást is fontosnak tartjuk.
Szolgáltatásaink is e két területre irányulnak. A "Mozgásterápia a tanulási
nehézségek megelőzésére" foglalkozásokra a kollégák javasolják a
gyerekeket, azokat, akiknek szükségük van rá. Jelenleg 15 gyermek vesz
részt a foglalkozásokon. A tehetséggondozó programra, mint a Kreatív
műhely, szintén a kollégák javasolják a kiemelkedően ügyes kezű gyer−
mekeket. A délutáni külön foglalkozás 15 gyermek fejlődését segíti. A hit−
tan, a néptánc, az idegen nyelvtanulás iránti igényt minden évben felmér−
jük a szülők körében és a jelentkezések függvényében kerülnek meg−
szervezésre. Hittanra összesen 22 gyermek, néptáncra 25 gyermek jár, két
csoportban. Idegen nyelvoktatásra az idén nem volt igény. Három kisfiú a
Bozsik program keretében focizik, melyet Lovas Ferenc testnevelő tanár
szervez és irányít. Eddig olyan igénnyel nem találkoztunk, amit ne
tudtunk volna megoldani.
− Ez év január 11−én második alkalommal került megrendezésre az óvoda−
és iskolapedagógusok, ill. az érdeklődő szülők részvételével az a koraesti
kötetlen beszélgetés, mely a 2016/17−es iskolai tanév zökkenőmentes
előkészítésének kezdeti mérföldköve. A jelenlegi 39 fő tanköteles korú
gyermekük közül az iskolaérettségi vizsgálatokat követően várhatóan
hányan kezdhetik meg ősszel az első osztályt? Nem tart−e attól, hogy az
óvodában alakult baráti társaságok tagjai bármilyen ok
miatt is az iskolába kerülve elszakadhatnak egymástól?
− Az iskolának várhatóan egy osztály indítására lesz
lehetősége, a pontos létszám az iskolaérettségi vizsgála−
tok után derül ki. A gyermekek iskolaérettségéről na−
gyon körültekintően, átgondoltan kell döntést hoznunk,
a gyermekek érdekeit maximálisan figyelembe véve,
hogy elkerüljük az iskolai kudarcokat. A rossz döntés a
gyermek egész életére kihat. A második kérdésre válas−
zolva, nagyon fontosnak tartom, hogy az óvodában
kialakult baráti kapcsolatok az iskolában is folytatód−
janak, kiteljesedjenek. Bízom benne, hogy sikerült
megállítani azt a néhány éve elindult folyamatot, hogy a
szülők más település iskolájába íratják be a gyer−
mekeiket. Úgy gondolom, hogy egyre kevesebb szülő
fejében fordul meg ez a gondolat, de bízom benne, hogy
mire eljön a döntés ideje, mégiscsak úgy fogják érezni,
hogy ide tartoznak, itt adnak esélyt gyermeküknek, és a
pedagógusoknak, akiknek nagy része a szülőket is becsülettel nevelte.
Számtalan indok szól amellett, hogy ez így történjen. Ha kiszakítjuk a
gyermeket megszokott környezetéből, elveszíti gyökereit. Az új helyen
mindig idegen lesz, itthon pedig megszűnnek a baráti kapcsolatai, kötődé−
sei, hiszen az egész napját máshol tölti. Itt élünk, sok szállal kötődünk a
településhez, itt vesszük igénybe a támogatásokat, élvezzük községünk
szépségeit, páratlan adottságait. Mindenkinek látnia kell azokat az
erőfeszítéseket, amit községünk vezetése évek óta a sok háttérben dolgo−
zóval együtt azért tesz, hogy Tarcalon minden meglegyen ahhoz, hogy
környezetünk akár a városokkal is felvegye a versenyt. Személyes tapasz−
talatom szerint, néhány városban, sok területen, sokkal alacsonyabb szín−
vonal van. Az itt élő embereknek szükségük van az óvodára és az iskolára
is. Ennek érdekében kell összefognunk és nem más településeket
erősíteni. Itt minden adott a gyermekek kibontakoztatásához. A nevelés
nem könnyű feladat, problémák mindenütt vannak, ami elől nem
elmenekülni kell, mert őszinteséggel, bizalommal, kompromis−
szumkészséggel, türelemmel minden megoldható.
− A nevelő−oktató munkájuk alapjául szolgáló Pedagógiai Program
különösen nagy figyelmet fordít a családokkal történő kapcsolattartásra,
a szülőket nevelőpartnernek tekinti. Hogyan működik ez a gyakorlatban?
− Elképzelhetetlen úgy tartós eredményeket elérni a gyermekeknél, ha a
családtól a támogatást nem kapjuk meg. A következetes, szabályokon,
normákon alapuló, egymásra épülő, egymást kiegészítő nevelés a cél.
Alapjában véve úgy gondolom, hogy partnerek a szülők, tudunk
együttműködni, szép számban jönnek a rendezvényeinkre, kíváncsiak a
fejlesztések eredményeire. A szülői értekezleteket, szülői klubfoglalkozá−
sokat, munkadélutánokat szeretném, ha többen látogatnák, hiszen ott
tudjuk elmondani azokat a tanácsokat, módszereket, amelyek otthoni
alkalmazásával elősegíthetik a gyermekek fejlődését. Hangsúlyozom,
hogy a gyermek életében az elsődleges a család, onnan kapja a mintát.
Erdélyi István
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Jeles napok − ünnepek
1849. január 22.
Tarcal−bodrogkeresztúri csata
Nagy örömömre, s gondolom, ezzel nem vagyok egyedül,
megújult, megszépült a Terézia kápolna és környezete. Igaz
az eredeti sziklagyepet is megborították jó féle, fekete,
humuszban gazdag termő földdel megbabrálva ezzel az
őshonos leánykökörcsin élőhelyét, nagy valószínűséggel
kipusztítva azokak, de valamiért valamit. XXI. Századi vilá−
gunkban az ilyen esetekre nagy előszeretettel használnak egy
kifejezést. „Járulékos veszteség.”
Miután így megszépült a kápolna már csak egyet szeretnék
megélni a még hátralévő időmben, még pedig azt hogy méltó
emlékhelyet alakítsanak ki az 1849. január 22−i csata
tiszteletére. Amióta Tarcalon élek egyetlen év sem telt el úgy,
hogy ne siklott volna el a lakosság Tarcal e jeles napja felett.
Talán a március 15−i rendezvényeken megemlítik, de ott is
Bodrogkeresztúrra helyezik a hangsúlyt. Találkoztam olyan
dokumentummal is, ahol a szabadságharc vesztes csatájaként
jegyzik ezt az ütközetet. Ezért is lenne jó egy emlékmű, mely
helyére tenné ezt a napot.
Addig is, hogy őrizzük, a hősök emlékét az alábbiakban
idézem Dér Dezső Hajagos József és Hermann Róbert erede−
ti iratokból összeállított AZ 1848−49−ES I. MAGYAR
HADTEST IRATAI II. (A januári újjászervezés és az első
sikerek) című 2004−ben, Egerben kiadott könyvükből a ránk
vonatkozó részt.
„Január 21−én este Klapka a további teendőkről haditanács−
kozást tartott Tokajban. Ezen úgy határoztak, hogy Schlik
támadását előnyös védőállásban visszaverik, majd ellentá−
madásba mennek át. A haditerv értelmében a Gedeon−
dandárnak Bodrogkeresztúr és Tokaj között kellett állást
foglalnia, hogy adott esetben támogatni tudja Bulharyn ezre−
des, illetve Sulcz őrnagy csapatait.
Schlik január 22−én a nagy köd ellenére előrenyomult
Tállyán és Mádon át Tarcal felé. A falu előtt két harcvonal−
ban állt fel: az elsőt a Fiedler−, a másodikat pedig a Pergen−
dandár alkotta. Ezzel párhuzamosan Schlik a magyar jobb−
szárny ellen is támadást tervezett. Herzmanovski őrnagyot
arra utasította, hogy Olaszliszkán áthaladva foglalja el
Bodrogkeresztúrt. A magyar cirkálóknak köszönhetően a
parancs nem jutott el a címzettig, ennek ellenére
Herzmanovski megkezdte előrenyomulását. Az Olaszliszka
felé kiindult Sulcz−dandár ezt tapasztalva Bodrogkeresztúr és
Kisfalud között foglalt állást. Sulcz, noha az ellenség lét−
számáról nem rendelkezett pontos információkkal, az ütközet
elfogadása mellett döntött, mivel Bodrogkeresztúrt a kapott
parancs szerint mindenképpen meg kellett tartania. A köl−
csönösen kialakuló tűzpárbajnak 14 óra körül az osztrákok
vetettek véget és visszahúzódtak Olaszliszka felé. Sulcz ezt
követően megszállta Szegilongot, előőrseit pedig Olaszliszka
felé állította fel. Az esti órákban Klapkától azt a parancsot
kapta, hogy vonuljon vissza Bodrogkeresztúrra, előőrseit
pedig Kisfaludon állítsa fel. Estére bevonult
Bodrogkeresztúrra Gedeon őrnagy is dandárjával, s
rangidősként átvette a parancsnokságot.

Eközben a főerők Tarcalnál csaptak össze. A sűrű köd olyan−
nyira megnehezítette a látást, hogy „8−10 lépésnyire egyes
embernek csak a körvonalai látszottak, de 15 lépésre az
embert se láthattad". Ilyen körülmények között a két fél
tüzérsége nem játszhatott komolyabb szerepet. A déli órákban
a tarcali úton feltűnő császári hadoszlopra tüzet nyitó 3
fontos fél üteg próbálkozása, miként az ellenséges lövegek
választüze is, sikertelenségre volt kárhoztatva. Azonban a jól
védett magyar állásokból leadott heves puskatűz az
osztrákokat megállásra kényszerítette. Ennek ellensú−
lyozására Schlik az országúttól jobbra elhelyezkedő magyar
gyalogság ellen egy lovasszázadot vezényelt, amelynek
támadását a 34. honvédzászlóalj elő őrséget képező két
százada, valamint az beérkező másik 4 század és a Lehel−
huszárok egy százada vert vissza, felbomlasztva az ellenséges
alakulatot. Ezzel egy időben a 12. (Vilmos−) gyalogezred III.
zászlóalja Fiedler tábornok személyes vezényletével az állás
kulcspontja, a Kápolna−hegy ellen vonult, amelyet a
Tchorznicki alezredes vezette csapatok (a lengyel légió 3 és a
34. gyalogezred 1 százada) tartottak megszállva. Az áthatol−
hatatlan köd miatt mind a két fél csak pár lépés távolságról
vette észre a másikat, így mind Fiedler, mind pedig
Tchorznicki − feltételezve, hogy a másik meg akarja adni
magát − lábhoz tétette a fegyvert. A kölcsönös meglepődés
mindössze pár másodpercig tartott. Nem tudni, hogy a harcot
melyik fél kezdte újra − valószínűleg a lengyel légionisták lőt−
tek először −, de tény, hogy ezután a Kápolna−hegyen is a
magyarok kerekedtek felül. Az erősítésül érkezett, Bánó
százados vezette abaúji önkéntes nemzetőrökkel Tchorznicki
csapatai visszaverték az osztrákok két újabb rohamát, majd a
tüzérségtől is támogatva végleg visszavetették az ellenséget.
A minden oldalról folyamatosan hullámzó harcnak a császári
csapatok visszavonulása vetett véget. Schlik ugyanis a leszállt
köd miatt erősebbnek vélte a magyar haderőt, mint amilyen
az a valóságban volt. A Mádra visszavonuló császári csapa−
tokat a magyarok nem üldözték. Visszavonulásukat az ütközet
végén beérkező Dessewffy alezredes lovassága és tüzérsége
sem tudta megzavarni.”
Eddig az idézet. Remélem sikerült a tisztelt olvasó ismereteit
gyarapítanom és nem vesztegette hiába valóan idejét a cikk
elolvasásával. No, és persze kívánok ez alkalomból is minden
kedves tarcali lakosnak a 2016. évre Boldog Újesztendőt!
Guth Ferenc
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Tisztelt Szülők!

Szülői kérésre február 1−től NÉPTÁNC foglalkozás indul az
alsó tagozatos gyermekeknek, heti 1 órában. A néptánc
foglalkozást a Sárospataki Táncművészeti Iskola néptánc−
tanára tartja. A csoporttal kapcsolatos szervezési feladatokat
Lovasné Tóth Judit tanárnő intézi. A fellépésekhez a ruhát a
Tánciskola biztosítja.
Szeptembertől−májusig, szakkör keretében tudjuk megoldani
a foglalkozásokat!
A szülői hozzájárulás: 500,− Ft/hónap
Érdeklődni: Lovasné Tóth Judit
06−20/995−13−11 telefonszámon lehet

FOGORVOS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön
2016. január 1−től a fogorvosi feladatokat
Dr. Brugoviczky Zsolt és Dr. Szabolcsi Dávid fogorvosok
látják el.
A rendelési idő: hétfő: 15:00−21:00 h.
szerda: 8:00−14:00 h.
csütörtök: 8:00−14:00 h. (+iskolafogászat)
péntek: 14:00−20:00 h.
Tarcal község Önkormányzata

MEGHÍVÓ
A Mallár Imre Szőlész−, Borász és Környezetvédő Szakkör
hagyományait továbbvinni kívánó és napjaink aktuális, a
„hétköznapi szőlőtermelő” számára fontos kérdéseit megvi−
tatni szándékozó szervezői csoportunk tisztelettel meghív
minden érdeklődőt a február 1−én 17.00−órakor kezdődő
alakuló összejövetelünkre a 6 puttonyos Borfaluba.
Napirendi pontok: 1. Bemutatkozás
2. Éves eseményterv kialakítása
3. Aktualitások
Akadályoztatás esetén együttműködési szándékát kérem
jelezze a 06−30−3380−450−es telefonszámon.
a szervezők

Szerencs Rk KMB fogadóóra
Kertész Ferenc r. zls. és
Fürjész Gyula r. ftőrm.
Minden hónap második hetének
szerdáján 10−11 óráig.
e−mail: szerencsrk@borsod.police.hu
Telefon: 06−70/903−6213
Cím: Tarcal, Fő u. 74.

SPORT
Teremtornákkal készül a Tarcal FC
A tavaszi idényre megkezdte a felkészülést a Tarcal FC.
Szerencsen a sportcsarnokban gyűjtik az erőt. Eddig
három teremtornán is indultak: Sátoraljaújhelyen a
Farsang Kupán, Szerencsen a Hegyalja Kupán és Tokajban
az I. Osváth Máté teremtornán. A keret változásairól és a
tavaszi tervekről februári számunkban adunk tájékoztatást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tarcal Község Önkormányzata − 6 Puttonyos Borfalu
fotópályázatot hirdet
"NÉGY ÉVSZAK A SÉTÁNYON" címmel.
A kiírás célja, hogy a helyi értékeket egyedi módon
megörökítő fotók készüljenek, melyeket kiadványainkon
kívánunk felhasználni alkotójuk feltüntetésével.
Pályázati feltételek:
− Amatőr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak műveikkel
10 éves kortól.
− Alkotónként maximum 4 pályamű nevezhető, ami lehet
− sorozat: 1 sorozat max. 4 fotóból állhat, ami 1 pályaműnek
számít és/vagy
− egyedi fotó is.
− A képeket nagy felbontásban várjuk, hosszabbik oldal: min.
2500 pixel.
− A fotókat CD−n vagy pendrive−on a következő címen lehet
leadni jeligével ellátva:
6 puttonyos Borfalu 3915 Tarcal, Rákóczi út 4.
− A jeligével ellátott zárt borítékban kérjük megadni a
következőket: a készítő neve, életkora, iskolája, vagy
foglalkozása, e−mail címe, postacíme, telefonszáma.
− A pályázat eredményét a legjobbnak ítélt képekből készült
kiállítással egybekötve hirdetjük ki 2017. márciusában.
− A pályázó a képek beküldésével elfogadja a kiírás
feltételeit, és nyilatkozik, hogy a képek saját felvételei és más
személy szerzői jogát nem sértik.
− Beadási−beérkezési határidő: 2017. január 31.
Az eredményhirdetés (kiállítás) időpontjáról az alkotókat le−
vélben értesítjük!
További információk:
− a részletes pályázati kiírásban olvasható www.tarcal.hu;
facebook; Tarcali kábel TV;
− telefon: 06−30/458−73−01

Üdvözlet
Mallár Imréné Rózsika néni minden kedves tarcali lakosnak
Boldog Új Évet Kíván.
Áldás és Békesség kísérje mindennapjaikat!

