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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018.
december 17-én rendes ülést tartott, melynek első napirendi
pontja Tarcal község Önkormányzatának 2018. évi költ-
ségvetésének módosítása volt.
A második napirendi pont keretében a képviselők megis-
merték és elfogadták a Képviselőtestület 2019. évi
munkatervét.
Az ülés harmadik napirendi pontja során a Képviselőtestület
meghallgatta és elfogadta a 2018. évben benyújtott pályáza-
tokról szóló tájékoztatót, majd a Testület felhívta
tisztségviselőit, hogy a tájékoztató rövidített változatát
jelentessék meg a Tarcali Hírek januári számában. 
A következő napirendi pont folyamán a képviselők megtár-
gyalták egy tarcali lakos településrendezési terv

módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ötödik napirendi pont keretében a Képviselőtestület dön-
tött az utolsó - Haladás utcai - önkormányzati bérlakás bérlő
részére történő értékesítéséről.
Ezt követően a képviselők meghallgatták a polgármester az
előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló tájékoz-
tatóját.
Az indítványok, javaslatok keretében a jegyző aktuális
teendőkről, feladatokról tájékoztatta a Képviselőtestületet.
Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű indítványok,
javaslatok hangoztak el.

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

Tájékoztató  Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkájáról

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes ha-
gyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tár-
gyi és szellemi értékeinket.
Ezt tettük mi is február 18-án pénteken. Együtt ünnepeltünk! A
programon himnuszainkat énekeltük el Tarcali Hagyományőrző
Népdalkör segítségével és a Klapka György Általános Iskola
diákjai verseit hallgathattuk. Nem utolsó sorban egy fantasztikus
ember jött ide hozzánk Zsíros-Simon Mária aki megmutatta
nekünk a magyar kultúra csodáit versekben. Saját verseit adta
elő amiken keresztül bepillanthattunk az Ő életébe. Együtt sír-
tunk és nevettünk vele! Csodálatos volt versekben hallani a ben-
nünk is megfogalmazódó gondolatokat. Szeretet, szerelem, ha-
zaszeretet. A rendezvényünk végén Butta László polgármester úr
virágcsokorral köszönte meg az előadónak a műsorát és
élményekben gazdagon térhettünk haza.
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek akik a rendezvény
lebonyolításában segédkeztek, akár rendezőként, akár
előadóként!

Györgyné Újvári Mária 
művelődésszervező

A Magyar Kultúra Napja Tarcalon

F e l h í v á s !
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ásott és fúrt kutak fenn-
maradása engedélyeztetésének határideje 2020. december 31-ire
módosult.

Tarcal Község Önkormányzata

„Olyan kevesen vagyunk, hogy a
műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg

magunknak.”
Kodály Zoltán
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Halálozás
2018. december
- Turós Miklósné 

(sz: Takács Margit, 1936.) 
volt Tarcal Szondi u. 39. sz. alatti lakos, elhunyt

november 3-án,

- stempely józsef (sz: 1946.) 
volt tarcali lakos, elhunyt december 16-án. 

- Tinics Mihályné (sz: Horváth Mária, 1950.)  
volt tarcali lakos, elhunyt december 17-én,

részvétünk a családoknak

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVi  HÍreK

2018. december hónap
Házasságkötés

Decembert hónapban
nem volt 

lovász lászló
a tarcali Polgárőr Egyesület elnöke  

telefonszáma 06-70/457-95-81

2019-ben is folytatja munkáját
a callanetics csapata

2017. május 2.-án, tartotta első foglalkozását a
Szabó Éva orvos asszisztens kezdeményezésére,
Kovácsné Drozda Aranka segítségével
szerveződött, többek által szorgalmazott csoport.
Kis közösségünk célja, hogy a résztvevők saját
indíttatásból, preventív szándékkal kezdjenek el
mozogni. Nem kell megvárni a kellemetlen
tüneteket, fájdalmakat, rossz leleteket, szakorvosi
beutalót. Mindenki saját ritmusában, állapotának

megfelelően fejlődjön. Ne kényszer hatására mozogjunk, ne másnak akarjunk
megfelelni, magunknak bizonyítsunk a javuló teljesítménnyel, határaink
szélesítésével. Egymást ösztönözzük, bíztatjuk, segítjük a gyakorlatok végzése
közben.
A Callanetics elsősorban mozgásszervi, izom, ízületi és csontozati problémákra
nyújthat megoldást. Csökkenti, de akár meg is szüntetheti a fájdalmakat. A
beszűkült, nehézkes mozgást, rossz testtartást, mozgáskoordinációt hatékonyan
javítja. Mellékhatásként formál, feszesebbé tesz, pozitív befolyással van
közérzetünkre, erőnlétünkre. Mindezt kíméletes módon, különösebb terhelés
nélkül érhetjük el. Éppen ezért ajánlható mindenkinek, kortól és súlytól
függetlenül.
A csoport vezetője térítésmentesen vállalta a rá háruló feladatokat, a képviselő
testület pedig ingyenes terem használattal járult hozzá munkájához. Tornánkon
így tényleg mindenki részt vehet, nincsenek anyagi korlátok. Amire mégis szük-
ség lehet: kényelmes nadrág, póló, zokni, torna szőnyeg (polifoam) vagy nagy-
obb törölköző, súlyzós gyakorlathoz kisebb vizespalack.

callanetics:
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu

ideje: kedd: 17:30; csütörtök: 17:00
A tornát vezeti: szabó éva orvos asszisztens

családias, közvetlen légkör, térítésmentes részvétel!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

születés
- Tímár Miklós 2018.12.08.
Szülei: Kálmánchey Katalin

Tímár Miklós

- Németh Attila Nimród 2018.12.17.
Szülei: Csepely Etelka

Németh Attila

Gratulálunk!  

Tarcal Község Önkormányzat
Községi Könyvtár és pc-sarok

Nyitva:
Keddtől szombatig 13:00 - 17:00 -  Szerdán 9:00 - 12:00 iskola könyvtár

A Községi Könyvtár szolgáltatásai beiratkozási- és tagdíj befizetése nélkül,
tehát ingyenesen, egyszeri regisztrációval vehetőek igénybe. 18 éven aluliak
gondviselő kezességével, aláírásával kaphatják meg első olvasójegyüket.
Egyszerre maximum három könyv kölcsönözhető, három hét időtartamra, ami
szükség szerint hosszabbítható.
Nyitva tartási időben az olvasóterem barátságos zugai várják az olvasni
vágyókat. Itt helyben használható dokumentumaink, lexikonok, enciklopédiák
és magazinok böngészhetők.
Új gyermek és ifjúsági könyvek kerültek a polcokra mese, regény és
ismeretterjesztő kategóriákban. A kötelező olvasmányok jól megférnek itt az
érdekes, vicces vagy érzelmes írásokkal. Nagyalakú, színes, képes könyveink
a kisebbek kedvencei lehetnek.
A felnőtteknek klasszikus szépirodalmi műveket és szórakoztató irodalmat
ajánlhatunk. Romantikus és családregény, kaland és krimi, humoros és elgon-
dolkodtató könyvek között válogathatnak. Szakkönyveink történelmi, földrajzi,
mindennapi pszichológia, riport, egészséges életmód és táplálkozás témakör-
ben bővültek. Színes fotókkal illusztrált kiadások teszik élményszerűbbé a
képzeletbeli utazást, könnyebbé a sütést-főzést.
A Pc-Sarok számítógépei, alkalmankénti regisztráció után ingyenesen használ-
hatóak, akár internetezésre is. Forgalomtól függően 60 perc időtartamban.
Zenehallgatáshoz kérjük saját fülhallgató használatát! Fekete-fehér szöveg
nyomtatása A/4 méretben, 25Ft/lap. Scannelés (lapolvasás) térítésmentes.
Jelenlévő munkatársunk segítséget nyújt a bizonytalanabb felhasználóknak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2019-ben is!

N.S.M.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszöntet mindazoknak

akik  Zahuczky Zoltánné  Iluska 
temetésén megjelentek és sírjára a részvét virágát

helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló Család

Kiadja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta  szerkesztőség: 6
puttonyos Borfalu Tarcal.  Tel. 47/580-008  Főszerkesztő:
Györgyné Újvári Mária. szerkesztő: Me ző Lász ló. A
szerkesztő munkatársa: Szabó Adrienn. Nyomdai
munkák: Bu dai Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja
u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVeTKeZŐ  lApZárTA: 2019. február 20.

Tarcali Hírek
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Bemutatkozik: Kissné Dudás Gabriella óvodavezető

„Az élet ajándéka egy gyermek, ha rá nézel,
kigyúlnak a fények. 

Ha kis karjával átölel, többé egyedül nem
leszel. 

Mosolya kíséri életed, s te kézen fogva
végignézheted. 

Vele sírsz, vele nevetsz, ő az, akit feltétel
nélkül örökre szeretsz!"

Pedagógiai hitvallásom középpontjában a
gyermekek szeretete, tisztelete és megbe-
csülése áll. 
Vezetői munkámmal a gyermekek sokoldalú,
harmonikus személyiségfejlődését, az
egyéniségek kibontakoztatását, a hátrányok
leküzdését, a nyugodt, derűs munkahelyi
légkör és az őszinte véleménynyilvánítás
lehetőségének a megteremtését kívánom szol-
gálni.
Családunkban egyedüli gyermekként nőttem
fel és már fiatal koromban megfogalmazódott
bennem, hogy olyan pályát szeretnék válasz-
tani, ahol gyerekekkel foglalkozhatok. 
Tanulmányaimat a Monoki Kossuth Lajos
Általános Iskolában kezdtem, ahol olyan
szeretetet, törődést, odafigyelést kaptam az
akkori pedagógusoktól, amit ma sem tudok
feledni. Ezek az ismeretek a későbbiek
folyamán meghatározták és befolyásolták
továbbtanulásomat. Befejezése után a gyer-
mekek iránti szeretetem volt a meghatározó,
ezért választottam a Kossuth Lajos
Evangélikus Gimnáziumot, ahol Óvónői sza-
kon érettségiztem. Érettségi után sikerült elhe-
lyezkednem az Abaújszántói Óvodában
óvónőként. Az első munkahely mindannyiunk
életét nagyban meghatározza. A munka során
szerzett tapasztalatok a későbbi életemre is
hatással voltak. Ekkor találkoztam az első
jelentős kihívásokkal és ekkor éltem el az első
szakmai sikereimet. Nagyon szép emlékeim
vannak az itt töltött időről, olyan kollégákkal,
csapattal dolgozhattam együtt, akikkel a mai
napig tartjuk a kapcsolatot, segítjük egymás
szakmai fejlődését.
1995-ben Monokon kezdtem meg szakmai
munkám, 23 évig voltam a Monoki Micimackó
Óvoda és Konyha nevelőközösségének a tagja,
ahol számomra is érezhető módon változtam az
elmúlt évek alatt. Kollégáim példaértékű
összetartása, segítőkészsége, elkötelezettsége
meghatározó lett életemben.
Szakmaiságomban megerősödtem, tudatosabb
lettem. A nehézségek erősítettek, megmutatták
nincs lehetetlen. Azokért az élményekért, amik
itt értek mindig hálás leszek.
1999-ben a Sárospataki Comenius Tanítóképző
Főiskolán óvodapedagógusi diplomát kaptam.
Munka és család mellett fontosnak éreztem,
hogy ismereteimet tovább bővítsem, egy inno-
vatív pedagógus vagyok, aki nyitott az új dol-
gokra és a változásokra. 
2005-ben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem - Gazdaság-és
Társadalomtudományi Karán Közoktatási
Vezető szakvizsgát tettem, mindezt annak
érdekében, hogy rendelkezzem azokkal a kom-

petenciákkal, amelyek a vezetői feladatok
elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Óvodavezetőként a megszerzett tudást
megfelelően tudtam kamatoztatni.  Ebben az
időszakban megpróbáltam a feladatomat a kol-
légák együttműködésével olyan szinten ellátni,
hogy a szülők és gyerekeik elégedettek
legyenek. Munkám során mindig is olyan
feltételek megteremtésére, kialakítására
törekedtem, amelyek segítségével a gyermekek
jól érzik magukat, a szülők is szívesen bízzák
ránk a legféltettebb kincsüket.
2006-ban Monokon az önkormányzati
választásokon képviselőként indultam.  Abban
a megtiszteltetésben volt részem, hogy a
község lakossága bizalmat szavazott és
képviselőként aktívan dolgozok a településért. 

2012-ben óvodavezető helyettesként segítséget
nyújtottam az óvodai nevelőmunkában.
2014-től a Monoki Kossuth Lajos Általános
Iskola Intézményi Tanácsának lehetek az
elnöke. 
2015-ben részt vettem a szakértők felkészítése
a pedagógusminősítésre, tanfelügyeleti
szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai
ellenőrzésre. 
Köznevelési szakértőként, tanfelügyelőként és
mesterpedagógusként szívesen adom át szak-
mai ismereteimet, tudásom a kollégáknak. 
Büszkén mondhatom, hogy 2016-ban meg-
szerveztem a környék egyik legnagyobb kon-
ferenciáját, az I. Monoki Köznevelési
Szakértők Konferenciáját Kossuth Lajos
szülőföldjén, Monokon elnevezéssel. A
jövőben, ha az önkormányzat és a település
vezetői is támogatják az elképzeléseimet, ter-
veim között szerepel ezt Tarcal Községben
megszervezni, mellyel a település jó hírnevét
vihetnénk tovább. 
2018-tól tagja lehetek a Családpedagógiai
Egyesületnek, megyei vezetőként Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyét képviselhetem.  
Az Oktatási Hivatal munkatársaként részt
veszek az EFOP 3.1.5  A tanulói lemor-
zsolódással veszélyeztetett intézmények támo-
gatása” elnevezésű kiemelt Európai Uniós pro-
jekt óvodai alprojektjében , mint Mentor.
Családomtól maximális támogatást kapok a
munkámban és a magánéletben is. Férjem a
Borsod Volán Zrt. munkatársa és a családi vál-
lalkozásunkat irányítja. Büszke édesanya
vagyok, lányom szeptemberben kezdte meg

tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen. Nagyon hálás vagyok szüleimnek,
akik mindig is segítettek, támogattak szakmai
munkámban. 
Elsősorban számomra egy megtiszteltetés,
hogy megpályázhattam Tarcal Község
Önkormányzata által meghirdetett
óvodavezetői / magasabb vezető/ álláshelyet,
másfelől pedig keresem, a szakmai kihívá-
sokat, az innovációt, megújulást és kollégáimat
is erre buzdítottam és buzdítom mindig.
Vallom, hogy akkor tudunk igazán sikeresen
dolgozni, ha mindenki képességeinek
megfelelően járul hozzá az eredményekhez, a
közösség tagjai nyíltak, szakmailag jól
felkészültek, innovatívak, elkötelezettek.
Munkánk sikerét a kölcsönös bizalomra,
tiszteletre, szakmaiságra, emberségre és a
gyermekek mindenekfelett álló érdeke
érvényesítésének pilléreire építem. 
Fontos számomra, hogy mindenki úgy érezze,
a legfontosabb célért a gyermek harmonikus
fejlődéséért dolgozunk, teszünk. Az
elkövetkezendőkben vezetői munkám lényegét
a bizalomból táplálkozó emberi kapcsolatokon
alapuló közös együttmunkálkodásban látom.
Kellő elhivatottsággal, etikus magatartással,
egy olyan gyermekközpontú élet meg-
valósításán igyekszek munkálkodni, amelyben
alkalmazkodunk a folyamatos változásokhoz,
együtt, csapatként, egymás munkáját segítve
veszünk részt a kitűzött célok megvalósításába. 
Tovább kívánom vinni azt a magas szakmai
színvonalat, melyet a Kikelet Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde nevelőközössége képvisel.
Az intézmény minden dolgozójának
köszönetem fejezem ki a színvonalas szakmai
munkáért, a kedves fogadtatásért, Kovács
Tiborné, Marikának pedig azért az emberséges,
segítőkész hozzáállásért, amit irányomban
tanúsított. 
A vezetői munkám során törekszem a gyer-
mekközpontú nevelés megvalósítására és arra,
hogy az intézmény tudatos, szakszerű, innová-
cióra képes szervezetként működjön. Hiszem,
hogy a gyermekek szeretete, a szemléletük
alakítása, nyitott személyiséggé való alakulá-
suk a pedagógusok és a szülők közös alkotása,
céltudatos tevékenysége.
Olyan vezető szeretnék lenni, aki a „magyar
oktatásügy nemes hagyományait a jelenkor
elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve”
végzi munkáját. Vezetői programom meg-
valósítása során, kamatoztatni kívánom a
hosszú évek alatt megszerzett pedagógusi
gyakorlatomat, vezetői ismereteimet, tapaszta-
latomat.
Azért vagy felelős, hogy felismerd, hogy csa-
patod tagjai mire képesek és ennek
megfelelően biztosítsd számukra a kibon-
takozás lehetőségét. Mert vezetőként szárnyal-
ni csak másokat emelve lehet.                                                                         

Kissné Dudás Gabriella 
Óvodavezető, Köznevelési szakértő Mentor
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Az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt
lakosságot önkormányzatunk fejlesztéseiről,

pályázatairól: 
1.) Világörökség részét képező Tokaj-Hegyaljai borvidékhez
tartozó települések fejlesztéséről szóló 1799/2016.(Xii.20.)
Kormány határozat szerinti támogatás 
Támogatás összege: 32 200 000 Ft
2018. februárjában fejeződött be a Rákóczi utca légkábel kiváltása. 
Kivitelezés összege: 23 565 830 Ft
2.)  A Belügyminisztérium az egyes települési önkormányzatok
feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcso-
portosításáról szóló 1818/2016. (Xii.22.) Kormány határozat
szerinti támogatás
Támogatási összeg: 55 000 000 Ft
Ingatlan vásárlás 25 000 000 Ft (volt TSZ iroda épülete) 
Ingatlan felújítás 30 000 000 Ft (volt TSZ iroda épületben idősek
nappali ellátása kialakítása, I.ütem) 
3.) Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kialakítása
Tarcal községben
TOP-2.1.3-15-B01-2016-00058.
Támogatás összege: 240 000 000 Ft
Műszaki átadás: 2018. 09.28.
Megépült: Új nagyszelvényű burkolt árok: 500 fm
Új burkolt árok: 3289 fm
Új burkolt árok fed lapokkal: 425 fm
Folyóka: 546 fm    Áteresz: 190 fm 
4.) Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények meg-
valósítása Tarcal község közlekedésfejlesztése érdekében 
TOP-3.1.1-15-B01-2016-00005.
Támogatás összege: 80 000 000 Ft
Műszaki átadás: 2018.11.13.
3 db jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet létesítettünk a 38. sz Fő út
településünk belterületi szakaszán, valamint a Vasút utcán
kerékpáros felfestés készült, a Fő út és Vasútállomás között 700
méter hosszban. 
5.) Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukció-
ja, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, ener-
getikai korszerűsítése - Fő út 89. 
Projekt összköltsége: 52 347 596 Ft
Támogatás összege: 47 112 829 Ft
Saját erő összege: 5 234 767 Ft
Befejezése 2019-ben várható. 
Ispitály épületének átalakítása zarándok pihenőhely meg-
valósítására. Megvalósult az épület tetőzetének, nyílászáróinak
cseréje, elkészült a homlokzatok szigetelése, a  két belső
pihenőhelyiség és a mozgáskorlátozottak számára is igénybe
vehető WC és mosdó kialakítása befejezés előtt áll.
6.) Tarcal Község Önkormányzata által fenntartott idősek
Klubja szociális intézmény fejlesztése új épületben való elhe-
lyezéssel.
TOP-4.2.1-26-B01-2017-00013.
Támogatás összege: 85 000 000 Ft
A volt TSZ irodaház átalakításának II. üteme valósul meg, amely
bővítést és a régi épület részbeni felújítását foglalja magába.
A kivitelezés kezdete 2019. tavasza, tervezett befejezés 2020.
február.
7.) Védőnői szolgálat épületének bővítése és felújítása Tarcal
községben
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00008.

Támogatás összege:45 000 000 Ft
A kivitelezés kezdete 2019. tavasza, tervezett befejezése 2019.
szeptember.  A pályázat az épület teljes felújítását, valamint
eszközbeszerzést támogat. 
8.) Külterületi helyi utak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése - Traktor beszerzés
VP-7.2.1-7.4.1.2-16 
Projekt összköltsége:10 094 871 Ft
Támogatás összege: 9 085 384 Ft
Saját erő:1 009 487 Ft
A HATTAC típusú traktor beszerzése 2018. augusztus 06-án
megtörtént.
9.) Közép- és Kelet -európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány 
I. világháborús emlékmű felújítása
Támogatás összege: 2 000 000 Ft
Az emlékmű felújítása megtörtént. 
10.) Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj- sárospatak
térségben
EFOP-1.5.3-16.-2017-00038.
Támogatás összege: 39 882 386 Ft
Eszközbeszerzés: 3 416 950 Ft
Felújítás Borfalu burkolás: 3 543 600 Ft
Rendezvények összesen: 12 403 600 Ft
• Tárlat: 1 270 000 Ft
• Tarcali Nap, Szentivánéji rendezvény: 9 000 000 Ft
• Közösségépítő foglalkozások 1 524 000 Ft
• Családi és Sport Napok: 609 600 Ft
Lakhatási támogatás: 1 000 000 Ft
Képzések, napközi táborok, programok: 7.114.636,- Ft  Ft
11.) Humán kapacitások fejlesztése a sárospatak- Tokaj térség-
ben
EFOP-3.9.2-16-2017-00030.
Támogatás összege: 27 223 210 Ft
Eszközbeszerzés: 4 116 000 Ft
Felújítás: 3 505 000 Ft
• Sószoba kialakítása az óvodában: 1 700 000 Ft
• Múzeum épületének felújítása: 1 335 520 Ft
• Borfalu udvarán a deszka csere: 469 480 Ft
Képzések, napközi táborok, óvodai programok: 16.097.210 Ft
12.) Kiegészítő tüzelőanyag támogatása 69 m3
Támogatás összege: 1 314 450 Ft
Északerdő Zrt-től vásárolt tüzifa átutalt összeg: 1 789 101 Ft
Saját erő összege: 474 651 Ft
A szociális tüzifa kiszállítása folyamatban van. 
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 343 m3
Támogatás összege: 6 534 150 Ft
Északerdő Zrt-től vásárolt tüzifa átutalt összeg: 7 710 297 Ft
Saját erő összege: 1 176 147 Ft 
A szociális tüzifa kiszállítása folyamatban van. 
Téli rezsicsökkentés támogatása: 250 háztartás
Támogatás összege: 3 000 000 Ft
Az érintett háztartások a kiértesítést követően, 2019. februárjában a
természetbeni tüzifa támogatást átvehetik. 
13.) rendkívüli szociális támogatás 
Támogatás összege: 7 379 000 Ft, amely összeget folyamatosan a szo-
ciális ellátás területén használtunk fel.

(Folytatás az 5. oldalon)

T á j é k o z t a t ó
a 2018. évben benyújtott pályázatokról,  a 2018-ban elkezdett, folyamatban lévő, illetve befejezett

fejlesztésekről
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14.) Vis maior támogatás- Könyves K. utca 635/7. hrsz partfal helyreál-
lítás
Összköltség: 29 616 400 Ft
Támogatás összege: 26 654 000 Ft   (90 %)
Saját erő összege: 2 962 400 Ft
A partfal helyreállítása 2019.tavaszán megkezdődik. 
15.) A Top-3.2.1-16-Bo1 számú, „Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése” megnevezésű pályázati kiírás keretében
pályázat benyújtása tarcali önkormányzati tulajdonú épületek ener-
getikai korszerűsítésére
Összköltség:  55 000 000,- Ft
A fejlesztés keretében 4 db önkormányzati tulajdonú ingatlan energetikai
korszerűsítése, napelemmel történő ellátása valósul meg. 
A kivitelezés kezdete 2019. december, tervezett befejezés 2020. augusztus. 
16.) leADer Vp6-19.2.1.-24-8.1.6-17 
Közösségi rendezvények és közösségformáló programok támogatása
Tarcali Napok
Összköltség: 2 000 000 Ft   Önerő: 200 000 Ft
Elbírálás alatt!
17.)  leADer Vp6-19.2.1.-24-3-17
Közösségi, elsősorban turisztikai szolgáltatások létrehozásának támo-
gatása a kihasználatlan ingatlanok fejlesztésével
Civil Ház emeleti szintjének kialakítása, berendezési tárgyak beszerzése Fő
u. 67. sz. alatt
Összköltsége: 8 500 000 Ft  Önerő: 1 275 000 Ft   Elbírálás alatt!
18.) leADer Vp6-19.2.1.-24-8.1.1-17 
partnerségen alapuló közösségi kezdeményezések támogatása
Szerednyei emlékmű állítása Fő u.
Összköltség: 3 500 000 Ft   Önerő: 350 000 Ft
Elbírálás alatt!
19.) 2018.évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása
Tarcal, Nagy B. utca, Jókai utca, Vasút utca felújítása 
Teljes költsége: 17 795 803 Ft
Támogatás összege: 15 000 000 Ft   Önerő összege: 2 795 803 Ft
Forráshiány miatt elutasítva.
20.) Zártkerti program Zp-1-2017
Hrsz. 3999 makadámút készítés 3846 Hrsz. Szőlőterület vásárlás, terepren-
dezés. Összköltség: 10 000 000 Ft
Forrás hiány miatt elutasítva!
21.) Bethlen Gábor Alap Testvér-települési  programok és
együttműködések - 2017
Összköltség: 2 500 000 Ft
Forráshiány miatt elutasítva!
Az már szinte megszokott tény, hogy településünk stabilan gazdálkodik,
így volt ez 2018-ban is. A működéhez nem vett fel önkormányzatunk hitelt.
Ebben persze sokat segítettek az állami és uniós támogatások, a cégek és
vállalkozások befizetett adói, a szállásadók idegenforgalmi adója, de az
önkormányzatunknál végzett felelős munka is nagyban hozzájárult. Úgy
gondolom, jó úton haladunk, településünkön nyugodt körülmények között
élheti mindenki a mindennapi életét. 

Köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik az elmúlt évben is tet-
tek ezért a településért. Ugyan én írom ezt a tájékoztatót, és ismertetem az
eredményeket, de a köszönet mindnyájukat illeti. Arra szeretném kérni
Önöket, folytassák 2019-ben is ugyanazzal a becsületes tenni akarással
településünk jobbá és szebbé tételét, ami évek óta  a haladás záloga, Tarcal
fejlődésének kulcsa volt. 

Kívánok mindannyiuknak egészségben, 
boldogságban gazdag új esztendőt!

Butta lászló polgármester

A lAssÚsáG DÍcséreTe A DeceMBeri 2.
TArcAli sloW FooD - TerrA MADre

(Földanya) TAlálKoZóN 
Jó volt újra összejönni és a Slow Food (szó szerint lassú étel, de
ennél sokkal tágabb, gazdagabb jelentésre van) mozgalom
napját megünnepelni! Ott volt borvidékünkről a kemény mag,
akik évek óta összejönnenk ilyenkor, és pár új arc is. Mindenki,
aki eljött, fontos alakja a jó étel, bor vagy mindkettő mindennapi
művelésének.
FeLugossy László képzőművész rövid és velős videómunkája,
az Ájulás TV fekete-fehér “Gyorsétkezés” című üzenete fogadta
az érkezőket a Borfalu előterében. A művész gyorsított tem-
póban falja fel a körmei meghosszabbításában felragasztott
hosszú sós pálcikákat, mint egy rágcsáló. Ezzel ellentétben a
benti térben a lassú, odafigyelős, tudatos, érzékeny, házias
ételeké-italoké volt a terep: jópár asztal megterítve és roskadásig
rakva finomabbnál finomabb ennivalóval, kenyerekkel,
borokkal. 
Drukkoltunk, hogy az időjárás megengedje idős barátunk,
Michael Chen ideutazását, és szerencsénk volt: Mike vállalta az
utazást Mezőszemeréről. Ő küldte át azt az idézetet a Slow
Foodról a "Lassú orvoslás” című könyv szerzőjétől (Dr. Victoria
Sweet egyik könyve olvasható magyarul is), amelyet
találkozónk mottójául is választottam, és a beharangozóban
szerepelt. Arra kértem Mike-ot, hogy ha jön, beszéljen nekünk
egy kicsit az ételről-evésről. Mondandója rövid volt és nagyon
hatásos. Azzal a forradalmi gondolattal sokkolta az
összegyűlteket, hogy viselkedjünk közösségként, és az első
számú, tíz éves korig megfelelő táplálkozással megelőzhető
népbetegség, a cukorbetegség elkerülése végett mindenki bátran
szóljon édességet faló kisgyerekeknek, hogy az nem jó.
Kétkedés fogadta szavait, olyan elképzelhetetlennek tűnik man-
apság, hogy valaki beleszoljon más dolgába ilyen módon. Ne
adjuk fel a reményt, hogy ha a gyerekek elég sokszor hallják,
hogy a sok édesség nem jó, és hogy vannak annál finomabb
ételek is, akkor talán lassan hatást lehet elérni, bátorított Mike.
Emlékeztetett arra, hogy legfontosabb dolgunk az, hogy fen-
ntartsuk magunkat jó egészségben. 
Amikor a Slow Food jelentését olyanoknak próbálom elmag-
yarázni, akik még nem ismerik, először szó szerint lefordítom,
hogy 'lassú étel’. Előfordul, hogy valaki azt mondja: "Igen, meg
szoktam jól rágni az ételt". A mozgalon más értelemben használ-
ja a  l a s s ú s á g o t, ezért mondani szoktam, hogy nem a lassú
rágásra kell gondolni. Mike pedig éppen a lassúságnak a gyógy-
hatásáról beszélt. A lassú evés nem csak egészséges, de gyó-
gyíthat is. A makrobiotikus étrendre való áttérés például úgy
kezdődik, hogy egy csésze rizst és egy teát egy óra alatt fogyasz-
tunk el. Ez nem azt jelenti, hogy így kellene ennünk mindig, de
viszonyítási alapnak jó.
Hogy kedvet csináljunk a következő találkozón való részvétel-
hez másoknak is, álljon itt egy felsorolás a kóstolt remek házi
készítésű és különleges ételekből: francia rillette, sokféle házi
sütésű kovászos kenyér, ropogós sajtos tallér, különféle házi saj-
tok, lilahagymás vadalma savanyúság, zakuszka, grúz tkemali
mirabolán szilvából, több mint tízféle kerti levél, melyek
túlélték a mínusz 9 fokos időjárást, szír sajt, zaatar fűszer, gráná-
talma szirup, aszalt füge és halva (szezámmagos édesség), házi
nutella, lekvárok, régi fajtájú almák vegyszermentes kertekből,
aszalt szilva, sült nagydobosi tök, mézes sütemény, birsalmasajt,
teák és emlékezetes, nagy gonddal készített  borok.

KerTésZKeDŐK, ŐsTerMelŐK, KisTerMelŐK,
FiGYeleM: 

4. TArcAli VeTŐMAG csereBere  FeBrUár  15.
A BorFAlUBAN, 17-19 órA

Bartha Gabó

szeretettel köszöntjük a február hónapban 
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
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Gaál Krisztián – osztályvezető 
(Tokaji Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály)

• Tisztelt osztályvezető Úr! A Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat,
mint Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező, legkiter-
jedtebb állásközvetítő szervezetrendszere a Kormány foglalkoz-
tatáspolitikájához igazodva segíti a munkaerőpiac hatékony
működését. A foglalkoztatási szolgálat 1991 és 2016 közötti negyed-
százados történetét bemutató, közelmúltban megjelent kötet részlete-
sen taglalja az itt végbement változásokat. Ön mit tart az elmúlt évek
legnagyobb eredményének a hazai munkaerő-piaci helyzet terén?
- Az Európai Uniós csatlakozást követően Magyarország lehetőségei
kibővültek olyan tekintetben, hogy közvetlen források felhasználásával
közvetlen hatást tudott gyakorolni az elsődleges munkaerőpiac áta-
lakítására. Jelentős forrás allokáció történt az oktatásba, mind a nappali,
mind pedig a felnőttoktatásba, melynek célja a modern világ technikai
fejlődéséhez való igazodás, a versenyképes oktatás révén a versenyképes
munkaerő biztosítása. A különböző munkaerőpiaci programok indítása
jelentős mértékben elősegítette az álláskeresők elhelyezkedésének
javítását. A munkaerőpiaci szolgáltatások útján az álláskeresők
felkészítése történik az álláskeresésre, valamint a testreszabott
munkaközvetítés. Az egyik legnagyobb probléma a
szakképzett munkaerő biztosítása a vállalkozók
számára, ezért a programok jelentős részében képzések
megvalósítása történik. A vállalkozók és vállalkozások
terheinek átvállalásával – mely bér- és járuléktámo-
gatást jelent – célunk, hogy az álláskeresők elhe-
lyezkedését növeljük. A vállalkozások számára biztosí-
tott fejlesztési források révén az infrastrukturális és a
technológiai fejlesztések lehetővé tettek egy
kiszámíthatóbb és likvidebb működést, mely mellett
lehetőség nyílt a kapacitások, ezzel együtt a munkaerő
bővítésére is. Jelentős a közfoglalkoztatás bevezetése
is, melynek célja, hogy a települések önkor-
mányzataival együttműködve az álláskeresők átmeneti
jellegű értékteremtő munkavégzés mellett kerüljenek
vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Az elmondottak-
nak köszönhetően a statisztikákból egyértelműen
megállapítható, hogy a foglalkoztatás mértéke folya-
matosan nő.
• A foglalkoztatásban területi különbségek a mai napig
megfigyelhetők. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tokaji
járásban, ill. Tarcalon – összehasonlítva az országos átlaggal –
milyen mutatóink vannak ezen a téren?
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye a rendszerváltás óta folyamatos prob-
lémákkal küzd, melynek egyik fő oka, hogy a keleti országrészben
települt nehézipar lassan elvesztette jelentőségét. A népsűrűség ebben a
régióban elég magas, viszont a korábbi években a vállalkozásoknak nem
volt megfelelő lehetőségük és fizetőképes keresletük a bővüléshez és
növekedéshez. A munkahely hiánya mellett nagyarányú munkanélküliség
mutatkozott. Jelenleg az álláskeresők és munkaerőpiaci programok
vonatkozásában rendelkezünk statisztikákkal. Az évek során a
célirányosan ide csoportosított forrásokkal sikerült elérni a változást és
habár országos szinten még jelentős az álláskeresők száma, mégis megál-
lapítható, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent. 2018.
december havi adataink alapján a nyilvántartott álláskeresők száma
országos szinten 241.898 fő, ebből Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében
34.040 fő (14%), a Tokaji Járásban 803 fő, Tarcal településen 281 fő.
Tarcal település esetében megállapítható, hogy míg a Tokaji Járás
esetében az álláskeresők számaránya megegyezik a megye
álláskeresőinek arányával, addig a járáson belül, az álláskeresők egy
jelentős része található a településen (35%). Ebből tartós álláskereső –
tehát folyamatos regisztráltságát tekintve: több mint 1 éve nyilvántartott
– 71 fő. Az ebből megállapított relatív mutató (az álláskeresők száma a
munkaképes lakossághoz viszonyított aránya) 12,94 %. Jelenleg a 2015
évtől futó Gazdaságfejlesztési Innovációs és Operatív Programok
(GINOP) és a Területi Operatív Programok (TOP) segítségével a Tokaji
Járási Hivatal 1285 fő programba vonását, azon belül képzését vagy

támogatott elhelyezését, esetleg vállalkozóvá válásának támogatását
valósította és jelenleg is valósítja meg, melyből 327 fő (25,44%) tarcali
lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkezett a programba vonás
napján.
• 2011-től kezdődően a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek
kezelésének, a munkahelyhiányos térségek munkahely-teremtésének,
egyben a térségfejlesztésnek és a szociálpolitikának egyik fontos
eszköze lett a közfoglalkoztatás. Milyen visszajelzések érkeztek
Önökhöz a program hatékonyságáról az elmúlt nyolc évben?
- A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a minisztérium célkitűzése,
hogy a közfoglalkoztatás keretén belül biztosítsanak munkalehetőséget
azoknak, akiknek a munkaerejére a piacgazdaságnak pillanatnyilag nincs
szüksége. Mindenki számára elérhetővé kívánják tenni a munkát, a tan-
ulást, a munka világába való visszatérés lehetőségét. Itt fontos és
kiemelendő a Kormány által hangsúlyozott cél, miszerint az országos
szinten nyilvántartott foglalkoztatási helyettesítési támogatásban
részesülő álláskeresők számát folyamatosan csökkenteni kell. A
Belügyminisztérium a Pénzügymisztériummal egyeztetve folyamatosan
fejleszti és teremti meg azokat a csatornákat és lehetőségeket, melyeken
keresztül a közfoglalkoztatásban lévő emberek az elsődleges
munkaerőpiacon helyezkedhetnek el. Az álláskeresők visszaintegrálása

mellett a közfoglalkoztatási programokban számos
olyan értékteremtő tevékenység megvalósítása
történik, mellyel a települések saját környezetük
fejlesztéséhez járulhatnak hozzá (pl. parkosítás,
parlagfű irtás, térkő készítés, belterületi utak karban-
tartása, közkonyhák alapanyaggal való ellátása stb.).
Tarcal Község Önkormányzata minden évben indított
programokat, és ezzel jelentős mértékben tudott a
foglalkoztatásra lehetőséget biztosítani az álláskeresők
számára.
• Biztos vagyok benne, hogy a vállalkozóvá válás
sokak számára jelenthet jó megoldást. Az önálló
döntéshozatal, kötetlen munkarend és kevésbé kor-
látozott mozgástér csak néhány pozitívum a sok
közül, amit egy sikeres vállalkozó elérhet. Önök
hogyan segítik az ambiciózus fiatalokat?
-  A korábban említett Gazdaságfejlesztési Innovációs
és Operatív Programok (GINOP) és a Területi Operatív

Programok (TOP) mellett hazai forrásból is biztosítjuk a „Vállalkozóvá
válás” munkaerőpiaci programelemet, mely során az álláskereső számára
fél éves időszakra, minimálbérnek megfelelő havi támogatási összeggel
próbáljuk a vállalkozásban gondolkodó álláskeresőket segíteni. A támo-
gatás kérelmezéséhez fontos és elengedhetetlen egy kidolgozott üzleti
terv, valamint a felkészültség, melynek érdekében az álláskeresőket szol-
gáltatásban részesítjük. A havi támogatás mellett biztosítjuk a
Kormányhivatalnál kérelmezhető tőkejuttatás (eszköz beszerzés) támo-
gatás igénylésének lehetőségét is, valamint tájékoztatást és információt
nyújtunk a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hasonló jellegű
támogatásairól is.
• 2019 évre már megfigyelhető, hogy a foglalkoztatás területén a
munkaerő-hiány együttesen jelentkezik a munkanélküliséggel. Mi
lehet a megoldás?
-  A változás csak az egyének szintjén érhető el. A járási hivatalok infra-
strukturális fejlesztése folyamatos a bürokráciacsökkentés és a
hatékonyság érdekében. Míg korábban az álláskeresők elhelyezkedési
lehetőségei korlátozottak voltak, manapság a munkaerőhiány mellett
jelentkezik a munkanélküliség. A munkaerőhiány csak több terület össze-
hangolásával szüntethető meg.
Célunk, hogy az álláskeresők számára egyéni megoldásokat biztosítsunk
és az erőforrások felhasználását oly módon tervezzük meg, hogy a
folyamatosan és nagyon gyors ütemben változó piaci igényeket rugal-
masan és a lehető legnaprakészebben tudjuk kielégíteni. Ehhez nem vezet
más út és megoldás, csak a folyamatos tanulás és képzés, valamint, hogy
motiválttá és mobilissá tegyük a munkát keresőket.

erdélyi istván
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Adventi programsorozat a Tarcali

Klapka György általános iskolában
A Tarcali Klapka György Általános Iskola adventi
eseménysorozatának részeként az intézmény tanulói egész
decemberben karácsonyra hangoló programokon vettek
részt.  Az adventi eseménysorozat részét képezte a karác-
sonyi játszóház, ahol a diákok különböző anyagok fel-
használásával hóembereket, angyalkákat, csillagokat és
különféle karácsonyi dekorációkat készítettek. Ezen kívül
négy héten keresztül minden hétfő reggel sor került az
adventi gyertyagyújtásra, melyet az iskola énekkarának
karácsonyi dalai és a tanulók műsorai tettek még meghitteb-
bé. Az ünnepek előtti utolsó tanítási napon intézményünk 4.
osztályos diákjai varázsoltak karácsonyi hangulatot
iskolánkba Betlehemi műsorukkal.  Az adventi
eseménysorozat fénypontja a 6 puttonyos Borfaluban meg-
tartott karácsonyi koncert volt, Várhegyi Gábor énekes,
énektanár előadásában. A hangulatot tovább fokozta, hogy a
tanulóink együtt énekelhették az ismert dalokat az
előadóművésszel.  A diákok saját készítésű mézes sütemén-
nyel ajándékozták meg az énekest.  
Köszönet az iskola pedagógusainak, munkatársainak, hogy
kitartó munkájuk eredményeképp ilyen szépen és meghitten
teltek az ünnepek előtti hetek. 

Fehér Csilla
pedagógiai asszisztens

Karácsonyváró játszóház volt a Borfaluban
December 18-án két órán keresztül láttuk vendégül az
Általános Iskola diákjait. A programok között volt
mézeskalácssütés, gipszfestés. Lehetőség volt karácsonyi
színezésre is aminek szintén nagy sikere volt. Az üveglapok
gravírozása újdonság volt de annál jobban tetszett gyer-
mekeknek és felnőtteknek is. Jó hangulatban elröppent a két
óra aminek a végén mindenki élményekkel és kis
ajándékokkal gazdagon tértek haza.
A következő alkalomra is különleges játékokkal varjuk a ját-
szani vágyókat.

Györgyné Újvári Mária
művelődésszervező

A mezőváros gyógyítói
Mindenekelőtt Istentől áldott, békés, boldog újévet kívánok a 2019-es
esztendőre minden kedves olvasónak. Másodszor köszönetet szeretnék mon-
dani a több hónapja fennálló betegségem okán felém irányuló empátiáért és az
elmondott imákért. Hiszem, hogy ezek hozzájárultak s járulnak állapotom
lassú javulásához.
Akkor még nem volt semmi bajom, amikor a 2018. augusztusi cikkemhez
mezővárosunk XV-XVI-XVII. századi egészségügyi állapotáról kezdtem ada-
tokat gyűjteni. Be kell vallanom, meglehetősen kemény fába vágtam a
fejszémet. Nem csak a betegségem akadályozott a cikk megírásában, hanem az
is, hogy nagyon kevés Tarcalra vonatkozó adatot sikerült felkutatnom e
témában. Az már közismert, hogy el kell felejtenünk a nagy tudós, orvos, poli-
hisztor Paracelsus, 1524-re datált tokaji, tarcali, tállyai látogatását. Azóta,
különösen az utóbbi években több tanulmány, ha nem is tévesnek, de
megfelelő bizonyíték hiányában nem megalapozottnak tekinti ezt az állítást.
A középkori Tarcal lakosai betegség, baleset esetén a népi gyógyászokra, bor-
bélyokra, bábákra, és ha a király vagy valamilyen nagyúr itt járt, a kíséretében
lévő orvosra számíthattak. A hegyaljai települések nagy része még az 1700-as
években is csak telenként látott orvost, amikor téli szállásra a környékre
vezényelték a császári regimenteket. A katonaorvosok aztán mellesleg a
lakosság betegeit is ellátták, ha hozzájuk fordultak. Ennek különösen pestis,
vagy más járványok idején volt nagy jelentősége. Tarcal azon jelentősebb
hegyaljai mezővárosok közé tartozott, ahol már 1615 óta működött a római
katolikus egyház által létrehozott kórház. Az akkor még csak négy férőhelyes
egészségügyi intézményt a város által javadalmazott orvos irányította. A
kórház ügyeinek intézését, valamint az élelmezést az ugyancsak a város alka-
lmazásában álló gondnok végezte. Az „Ispitály Ház”, ahogy abban az időben
nevezték a középületet, elsősorban szegényház volt, igaz, a szegény beteget
ápolni is kellett. A betegellátás azonban csak másodlagos feladat, és csak az
ispotály lakóira vonatkozott, leszámítva a leprásházakat és más járványos
betegek számára szolgáló intézményeket. Az épület a mai Vasút utca bevezető,
a Fő utca és a Munkácsy Mihály utca közötti szakaszán volt. Pontos helye nem
megállapítható, ugyanis az idők során megszűnt és a szegény betegek és
öregek számára egy nagyobb befogadó képességgel rendelkező, emeletes
épületet hoztak létre, mely ma is áll a Fő utca és a Vasút utca sarkán. Az utca
neve (Vasút utca) egyébként az 1950-60-as évek nagy utcanév változtatások
idejéig Kórház utca volt.
Az orvos nélküli időkben a gyógyító szolgálat nagy részét többnyire a borbé-
lyok látták el. A borbélyok nem csak úgynevezett „hivesítő”, illetve egyéb
porokkal, kenőcsökkel gyógyították a betegeket, de olykor még operáltak is,
korabeli szóhasználattal élve, „metélgették" a beteget.
Fontos egészségügyi szolgálatot végeztek ebben az időben a bábák. A jó bábát
tisztelettel és szeretettel vették körül. Nem csoda, hiszen ők segítették világra
az újszülötteket, a családok szeme fényét. Ők nem csak szülésznői feladatokat
láttak el, hanem sok esetben nőgyógyászati tevékenységet is folytattak.
A mezővárosi polgárok, családok mindennapi életében jelentős szerepet ját-
szott a népi gyógyászat. A nagy tapasztalattal rendelkező főleg idősebb nők és
férfiak életük során a természet megismerésének olyan fokára jutottak, hogy a
füvek, fák, ásványok felhasználásával összeállított készítményeikkel nagyban
hozzájárultak a családok betegeinek gyógyulásához.
A korabeli város egészségügyének tárgyalásakor nem szabad elfeledkeznünk,
a „bíbájosok”, „oldók-kötők”, „varáslók” társaságáról sem. Amikor egy beteg
ember szenved, a fájdalomtól, az elmúlástól való félelmében mindent elkövet,
hogy mentesüljön ezektől. Kétségbeesésében, érthetően már mindegy, hogy
kihez fordul csak az a lényeg, hogy segítsen rajta. Ilyenkor kerülnek előtérbe a
javasok, kuruzslók és egyéb negatív figurák, akik csak hasznot húztak a
betegből. Megjegyzem így van ez ma is, sokan kihasználják a kétségbeesést.
Abban az időben a város úgy védekezett, hogy törvénnyel tiltották el ezeket az
embereket az effajta tevékenységtől. Az 1606-ban újra írt „Tarczal mezőváros
törvényei”-ben” így fogalmazzák meg az erről szóló tiltást.
„Mivelhogy az Istennek szent és drága igéje lelki eledel és az léleknek
táplálására való eszköz, nem babonaságra, nem bíbájosságra és varáslásra és
nem ördöggel való társaságra, valaki vagy beteg emberre, vagy oktalan állatra
olvas és varásol, az keréken megvesszőzik először. Ha másodszor mívelik,
tőből kimetszik a’ nyelvét. Harmadszor penig ha azon vétekben találtatik, mint
istenkáromló megégettetik.”

Guth Ferenc
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A tavalyi év méltó zárása volt a futás szerelmeseinek, a 2018.12.29-
én megrendezésre került a II. Extreme Tarcal-Tokaj kör futóver-
seny.  Ez a verseny mindenféle tekintetből extrem volt. A szin-
temelkedést, és a terepet még a sár, jég, hó, is változatossá tette,
csúszásokkal, esésekkel tarkítva. Három távon lehetett indulni, 5
km, 10 km, és 21 km, melyre összesen 615 ember nevezett be, és
teljesítette a különböző távokat!  Egyesületünket 16 ember és Tóth
Csaba hűséges társa Bailey a magyar vizsla (érmet is kapott)
képviselte. Eredményeink alakulása korcsoportos kategóriát
figyelembe véve: 21 km-en, 211-en indultak, ebből tagjaink:
Hornyák Dávid: 6 hely, Tamás József: 10 hely, Ötvös Gábor: 11
hely, Tóth Csaba: 39 hely, Hornyik Tibor: 7 hely 10 km-en, 284-en
indultak ebből tagjaink: Berecz Mátyás: 10 hely, Dócs Norbert: 13
hely, Rozman Mónika: 7 hely, Szabó János: 20 hely, Tamásné
Hornyák Éva: 4.hely, Tóth Enikő:  8 hely, Lázár Tamás: 42 hely,
Bíró Ferenc: abszolút: 12 hely, Bíró Renáta: abszolút: 18 hely,
Hegedűs Viktor: 53 hely 5 km-en, 124-en indultak, ebből tagunk:

Annamária Joachim Struwe: 10 hely.
Gratulálunk mindenkinek, nagyon ügyesek voltatok! Köszönjük az
Extreme Trail Hungary SE profi munkáját, fantasztikus
szervezését, remek kis versenyt sikerült csinálniuk ismét, szép
részvételi számmal! Szeretném mindenki figyelmében ajánlani, az
egyesületünk által szervezett VII.Kőfejtő Crosst, (XCM, Mtb/ ,
terepfutás) mely 2019. április 13-án kerül megrendezésre . Gyere
el, és győzd le a Zempléni-hegység délkeleti lábánál található
Kopasz-hegy nyújtotta emelkedőket. Élvezd a gyönyörű, festői
tájat, szerezz felejthetetlen élményeket, és egy nagyszerű érzést,
amikor áthaladsz a célvonalon. További részletek hamarosan a
HBFSE oldalán találhatóak.

"Bárki, aki fut, megelőzi azt, aki gyalogol és bárki, aki gyalogol,
megelőzi azt, aki üldögél." 

Tom Bunk
Hornyák Dávid
HBFSE Elnöke.

Hegyaljai Bringások és Futók se  év végi futása

Adventi vasárnapok – Mindenki
Karácsonya

Az ünnepi készülődés szép alkalmai voltak az adventi vasárnapok.
Harmadik vasárnap Szűcs Zoltán plébános mondta el ünnepi gon-
dolatait és a monoki Kossuth Népdalkör felelevenítette a
Szentcsalád Járás régi szép hagyományát. Aminek a szép énekeibe
a jelenlévők is belekapcsolódtak. Advent utolsó vasárnapján, min-
denki karácsonyán az Agórába érkezőket kézműves vásár fogadta
ahol szép ajándékokat szerezhettek be a karácsonyfa alá. A ren-
dezvény elején Butta László polgármester úr köszöntötte a
vendégeket majd Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnöke és Negrutz Ágoston miniszteri tanácsos
mondták el ünnepi gondolataikat. Majd ökumenikus szertartás
következett amellyel felkészülhettünk lélekben a karácsony
ünnepére. Az ünnepi készülődést segítették a gyönyörű karácsonyi
dallamok, amelyeket Újvári Marika előadóművész adott elő a
végén együtt énekelve György László színész növendékkel. A
koronát a közös éneklés tette fel és a Mennyből az angyal
szívmelengető dallamát mindenki szívből énekelte itt már a
Népdalkör is besegített csillagszórók kíséretében. Köszönetünket
fejezzük ki mindenkinek, aki munkájával segítette a rendezvény
sorozatot. A szónokoknak, egyházak képviselőinek és a fellépő
előadóknak egyaránt köszönet és hála jár. Köszönjük a finom
süteményeket, és az árusoknak, hogy ellátogattak hozzánk.

KiállÍTás A BorFAlUBAN
Soltész Györgyi textilszobrász kiállítását csodálhatjuk meg január
11-től a tarcali Hatputtonyos Borfalu Galériájában. A művésznő az
„Újjászületett Textiliák” elnevezésű tárlat darabjait különleges, hol-
land eredetű powerpol technikával készítette javarészt újrahasznosí-
tott anyagokból. A kiállításon résztvevőket Újvári Marika
művelődésszervező köszöntötte, majd Kissné Dudás Gabriella
óvodavezető nyitotta meg a kiállítást. Az ünnepélyes megnyitót
követően Soltész Györgyi textilszobrász mesélt munkásságáról,
majd Hajdú Lara ének-előadása koronázta meg a megnyitó hangu-
latát. A tárlat megtekinthető február 20-ig 9-16 óráig.

szabó Adrienn 

VállAlKoZói FórUM
A tarcali Borfaluban 2019. január.14-én hétfőn az Önkormányzat
Vállalkozói fórumot tartott. Butta László Polgármester köszöntötte
a vendégeket és tájékoztatást nyújtott az önkormányzat 2018. évi
eredményeiről majd Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Terület-
Településfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségeiről.
Ezután Horváth Anikó, az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási
Paktumiroda projektmenedzsere tartott tájékoztatást a paktumiroda
foglalkoztatási támogatási lehetőségeiről. A jelenlévők egy kis
kultúrműsor után kötetlen beszélgetéssel egybekötve vacsorán vet-
tek részt.
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