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Karácsonyi köszöntő! 
Kedves Tarcaliak! 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe.  

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogad-

ni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.” 

Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet ter-

mészetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, a kollé-

gák, az aggódás, a gondok, problémák: életünkbe észrevétlenül belopóznak a szürke hétköznapok. 

A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés is. Szépségét nem az 

ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit min-

denki adhat, ez pedig a szeretet. 

A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A kará-

csony nemcsak a keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti 

üzenete valamiért az évek során kicsit elveszett, a szeretet időnként elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk 

erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Meggyújt-

juk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanat-

ból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a 

hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. 

Bízom benne, hogy azok a szeretet-magocskák, amiket így advent és karácsony tájékán igyekszünk szívünk-

ben elültetni, újévkor sem múlnak el, inkább egy erős, szilárd fává növekszenek bennünk, ami meghajlik 

ugyan egy-egy viharban, de utána mindig újra kiegyenesedik. 

Tarcal Község Képviselő-testülete és az Önkormányzat dolgozóinak nevében kívánok településünk minden 

lakójának áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új évet! 

Kívánom, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben is az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze min-

dennapjainkat!  

Ehhez kívánok jó erőt, egészséget és kitartást!  Butta László, polgármester 

Tájékoztató  

Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról 
 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. november 26-án rendes ülést tartott, melynek első napi-

rendi pontja a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása volt. A hatályos rendelet ide-

genforgalmi adó kedvezményre vonatkozó rendelkezése jogszabály ellenessége miatt törlésre került a panziók, egyéb 

szálláshelyek vendégeinek adókedvezménye, s 2020. január 1-től valamennyi tarcali szálláshelyen egységesen 500.- Ft/

éjszaka idegenfogalmi adót kötelesek a szálláshelyek igénybe vevői megfizetni. 

A második napirendi pont keretében a képviselők a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítá-

sát tárgyalták meg. 

A harmadik napirendi pont során a képviselők megismerték és elfogadták az adózás helyzetéről szóló beszámolót. A 

Képviselőtestület megállapította, hogy a helyi adóbevételek az elvárásoknak, illetve az önkormányzat likviditási szük-

ségleteinek megfelelően alakulnak. A Képviselőtestület felhívta az adóztatásban dolgozók figyelmét, hogy minden szük-

séges és lehetséges intézkedést tegyenek meg az év hátralévő részében az adóbevételek beszedése érdekében. 

Az ülés következő napirendi pontja az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása volt. 

Az ötödik napirendi pont folyamán a Képviselőtestület a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását tárgyalta meg. 

Folytatás a következő  oldalon 
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Az ezt követő két napirendi pont keretében a Képviselőtestület döntött a Fő utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakás értékesítéséről, valamint egy önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről. 

A nyolcadik és kilencedik napirendi pont során a képviselők határoztak az önkormányzati tulajdonú, az Ady Endre 

utca mögötti vízmosás területén történt partfalomlás, valamint a régi köztemetőt a Temető utcai ingatlanok felől határoló 

partfal helyreállításának terveztetéséről, melyekkel a pilisszentiváni székhelyű Szőke és Társa Kft-t bízták meg. 

A tízedik napirendi pontban a Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatá-

ról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára került sor. 

A tizenegyedik napirendi pont a polgármester előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló tájékoztatója volt. 

Az indítványok, javaslatok napirendi pont keretében a képviselők határoztak egy tarcali tanuló támogatásáról az 

Arany János Tehetséggondozó Programban.  

A polgármester tájékoztatta a képviselőket az Ispitály korszerűsítése, illetve az épület külső felújítása tárgyú fejlesztés 

záró ellenőrzéséről, és arról, hogy eredményes volt a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat, vala-

mint a Magyar Falu Program keretében a köztemetőben járda építésre benyújtott pályázat, továbbá az úgynevezett zárt-

kerti utak felújítása program részeként a Középhegyi út aszfaltozott zártkerti szakasza felújítására, illetve az ugyanazon 

területen lévő önkormányzati szőlők vadvédő kerítéssel történő ellátására benyújtott pályázat. 

Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangoztak el. 
 

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

Hegyaljai Bringások és Futók Sport Egyesülete. 

Ismét egy eseménydús évet tudhatunk magunk mögött. Egyesület létszáma növekedett, de a versenyeken való részvételek nem az 

előző évhez mérten alakultak, (sérülések) de így is elégedettek vagyunk. Jelenleg 28 tagunk van. Az általunk rendezett VII. Kőfejtő 

Cross-t a változatos időjárás és terepviszonyok tették emlékezetessé, feledhetetlenné. Idén került először megrendezésre az I Anyák-

napi- Anyafutam, melyen szép számmal jelentek meg a szinte teljesen amatőr futó anyukák.  

Igazán felemelő érzés volt, látni a reményt a szemükben, a mosolygó arcokat, lelkesedésüket, hogy ők is teljesítik az adott távot, 

nem is akármilyen eredményekkel. Az éven, 17 futóversenyen versenyen képviseltette magát az egyesület. Javarészt egyéniben in-

dultak a tagok, de volt csapatverseny is.  

Elért eredmények egyéniben abszolút, és korcsoport kategória tekintetében együttesen: 1.helyezés: 4 alkalommal, 2.helyezés:5 

alkalommal, 3.helyezés: 6 alkalommal, állhattak a dobogóra a z egyesületi tagok. 4. helyezés: 5 alkalommal, valamint számos eset-

ben volt még 5.6.7.stb, azaz előkelő helyezés, melyet hosszú lenne felsorolni. Csapatversenyben 1 alkalommal indultunk, előkelő 

helyen végzett a csapat. Szeretném kiemelni, hogy az egyesületünk az éven 6 tag részvételével képviseltette magát Erdélyben a Har-

gita Traile-en is, melyen Hornyik Tibor 1. helyezést ért el, de további tagjaink is szép helyezést értek el! Valamint két verseny  alkal-

mával gyűjtöttünk Julcsinak, a hősnek, és családjának támogatása érdekében. Összességében véve egy eredményes évet fejezünk be 

majd, a december.28-án megrendezésre kerülő III.Extreme Tarcal-Tokaj Körrel bezáróan, amin remélhetőleg ismét szuper helyezé-

sek születnek.  

A versenyeken kívül a felkészülések alkalmával idén is jellemző volt, hogy páran fél maratoni, maratoni távot is lefutottak edzés 

gyanánt.  Amennyiben időnk is engedte csapatépítő futásokat kerékpár-túrákat szerveztünk magunknak. Én arra szeretnék biztatni 

mindenkit, legyen az amatőr, vagy haladó futó, hogy próbálja ki magát 1-1 verseny alkalmával, hisz nem a győzelem, hanem a rész-

vétel a fontos, és hogy megismerd saját magad határait.  

Egyesületünk aktív, eredményes tagjai az éven: Tóth Enikő, Tamásné Hornyák Éva, Bíró Renáta,  Annamária Joachim Struwe, a, 

Hornyák Dávid, Hornyik Tibor, Tóth Csaba,  Tamás József, Lázár Tamás, Bíró Ferenc, Hegedűs Viktor, Juhász RékaNagyon szépen 

köszönöm az egyesületi tagoknak az egész éves teljesítményüket, hogy a munkájuk mellett is a tőlük elvárható legjobb formájukat 

hozták. Nagyon szuper csapattá kovácsolódtunk össze, melybe szeretettel várunk minden futni, kerékpározni vágyót.  

Szeretném megköszönni Tarcal Község Önkormányzatának, Fux Zrt-nek, Colas Északkő Kft-nek, Szedmák Pincészet-nek, a Majo-

ros Birtok & Borbár-nak a Csubi-Ker. Kft-nek támogatását, és mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak egyesületünk 

fejlődéséhez, működéséhez! 

Várunk minden érdeklődőt a december. 28-én a II. Tarcal-Tokaj Extreme Kör futóversenyre, mely méltó zárása, búcsúztatása az 

évnek. Szeretném figyelmetekbe ajánlani, hogy 2020.03.21-én kerül megrendezésre a VIII. Kőfejtő Cross XCM Mtb/Terepfutás, 

melyet egyesületünk szervez, rendez. Gyertek el, szeretettel várunk mindenkit. Kellemes Ünnepeket, és Boldog Új évet kívánok 

mindenkinek. Két idézettel szeretném zárni a soraimat, és megköszönni mindenki figyelmét. 
 

A "nem az én napom" jelenség minden futóval megesik, még a legnagyobbakkal is. Az élet nagy mókamester abban a tekintetben, 

hogy keresztülhúzza a számításainkat.” // Csíkszentmihályi Mihály// 

„A futás fenntartja egészségünket, lendületünket, táplálja bennünk az életerőt.”// Alica Hoffman// 

Hornyák Dávid , HBFSE Elnöke 
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Vöröskeresztes Adventi Teadélután 

Immár 5. éve rendezi meg Alapszervezetünk a sérült és mozgásukban 
korlátozottak részére ezt a programot. Most Miklós napjára esett a 

választás. Marosán Judit és Takács Józsefné (Marika néni) verseivel 

kezdődött a műsor. Őket követte a nyíregyházi Abigél Művészeti Isko-

la táncművészeti szakos, végzős diákjainak előadása. Majd csattanó-

ként a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör következett, akik megmu-

tatták vidám és humoros oldalukat. Köszönjük a fellépőknek, hogy 

önkéntes alapon jótékonyságból bemutatták műsorukat. A meghívott 

vendégek teljesen átszellemültek és a mindennapos gondokból, nehéz-

ségekből a szórakozásra hangolódtak rá. Eközben az asztalon házi 

sütemény és üdítő várta a résztvevőket. Mikulás és karácsony Angyala 

jóvoltából sok-sok ajándékkal kedveskedhettünk a tombolában a meghívottaknak. Ezen a tombolán mindenki nyert, volt aki többet 

is. A rendezvény végén az Alapszervezet önkéntesei karácsonyi tartós élelmiszercsomagot osztottak ki. Szeretnénk megköszönni a 
jószívű támogatók, adományozók segítségét, akik valamilyen formában támogatták rendezvényünket. Szintén köszönjük, hogy meg-

tisztelték rendezvényünket: Butta László polgármester, Berzi József alpolgármester és kedves párja, Perge Géza képviselő, és Hor-

váth Tünde ÖNO vezetője. Áldott, Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kíván Alapszervezetünk Tar-

cal minden lakosának! 

 

 

Ilosvainé Nógrádi Piroska 

Alapszervezeti elnök 

Mikulás műsorok az Óvodában — képekben 
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Pályázati projekt megvalósítása 

 

A Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal által a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térség-

ben” megnevezésű (EFOP-3.9.2-16-2017-00030 számú) projekt megvalósítása történt az ősz folyamán intéz-

ményünkben. 

Nagyon tartalmas, sokrétű programokban vehettek részt tanulóink. 

Októberben a pályaválasztás előtt álló 6-8. évfolyamos tanulókkal üzemlátogatáson, szakmai bemutatón vet-

tünk részt Sárospatakon a Geo Milk Kft. telephelyén. Örömünkre szolgált, hogy a pályázatnak köszönhetően 

lehetőségünk nyílt arra, hogy egy kicsit távolabbi üzembe is eljuttassuk tanulóinkat, hiszen a tokaji Munkaügyi 

Központ szervezésében több alkalommal voltunk már a közelünkben lévő Bodrogkeresztúron, Mezőzomboron 

működő borászati üzemekben. Most lehetőségünk nyílt távolabbi, kicsit más terület munkalehetőségeit, szak-

máit bemutatni a gyermekeinknek.  

4 db 5 napos tábor megszervezésére került sor, melyek más-más korosztálynak, változatos témákban igye-

keztek színes, tartalmas programokat biztosítani. 

Külön az alsósoknak, külön az 5-6. osztályosoknak szerveződött a kulturális értékek fenntarthatóságát célzó 

5 napos táborozás. A kisebbek népi játékokkal, népmesékkel, s helyi történelmi és épített nevezetességekkel 

ismerkedtek meg. A nagyobbak a magyarság történetére helyezték a hangsúlyt. A honfoglalás történetének 

mondai hátterét a csodaszarvas mondán keresztül mutattuk be, a történet megtekintésének segítségével. Meg-

tekintették a Honfoglalás című film azon részleteit, ahol az életmód, ruházat, öltözék és fegyverzetek is jól lát-

hatók voltak. A táborozás során törzseket alakítottak és jelképeket készítettek, majd a törzsek számára 

„ügyességi férfivá” avató versenyeket rendeztünk. Honfoglalás kori magyar motívumokat felhasználva külön-

böző ékszereket is készítettünk. 

Mindkét csoport táborozásának része volt egy budapesti kirándulás, mely hihetetlen élmény volt a tanulók-

nak. Megnéztük a Parlamentet, a Halászbástyát, a Budai Várat, a Hősök terét. A gyerekek nagyon élvezték a 

kirándulást, áhítattal nézték a szent koronát és a jogart, valamint az őrségváltást a parlamentben. Voltunk a 

Margitszigeten, és egy különleges játszótéren is eltöltöttünk közel egy órát. Hazafelé a McDonald’s-ban 

uzsonnáztunk. Felejthetetlen élményekkel tértek haza tanulóink. 

A másik két tábor a digitális kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. Az egyik tábor a 7. osztályosoknak, a 

másik tábor a 8. osztályosoknak kínált hasznos programokat. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, az elő-

zetes tudást is figyelembe véve igyekeztünk a tábor tematikáját összeállítani, hogy a főként tanórán kívüli ér-

dekességekkel, programokkal ismerkedjenek meg a tanulók. Összegzésként elmondható, hogy egy nagyon tar-

talmas, eredményes öt napot tudhatunk magunk mögött. A tanulók rengeteg új, hasznos ismerettel lettek gaz-

dagabbak, melyeket a mindennapok során is tudnak majd hasznosítani, ezzel is fejlesztve digitális kompetenci-

ájukat. 

Novemberben Ökonapokat tartottunk, mely az egész iskola tanulóit érintette. Csatlakoztunk a 10 millió fa 

ültetése programhoz, melynek keretében az iskola udvarán 4 db platánfát ültettünk, valamint segítettünk a tele-

pülés több pontján is a faültetésben. 
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Az Ökojátszóházat a gyerekek nagy izgalommal várták, készültek a napra, mivel már előző héten az előké-

szítő munkák során, kupakokat, flakonokat, papírt, aludobozokat gyűjtöttek, továbbá rajzpályázati kiírás során 

már készültek az alkotások. Környezettudatos gondolkodásra nevelő mozgásos, ügyességi, kreatív valamint 

szellemi játékok vegyesen fordultak elő. A kézműves kreatív foglalkozáson a hulladékok új életre keltek és 

különböző produktumok készültek el a szorgos kezek által.  

Az Ökovetélkedőn a gyerekek első feladata volt egy ÖKO plakát készítése. A második feladat egy Hulladék 

TESZT megoldása volt. Ezután következett a Szófejtő rejtvény megoldása. Az utolsó feladat ÖKO szobor ké-

szítése volt. A gyerekek előzetes feladatként gyűjtöttek műanyagflakont, műanyagkupakokat, alumínium do-

bozokat, papírdobozokat, újságokat. Ezekből az anyagokból készítették el a gyerekek a saját ÖKO szobrukat. 

A tanulók nagyon kreatívak voltak a feladat megoldása, és a szobrok kivitelezése során. A legjobban teljesítők 

jutalomban részesültek. A gyerekek által készített munkákból kiállítást rendeztünk, ahol nemcsak ők tekinthe-

tik meg egymás és saját munkáit, hanem minden érdeklődő. 

Jelenleg készülnek az utolsó foglalkozásokra a múzeumpedagógia szakkörösök és a természettudományi 

szakkörösök. Ezeken a délutánokon olyan érdekességekkel ismerkedhetnek meg a tanulók, melyek nincsenek 

benne a tantervi követelményben, vagy nem kellő mélységben érinti egy-egy tanóra. Most viszont van lehető-

ség kézműveskedni, kísérletezni, játszani. 

Valamennyi tevékenységhez lehetőségünk nyílt a kellő anyag- és kellékek beszerzésére, a versenyeken való 

díjazásra, az utazások lebonyolítására, a belépők kifizetésére, az étkezések biztosítására. 

A projekt megvalósításából még két rendezvény maradt hátra, az egyiket az advent ünnepkörhöz kapcsoltuk, a 

másik pedig a farsangi népszokásokat fogja feleleveníteni. 

Köszönjük a projektgazdának, a Tarcali Önkormányzatnak a lehetőséget, hogy intézményünk is bekapcso-

lódhatott a projektbe, sok értékes programon vehettek részt diákjaink. 

 

Hunkó Emese 

intézményvezető-helyettes 



Tarcali Hírek 

    

 

6 

November 22-én ünnepelte egy éves megalakulását a Tarcali 

Népdalkör. Ezen alkalomból tartottunk ünnepséget megteremtve 

Tarcalon a Népdalkörök találkozójának hagyományát.  

A rendezvény elején Butta László polgármester úr elmondta, 

hogy hogyan alakult meg a Népdalkör és milyen momentumok 

voltak az elmúlt évben. Kiemelte, hogy Tarcal társadalmi ünne-

pein és rendezvényein folyamatos fellépők és minden műsorra 

újabbnál újabb műsorszámokkal készültek. Majd a Népdalkör 

köszönetét fejezte ki Tarcal Község elöljáróinak az évben nyúj-

tott segítséget és támogatást.   

A népzenei műsort a Kikelet Napköziotthonos Óvoda nép-

tánccsoportja kezdte egy gyönyörű néptánc műsorral majd sor-

ban bemutatkoztak a meghívott Népdalkörök. Sorrendben a 

Tállyai Nefelejcs Népdalkör a Monoki Kossuth Népdalkör, A 

Rátkai Hagyományőrző Népdalkör, majd a hazai Népdalkör.  

A Tarcali Népdalkör jelenleg 14 főt számlál és heti rendsze-

rességgel próbálnak a 6 Puttonyos Borfaluban. A próbák vidá-

man, jókedvűen telnek és ezek gyümölcsei azok a műsorok, nó-

tacsokrok amelyek a közönség hallhat az egyes rendezvényeken. 

A népdalkörök bemutatkozása után Berzi József alpolgármester 

átadta az okleveleket és emléklapokat a fellépők számára. A 

rendezvény végén mindenkit vendégül láttunk kis süteménnyel , 

üdítővel. A közös nótázásra pedig a Borfalu pincéjében került 

sor a vacsora mellett.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden TÁMOGA-

TÓNKNAK, hogy segítették a Népdalkört és ezt a rendezvényt. 

Sokat jelent ez mindannyiunknak! Köszönjük! Továbbra  is vá-

runk minden dalolni, nótázni vágyó hölgyet és urat!  

Györgyné Újvári Mária  
népdalkörvezető 

Adventi és karácsonyi szentmisék  

a tarcali római katolikus templomban 
2019. december 

1.Vasárnap  

11:30 Advent 1. vasárnapja Az elsőáldozók és bérmálásra ké-

szülők bemutatása szentmisében 

8. Vasárnap 

Advent 2. vasárnapja 

11:30 Advent 2. vasárnapja Szent Miklós köszöntése a szentmi-
se végén 

9. Hétfő 

6:30 A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

15. Vasárnap 

11:30 Advent 3. - Gaudéte -  Az örvendezés vasárnapja 

21. Szombat  

11:30 Adventi lelkigyakorlat Főtisztelendő Soltész Ádám veze-

tésével 

22. Vasárnap 

11:30 Advent 4. vasárnap 

24. Kedd 
24:00 Éjféli szentmise 

25. Szerda 

11: 30 Urunk születése, Karácsony A hittanos gyermekek pász-

torjátéka a szentmisében 

26. Csütörtök 

8:00 Szent István vértanú 

29. Vasárnap 

11:30 A Szent Család; Jézus, Mária és József 

31. Kedd 

8: 00 Hálaadás 

2020. január 

1. Kedd 
8:00 Szűz Mária Isten Anyja Újév — a béke világnapja 

5. Vasárnap  

11:30 Karácsony utáni 2. vasárnap 

6. Vasárnap 

8:00 Vízkereszt; Vízszentelés a szentmisében 

Adventi lelkigyakorlat 

a tarcali római katolikus templomban  

2019. december 21. 

(szombat) 

A lelkigyakorlatot vezeti: 

főtisztelendő 

Soltész Ádám 

szerencsi káplán atya. 

A lelkigyakorlat programja: 

11:00 gyónási lehetőség 

11:30 szentmise 

A szentmise keretében lelkigyakorlatos  

elmélkedés lesz.  

Mindenkit szeretettel vár és áldott adventi  

készületet kíván 

a Tarcali 

Római Katolikus Egyházközség.  

Egy éve alakult a Tarcali Hagyományőrző  

Népdalkör 
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Advent első vasárnapján 

nálunk is meggyújtották az 

első lila gyertyát.  

Miután Kovács Attila re-

formátus lelkész megosztot-
ta velünk ünnepi gondolata-

it Butta László polgármes-

ter úrral közösen meggyúj-

tották a gyertyát. Majd a 

Kikelet Napköziotthonos 

Óvoda Fecske és Nyuszi 

csoportja mutatta be kedves 

műsorát amiben szép ad-

venti, karácsonyi verseket 

és énekeket hallhattunk. A 

záróénekbe besegített a 

Hagyományőrző Népdalkör 
is amit az óvodás gyerme-

kek tánccal tettek színeseb-

bé. A program végén meleg 

tea és finom süti várta a 

megjelenteket.   

Az adventi koszorú mel-

lett már sokak örömére a 

Betlehemi jászol is megte-

kinthető volt és kisbárányo-

kat is simogathattak a gyer-

mekek. Köszönjük minden-
kinek a segítségét, műsorát, 

felajánlását.  

Advent első  

gyertyalángja 

 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik  

Titkó István  

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,  

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságkötés 

  Hanti Dalma és Budai László 2019. november 4-én 

 Nógrádi Dorina és Lipták Máté 2019. november 30-án 
 

Kötöttek házasságot településünkön, Gratulálunk! 
 

     Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

Születések 

November 

Kertész Emma és Kertész Patrik 2019. 11. 18 

Szülei: Ujfalusi Beáta, Kertész Gábor Krisztián 

Ónodi Gábor 2019. 11. 21 

Szülei: Ónodi Renáta, Ónodi Gábor 

Vidák Kevin Arnold 2019. 11. 29 

Szülei:Vidák Szilvia Nikolett ,Kiss Arnold  

 

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit  

védőnők 
 

Halálozás      
 

 Dankó Miklósné (sz.:1939.) volt Tarcal Vasút u. 12. sz. 
alatti lakos, elhunyt 2019. november 18-án 

 Titkó István (sz.: 1944.) volt Tarcal Ifjúsági ltp. 22. sz. 

alatti lakos, elhunyt 2019. november 22-én 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

Kedves Tarcaliak! 
Köszönetemet szeretném kifejezni. November 23-án este egy nemes 

ügy ismét megmutatta, hogy rengeteg jó és szerető ember él az orszá-

gunkban, környezetünkben, a mi kis községünkben. Jótékonysági bál 

keretein belül Márton Júliának, Julcsinak segíthettünk aki számomra és 

sok ember számára egy igazi hős. Az estével remélem sikerült boldog 

pillanatokat csempésznünk életébe és pozitív energiákat átadni neki.  

A bál nem jöhetett volna létre ennyi jó ember nélkül! Köszönöm a 

zenésznek Tóth Janikának a nagyszerű muzsikát, Tarcal Önkormányza-

tának és dolgozóinak a helyszín biztosítást és a sok segítséget, Venczel 

Évának a dekoráció hozzájárulást, Talárovics Lászlónak és Böszörmé-

nyi Sándornak a vacsora alapanyag felajánlását, Hajdú Larának, Kovács 

Annamária Cininek és a Szikra tánciskolának a kellemes, szép és látvá-

nyos műsorokat, a Harlequin Tse régi táncosainak a közös meglepetés 

produkciót. Hálásan köszönöm a rengeteg tombola felajánlást minden-

kinek! Köszönöm nem utolsó sorban mindenkinek aki az este folyamán 

részt vett és adományozott! Hálás vagyok! A tegnap este folyamán 

1.650.000 forint bevétel keletkezett! Együtt minden könnyebb!  

Butta Dóra  

Advent II. gyertyáját  
december 8-án a Klapka György Általá-
nos Iskola alsó tagozatos diákjainak mű-

sora után Butta László polgármester és 

Polyák Péter parókus közösen gyújtották 

meg. A 

k e l l em e s 

decemberi 

estén maga 

a Mikulás 

is jelen volt és pici ajándékkal 

kedveskedett mindenkinek. Majd 

jó hangulatú beszélgetés mellett 

fogyott el a finom tea és a felajánlott sütemények amelyeket 
továbbra is köszönünk mindenkinek. 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

06 70 457 9581 

Sokat van egyedül? 

Szívesen tölti társaságban az idejét? 

Kedveli a saját készítésű kézműves  

tárgyakat? 

Szereti a kiállításokat? 
 
Ha ezekre a kérdésekre igennel válaszolt, akkor ajánlok 
Önnek egy megoldást! 

 

A tarcali Idősek klubja a településen élő időseknek nyújt és 
nyújthat segítséget, várjuk sorainkba, azon személyeket, 

akik igennel válaszoltak a fenti kérdésekre. 
 

Az Idősek klubja által nyújtott szolgáltatások: 

 

 Mentálhigiénés foglalkozás: egyéni és csoportos 

beszélgetések 
 Kézműves foglalkozások: ajándék- és dísztárgyak 

készítése 
 Ügyintézés: gyógyszer felíratása, kiváltása, hivatalos 

ügyben való segédkezés  
 Egészségmegőrző tornák, séták, súly-, vérnyomás-

mérés rendszeresen, vércukormérés szükség esetén 
 Testi higiénia biztosítása: lehetőséget biztosítunk a 

tisztálkodásra klubtagjaink részére 
 Ismeretterjesztő, felvilágosító előadások, 
 Készség és memóriajavító foglalkozások 
 Számítógép és internet használati lehetőség 

Bővebb információ:  

47/ 580-446 vagy idosektarcal@freemail.hu  

 

Horváth Tünde 

H. Gábor Erzsébet:  

Az utolsó Karácsony 

Rossz érzése volt, amikor kibontotta a géppel címzett levelet. Amikor a 

borítékból a földre hullott a két ropogós ötezres, megint erőt vett rajta 

az, az erős, szúrós fájdalommal járó szívdobogás, ami az utóbbi napok-

ban, olyan ijesztően sűrűn jelentkezett. 

Nehezen hajolt le érte. Leült, és olvasni kezdte a rövid levelet. 

,,Bocsáss meg Anyuka, de most sem jött össze a dolog, sajnos Péternek 

halaszthatatlan elfoglaltsága jött közbe, így idén sem tölthetjük együtt a 

Karácsonyt..." 

Mária néni óvatosan az ölébe eresztette a levelet, és észre sem vette, 

hogy ideges ujjai összevissza gyűrték a hófehér lapot. 

Hátát nekifeszítette az egyenes támlájú régi, faragott széknek, száját 

összeszorította, szemeit behunyta. Sehogy nem jöttek a megváltó köny-

nyek, már nem tudott sírni. 

Csöndben, egyetlen zokszó nélkül, csak befelé sírt. Aztán erőt véve 

magán, végigolvasta a levelet, egyszer, kétszer, háromszor. 

Nehezen állt fel a székről, már nagyon beteg volt. Nem írta meg a gye-

rekeknek, hogy milyen rossz az állapota, dehogy is rémítette volna őket 

halálra, van nekik gondjuk éppen elég. 

Az építkezés, a sok munka, meg bizony a háromszáz kilométeres távol-

ság, ami elválasztotta őket, az apró kis falucskát, a fővárostól. 

- Még jó, hogy nincs semmi bajuk, legalább nekik nincs - nyugtázta 

magában. 

Rápillantott a feldíszített kis karácsonyfára. A kertjében nevelte fel, 

nagyon nagy gonddal, a szíve szakadt meg, amikor kivágta, de megtet-

te, hiszen Őértük tette meg. 

Tekintete rátévedt a fa alatt elhelyezett kis csomagokra. Előre odakészí-

tette, hogy erre se legyen gondja. Péteré, Éváé, és Kispetié. 

Mikor is látta utoljára? Hat hónapja, vagy talán már nyolc is eltelt ami-

óta találkoztak. Milyen nagyfiú lehet már… 

Tiszta Péter, mintha őt látná kicsi korában - nézett meghatódva a kis 

aranyozott keretbe foglalt családi fotóra. 

Huncut fekete szemek, és azok az aranyló göndör fürtök, mint egy kis-

angyal. 

- Nagymami! Ugye, eljöhetek majd máskor is hozzád, hogy együtt 

szedhessük újra a cseresznyét a fáról - kérdezte a legutóbbi látogatás-

kor. Milyen aranyos volt, milyen kedves... 

Megigazította a váza alatt a keményre vasalt hímzett terítőt. 

- Milyen szép - gondolta -, még Éva is megcsodálta. Két hónapig hí-

mezte neki a garnitúrát, sietett, hogy Karácsonyra készen legyen vele. 

Sokszor abba kellett hagynia, gyakran elzsibbadtak az ujjai, és az a 

szörnyű, szorító érzés, jaj, csak az ne, csak az ne jöjjön újra! 

Kicsit elbóbiskolhatott, mert teljesen besötétedett már. Odacsoszogott a 

fához, felkattintotta az apró kis égőket. Bekapcsolta a régi lemezjátszót. 

A recsegő lemez hálásan dúdolta a ,,Csendes éjt". Gyufa után nyúlt, 

meggyújtotta a vékony viaszgyertyát. 

Sokáig mereven nézte az ingadozó kis gyertyafényt, s közben arcát, 

megváltó, forró könnyek öntötték el. A magány könnyei voltak ezek, 

élete utolsó, szívszaggató, fájdalmas könnyei... 

Úgy halt meg, ahogyan élt, csöndesen, és magányosan. 

Egyetlen hang siratta csak Mária nénit, az elakadt, régi, recsegő lemez 

hangja, s mintha azt ismételgette volna, hogy; - nem ezt érdemelted, 

nem ezt érdemelted... 

2020 JANUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ 

Január 10. péntek 17:00 Zacher Gábor toxikológus előadása 

Helyszín: Borfalu  

Január 17. péntek 17:00 Kultúra Napja  Helyszín: Borfalu  

Január 23. csütörtök 16:00 Megemlékezés a  

Malenkij Robotra és a Don-kanyarban ottmaradottakra  

Helyszín: Király udvar előtt tér - Hősi Emlékmű  

Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Szabó Adrienn  

Nyomdai munkák: Kreatív Web Ötletek Bt. 3910 Tokaj, Ladányi út 15. 

Következő lapzárta: 2020. január 22. (szerda) 

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A 6 PUTTONYOS BORFALU ÖSSZES MUNKATÁRSA NEVÉBEN! 
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