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A HÓNAP

ÜZENETE:
„A világi méltóság aranyfüst
és játékpénz; de az emberi
méltóság valóság, színarany.
Miért játszol hamis pénzért,
mikor Isten megtömte zsebed
színarannyal?”

Márai Sándor

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestület 2011.  

október 26−i és a november

14−i rendkívüli üléseken 

történtekről

A 2011. október 26−i ülésen a

Képviselőtestület tájékoztatót

hallgatott meg a kereskedelmi

hatósági tevékenységről, illetve

beszámolót az adózás helyzeté−

ről. A képviselők megvitatták és

elfogadták a 2012. évi belső el−

lenőrzési tervet, majd a Polgár−

mesteri Hivatal Szervezeti és

Működési Szabályzata került

megvitatásra. 

Ezek után a Hivatal Alapító Ok−

irata került módosításra, majd

zárt ülés keretében lakásfenntar−

tási támogatás elutasítása tárgyá−

ban benyújtott fellebbezést tár−

gyalt meg a testület. 

Az ülés végén döntés született a

Dél−Zemplénért LEADER Vi−

dékfejlesztési és Kulturális

Egyesület megalapításában ala−

pító tagként történő részvételről,

illetve a Sportpályán lévő öltöző

és vizesblokk átalakítására, fel−

újítására kiírandó ajánlattételi

felhívásról. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Tarcali Hírek
November − Őszutó

Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de azt tapasztalom, hogy ez a hónap nem a leg−

kedveltebb az emberek számára. Azt hiszem, ennek okát az időjárásban kereshetjük. Ek−

kor hűl le környezetünk, rövidülnek le a napok, nyirkos, ködös, „nemszeretem” ez az év−

szakváltás.

Pedig a jó szüret után vigadhatunk. Márton napján a libák átlényegülve tűnnek el gyom−

runkban, miközben sok borvidéken az új borok kóstolása e jeles nap lényege.          Az−

tán meg ott vannak az Erzsébet és Katalin napi bálok! Mind−mind próbálják e hónapból

elűzni a szomorúságot. És ez így van jól!

A hó elején, a Halottak napján virágokkal és gyertyákkal emlékezünk meg eltávozott

szeretteinkről. Pillanatnyi szomorúsággal tölt el bennünket hiányuk, mégis az emléke−

zéskor vidám emlékeket fordítunk fel a múlt barázdáiból. Kaptam egy újságot − Kisál−

lattenyésztők Lapja − Gulyás tanár nénitől, aki egy cikkre hívta fel a figyelmemet. A cikk

gyors átolvasása után a Lapot alaposan áttanulmányoztam. Mindig is érdekelt az állatte−

nyésztés, még ha ifjú koromban csak a nyúlászkodásig vittem is. Tudom, Tarcalon ma

inkább a szőlészeten és borászaton van a fő hangsúly. De vannak mellette szántóföldi

termelők is. Azonban aki állatokkal foglalkozna, bizony az kevés! Alig találok valakit,

aki a faluban nagyobb  jószágtartó lenne. Már csak néhány  „mohikánnal” találkozunk,

Bódi Lacival, Szadai Gyurival, Bekényi Jancsival és Fábián Attilával. Meg még néhány

család van, akiknél legfeljebb több baromfit van a portán.

Nekem legjobban a Fő utcán Lakatos Kálmán udvara tetszik. No, az emlékeztet a régi

valódi  falusi életre! Hiszen az ő portáján a disznók mellett pulyka, liba, kacsa és a tyú−

kok integrálódnak a konyhai igényekhez. Igaz, a lovak helyett már az MTZ−t fogja be az

eke elé Kálmán bátyám. 

Nos, miért emlegetem mindezt? Mert sírunk, rívunk, milyen nehéz, meg drága az élet.

Közben füvet nyírunk az egész portán, mert az könnyű, nincs vele sok gond.

Pedig 2−300 négyszögölön mi mindent meg lehet termelni! Csak tessék megkérdezni

Szedmáknét a Könyves Kálmán utcán!  Klárika néni − túl a 70−en − zöldségből, gyü−

mölcsből megtermel annyit, amellyel képes ellátni családját is finom befőttekkel, sava−

nyúsággal, zöldségekkel. Tudom, vannak más hasonlóan, példamutató emberek

Tarcalon, ezért ne tessék megsértődni, hogy valakit kihagytam a sorból. A fenti példák−

ból látni, van köztük fiatal, középkorú, és idős is. Egy dolog biztosan közös bennük: sze−

retik a földet, az állatokat, nem szégyellik megfogni a szerszám nyelét, a saját boldogu−

lásuk és egészségük érdekében.

Itt jutok vissza a cikkhez, melyben hasonló módon van megfogalmazva, mivel gyógyít−

ható a „beteg falu”, a vidék? Ajánlom mindenkinek,  olvassa el a novemberi szám nyol−

cadik oldalán.

Mire az újság megjelenik, beköszönt Advent. Fontos ez az időszak minden keresztény

számára. Itt az idő az elcsendesedésre, hogy kiszűrjük magunkból a hordalékot, letegyük

a felesleges terheket, melyek lelkünket nyomasztják. Elcsendesülve, imádságos lélekkel

készüljünk a csodára, mely évről évre jobbá tehet bennünket.

Semmi más nem kell hozzá, csak kinyitni szívünket. 

Áldott Adventi időszakot kívánok Kedves Mindnyájuknak!

Baracskai László

polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Tarcali Polgárok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Tarcal község  Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011.

november 30−án (szerda) 17.00 órától a 6 Puttonyos Borfaluban KÖZMEGHALLGATÁST TART, melyre ezúton tisztelet−

tel meghívunk minden érdeklődőt, remélve, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal hatékonyan segítik a település 2012. évi

gazdálkodását és fejlesztését.
Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés 
2011. október hónap

− Onda Ottó és Basista Johanna
miskolci lakosok október 1−én 

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

Halálesetek október hónapban:
− Kovács János (sz: 1933.)

volt Tarcal Fő u. 40.  sz. alatti lakos 

elhunyt október 16−án,

− Tóth Istvánné (sz: Szabó Mária, 1949.)

volt Tarcal Temető u. 4. sz. alatti lakos 

elhunyt október 19−én,

− Kovács Józsefné 

(sz: Hamernyik Gizella, 1949.)

volt Tarcal Könyves K. u. 34. sz. alatti

lakos elhunyt október 25−én, 

− Mlincsek Erzsébet (1942.)

volt Tarcal Szabadság u. 32. sz. 

alatti lakos 

elhunyt október 31−én, 

Részvétünk! 
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett halottunk Kovács János temetésén

megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

mély gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Születések
2011. október hónapban született: 

Petró Sztefani Emília 2011.10.17

Szülei: Lakatos Nikolett, Petró Roland

Ónodi Melissza Natália 2011.10.26

Szülei: Angyal Mónika, Ónodi Attila

Csengeri Gabriella   Nádasdi Judit
Védőnők

KÖZLEMÉNY
Tisztelt 65 év feletti nyugdíjasok!

Az idei utolsó élelmiszersegély csomag szállítmányt az ado−

mányozó által megjelölt kedvezményezettek kaphatják.

Ezért ezt a feltételt kell teljesíteni. 

De nem feledkeztünk meg Önökről sem. Csak egy kis türel−

met kérünk. A szokásos karácsony előtti időpontban Önöket

is el fogjuk érni adományunkkal.

Tisztelettel:

Baracskai László
polgármester

KÖZLEMÉNY − KIÁRUSÍTÁS
Tarcal község Önkormányzata 2011. november 29. és 30.

napján 8−15 óráig a Művelődési Ház épületében a Konyha és

Óvoda felújítása során feleslegessé vált berendezési, felsze−

relési tárgyak vásárát tartja. Az értékesítésre került eszközök

helyben, készpénzfizetés ellenében megvásárolhatók. 

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Tarcali Polgárok! Ezúton tájékoztatjuk az érdekelte−

ket, hogy a Sportpályán lévő játszótér 2011. december 01.

napjától a tavasz beköszöntéséig  zárva tart. 

Polgármesteri Hivatal

(Folytatás az első oldalról)

TÁJÉKOZTATÓ
A  Képviselőtestületi ülésekről

A Képviselőtestület támogatta a T.T. Dance Tánccsoport 2011.

november 19−i Jótékonysági Bálját,  illetve az önhibájukon kí−

vül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi tá−

mogatására vonatkozó igény benyújtása mellett döntött.

A 2011. november 14−i rendkívüli ülésen a testület tagjai

megalkották a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj−

rendszer helyi alkalmazásáról szóló szabályzatot, módosítot−

ták a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendeletet, és

hatályon kívül helyezték a helyi gyermekvédelem rendszeré−

ről szóló rendeletet. 

A Képviselőtestület − figyelemmel arra, hogy a fejlesztések−

hez rendelkezésre álló  önerős forrásai jelenleg rendkívül

szűkösek, illetve az MVH−s pályázatok utófinanszírozásúak

− a Tarcal Sportpálya öltöző és vizesblokk átalakításához,

felújításához  elnyert LEADER  támogatásról lemondott. A

Képviselőtestület a sportöltözőnél ténylegesen indokolt fel−

újításokat 2012−ben saját erőből, saját kivitelezésben kíván−

ja megvalósítani. 

A testület tagjai pályázat benyújtása mellett döntöttek a

„Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását

segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó inno−

vatív programok támogatására”.

A testületi ülés jegyzőkönyvei elektronikusan 

megtekinthetőek a könyvtárban. 
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November 3−án a „Kompetencia alapú

nevelés bevezetése az óvodában” prog−

ram keretén belül szakmai napot tartot−

tunk az óvodában, a „TŰZ” témakör−

ben. Az Őzike csoportban tekin−

tettünk meg egy komplex, tevé−

kenységközpontú foglalkozást,

ahol többek között a tűz hasznával

és káros hatásaival ismerkedhet−

tek játékos formában a gyerme−

kek. E projekt keretében szervez−

tünk látogatást a szerencsi Tűzol−

tóságra, ahová autóbusszal utaztak

az Őzike, a Méhecske csoportos

gyerekek, valamint a Nyuszi cso−

port nagycsoportosai. Az 55 gyer−

meknek az utazás és a látogatás is

nagy élmény volt.  A Tűzoltósá−

gon szeretettel fogadtak bennünket,

ahol megismerkedtek a gyermekek  tűz−

oltók felelősségteljes munkájával. Ők.

mindent. megmutattak, ami a gyerme−

keket érdekelhette, sok ismeretet sze−

reztek. Megnézték a tűzoltó−autókat,

amelyből az egyik éppen bevetésre in−

dult. Kipróbálták a szirénát, a megkü−

lönböztető fényjelzést, megtapinthatták

a tűzvédő ruhát. Beszélgettek arról is,

hogy milyen sok területen dolgoznak a

tűzoltók, melyik telefonszámon kérhet−

jük segítségüket. Élményeiket kreatív

munkákkal is feldolgozták. 

November 4−én Varga Lajos képvise−

lő úr látogatott el intézményünkbe, aki

a méhekről, a méhészkedésről, a méz

fogyasztás egészségességéről beszélt. A

téma érdekelte a gyermekeket,

kérdeztek is, mézet kóstoltak,

megtapintották a lépet, a sejteket.

Ajándékba kapott minden csoport

két nagy üveg mézet, amelyet gyü−

mölcssaláta készítéshez, teába és

nyersen fogyasztanak majd a hideg

hónapokban. Ajándékba kaptunk

még különleges, repce, kukorica és

napraforgó mézet, méhviasz gyer−

tyákat és díszeket, adventi koszorú

készítéséhez. Köszönjük képviselő

úrnak a tájékoztatást és az ajándé−

kokat.

Köszönjük Mudri Józsefnek, hogy egy
nagyobb méretű szobanövényt ajándé−
kozott aulánk díszítésére.

Tóth Gyuláné

óvodavezető

Óvodai hírek

Három hetet meghaladó projekt 

2011. október

Ez a harmadik tanév, amikor a hatodik évfolyam diákjai egy

témakört választanak, és ezt dolgozzák fel három héten

keresztül. Településünk múltja, jelene, jövője után tavaly a

szüret volt a téma, idén a tájvédelmet választottuk.  Gyönyörű

helyen lakunk, jó, ha a gyerekek is megismerik már ebben az

életkorban azokat a természeti értékeket, amelyeket a hegy és

környéke rejt.  Szeptember 30−án kirándulásra hívtuk az alsó

és felső tagozatosokat. A 6. a osztállyal pedig arra vállalkoz−

tunk, hogy felsétálunk a hegy tetejére, onnan nézzük meg a

tájvédelmi körzet területi elhelyezkedését.  A gyerekek így

írtak erről:

Meghódítottuk a Nagy Kopaszt

Óriási lelkesedéssel készültünk a kirándulásra, hiszen azt a

hegyet akartuk „meghódítani”, aminek természeti kincseiről,

a növényekről és állatokról akartunk a következő hetekben

minél többet megtudni.

Eljött az indulás pillanata. Diáktársaink rövidebb túrára

indultak tanáraikkal, mi a csúcsot céloztuk meg osztály−

főnökünkkel. Ragyogó napsütésben indultunk, ez a hangu−

latunkat tovább javította. A csendet rajtunk kívül csak a

madarak hangja törte meg, no meg az egyre gyakrabban

megkorduló gyomrunk. Amikor elhagytuk a szőlőtáblákat,

egy nagy kanyarban kénytelenek voltunk megállni, és

elővenni az elemózsiát, az üdítőt, amikből bőven vittünk

magunkkal. Sokáig nem pihentünk, folytattuk az utat a

szivárvány minden színében pompázó növények között.

Gyűjtöttünk faleveleket, megízleltük a csipkét, ami még nem

volt igazán jó.  Amikor a fáradtság kezdett gyötörni minket,

muszáj volt újra megpihenni és falatozni egy kicsit. A sípá−

lyához közeledve egyre gyönyörűbb táj tárult a szemünk elé,

még őzikét is, mókust  is láttunk. Végre  megpillantottuk a

tornyot! Nagyon megörültünk ennek a látványnak, hiszen a

cél elérését jelentette.

Kedves fogadtatás várt minket, amikor bementünk. A ter−

mészet lágy öle után  ízelítőt kaptunk az átjátszó műszaki

eszközeiből, majd felsétáltunk arra a tetőre, ahonnan a kicsit

párás levegő ellenére is gyönyörködhettünk a Tisza és

Bodrog kanyarulataiban, a mesterséges tavakban, a környező

településekben. Élvezhettük a tiszta, jó levegőt, az őszi nap

szokatlan melegét.

Az idő hamar elszaladt. Elköszöntünk, még néhány képet

készítettünk, és elindultunk vissza, a falunkba. Lefelé

gyorsabban haladtunk, de azért néhány társunkra vártunk,

akik kicsit lemaradtak.

Mielőtt elköszöntünk egymástól, megbeszéltük, hogy

tavasszal megismételjük a kirándulást, amikor azokat a

növényeket is megnézhetjük, amelyek a védett növények

sorát gazdagítják.

Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk otthonunkba.   

Molnár Magdolna

osztályfőnök

Iskolai hírek
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Köszönet Idősek Napja alkalmából
2011. november 12−én megtartottuk a Szépkorúak ün−

neplését a Hatputtonyos Borfaluban.

Lakásán köszöntöttük Tarcal legszebb korú hölgyét

Majoros Jánosnét, és a legszebb korú urat Kincses
Lajost és adtuk át részükre az Önkormányzat ajándé−

kait. A Borfaluban pedig a jelenlévők közül a legszebb

korú hölgy Virgula Istvánné, az urak közül  Szegedi
Sándor lett külön köszöntve Baracskai László polgár−

mester úr által.

Köszöntöttük még Szakolczai Ferencné gyémánt dip−

lomás pedagógust is.

A 466 meghívott közül 115 Szépkorú jött el a rendez−

vényre.

A műsort a Harlequin Táncssport Egyesület óvodás,

junior és lányformációs csoportjának látványos tánc

bemutatója, valamint Keller Kinga éneklése, majd a

Tarcalról származó Mallár Imrének és a Dobi házas−

pár hölgytagjának Mariannának fergeteges hangulatot

kiváltó zenéje és éneklése tette színesebbé és felejthe−

tetlenné. Többen jókedvükben táncra is perdültek és

együtt énekeltek. Drozda Aranka szívből mondott ver−

se megható őszinteséggel szólt a szépkorúakhoz.

A közönség minden esetben nagy tapssal jutalmazta a

fellépőket.  Az asztalon külön verses köszöntőkártya

fejezte ki Kissné Fásy Nóra képviselő asszony és fér−

je nagyrabecsülését és tiszteletét a Szépkorúak iránt.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban

és vidám szívvel, lélekkel távozott mindenki az ottho−

nába, az önkormányzat által biztosított járművekkel.

Köszönetet mondok a rendezvény nagy sikerét előse−

gítő Harlquin Táncsport Egyesületnek, a vezetőjének

Tóth Tamásnak és a felkészítőknek.

Köszönetet mondok a rendezvény megvalósulásának

engedélyezéséért Baracskai László Polgármester Úr−

nak és dr. Kovács Zoltán jegyző úrnak.

Köszönet illeti a támogatóinkat: 

Andrássy Gézánét, Hock Károlynét, Szilágyi Péter al−
polgármester urat és feleségét, Kissné Fásy Nóra kép−
viselő asszonyt és férjét, ifj. Lengyel Istvánt és felesé−
gét, Sebesta Sándor urat, Varga Lajos képviselő urat,
Vinnai Károly képviselő urat és feleségét, valamint a
Királyudvart.  Ők bor,  pálinka,  csokoládé és méz

adományaikkal járultak hozzá rendezvényünkhöz.

Köszönet a Művelődési Ház vezetőjének Drozda
Arankának és fiának Krisztiánnak valamint a Műv.

Ház dolgozójának Ilosvainé Piroskának segítőkész és

odaadó munkájukért. Köszönöm a Napközi konyha

vezetőjének Hornyák Istvánnak és a szakácsoknak a

finom és ízletes vacsorát.

Köszönöm az Idősek Klubja régi és jelenlegi dolgozó−

inak a szervező, kreatív és lelkes lebonyolító munká−

jukat.  Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az esemé−

nyek rögzítéséért.

Köszönet a Polgárőröknek a felügyeletért.

Szász Béláné

Intézményvezető

Gyémánt diploma 
A tarcali Idősek napja évről − évre színvonalas, kellemes találkozó−

ja a szépkorúaknak. Az idei különösen emlékezetes marad Szakolcai
Ferencné történelem−földrajz szakos tanárnéninek. Aki korábban

több szakmai elismerésben részesült, majd Tarcal Díszpolgára lett.

Ilonka néni ebben az évben „Gyémánt diplomát” kapott.  Itt az

ünnepélyen az egykori kedves tanítványokkal és azok szerető

szüleivel együtt örülhetett Baracskai László polgármester köszön−

tőjének. Az elhangzó meleg szavakat egy csodaszép virágcsokor és

kis falunk vezetőjének személyes tájjellegű ajándéka koronázta

meg. Ilonka néni földrajz tanárként a tudás átadása mellett

igyekezett megismertetni kis hazánk gyönyörű tájait országjárások

és táborozások keretében.  Becsületességre, tisztességes

munkavégzésre és szülőföldünk szeretetére nevelt, példamutató a

ma pedagógusai számára. Közben 80 éves lett. De mai is szívügye

az iskola és a község lakosainak élete. Rendezvényeinken rendsz−

eresen velünk van.

Az Idősek napján Vele együtt mi is örülünk, szeretettel 

köszöntjük!                             D.A

Képeinken  Virgula Istvánné
és  Szegedi Sándor látható,

akik külön köszöntve lettek

Baracskai László polgármester

úr által a jelenlevő szépkorúak

közül

Kiadja: a község önkormányzata

Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu

Tarcal. Tel.: 47/580−008 

Főszerkesztő: Kovácsné Drozda

Aranka  Szerkesztő: Mező  László Munkatársak: Porkoláb Ágnes,

Nagyné Sárkány Mónika,  Hunkó Emese  Nyomdai munkák: Budai

Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2011.  december 16.

Tarcali Hírek
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Összefoglaló az Idősek Hete

Rendezvénysorozatról
− Varga Lajos képviselő úr, mint méhész szakember látoga−

tott el a klubba, ahol nagyon érdekes és tartalmas előadást

tartott a méhek életéről tulajdonságairól a mézek fajtáiról és

jótékony hatásáról, valamint a méz előállításának folya−

matáról. Az előadást filmvetítéssel tette színesebbé.

Végezetül több kg mézet ajándékozott a klub tagoknak,

amelyből minden nap egy evőkanálnyit adunk egészség

megőrzés címén, akinek ez megengedett.

− Az óvodások Őzike csoportja nagyon kedves, szívet−lelket

melengető műsora valódi felüdülést jelentett gondozott−

jainknak. Gondozónőink finom süteményt sütöttek a

gyerekek megvendégelésére, amelyet boldogan fogyasztottak

el a kicsik. 

− A szeretetről, türelemről és a megbocsátás jelentőségéről

szóló előadásom, amellyel rámutattam a testi és lelki

egészség előfeltételére, mintegy bevezető volt ahhoz a

filmhez, amelyet egy későbbi alkalommal néztünk meg a

klubtagokkal közösen a Borfaluban Böjte Csaba testvér

magas szintű tanításáról, a szeretetről az egymás mellett élés,

egymást elfogadás és a segítés művészetéről.

− Volt közös sütés amikor lepcsákot sütöttek, (és mind meget−

tek) a gondozók és gondozottak.

− Néztünk régi magyar filmet, volt közös éneklés−nótázás,

melyek vidámságot és derűt hoztak a mindenapokba.

− A vérnyomás és vércukor mérés szintén hozzátartozik ren−

dezvényünkhöz, hiszen az egészség megőrzése és fenntartása

kiemelkedően fontos a számunkra.

A rendezvények sikeresek voltak, köszönjük mindenkinek

aki részt vett benne és a munkáját, felajánlását, törődését

fejezte ki a Szépkorúaknak.

Szász Béláné

Intézményvezető

HIRDETÉSEK
Plüs ülőgarnitúra, Vorwerk 100 l−es fagyasztó, Mora

gáztűzhely palackkal együtt eladó. Árak megegyezés

szerint.  Cím: Tilk Lászlóné Tarcal, Ifj. Ltp. 17/6

*

Miskolc belvárosában 42m2−es új lakás eladó. /szoba,

konyha, nappali, folyosó, fürdőszoba/ + erkély.  Gáz

(cirkó) fűtés.  Érd.: 15:00 után, 06/70−596−77−20

*

TARCALON ELADÓ kis hibával gáztűzhely.    

Ár megegyezés szerint.  Érd.: 06−30/613−26−58

*

BÉCSI KARÁCSONYI VÁSÁR

2011. december 3. Felszállási lehetőség: Szerencs,

Miskolc  Részvételi díj: 9.900,−Ft/fő

*

ADVENTI VÁSÁR KASSÁN

2011. december 10.

Felszállási lehetőség: Tokaj, Tarcal,

Bodrogkeresztúr, Mád, Tállya,

Abaújszántó

Részvételi díj: 2.900 Ft/fő

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

ZEMPLÉN TOURIST UTAZÁSI IRODA KFT.

Szerencs, Rákóczi út 67. Tel/fax: 06−47−362−952

www.zemplentourist.h e−mail: zemplen.tourist@t−

online.hu   Engedélyszám: R−1787/1998

*

GYEREK JÓGA!

Beindult a jóga foglalkozás az óvodában! Várom az alsó

tagozatos gyerekek jelentkezését!  A foglalkozás helye:

óvoda tornaterem. Időpont: hétfő, 16 óra. Érdeklődni:

Cziba Ilona, 20/378−42−91

NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT

3915 TARCAL, FŐ U. 55.

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)

Új téli nyitva tartás! 
Hétfő: 09:00 − 15:00 Kedd, Szerda, Csütörtök: 11:00 − 17:00

Péntek: 09:00 − 12:00   14:00 −  17:00  Szombat: 09:00 − 13:00

Kedvező árak: pl.: Férfi sima vágás: 750 Ft./Női vágás+szárítás

rövid: 1750 Ft., Közepes: 1.850 Ft., Hosszú : 1950 Ft. /Gyermek

vágás: 750 Ft/ Szárítás rövid haj: 1.000 Ft. 

HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK

EURÓPAI JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL! 

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473  9052      

Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek! 

Miniszterelnöki köszöntés
Településünk Jegyzője − Dr. Kovács Zoltán − 2011.

november 6−án a szépkorúak jubileumi köszöntése

kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait

tolmácsolta és emléklapot adott át Bóna Istvánné

Tarcal Keresztúri u. 16. sz. alatti lakos részére. Bóna

néni ezen a napon töltötte 90. életévét. Isten éltesse! 

5. oldal fotó: D.A.
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Emlékülés a Borfaluban
A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete

(Tarcal) szervezésében 2011. november 8−án a tarcali

Hatputtonyos Borfaluban emlékülés került megrendezésre

Király Ferenc tiszteletére. Dr. Bihari Zoltán, a Kutatóintézet

igazgatója, köszöntőjét követően előadások hangzottak el

Király Ferenc munkásságáról, tevékenységéről, kutatási ered−

ményeiről. Előadók voltak: dr. Pécsi Mária a Vidékfejlesztési

Minisztérium főosztály−vezetője, dr. Gedai Gusztáv
kertészmérnök − Kertészeti és Élelmiszer Egyetem, dr. Kozma
Pál a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője, dr. Hajdu Edit

a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatója,

dr. Bálo Borbála az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

igazgatója,  dr. Májer János a badacsonyi Szőlészeti és

Borászati Kutatóintézet igazgatója, Marcinkó Ferenc a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, Bacsó András a

Tokaj Oremus Szőlőbirtok és Pincészet igazgatója, valamint dr.
Bihari Zoltán. 

KÉPES HÍREK − HÍREK KÉPEN
Középpontban az EMBER

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg egykori munkatársa,

Schlosserné Báthory Piroska képzőművészeti kiállítását. Az alkotó érdek−

lődésének középpontjában az ember áll. A magas színvonalú grafikákból,

hangulatos olaj−festményekből és vegyes technikával készült alkotásokból nyílt

tárlatot helyi illetve nagyobb részt idegenből érkezett vendégek tekintették meg. 

Háromnegyed század
Oláh Györgyné, mindannyiunk szeretve−tisztelt Erzsike nénije immáron 75

éves. Születésnapján gyermekei és kiterjedt rokonsága köszöntötte.

Számtalan gyermeket oktatott, nevelt jó szóval, türelemmel. Rendkívül fia−

talos kedves hölgy szinte valamennyi települési rendezvény látogatója.

Kívánunk neki sok örömet és boldogságot még számtalan éven át!

Ünnepség és avatás
Az október 23−i ünnepségünket  a hagyományoktól

eltérően szabadtéren rendeztük meg. A Hősi Halottak

emlékparkjánál Koncz Ferenc országgyűlési képviselőnk

mondott ünnepi beszédet. Ezt követően az emlékezés ko−

szorúját is elhelyezte. Önkormányzat és intézményei

nevében Baracskai László polgármester és Dr. Kovács
Zoltán jegyző úr;  Keresztényi József úr, mint a történelmi

idők tanúja; valamint az egyházak és civil szervezetek is

elhelyezték az emlékezés virágait.  A megemlékezést

követően ünnepélyes kereteken belül átadásra került az

óvoda  és a napközi−konyha felújított épülete.

Koszorúznak: Koncz Ferenc és Molnár Istvánné

Jobbra  dr. Pécsi Mária A szalagátvágás pillanata az óvodában

Foto és szöveg: K.D.A.
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DECEMBERI ÜNNEPEINK
December 1.: AIDS−ellenes világnap Az Egészségügyi Vi−

lágszervezet (WHO) 1988−ban nyilvánította világnappá.

A Magyar rádiózás napja

December 3.: A fogyatékkal élők nemzetközi napja.
December 4.: Szent Borbála, a bányászok védőszentjének
napja. A bányászok és a kohászok ünnepe.

December 6.: Mikulás, Miklós napja, Magyarországon Mi−

kulás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztított ci−

pőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót,

csokoládét, a „rosszak” krampuszt és virgácsot. Szent Miklós

püspök a kisázsiai Patarában született az i. sz. 3. században.

A keleti keresztény egyház nagy szentje a mai napig, alakját

mély tisztelet övezi. A szegények, elesettek gyámolítója. A

Mikulás hagyományosan rénszarvas szánon közlekedik, a

finnek szerint Lappföldről indul a világ minden tájára.

December 10.: Emberi Jogok napja. 1948. december10−én

az ENSZ −közgyűlésen elfogadták az emberi jogokról szóló

egyetemes nyilatkozatot. 

December 13.: Szent Luca vértanú szűz napja. Termékeny−

ségvarázslásra, házasság−, halál− és időjóslásra alkalmas nap

volt. Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a

Luca−szék készítés. A lányok ezen a napon 12 gombócot főz−

tek. Mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc

legelőször a víz felszínére jött, megmondta ki lesz a férjük.

Luca napkor vetik a lucabúzát. 

Az időjárásra a székelyek hagymából jósoltak. 

December 24. Karácsony vigíliája. Karácsonyt megelőző na−

pon ős−szüleinkre emlékezünk, ma van Ádám és Éva napja.

Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és

ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok Ma−

gyarországon.  Karácsony megünneplése a kereszténység ter−

jedésével az egész világon elterjedt.

Karácsonyi népszokások: Regölés, Betlehemezés

December 25.: Karácsony napja. Jézus születésének napja.

Krisztus születésének december 25−i megünnepléséről szóló

első adatokkal a 4. sz.−ban találkozunk. A család ünnepe.

December 28.: Aprószentek napja. Jellegzetes szokása, a

szerencsét és egészséget hozó vesszőzés, korbácsolás.

December 31.: Szilveszter. A népi kalendárium szerint az új

esztendő első napjával függ össze.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a december hónapban névnapjukat

ünneplő  kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:
december 3.: Ferenc

december  6.: Miklós

december 10.: Judit

december 12.: Gabriella

december 24.: Ádám, Éva

december 26.: István

december 27.: János

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2011. november−december hónapban

november 27. 15 óra „LÁTÓHATÁR”− címmel Bodnár
Ildikó képzőművészeti kiállítás−megnyitója  Helye: Borfalu −

Tarcal, Rákóczi út 4. 

17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

november 30. 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS 

(Falugyűlés) Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4. 

december 4. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

december 5. 16 óra MIKULÁS szolgálat  (lásd felhívás)

december 6. 16 óra MIKULÁS szolgálat  

december 11. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren     

december 12. de.: 9 óra és 17 óra  

FILMVETÍTÉS − PIÓ Atya − A csodák embere I. rész

„A XX. század egyik legnépszerűbb szentjének élet−

története!”  Olasz film − szinkronizált 

Helye: Borfalu − Tarcal, Rákóczi út 4.

december 14. 8−10 óráig  Zempléni Hulladékkezelő Kht.

fogadóóra  Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4. 

december 15. 14 óra − 16 óráig Adventi játszóház karácsonyi

díszek, ajándékok készítése

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

december 16. 16 óra Többszörös véradók köszöntése

Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4. 

december 18. 17 óra Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

december 20. /kedd/   MINDENKI KARÁCSONYA −

ünnepség és KARÁCSONYI  AJÁNDÉK VÁSÁR 

Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

december 31. 19 óra Gold Dance Szilveszter − RETRÓ−

BULI   Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Rákóczi út 4.

Bővebb információ: Hunkó Emese  06−30/403−18−27

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és

www.tarcal.hu oldalon.

További információ: Kné Drozda Aranka 06−30/458−73−01;

47/380−177; 47/580−008

A rendezvényekről készült fotók megtekinthetőek a 

facebook internetes oldalamon.

*
Tarcal község Önkormányzata és a Könyves Kálmán

Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt,

családját és barátait BODNÁR ILDIKÓ kiállítás meg−

nyitójára. Ideje: 2011. november 27. (vasárnap) 15:00 óra

Helye: „6 Puttonyos Borfalu”  (Tarcal, Rákóczi út 4.) kiál−

lítóterme A kiállítást megnyitja: BORSOS ISTVÁN

szobrászművész, a BAK Képzőművészeti Egyesület elnöke

Közreműködik: Schlosserné Báthory Piroska művésztanár

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Az Nt Nonprofit Közhasznú Kft. által támogatott TEMOP

2011. pályázat keretén belül infokommunikációs ismeretter−

jesztő előadásokat  − alap  és  emelt szintű − tartunk Tarcalon

a Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtárban. Az elő−

adások a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár e−ta−

nácsadó munkatársai által kerülnek megrendezésre.

A képzés időpontja: 2011. december 7−8−9. 10 órától −14.30

óráig. Helye: Könyvtár − PC Sarok Tarcal, Árpád út 1. Fsz.1.

Az előadások főbb témakörei: internethasználat (keresések,

böngészők használata, e−közszolgáltatások, ügyintézés, leve−

lezés, közösségi oldalak használata), szövegszerkesztés,

adatkezelési alapok. Költség /terem és géphasználati díj/:

600 Ft/fő, a képzés idejére. JELENTKEZÉS: 2011. novem−

ber 30−ig. Személyesen: a Könyvtárban (Tarcal, Árpád u. 1.)

vagy a Borfaluban (Tarcal, Rákóczi u. 4.).  Telefonon:

06−30/458−73−01
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S P O R T

Cooper & Taylor Faablakgyártó Kft
Fő Profil: Épületasztalos−Ipari termékek gyártása Euro68

Falcrendszerű Hőszigetelt Fa Nyílászárók gyártása KEDVEZŐ

áron akár teljes körű kivitelezéssel−Felmérés−Gyártás−

Felületkezelés−Szerelvényezés−Üvegezés

− A nyílászáró elhelyezése előre kihagyott falnyílásba−

Szegőlécezés−Ablakpárkány felrakása

− Hőszigetelt faablakok, hőszigetelt bejárati ajtók − Építőipari

felhasználásra szánt fatermékek: Gerenda, szarufa, tetőgerenda

− Szauna, áthelyezhető mobil ház, lakás gyártása 

− Beltéri ajtók,pince ajtók, zsalugáterek, árnyékolás, lépcső,

korlát

− Konyhabútor, irodabútor egyedi méretre gyártása 

Októberrel kezdetét vette a Rendkívüli Őszi Konyhabútor

AKCIÓ !!! 

Részletekért és Árakért nézze meg a cég Honlapját vagy

Facebook oldalát!

Ügyvezető − Bodnár Zoltán − 06 20/931 18 58

Közösségi: 

http://www.facebook.com/cooper.taylorkft 

Honlap: http://www.faablakgyartas.hu

Csak korhűen!
„Jézus Urunk azt üzente, hogy New Yorkban vár rám,
Megmondta,"Böingen" menjek, ne angyalok szárnyán.

Azért, mert az üzemanyag ott is nagyon drága,
Még a szenteltvizes kút is, sztrájk miatt van zárva.

Megfogadom tanácsodat, Isten Fia Jézus,
Ujjongva fogad minket a "menhetteni" klérus.”

A mai zagyvalékos Világ, már hülyét csinál a jó szándékú

emberből. Vállalom a „felelőtlenséget” fentebbi soraimért, de

már szinte a Rendszer váltás óta disszonanciák halmazával

küszködöm. 

Úgy 15 évvel ezelőtt, New York−ból karácsonyi üdvözletet

küldtem Tarcalra, kedves barátomnak, Király László, akkori

nagytiszteletű Úrnak. 

Az üdvözlőlap terjedelmét kihasználva, ecseteltem, (nem

vásznon) azt az őrületet, amit a megváltó várása ürügyén az

emberek zsebéből kiszed a kereskedelem Amerikában. 

A hajdani időkre utalva tudom, hogy fosztották meg a

legszegényebb embereket kolduspénzüktől a  Teljes  Búcsú

elnyerése ürügyén.

A történelmi egyházak felismerték a tarthatatlan helyzetet. Új

alapokra terelik a megoldásra váró, évszázados gondokat.

Reményt keltő a   felismerés: egységben az erő, nem az „oszd

meg és uralkodj”!

Úgy várom a Karácsonyt, amikor végre, csupán a szeretetemet

adhatom ajándékba embertársaimnak.                                        

Leskó Imre

VÉGRE ÚJRA NYERT AZ 

FC TARCAL 
Előző lapzártánk óta a Tarcal gárdája öt mérkőzést

játszott. Végre megszületett a második győzelem. A

többi mérkőzésben azonban nem sok öröme volt a

jobbhoz szokott tarcali focibarátoknak. A rövid

jegyzőkönyvek:

10. forduló: Tarcal − Bodroghalom 2−7 (0−3)

Tarcal, 50 néző. V.: Dósa. G.: Csikai, Jerebák. Ifi: 1−7

11. forduló: Tiszaladány −  Tarcal 5−1 (2−1)

Tiszaladány, 100 néző. V.: Tarjányi. G.: Nagy. Ifi: 5−3.

12. forduló: Tarcal − Hollóháza 1−4 (0−1)

Tarcal, 50 néző. V.: Bodolai. G.: Jerebák. Ifi: 5−3

13. forduló: Ricse − Tarcal 2−6 (2−3)

Ricse, 50 néző. V.: Spiczmüller. G.: Nagy (3), Papp,

Csikai, Jerebák. Ifi: 2−4

14. forduló: Tarcal − Mezőzombor 2−6 (0−3)

Tarcal, 50 néző. V.: Butkai II. G.: Takács, Kecskedi. 

Ifi: 1−1

Hajrá Tarcal!

A Gold Dance sikerei Budapesten
2011. november 19−én Országos Őszi Bajnokságon vet−

tünk részt Budapesten. Többféle korcsoportban és

kategóriában lehetett nevezni.   6 koreográfiával indul−

tunk, ebből kettőben kisebb gyerekek is szerepeltek,

életük első versenye volt.  Nagyon korán (hajnali 4−kor)

indultunk Budapestre. Amit a gyerekek ott teljesítettek,

az bennünket, felnőtteket is meglepett! Hihetetlenül szép

eredményeket értünk el! 5 arany érem, 1 ezüst érem, 1

különdíj!!!  Ráadásul beválogattak bennünket a Duna

tévé felvételére, a Bajnokok Gálája című műsorba,

melyet tavasszal, a versenyszezon indításakor fognak

levetíteni. Egyedüli tánccsoport voltunk, akinek két pro−

dukcióját is érdemesnek tartottak arra, hogy műsorba

kerüljön. Ezek a szép eredmények nagyon megfeszített,

kitartó munka eredménye, mely köszönhető elsősorban a

gyerekeknek, szüleiknek, és tanáruknak Arany

Istvánnak. Sikereinkhez nagyban hozzájárulnak a tarcali

és a környező önkormányzatok támogatásaikkal és a

próbahelyek biztosításával. Köszönetet szeretnénk mon−

dani Lyoness International AG Magyarországi President

Team Member vezetőjének, Surányi Ferencnek és a toka−

ji III. Harcsaparty szervezőjének, Baji Ferencnek, akik

anyagi támogatásukkal tettek lehetővé a sikeres

felkészülésünket és a versenyen való részvételünket. 

Hunkó Emese

Egyesületi elnök

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ...mindjárt itt a Télapó!

Mikulás szolgálat!
December 5−én hétfőn 16.00−kor és december 6−án kedden 16 órakor indul községünkben hagyományos

útjára a Mikulás, hogy átadja a hozzá eljuttatott ajándékokat a gyerekeknek. Aki igénybe kívánja venni

ezen szolgáltatást, kérem juttassa el december 2−án 16.00 óráig a névvel és címmel ellátott csomagot a

Borfaluba a Művelődési Ház irodájába.

A többit mi intézzük!  A szolgáltatás díja: 300 Ft/fő/cs A KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!


