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December − a számvetés
hónapja
Lassan leperegnek az idő malmán a 2011−es esztendő
napjai. Kinek gyorsabban, kinek lassabban. Ezt mindig
kortól és a mindennapi helyzetünktől függően ítéljük
meg. A lényeg, az idő könyörtelenül halad az általa
kijelölt úton. Tartalommal mi, emberek töltjük ki, vagy
engedjük anélkül elmenni. Először is hálával tartozunk
az Úrnak, a világ összerendezőjének, hogy erőt,
egészséget adott, és átsegített a mindennapok zajlásán.
Saját értelmünkre, akaratunkra, tehetségünkre bízva
annak mikéntjét.
Nem feledkezhetünk el megemlékezni azokról a tarcali
polgárokról, akiknek 2011−ig adatott meg a földi lét.
Így az esztendő utolsó napjaiban mindnyájukról
szeretnék megemlékezni egy főhajtással, egy mécses
gyújtásával. Az itt maradt hozzátartozóknak pedig
adjon az Úr lelki békességet a megváltoztathatatlan
elviseléséhez, és tartsa meg Őket szeretetében.
Az életre idén érkezőkről sem feledkezhetek meg.
Örömmel és szeretettel köszöntöm a 2011−ben
született gyermekeket! Nagyra nőjetek! Szüleiknek
kívánom, hogy szerető családi légkörben neveljék fel
gyermekeiket.
Ugyancsak köszönetet szeretnék mondani mindazok−
nak a tarcaliaknak, akik ebben az évben is hozzájárul−
tak valamivel a közösségi élethez. Egy−egy ren−
dezvény, esemény kapcsán kollégáim megköszönték
név szerint segítségüket, adományaikat −aktuálisan az
újság hasábjain. A segítség adásáért − legyen az fuvar,
eszköz, vagy anyag, élelem, ital, édesség, főzés, sütés,
vagy személyes szolgálat − köszönettel és hálával tarto−
zom mindnyájuknak. Mert tudjuk a Bibliából: „A
jókedvű adakozót szereti az Isten.” Én is Isten áldását
kérem számukra.
Az Önkormányzat elmúlt évi teljesítményéről a
Közmeghallgatáson már hallhattak. Aki nem látta a
Tarcal−TV−ben a felvételt, az ebben az újságban
elolvashatja a beszámolót. Szeretném megerősíteni: a
Képviselő Testülettel együtt én is, és a Hivatal a
Jegyzővel az élén mindnyájan azon dolgozunk, hogy a
nehéz körülmények között is a település és az itt lakók
életminőségét javítsuk. Azonban ez nem megy ripsz−
ropszra. Bízunk benne, ahogy eddig is sok mindent si−
került megvalósítani, ezután is minden lehetőséget
megragadunk a fejlődés érdekében. Persze vannak

A HÓNAP ÜZENETE:
„Van aki bőven ad, mégis gazdagabb lesz,
a másik meg kapzsi, mégis szegényedik.
Aki máson segít, maga is meghízik,
maga is jóllakik, aki mást jóltart.”
Biblia (Példabeszédek 11/24, 25)
negatív tendenciák is. Ezeket nem söpörjük a szőnyeg
alá. Foglalkozunk vele, utasítjuk és számon kérjük az
adott terület irányítóit, mit tesznek a megoldás, a javítás
érdekében. A rosszindulatú pletykákkal és a
„méregkeverőkkel” nem foglalkozunk. Úgyis lebuk−
nak, előbb−utóbb kiderül, hogy mindent csak saját
sértett érdekükben tesznek.
Sokkal inkább fontos számunkra az a személyes kap−
csolat, amellyel az utcán, a rendezvényeken, vagy a
Hivatalban találkozunk. Amelyben felhívják a
figyelmünket olyan dolgokra, ami mellett nem kellő
odafigyeléssel elmentünk. Vagy éppen jönnek jó és
megvalósítható javaslatokkal. Köszönjük ezeket. Érez−
zük és látjuk e megnyilvánulásokból a jó szándékú
segítséget. Vannak − nem kevesen − olyanok is, akik
megdicsérik munkánk eredményeit. Köszönjük, hogy
nem fukarkodnak a jó szóval! Ez doppingol bennünket
és feledteti a sokszor indokolatlan rosszindulatot is!
December − az ÜNNEP napja is. Az Ünnep, amelyre
négy hete elkezdtük a felkészülést. Vasárnaponként
örömmel találkoztunk egyre többen az Adventi
gyertyagyújtáson. Érzékeljük, talán szegényesebb lesz
az idei Karácsony a korábbiakhoz képest, de a Remény
ott van. Újból megszületik, hív bennünket. Fogadjuk
be, és akkor talán nem is érezzük majd az anyagi világ
hiányosságait! És végezetül az alábbi kis fohász
Mindnyájunkért szóljon:
„Uram, hála neked az elmúlt évért. Munkád nyomán
láthattuk, hogy ez az esztendő is a csoda és a próbák
éve volt. Téged dicsérünk, Üdvözítőnk és Mesterünk.
Így lépünk át benned bizakodva Istenünk az új
Esztendőbe.”

Baracskai László
polgármester
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Üdvözlöm valamennyiüket ezen a kicsit fázós novemberi estén.
Újból eltelt egy év illetve az önkormányzati választások óta 14
hónap. Tavaly szeptemberben négy évről és a választásról szól−
tam ezen az alkalmon. Most valamivel könnyebb dolgom van,
hiszen csak az elmúlt év történéseiről, sikerekről, feladatokról,
gondokról kell beszámolni.
Sok más településsel ellentétben mondhatom szinte jogfolyto−
nos az Önkormányzati munka, hiszen bár csökkent a testület
létszáma, igazán egy új tagnak sikerült bekerülni a Képviselő−
testületbe, így a régi−új testület zökkenőmentesen folytathatta
az előző ciklusban megkezdett munkát.
Aki tájékozódik a világról, azok előtt nyilvánvaló, nem könnyű
időszak van mögöttünk. Az előttünk állóról pedig azt hiszem,
még azoknak sincs teljes képe, akik úgymond a tűz közelében
vannak.
Beszámolómból remélem, érzékelni fogják, hogy erőfeszítése−
ink az Önkormányzat feladatellátásaiban nem kicsik, de nem is
eredménytelenek.
Az Önkormányzat gazdálkodása
A 2010−es évet alapvetően pozitívan zártuk. December 31−ére
minden számlánk, adósságunk rendezve lett és amellett tarta−
lékként rendelkeztünk annyi lekötött pénzzel, amely biztosítani
tudta a 2011−ben megvalósuló beruházásokhoz szükséges saját
erőt.
Sőt, mint a zárszámadásból kiderült a jól sikerült pénzügyi gaz−
dálkodásnak hála a 2010−ben kapott másfél millió Ft Önhiki −t
is vissza kellett fizetni az idén a Kincstárnak.
Sajnos a 2011−es év gazdálkodásának tervezésénél már kalku−
lálnunk kellett a válság mélyüléséből adódó nehézségekkel.
Így az idei költségvetés 862.675 e Ft bevétel mellett 882.221 e
Ft kiadással számolt, amiből érzékelhető, hogy 19.246 e Ft for−
rás hiányzik. Ezért a tervezésnél a Képviselőtestület rendelke−
zett az Önhiki −s támogatási pályázat beadásáról.
Ezt a pályázatunkat a Belügy és Nemzetgazdasági Minisztéri−
um elfogadta, és 15 M Ft vissza nem térítendő támogatást jutta−
tott Önkormányzatunknak. Mivel a gondjaink e segítséggel
azért 100 %−ig nem oldódtak meg, továbbra is pályázunk álla−
mi segítségnyújtásra.
Az év közbeni átmeneti nehézségek áthidalását célozza az a 15
M Ft−os folyószámla hitelkeret, amit a Takarékszövetkezetnél
nyitottunk.
Csak illusztrálásaként a pénzügyi viszonyoknak, tavaly ugyan−
ilyen működési hitelkeretünk 10 M Ft volt és elég volt az áthi−
dalásra. Az idén hasonló feladatok ellátása mellett már meg kel−
lett emelnünk ezt a keretet 5 M Ft − tal.
Eddig a készenléti hitelen kívül másfajta működési hitellel nem
terheltük a gazdálkodásunkat, és nem is igazán kívánunk erre az
útra lépni. Persze átmenetileg mégis előfordulhat hitelfelvétel,
mint ahogyan meg kellett tennünk ezt az idén.
A Játszótér és a Központi teresítést megvalósító pályázatunk
esetében előbb ki kellett fizetnünk a kivitelezőt, majd benyúj−
tottuk a kifizetési kérelmünket az MVH −hoz. Sajnos ebben a
pályázati konstrukcióban évente kétszer van kifizetés. A mi ese−
tünkben március végén április elején kaphatjuk meg a pénzün−
ket. A felvett hitel féléves kamata cca. 3 M Ft jelentkezik plusz
kiadásként. Ezt kell majd jövőre kigazdálkodnunk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Születések

2011. november hónapban született:
Kiss Kármen 2011.11.02
Szülei: Kiss Annamária
Ónodi István
Csengeri Gabriella Nádasdi Judit
Védőnők
Házasságkötés ebben a hónapban nem történt.

Halálesetek november
hónapban:
Böszörményi Lászlóné
(sz: Szántó Jolán 1935.)
volt Tarcal Munkácsy u. 1. sz. alatti lakos
elhunyt október 30−án,
Borza Mihály (sz: 1948.)
volt Tarcal Móricz Zs. u. 1. sz. alatti lakos
elhunyt november 23−án,
Urbán Zsolt (sz: 1976.)
volt Tarcal Klapka u. 16. sz. alatti lakos,
elhunyt november 25−én.

Részvétünk!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Borza Mihály temetésén részt vettek, fájdal−
munkban osztoztak, sírjára koszorút,virágot
helyeztek.
A Gyászoló család
Kiadja: a község ön−
kormányzata Szerkesz−
tőség: 6 Puttonyos
Borfalu Tarcal. Tel.:
47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka Szerkesz−
tő: 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:
2012. január 20.

Tarcali Hírek

A Tarcali Hírek szerkesztősége
a község minden lakosának
Szeretetteljes Karácsonyi
Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Boldog Új Esztendőt
kíván!

Tarcali Hírek
(Folytatás a 2. oldalról)
A korábbi évek beszámolóiban rendre
elhangzott, hogy az Önkormányzati
költségvetésből egyéb támogatásokat is
tud finanszírozni a Testület. Ezen pénz−
beli támogatások kedvezményezettjei a
sportegyesületek, a polgárőrség és
egyéb civil szervezetek (a tánccsopor−
toktól a mozgáskorlátozott egyesületig)
voltak.
Nos 2011, ebben a rendszerben forduló
pont hiszen az egyéb intézkedések mel−
lett e támogatások is csökkentésre ke−
rültek, mintegy 40−50 % − al.
El kell mondanom, hogy minden külső
és belső nehézség dacára a 2008−tól el−
kezdett takarékos gazdálkodásnak és
forrás felkutatásnak eredményeként az
Önkormányzat gazdálkodása stabil.
Szeretném ezt a szót, hogy stabil ki−
emelni, és figyelmükbe ajánlani.
Minden intézményünk működik és fel−
adatait ellátja. Nincsenek kifizetetlen
közüzemi és egyéb számláink.
A hitelfelvételünk indokolt és nem ve−
szélyezteti sem a 2012. év sem az azt
követő évek gazdálkodását.
A munkabéreket, a segély jellegű támo−
gatásokat a törvényben megszabott idő−
pontokban kifizetjük az érintetteknek.
A befejezett beruházások pénzügyi le−
zárása folyamatban van. A szükséges
önrész a rendelkezésre áll. Itt meg kell
jegyeznem, hogy sajnos a fejlesztési
tartalékaink ezzel ki is merültek.
2011−ben megváltozott a közmunka
rendszere. Meg kell mondanom nem tö−
kéletes, s ismereteink szerint 2012−ben
is hasonló alapokon fog működni.
A 2011−es lényege, hogy lehetőleg min−
denkit be kellett vonni a rendszerbe, aki
eddig úgymond rendelkezésre állási tá−
mogatásban részesült.
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek mini−
mum 30 nap bedolgozása kötelező 4
órás munkarendben a rendelkezésre ál−
lási támogatás folyósításához.
Áprilistól decemberig 128 férfi és 72 nő
dolgozott így. Jóval kisebb eredmé−
nyességgel sokkal több embert kellett
bevonni a közmunkába.
Az intézményi közmunkában, ami 4−6−
8 órás foglalkoztatási formájú volt 71
fő vett részt− 59 nő és 12 férfi.
Hadd essék szó a fejlesztésekről.
Saját forrásból az idén is csak szeré−
nyebb fejlesztéseket tudtunk megolda−
ni. De remélem, hogy a virágosítás,
zöldfelület felújítás azért tetszésükkel
találkozott.

Ebbe a csoportba tartozik az új urnafal
a temetőben. A Hivatal udvarán tető alá
került az irattár, de a teljes megvalósítá−
sa áthúzódik 2012−re.
Az ÉMÁSZ − al közösen a közvilágítás
korszerűsítésre került. A lámpatestek
száma nem változott, de mindegyikbe
korszerű, elektronikus előtétes kompakt
fénycsöves világítás van. 2011 szep−
tember 1−től működik, ezzel évente
35332 KWó fogyasztás megtakarítás
keletkezik, kb. 1,3−1,5 M Ft/év érték−
ben.
Persze nem csak ennyi van, hiszen az
uniós forrásokból − amelyről tavaly
szeptemberben már beszámoltam − az
idén igazán szép épületeket vehettünk
birtokba.
Elkészült és egy fedél alá került az or−
vosi alapellátás − az orvosok és betegek
megelégedésére. Ez a beruházás az
ÉMOP − on belül valósult meg, 60.594
e Ft összköltséggel, amiből az uniós tá−
mogatás 57.254 e Ft (ez 94,5 %), a hoz−
záadott saját erő 3.340 e Ft, ami 5,5 %−
a a teljes költségnek.
A Játszóteret és a Fórumot október ele−
jén vehették birtokba a gyerekek és a
felnőttek. Ehhez a beruházáshoz az
FVM Diverzifikációs Alapjából 43.637
e F −ot nyertünk, plusz a saját rész
13049 e Ft, így a fejlesztés 56.686e Ft −
tal gyarapította vagyonunkat.
Október 23−i ünnepségünk részeként
felavattuk a felújított és kibővített Óvo−
dát és a felújított, korszerűsített Üzemi
Konyhát.
A konyha és óvoda szintén az ÉMOP −
ban valósult meg. Itt a projekt összkölt−
sége198.573 e Ft, ebből a saját forrás−
rész 19.256 e Ft. Szerencsére sikerült
önerő támogatást is elnyernünk, amely
azt jelenti, hogy a saját forrásrészből
12.542 e Ft−ot a Belügyminisztérium
visszatérít.
Kérek mindenkit, vigyázzanak rá és
használják örömükre.
Az iskola korszerű oktatási berendezé−
seket kapott, megújult a számítástechni−
ka tanterem gépparkja is 10 M Ft érték−
ben.
Szerettünk volna pályázni egy Tarcal−
Tokaj kerékpárútra is. Sajnos a nyom−
vonalon 94 db érintett ingatlan helyez−
kedik el ebből egy−egy több tulajdonos−
sal is, így pályázati határidőre nem
készülhetett el a terv. De nem tettünk le
róla. Jövő év első negyedévében vár−
hatóan újból megnyílik a pályázati le−
hetőség.
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Az első fordulón átjutott, de még nincs
végleges döntés az un. övárok pályáza−
tunkról, aminek most harmadszor ug−
rottunk neki. Ebben az I. ütemben cca.
82 MFt −ból elkészülhetne ez a vízelve−
zető rendszer, amely a hegyről lezúduló
víztől óvná a falut.
Szerettünk volna pályázni a belső utcá−
ink felújítására, hiszen a Mikszáth, Mó−
ricz, Babocsay utcák, és az Árpád köz
kész tervekkel rendelkezik. Mivel
2008−ban hasonló pályázatban már
részt vettünk − emlékeznek 4 utca és a
járda a Degenfeldig volt benne − ezért
nem pályázhattunk.
Ugyanígy sikertelenek immár második
éve új gyalogátkelőhelyek létesítésére
irányuló erőfeszítéseink. Pályázatunk a
Közút részéről nem kapott támogatást.
Nos, és mit várhatunk a következő év−
től.
Még a mai napig képlékeny és sok is−
meretlenes ez az egyenlet. Nincs még új
Önkormányzati törvény − de az első
előterjesztésből tudjuk önálló státuszú−
ak maradunk. Nincs még kész a jövő
évi államháztartási törvény, csak annyit
tudunk, hogy 2012−ben még normatív
támogatás lesz, és az ideihez képest
nem változik.
Az biztos, akarjuk, nem akarjuk, a vál−
ság még rányomja a bélyegét mindenre,
csak lassú és úgy látszik, kínkeservesek
lesznek a kilábalás évei.
Természetesen azért vagyunk itt, azért
választottak bennünket, hogy megold−
juk, és úgy mondjam, biztosítsuk a nor−
mális üzemmenetet.
A Kormány szeretné, ha az önkormány−
zatok saját adókat vetnének ki és ezzel
a forrással pótolják a hiányukat − ami −
régóta szűkmarkú állami támogatási
rendszer következménye.
Mi úgy gondoljuk, nem ez a település
az, ahol tovább lehetne növelni a lakos−
ság terheit. Ahol egyre kevesebb a be−
vétel, onnan igazából nincs mit elvenni.
Tudom ígéretként elhangzott sokunk
szájából a kampányban a munkahelyte−
remtés. Az elmúlt 14 hónapban erre
nem sok lehetőség adódott. Van egy−két
kisvállalkozás, amely indul, van ame−
lyik építkezik. Tehát van remény a fog−
lalkoztatásra. Azt látnunk kell, kontex−
tusban az ország, az európai gazdaság
helyzetével, ez sajnos lassú és hosszabb
időtávú előrehaladás, fejlődés lesz!
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
De továbbra sem tesszük félre ezt az
ígéretet, keressük, kutatjuk az ebbéli le−
hetőségeket.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a ne−
gatív tendenciákat, amelyek borzolják
kedélyünket. Szomorú tény, − és nem
vigasz, − hogy Északkelet− Magyaror−
szágra is ez a jellemző, de fogy a népes−
ségünk, és öregszik is sajnos.
A képzett munkaerő elmegy, munkát
keres magának.
A képzetlenhez pedig nem jön ide a
munkalehetőség. Ami helyben van, az
időszakos, arra nem nagyon lehet egy
életet alapozni. Nem könnyű ezzel
szembesülni, és nehéz ellene hatéko−
nyan tenni.
Engem is és a Képviselőtestületet is el−
keseredéssel tölt el, hogy már az iskolá−
ból is egyre nagyobb számban elviszik
a gyerekeket. Ez a tendencia az elmúlt
tanév végére, és az idei tanév elejére
csúcsosodott ki. Ekkorra már az elsős
gyerekek máshova íratása is tömegessé
vált.
Keressük a megoldást.
Az idén februárban és májusban a testü−
leti felmérések, a nyári szülő−pedagó−
gus párbeszéd a Borfaluban − a helyzet

tisztázását szolgálták. Mégsem va−
gyunk nyugodtak. A szülő−pedagógus
párbeszédben elbeszélnek egymás mel−
lett. Mintha nem értené a szülő, mit
akar az iskola. Ugyanúgy nem érti az is−
kola a szülőt.
S közben a suttogó propaganda mételye
mérgezi a levegőt. És kik a vesztesek?
Elsősorban a gyerekek, mert korán és
feleslegesen gyűrik őket, segítik gyöke−
reik elvesztését ezzel. Veszítenek a pe−
dagógusok, mert egyre kevesebb gye−
rekhez egyre kevesebb tanárra, tanítóra
lesz szükség. Ezáltal veszít az iskola,
mert visszaesik a szakmai színvonal,
ami pedig eddig jó fényben, és eredmé−
nyekben gazdagon emelte ki.
Na és persze végül mindenkit elveszít
Tarcal. Mi, a Képviselőtestület nagylel−
kűen teremtenénk elő, és örömmel ad−
nánk oda az iskola működtetéséhez a
hiányzó, normatívát kiegészítő pénzt,
ha itt egy magas színvonalú, tehetsége−
ket ápoló, toleráns, az otthon melegét
adó iskola lenne.
Úgy gondoljuk, ennek érdekében min−
den érdekelt csoportnak, diákoknak,
szülőknek, pedagógusoknak, és az Ön−
kormányzatnak szembe kell nézni, és
kíméletlen őszinteséggel fel kell tárni a

hibákat.
Ki kell mondani az elvárásokat, és fel
kell állítani a követelményrendszereket.
Ha ez megtörtént, akkor le kell ülni
egymással szemben, és értelmes párbe−
szédben ki lehet jelölni azt az utat, ame−
lyet a cél érdekében végig kell járni.
Összefogva mindenkinek. Ha ez sike−
rül, a tarcali iskolába máshonnan is sze−
retnének majd idejárni.
Ezután is igyekezni fogunk és azon le−
szünk − a Képviselőtestület, a Hivatal−
ban és az intézményekkel dolgozó al−
kalmazottakkal együtt − hogy a körül−
ményekhez igazodva a lehető legjobbat
hozzuk ki a tarcali embereknek,
Tarcalnak, Mindnyájunknak.
Bízom és bízunk abban, hogy mind a
helybéliek, mind az idelátogatók érté−
kelik ezt a munkát.
Kérem Önöket, támogassanak bennün−
ket és erőfeszítéseinket!
E rövid beszámolóban biztosan nem
kaptak valamennyi kérdésükre választ.
Nos Önökön a sor e kérdések feltevésé−
re, illetve észrevételeik megtételére.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Önö−
ké a szó.
Baracskai László
polgármester

Óvodai hírek
Decemberi eseményeink
December 6−án érkezett óvodánkba a Mikulás. A gyermekek nagy iz−
galommal várták, dalokkal, versekkel, jelenetekkel köszöntötték. Kö−
szönjük az ERKE civil szervezet vezetőségének, hogy támogatásukkal
megvásárolhattuk a mikuláscsomagokat a gyerekeknek.
December 14−15−16−án Karácsonyi vásárt rendeztünk az intézmény−
ben, melynek bevételét az óvodás gyermekek javára fordítjuk. Mind−
ezt megelőzte két munkadélután, az első november 29−én, ahol a részt−
vevő szülőkkel és óvodapedagógusokkal karácsonyfadíszeket, ablak−,
ajtódíszeket készítettünk tésztából, papírból, természetes anyagokból.
December 7−én mézeskalács figurákat sütöttünk, cukormázzal díszí−
tettük, amelyeket csomagolva szintén meg lehetett vásárolni a vásá−
ron. Megalakult óvodánk bábcsoportja, melynek szülők és óvodape−
dagógusok a tagjai, Hajdúné Wolf Krisztina a vezetője. A lelkes kis
csoport első fellépése az óvoda Karácsonyi ünnepségén lesz, decem−
ber 20−án. Az Ajándékot mindenkinek című mesével ajándékozzák
meg a gyermekeket. A karácsonyi ajándékokat a csoportoknak szintén
az ERKE civil szervezet támogatásával valósítottuk meg.
Köszönjük Butta László képviselő úrnak, aki liszttel, Varga Lajos kép−
viselő úrnak, aki mézzel és Sárosi Gábor vállalkozónak, aki zsírral tá−
mogatta a mézeskalácssütést. Szintén köszönjük Vinnai Károly Kép−
viselő úrnak és feleségének az óvodának felajánlott fenyőfát, és
Komlóssy Orsolyának a felajánlott karácsonyfadíszeket. Köszöntet Új Esztendőt kívánok az óvoda dolgozói nevében a
mondunk továbbá azoknak a szülőknek is, akik aktívan közreműköd− község valamennyi lakójának szeretettel:
tek programjaink szervezésében, lebonyolításában.
Tóth Gyuláné, óvodavezető
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Örömökben Gazdag Boldog
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Tisztelt iskolát választó Szülők!
Talán korainak tűnik az időpont, hogy a következő tan−
év beiskolázási feladataival terheljük Önöket már de−
cemberben.
Nagyon tanulságos nyár és évkezdés áll mögöttünk, a
tantestület felelősséget érző tagjai nyári szabadságuk
ideje alatt is foglalkoztak az iskola gondjaival. Mond−
hatom, hogy azonosultak a szülők problémáival, meg−
értéssel kezelték azokat a többségében gyermekeket ér−
zékenyen érintő kérdéseket, melyek foglalkoztatják a
település lakosságát. A felvetéseken mélyen elgondol−
kodva már a tanév eleji értekezleten beszéltünk a fel−
merült problémákról. Higgyék el, őszintén keressük a
megoldásokat, hogy minden tanulónk jól és biztonság−
ban érezze magát az iskola falain belül. Megtartottuk
azt a gyakorlatot, hogy az ügyeletesek száma folyosón−
ként 2 fő, az udvaron 2 fő. A tanulócsoportok elhelye−
zésénél figyelemmel voltunk arra, hogy a legkisebbek
(1.−2. osztály) kerüljenek a földszinti tantermekbe, az
ott található mosdókat rajtuk kívül más nem használja.
Pedagógiai asszisztensek segítik munkánkat. Az ebé−
deltetésnél pedagógusok bevonásával erősítjük a fel−
ügyeletet. Bizonyára tapasztalták, hogy a pedagógusok
október−november hónapban − azóta is folyamatosan −
családlátogatásokat végeznek, hogy közvetlen kapcso−
latba kerüljenek minden szülővel, azokkal is, akik nem
járnak el a szülői értekezletre. (Saját statisztikánk alap−
ján mondhatom, hogy a tanulók 40%−ánál személyesen
járt az osztályfőnök.) Év elején kiemelten fontos fel−
adatként kapta minden osztályfőnök, hogy a közösség−
építés terén erősítse tevékenységét. Bizonyára észrevet−
ték, hogy az osztályközösségek megmozdultak, közös
programokat szerveznek.
A második félévben szeretnénk tanulószoba jelleggel

Internet a hétköznapokban

ingyenes felügyeletet szervezni azoknak a tanulóknak,
akik délután ezt igénylik, szüleik dolgoznak vagy nem
tudnak a tanulásban segíteni, esetleg nem fértek be a
napközis keretbe.
Iskolánkban, mint bármelyik oktatási intézményben ke−
rülhet a gyermek konfliktusba osztálytársával, akár pe−
dagógussal is. Ezekkel az esetekkel a keletkezés pilla−
natában, illetve amikor az tudomásunkra jut, foglalko−
zunk. Az egyéni bánásmódot, az egyéni igényeket is
igyekszünk kielégíteni, természetesen lehetőségeinkhez
képest.
Kérem, hogy még óvodás gyermekeiknek és önmaguk−
nak is adják meg azt a lehetőséget, hogy megismerked−
nek az intézmény által kínált lehetőségekkel, azok szín−
vonalával. Tapasztalják meg személyesen a játékdél−
utánok hangulatát, a tehetségfejlesztő foglalkozások si−
kerélményeit!
Adjanak esélyt arra, hogy gyermekeik a helyi iskola fa−
lai között kezdhessék meg tanulmányaikat. Ha problé−
ma merül fel, nem azt kapták, amit vártak, még akkor is
ott az iskolaváltás lehetősége. Az iskolába kerülő kis−
gyermeknek szüksége van az otthonra, a szülő elérhető−
ségére, közelségére.
Az új évre kívánom Önöknek, hogy bölcs döntésükkel
segítsék elő gyermekük töretlen fejlődését.
Az év vége közeledtével kívánok valamennyi kollégá−
nak, tanulóinknak és szüleiknek, leendő kis tanítványa−
inknak és szüleiknek valamint a település minden lako−
sának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres
újévet!
Tarcal, 2011. december 16.
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató

ismereteket. Köszönet az oktatóknak, akik nagy türelem−
Az Nt Nonprofit Közhasznú Kft. által támogatott mel és hozzáértéssel foglalkoztak a képzésben
TEMOP 2011 pályázat keretén belül infokommu− résztvevőkkel.
nikációs ismeretterjesztő előadást − alap és emelt
szintű − tartottunk Tarcalon a Könyves Kálmán
Művelődési Ház és Könyvtárban. Az előadások a
miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár e−
tanácsadó munkatársai tartották: Szaniszló Ágnes,
Zsova Márta és Gilányiné Lovász Tünde. A képzés
2011. december 7−8−9−én
10 órától − 14.30 óráig
kerültek megrendezésre. Az előadások főbb
témakörei voltak: internethasználat (keresések,
böngészők használata, e−közszolgáltatások, ügyin−
tézés, levelezés, közösségi oldalak használata),
szövegszerkesztés, adatkezelési alapok. A résztvevő
8 fő tarcali lakos tudása sok új ismerettel bővült,
rendszereződött eddigi tudásuk és gyakorlati tapasz−
talatokat is szereztek. A mindennapokban remekül
Szöveg és fotó: K.D.A
tudják majd használni a tizenöt óra alatt megszerzett
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10 éves a T.T. Dance tánccsoport

November 19−én rendeztük meg III. jótékonysági
bálunkat, ahol egyben a 10. születésnapunkat is
ünnepeltük. Igaz 9 évig LTJ tánccsoport néven
voltunk ismertek, és ez év elején döntöttünk a
névváltoztatás mellett. A báli fellépésre izgatottan
készültek a táncosok. A programban régi táncok
mellett 2 új koreográfiát is bemutattunk. Aki ott
volt jól érezte magát, hiszen nem voltunk sokan,
így igazán jó, családias hangulatban mulathattunk.
Nekem, mint csoportvezetőnek, megható látvány
volt a gyerekek öröme, amikor a 4 emeletes tortát
meglátták és a személyes ajándékukat megkapták,
amelyet ez évben a táncművészeti iskola fizetett.
Már ezért megérte a szervezés és a sok munka, ami
ezzel jár.
Köszönetet mondok a szülőknek a
szervezésért, a napközi konyhának a finom va−
csoráért, Borz Zsoltnak a tv felvételért, valamint a
támogatóknak a felajánlásokért.
A tánccsoport nevében mindenkinek békés boldog
karácsonyt és boldog új évet kívánok.
Lovasné Tóth Judit
csoportvezető

Mikulás járta utcáinkat
Idén számtalan jó gyermekhez bekopogott a
Mikulás hatalmas zsákjával. Verssel, énekkel és raj−
zokkal is kedveskedtek neki a gyerkőcök. Cserébe
sok szép ajándékkal és finomsággal lepte meg a ki−
csiket és nagyokat. Jövőre is visszavárjuk!

T.T. Dance jótékonysági báljának támogatói:
Adámy Józsefné, Andrássy Rezidencia Tarcal, Andrássy−Szentkereszt
KFT Tarcal, Áts Károly Royal KFT Mád, Bánóczki Mihályné,
Bártfainé Varga Györgyi, Bajusz Balázsné Tokaj vállalkozó, Bölömi
János Rakamaz, Csacsa gumiszerviz Polyak Csaba Tarcal, Csománé
Német Emese, Degenfeld Kastélyszálló, Dorogi testvérek pincészete
Tarcal, Dorogi Zsuzsa fodrászat, Dorogi Zsolt, Feller Gábor Club
kávézó, Fia József, Fia Nikolett, Gizella pincészete Tokaj, Gógh
József Tokaj vállalkozó, Gold Dance Club, Görbe vendégház, id.
Andrássy György és felesége, Királyudvar, Kis−Tóthné Bolló Nóra,
Korodi László, Kovács Attila, Kovács Attila vegyesbolt, Kovács
Kálmán pincészete Tarcal, Kovácsné Drozda Aranka, Laura cipő és
ruházati bolt Tímár, ifj.Majoros László, Majoros László cukrász,
Marcinkó Ferenc Tokaj Kereskedőház, Matyisák−Vízkeleti Pincészet
Tarcal, Netty Zöldség− Gyümölcsbolt, Nyesti György Tokaj vállakozó,
Nyusti Sándorné, Perge Géza, Pergéné Gonda Boglárka, Petróczi
Ágnes, Petróczi Istvánné, Réti Jánosné Virágbolt Tarcal, Szabó és
Társa KFT, Szabóné Pataky Judit, Szakkay Zsuzsa, Szalánczi
Zsuzsanna fodrászat Tarcal, Szaszákné Tóth Tünde, Szilágyi Péter és
felesége, Magazin üzletház, Szűcs Károlyné, Takács Andrásné, Takács
Pincészet Mád, Takarékszövetkezet Tarcal, Térségi Turisztikai
Desztinációs Menedzsment, Tomkovics István, Tornyos Borház
Kormány László, Vöröskereszt Tarcal, Vinnai Károly és felesége

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk Butta László képviselő úrnak és feleségének a
2011. 11.12−én tartott Idősek − napi rendezvényünkhöz a „liszt”−beli
támogatásáért. Nemrég értesültem csak arról, hogy a pogácsa és a
piskóta tekercs a felajánlott lisztből volt sütve.
Szász Béláné
Intézményvezető
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
+sz rövid: 1750 Ft./ Melír+szárítás rövid haj: 2.000 Ft./ Dauer+sz
rövid haj: 2.200 Ft./ Szárítás rövid haj: 1.000ft, stb. Új szolgáltatás:
HŐILLESZTÉSES HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK EURÓPAI
JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL! BRAZIL KERATINOS VÉGLEGES
HAJKIEGYENESÍTÉS!
KERATINOS
HAJSZERKEZET
ÚJRAÉPÍTÉS! Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna:
06 20 473 9052 Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!

Önzetlenségből jeles
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik önkéntes munkájukkal, adományaikkal és támo−
gatásukkal segítették a tarcali művelődési ház egész
évi tevékenységét. Mindezzel hozzájárultak
településünk kulturális életének magasabb színvo−
nalú ellátásához. Szeretetteljes békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívá−
nunk!
Kovácsné Drozda Aranka
Ilosvainé Nógrádi Piroska
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JANUÁRI ÜNNEPEINK

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Január 1.: Újév napja. Szokás volt újévi jókívánsá−
gokat mondani házról−házra járva, amiért a háziak
almával, dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor az
egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle
kellemes dolgok végzésével. A béke világnapja.
Január 4.: A Braille−írás világnapja. Segítségével
lehetővé vált a vakok számára is az írás és olvasás
elsajátítása.
Január 6.: Vízkereszt, vagy háromkirályok napja.
Az egyház e napon emlékezik meg Jézus meg−
keresztelkedéséről.
Farsang: A farsang hossza évről−évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időpontjához kötődik.
Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40
napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig
tart.
Január 12.: A 2. magyar hadsereg emléknapja. 1943
− az Urivnál indított szovjet támadás következtében
súlyos veszteséget, gyakorlatilag megsemmisülést
szenved a 2. Magyar Hadsereg.
Január 22.: A magyar kultúra napja. Kölcsey
Ferenc 1823−ban ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását.
Szent Vince ünnepe a katolikus egyházban. Ha
Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az
időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő
esetén viszont gyenge szüretet jósoltak.
Január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja.
Az auschwitzi haláltábor 1945−ös felszabadításának
napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának
nemzetközi emléknapjává nyilvánította.

a január hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:
január 2.: Ábel
január 6.: Boldizsár
január 7.: Attila
január 11.: Ágota
január 15.: Lóránt
január 19.: Sára
január 21.: Menyhért

Konyhabútor AKCIÓ!!!
Ne hagyja ki az egyedülálló lehetőséget
cserélje le most régi elavult konyhabútorát
rendkívül kedvezményes áron!
25−35%−os árkedvezménnyel készítem el
egyedi méretre gyártott bútorát, ami azután a
lakás ékessége, dísze lesz!
Ha csak egyszerűen megunta meglévő bútora kinézetét
és idejét múltnak véli, akkor
legyártom egyedi méretre a bútor Front
elemeit és igény szerint munkalap cserét végzünk, fel−
kerül egy neon takarósáv és egy spot lámpás párkány−
lap a tetejére, ezek együttese új külsőt ad a bútornak és
szinte új lesz! Ezzel a módszerrel szintén ezreket sőt
tízezreket spórolok az ön számára!
A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért nézze meg
honlapomat:

www.faablakgyartas.hu
Cooper & Taylor Kft
Bodnár Zoltán
06 20/ 931 18 58

Képes Hírek − Hírek Képen
Adventi gyertyagyújtás

Hagyományainkhoz híven vasárnap késő délutánonként a piac−
téren elhelyezett települési adventi koszorún műsor kíséretében
lobbannak lángra a gyertya lángjai. Az első gyertyát Bodnár
Ildikó képzőművész, a másodikat Harcosiné Juliska, a harmadik
gyertyát Mázló Jutka néni (képünkön), a negyediket Réti Jánosné
(a koszorú készítője) lobbantotta lángra. Hétről hétre egyre több
felnőtt és gyermek jön el s állja körbe településünk adventi
koszorúját.

Évzáró fehér asztalnál

A tarcali Mallár Imre Szőlész Borász és Környezetvédő szakkör
hagyományos évzáró szakköri foglalkozását tartotta meg decem−
ber elején. Leskó Imre a szakkör vezetője összefoglalta az év
folyamán történteket. Kitért többek között a versenyeken elért
kiemelkedő eredményekre. A beszámoló után finom vacsora és
saját termésű italok kóstolásával folytatódott az est a Tarcali
Csárdában.
(Szöveg és képek: K.D.A. További fotók:
facebook − Drozda Aranka)
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Sport
A Tarcal FC tisztújító közgyűlése

Töltse velünk az év utolsó napját
időutazással!
Szilveszteri Retro−party
A TARCALI 6 PUTTONYOS
BORFALUBAN!
2011. december 31−én 19,00 órától
Kínálatunk:
Minőségi zeneszolgáltatás fényeffektusokkal!
70−es, 80−as, 90−es évek legnagyobb slágerei!
Karaoke−party!
Finom vacsora, éjféli falatozás,
közös pezsgőbontás
Tánc, vidámság, buli, tombola!
Belépő: Felnőtteknek: 4000 Ft
18 év alatti fiataloknak: 2000 Ft
Jegyek kaphatók:
Hunkó Emese (Általános Iskola)
06−30−403−18−27

A 6 Puttonyos Borfaluban került megrendezésre a Tarcal FC köz−
gyűlése. Kovács Attila eddigi elnök beszámolt az elmúlt időszak
tevékenységéről, eredményeiről. A közgyűlés a beszámolót egy−
hangúlag elfogadta. Ezt követően Kovács Attila bejelentette
lemondását elnöki tisztéről. Ezután megtörtént az új elnökség
megválasztása, mely nyílt szavazással zajlott.
A Tarcal Futball Club új elnöke: Büdi Zsolt. Elnökségi tagok:
Butta László, Csikai György vezető edző, Géczi András, Kádas
János, Orosz András, Soltész Csaba. (Gratulálunk megválasztá−
sukhoz! A Tarcali Hírek − mint a korábbiakban is − a tőle telhető
támogatást megadja a sportkör számára! A szerk.)
A régi és az új elnök megköszönte az előző időszakban végzett
munkát, a támogatók segítségét, kiemelve az Önkormányzatot. A
jövőben is számítanak a támogatásokra. Ezt követően kötetlen
szakmai beszélgetés zajlott.
Gold Dance fellépés Budapesten
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván:
Nagy megtiszteltetés érte tánccsoportunkat!
a Tarcal FC elnöksége
December 4−ére meghívást kaptunk Budapestre egy
céges rendezvényen való fellépésre a New York
Önmagukból adakoztak
Palotában található 5 csillagos Boscolo Hotelbe. Az
December
harmadik
hétvégéjén
elegáns, fényűző hely elkápráztatta a gyerekeket, de
köszöntöttük településünk többszörös
még a kísérő felnőtteket is. A Lyoness évzáró ren−
véradóit. A Magyar Vöröskereszt
dezvényén léphettünk fel több neves fővárosi művész
Szerencsi szervezete és a helyi
társaságában. Nagy izgalommal készültünk a
aktivisták− Ilosvainé Nógrádi Piroska
budapesti fellépésre, hiszen ritkán adódik lehetőség
és Kovácsné Drozda Aranka, −
arra, hogy fővárosi közönség előtt mutathassuk meg
szervezésében 28 tarcali lakos vehette
magunkat. Örömmel mondhatom, hogy nagyon nagy
át az elismerő oklevelet és ajándékot.
sikert arattunk, megjegyezték mind a Gold Dance,
Helyi színjátszó csoport tagjai és
mind Tarcal nevét!
általános iskolás tanulók verses, zenés
Hunkó Emese
műsorát követően Baracskai László
elnök
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte és
megköszönte véradóink önzetlenségét, példaértékű magatartását.
Kiss Lajosné a Vöröskereszt Szerencsi szervezetének vezetője
elmondta, hogy Tarcalon a véradók száma folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat. Megköszönte a többszörös véradóknak, hogy
évről évre fontosnak tartják a segítségnyújtás e módját. Ezt
követően a átadtuk a jól megérdemelt okleveleket, ajándékokat.
40 −szeres véradó: Hornyák László (képünkön); 30 −szoros véradó:
Barta Sándor, Kosárkó Lajos, Nagy László Sándor, Toplenszki
Barnabásné; 20 szoros véradó: Budai Dezső, Soltész Lászlóné,
Takács József; 10 −szeres véradó: Ádámné Kovács Erzsébet,
Balogh László, ifj.Budai Dezső, Czentnár Andrásné, Kajtár
Orsolya Ilona, Kertész Ferenc, Kincses János, Kovács András,
Lakatosné Bánóczki Katalin, Lechner József, Losonczi Edina,
Lukács Zsuzsa, Majoros László, Pethő Lajos, Poczkodi András
Tamás, Sipos András, Szabó János, Szaszák Krisztián, Varsás
Sándor, Zajácz Jánosné.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
A helyi támogatók jóvoltából megvendégeltük a megjelenteket és
értékes borokkal is kiegészítettük az ajándékokat. Támogatóink:
Tarcal község Önkormányzata, Degenfeld Pincészet, Kereszthegy
Kft., Netti Zöldséges, Posta Pincészet. Köszönjük adományaikat!
Következő véradás Tarcalon: 2012. január 26.

Jókívánság
„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!” (Piramis)
Tarcal valamennyi lakosának békés, boldog kará−
csonyi ünnepeket és eredményes újévet kíván a
Gold Dance Club Vezetősége és táncosai!

A VÉR ÉLETET MENT!
Szöveg és fotó: D. A

A Gold Dance Budapesten a New York Palotában

