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A hónap igéje: 

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van Tená−
lad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” /Zsolt 16,11/

Január − átjáró hava
Íme csak eljött az újesztendő, minden világvége−jóslat elle−

nére− Istennek hála érte! 

De hát így szokott ez lenni.  A halandó számára a világ sok−

szor érthetetlen és leküzdhetetlen akadálynak tetszik. Le−

gyen Ő akár analfabéta, akár jól képzett professzor. Képzett−

ségi fokunk figyelmen kívül hagyásával, mégis képesek va−

gyunk bedőlni egy−egy ilyen "jóslatnak". 

Aztán persze felszabadultan nevetünk azokon, akik a félel−

müket kimutatták. 

Janus − e hónapunk névadója − a kapuk és átjárók istensége

volt a római mitológiában. 

Valóban, január egyik felén a régmúlt, az Óév van. A meg−

ismert és megtapasztalt arcával. Míg Újév napján innen, az

ismeretlen, a még meg nem tapasztalt, ezért talán kicsit bi−

zonytalan is. Bár ettől ez még nem kell, hogy félelmetes le−

gyen. Jó néhányunknak búcsúznunk kellett szeretett hoz−

zánktartozótól, már csak szívünkben vannak jelen, de őriz−

zük emléküket. Ugyanakkor remélem, akiknek az adatott,

kitörő örömmel, boldogsággal köszöntötték családjukba ér−

kezett újszülöttet. Ez az élet rendje. Nem feledkezhetünk

meg az eltávozottakról, és örülnünk kell minden új életnek. 

A bánat és öröm váltják, és egyben oldják egymást.

Milyenek is legyünk az Új évben? Elsősorban ne legyünk

bizonytalanok! Bízzunk abban, hogy amit a sors ránk mér,

azt el tudjuk viselni. A feladatokat meg tudjuk oldani, a

szükségest elő tudjuk teremteni. A szerencsés többletet meg

tudjuk osztani. Remélem Florence Nightingale  imája segít−

het ebben: "Életünk forrása tisztítsd meg ajkamat a bántó

szavaktól, adj világos látást, amely észreveszi a másikban a

jót; adj gyengéd kezeket, jóságos szívet és türelmes lelket."

Bizonyára igaz kívánság, óhaj, egy asszonytól, aki megjárta

a háborús pokol bugyrait. 

Az életünk minőségének meghatározója viszonyunk az

igazsághoz. Ehhez a fogalomhoz a történelem során sok

nép, sok ember, különbözőképpen viszonyult. Akik csak

zászlónak használták, előbb−utóbb elhulltak, de akik viszont

ragaszkodtak a valódi jelentéséhez, azokról máig megemlé−

kezünk. Nos, erre mondta Luther Márton: az "igazság" szó

nemcsak a beszédre vonatkozik, hanem általában az élet

egészére ki kell terjednie. Mindennek, bizonyosnak és igaz−

nak kell lenni, amit csak mondunk, gondolunk, megélünk,

és amik vagyunk. Ezért ne csak a világot, de önmagunkat se

csapjuk be.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves Olvasóm−

nak jó szívvel eredményes, békességben, egészségben meg−

élt 2013−as esztendőt!

Baracskai László 

polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd eloltjuk, sötétebb lesz,   

mint azelőtt volt.”           (John Steinbeck)

TÁJÉKOZTATÓ
Tarcal községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

munkájáról

A Képviselőtestület 2012. december 19−én megtartotta a

2012−es év utolsó testületi ülését, amelynek első napirendje

keretében a 2013. évi munkaterv elfogadására került sor,

majd a következő napirend keretében polgármesteri tájékoz−

tatás hangzott el a tárgyévben benyújtott önkormányzati pá−

lyázatokról, illetve azok aktuális állapotáról. 

A polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy az övárok

pályázat esetében a támogatási szerződést megkötötték, pilla−

natnyilag a vízjogi létesítési engedélyre, valamint a részletes

kiviteli terv elkészültére várnak, s amennyiben ezek rendelke−

zésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési pályá−

zat kiírható. A kivitelezés legkorábban május−júniusban kez−

dődhet el. 

A másik nagy projekt a Tarcal−Tokaj közötti kerékpárút, itt a

pályázat határidőben benyújtásra került, a döntés 2013. elején

várható. (A további kisebb nagyságrendű pályázatokról a de−

cemberi tarcali hírekben a közmeghallgatáson elhangzott tá−

jékoztatás keretében olvashattunk). 

A Képviselőtestület a harmadik napirend keretében a Pénz−

ügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Szociális, Ok−

tatási, Kulturális és Sportbizottság egész éves munkájáról

szóló beszámolókat tárgyalta. A Képviselőtestület elismerve

és megköszönve mindkét bizottság tagjainak egész éves mun−

káját, a bizottságok beszámolóit változtatás nélkül elfogadta. 

Az ülés további részében indítványok, javaslatok hangzottak

el, amelyek a következők voltak. 

− A polgármester javaslatára a Képviselőtestület visszavonta

a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről ho−

zott korábbi döntését, mert annak hatályban tartása az orvosi

ügyelet létét veszélyeztette volna. Tehát 2013. június 30−ig a

Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás, s az annak keretében

megszervezett orvosi ügyeleti ellátás változatlan módon és

feltételekkel működhet tovább.

− A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait az

Abaúj−Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormány−

zati Társulás Társulási Tanácsa döntéséről, amelyet a Tanács

a szilárdhulladék gyűjtési− szállítási közszolgáltatás tárgyá−

ban meghirdetett közbeszerzési eljárásban hozott. A polgár−

mester emlékeztette a Képviselőket arra, hogy a Tanácsi dön−

tést illetően a Képviselőtestületnek mindössze annyi a felada−

ta és joga, hogy azt tudomásul  vegye, tekintettel arra, hogy a

döntési jogosultságot a többi tagönkormányzattal együtt a

Társulási Tanácsra már korábban átruházta. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Tarcali Hírek
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ANYAKÖNYVI HÍREK

2012.  DECEMBER

Haláleset:
− Balla László (sz: 1946.)

volt Tarcal Szabadság u. 20.  sz.

alatti lakos, elhunyt december 

8−án. 

Őszinte részvétünk a 

gyászoló családnak!
Lakatosné Hock Renáta  és Péter Andrásné 

anyakönyvvezetők

Születés:
− Kiss Leonóra   2012.12.03

Szülei: Tóth Katalin, 

Kiss Norbert

−  Kis Dániel   2012.12.24

Szülei: Andrássy Brigitta

Kis István

Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella  és Nádasdi Judit

Védőnők          

TÁJÉKOZTATÓ
Tarcal községi Önkormányzat Képviselőtestülete munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
A Társulási Tanács a szilárdhulladék gyűjtési−szállítási közszolgáltatás el−

látására   meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesének a Tokaj, Rákóczi

u. 5. sz. székhelyű Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft−

t hirdette ki, aki egyébként egyedüliként nyújtott be pályázatot. 

A Képviselőtestület bár a Z.H.K. Kft. szállításra, ürítésre megadott ajánla−

ti árait a település lakossága által mind nehezebben megfizethetőnek tartja,

más és kedvezőbb ajánlat hiányában, a közszolgáltatás folyamatosságának

biztosítása érdekében a következők szerint tudomásul vette: 

2013. január 1−től hatályos szállítási ürítési díjak: 

− 60 l−es edény ürítési díja (Ft/ürítés) 326,− Ft + ÁFA

− 120 l−es edény ürítési díja (Ft/ürítés) 454,− Ft + ÁFA

− 1100 l−es edény ürítési díja (Ft/ürítés) 4.540,− Ft + ÁFA

A polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a 2012−es ürítési díjakhoz

képest jelentős a díjnövekedés, azonban ebből egyetlen forint sem a ZHK.

Kft−t "gazdagítja". Az ürítési díjban két olyan új az állam által meghatáro−

zott közteher − lerakási díj, felügyeleti díj − jelenik meg, amely eddig nem

volt, s amelyet a ZHK. Kft. teljes egészében befizetni köteles az államnak. 

− A Képviselőtestület a Gold Dance Táncsport Egyesület kérelmének helyt

adott, s jótékonysági szilveszteri rendezvényük támogatásaként a Hatputto−

nyos Borfalut a rendezvény idejére és céljára térítésmentesen az Egyesület

rendelkezésére bocsátotta. 

− A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet a Tokaj székhelyű Tu−

risztikai Desztinációs Menedzsment helyzetéről, likviditási gondjaikról. A

polgármester elmondta, hogy 2013−ban 2,8 millió forint TDM tagdíjat kel−

lene az önkormányzatnak megfizetni, amellyel szemben viszonylag kevés

szolgáltatás áll. Az önkormányzatnak tehát felül kellene vizsgálni − tagsá−

gát, mégpedig a TDM  januári Képviselőtestületi tájékoztatójának ismere−

te után. 

− A Képviselőtestület ezt követően határozatot fogadott el valamennyi ön−

kormányzati dolgozó (pedagógusok, egészségügyben, szociális ágazatban,

hivatalban dolgozók) egész éves munkájának elismeréséről, mégpedig egy−

egy 9.300,− Ft összértékű ajándékcsomag juttatás formájában. 

− Végezetül a Képviselőtestület 1 db térfigyelő kamera, beszerzésének, fel−

szerelésének finanszírozásáról döntött, amelyet az Andrássy−Szentkereszt

Borászat Könyves Kálmán utcai épületére terveznek felszerelni. A kamera

a Kopasz hegyre vezető Könyves Kálmán és Ady utcák kereszteződésének

forgalmát figyelné, s jelentősen segíthetné az esetleges szabálysértés és

bűncselekmények elkövetőinek felderítését. 

Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. január 3−án

rendkívüli testületi ülést tartott. 

Az ülés első napirendje keretében a polgármester tájékoztatta a Képviselő−

testületet a várossá nyilvánítás 2013. január 1−től megváltozott szabályai−

ról, feltételeiről, mely szerint térségi szerepkört és átlagos városi fejlettsé−

gi szintet kell igazolni a várossá nyilvánítás kezdeményezéséhez. 

A polgármester elmondta, hogy nagy öröm és nagy megtiszteltetés lenne,

ha a település visszaszerezhetné az 1871−ben elveszített városi címet, s re−

mélhetőleg a várossá nyilvánítás olyan új fejlesztéseket generálna, amely

az itt élők javát szolgálná. 

Tarcal múltja, történelme, − amely sok esetben egybeesett az ország törté−

nelmével − az utódokat kötelezi is a városi rang visszaszerzésére, annál is

inkább, mert a köztudatban sokan ma is városként ismerik településünket. 

A polgármester végül hozzátette, hogy a várossá nyilvánítás feltételeinek −

szakértők szerint is − Tarcal település megfelel, ezért javasolja a várossá

nyilvánítás kezdeményezéséről, illetve a várossá nyilvánítási dokumentá−

ció elkészítésére vonatkozó megbízásról szóló határozatok elfogadását. A

Képviselőtestület az elhangzottakat részletesen megvitatta, majd a várossá

nyilvánítás kezdeményezéséről, illetve a dokumentáció elkészítéséről

Házasságkötés: 

−  dr. Felszeghy Szabolcs és 
dr. Antal Zsófia 

debreceni lakosok december 15−én

kötöttek házasságot községünkben. 

Gratulálunk!

támogató döntést hozott. 

A Képviselőtestület a rendkívüli testületi ülés to−

vábbi részében a szociális célú tüzifa rá−szorult−

sági szabályairól szóló decemberben elfogadott

rendeletét módosította oly módon, hogy egyrészt

a kérelem benyújtásnak határidejét meghosszab−

bította, másrészt a jövedelmi feltételeket tágítot−

ta, annak érdekében, hogy ezáltal minél több sze−

mély, család részesülhessen a támogatásból. 

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus    

formában − a Községi Könyvtárban 

megtekinthetők. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda−

zoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszé−

doknak, akik szeretett halottunk BALLA

LÁSZLÓ ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.

Külön köszönetet mondunk a Református

énekkar tagjainak szolgálatukért. 

A Gyászoló Család
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KATOLIKUS HÍREK
Ökumenikus Imahét  (Tarcal)

A keresztények egységéért könyörgő imahét alkalmai

2013. január

21−én Hétfőn a görög katolikus templomban igét hirdet

Szűcs Zoltán római katolikus plébános.

22−én Kedden a református templomban igét hirdet Gorcsa

György görög katolikus parókus.

23−án Szerdán a római katolikus templomban igét hirdet

Kovács Attila református lelkész.

Mindhárom este 6 órakor kezdődik a közös imádság.

Mindenkit szeretettel hívunk.

BETEGEK VILÁGNAPJA

Február 11−én − a Szűzanya Lourdes−i megjelenésének

emléknapja −  a Katolikus Egyházban a Betegek Világnapja.

Ez az ünnep jó alaklom arra, hogy hálát adjunk és imád−

kozzunk az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók

munkájáért, és lehetőséget biztosítsunk idős és beteg

testvéreinknek, hogy a betegek szentségében részesüljenek.

A Katolikus Egyház Törvénykönyve alapján, minden kato−

likus hívő, akik a 60. életévüket betöltötték évente egy alka−

lommal, akár súlyos betegség nélkül is részesülhetnek e

szentség kegyelmeiben. Ennek feltétele a kegyelem

állapota, vagyis a szentgyónás elvégzése.

A Tarcali Római Katolikus Egyházközségben február 10−én

(vasárnap) a de. fél 12−kor kezdődő szentmise keretében

lesz lehetőség a betegek szentségében részesülni.                 

Szűcs Zoltán  plébános

REFORMÁTUS HÍREK

Meghívó házaspároknak, jegyespároknak!
Februárban, Valentin−nap környékén 2008−tól Magyarorszá−

gon is egyre több helyen minden évben megrendezésre kerül

a Házasság Hete, melynek keretében egy hétig a házasság áll

a figyelem fókuszában. Ehhez a kezdeményezéshez a tavalyi

évben csatlakoztunk először.

Mai korunk egyik rákfenéje a széthulló családok számának

rohamos növekedése, amely ellen mi, házaspárok valameny−

nyien tehetünk azzal, hogy megmutatjuk a világnak, hogy

még ebben a korban is lehet szeretni, lehet megbocsátani, le−

het hűséges maradni, lehet ragaszkodni a házastársunkhoz.

Hisszük, hogy a házasság és a család a társadalom alapvető

intézménye, nélkülözhetetlen építőköve, még ha válságban is

van a modern társadalomban.

Bíztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek al−

kalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elkötelező−

désüket megerősítsék. Ünnepeljék meg a házasságukat. Eb−

ben szeretnénk segítséget adni azzal, hogy minden kedves ol−

vasó házaspárt szeretettel hívunk és várunk február 16−án

szombaton délután 16 órakor kezdődő filmvetítésre a Tolnai

Dali János református gyülekezeti házba, majd február 17−én

vasárnap a 10 óra 15 perckor kezdődő Istentiszteletre a refor−

mátus templomba, ahol sor kerül a jubiláló házaspárok kö−

szöntésére és a jelen lévő házaspárok megáldására.

A tarcali házaspári bibliakör nevében:
a Petromán házaspár Pisti és Erzsike

Befejeződött az orvosi rendelő és védőnői 

szolgálat felújítása  Csobajon és Taktabájon
Az Émop−4.1.1/C−10−2011−

0008 azonosító számú

pályázatot Csobaj és

Taktabáj Községek Önkor−

mányzatai az Észak−ma−

gyarországi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakel−

látó központok fejlesztése, alap−, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a

komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” című pályázat

keretein belül valósítják meg.

A projekt eredményeként felújításra kerültek a Csobaj és Taktabájon

található orvosi rendelők és eszközparkjai, valamint Csobajon új fogor−

vosi rendelő létesül, így egy épületben komplex egészségügyi szolgál−

tatásokat nyújtva, jobb feltételeket biztosítva a lakosságnak. 

A beruházást követően az épületek teljesen megújultak, javul az ener−

giahatékonyságuk, továbbá megfelelnek az akadálymentes közlekedés

feltételeinek is, az intézmények lakosság−közeli hatékony egészségügyi

működést és ellátásszervezést biztosítanak, költség−hatékonyan.

Az "Orvosi rendelő bővítése és védőnői szolgálat felújítása, Csobajon

és Taktabájon" című projekt az Európai Unió ERFA forrásából 59 754

215 Ft megítélt támogatást kapott, a támogatás aránya 95%.

KÉK−HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 

hogy a RENDŐRSÉGI KÖRZETI  

MEGBÍZOTT     

telefonszáma megváltozott!

A továbbiakban az alábbi telefonszá−

mon érhető el:  06−20/ 610− 5101

HÍRDETMÉNY
BURSA HUNGARICA

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy

a Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkor−

mányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi

fordulójára 32 pályázat érkezett. A pá−

lyázatokat a Szociális, Oktatási, Kulturá−

lis és Sportbizottság elbírálta.

A Bizottság minden pályázatot támoga−

tott, mivel megfeleltek a pályázati kiírá−

sokban meghatározott feltételeknek.

Támogatott pályázatok: A típusú

2500Ft/hó 28 fő; B típusú 2500 Ft/hó 4

fő 



4                                                    Tarcali Hírek                                                        

A decemberi hónapban sok szép ese−

ményen, programon vehetett részt

Tarcal lakossága.

2012−ben településünkön az első ad−

venti gyertya meggyújtása még emlé−

kezetesebb és ünnepélyesebb volt. El−

készült egy öntevékeny kis közösség

összefogásával Tarcal szabadtéri betle−

heme. Főtisztelendő Szűcs Zoltán atya,

az első gyertya meggyújtását követően,

megáldotta ezen alkotást. Sokunk sze−

mében könnyek csillogtak az örömtől,

hogy megvalósult és megnyugvással,

hogy vannak még jószándékú emberek.

A második gyertyát, versek és ünnepi

gondolatokat követően, Sápiné Smiger

Klárika gyújtotta meg, aki rendszeres

részvevője minden kulturális rendezvé−

nyünknek.

Advent harmadik vasárnapján az

"öröm" gyertyája gyulladt fel, melyet

Komlóssyné Eszter lobbantotta lángra

Baracskai László polgármester ünnepi

gondolatait követően. A gyertyagyúj−

tást megelőzően adventi ajándékvásárt

szerveztünk. Néhányan éltek is a lehe−

tőséggel és szép, hasznos, praktikus

dolgokat kínáltak eladásra, cserére. Az

ovisok Fecske csoportja egy régi nép−

hagyományt elevenített fel. Kosárkó

Jánosné Ági óvónéni tanította be a kis

jelenetet. Tüneményes kis produkció

volt a hűvös kora−este ellenére. Műso−

rukat az Örökös Pacsirta díjas Kosárkó

Gréta csodás éneke zárta. Forró teával

és forralt borral kínáltuk a megjelente−

ket a Harlequin Egyesület jóvoltából.

Köszönjük. A hűvös, nyirkos estét a

Betlehemünkből áradó meleg és az élő

kis barika kedvessége ellensúlyozta.

Szép vasárnapunk volt! A negyedik

gyertyát településünk polgármestere

Baracskai László lobbantotta lángra,

amit a karácsonyi ünnepség követett.

Advent második hétvégéjén a Cantores

Ecceelesiae Rézfúvós Együttes

/Budapest/ adott nagyon szép és élve−

zetes koncertet. Komolyzenei művek

mellett vidám és bravúros technikai

megoldásokat is igénylő zeneműveket

hallhattunk. Nem maradhatott el a kö−

zös éneklés, az adventi dallamok sem.

A tarcali Református Egyházközség és

Tarcal község Önkormányzata közös

szervezésében megrendezett koncert

nagy élményt nyújtott minden jelenlé−

vő számára.

Az adventi játszóházban közel ötven

gyermek és felnőtt készített ajándékot,

karácsonyi díszeket felnőttek segítsé−

gével. 

A Kikelet Napköziotthonos Óvodában

és Bölcsődében december 19−én szerda

délelőtt tartották meg a karácsonyi ün−

nepséget. A gyönyörűen feldíszített fa

alatt sok−sok szép ajándék várta a kicsi−

ket. A csoportszobákból kiérkezve rá−

csodálkoztak a mennyezetig érő fenyő−

re, a számtalan ajándékra. Minden cso−

port kis műsorral készült és adott elő.

Az apróságok maguk cipelték be és

bontogatták ki a rég−megálmodott játé−

kokat. Finom sütemények, édességek

sorjáztak minden asztalon. A terített

asztal és játék között nehéz volt a vá−

lasztás. Ekkor érkezett az újabb megle−

petés. Baracskai László polgármester

gyümölcscsomagot adott át minden kis

lurkónak, mely Tarcal község Önkor−

mányzata ajándéka. Nagy volt az öröm

mindenütt!

A tarcali Klapka György Általános Is−

kolában is készülődtek a karácsonyra.

Azon a héten minden nap történt vala−

mi meglepetés−program. Szerdán Pol−

gármester úr az iskolai tanulóknak is

átadta a gyümölcscsomagot, melyet az

Önkormányzat biztosított a nebulók−

nak. Igazgatónő bemutatta, a vendég−

ként épp az intézményben tartózkodó,

Dankóné Patkó Kornélia igazgatónőt, a

Tokaji tankerület vezetőjét. Karácsonyi

énekekkel köszönték meg a finomságo−

kat a tanulók. Péntek délelőtt a karácso−

nyi ünnepségen az elsősök kis jelenet−

tel kedveskedtek a többieknek, Angi

Anna szép énekkel lepett meg minden−

kit s az énekkar is kedves kis műsort

adott elő a hatalmas fenyő árnyékában. 

A katolikus templomban Adventi kará−

csonyi jótékonysági koncert volt de−

cember harmadik hétvégéjén. Újvári

Marika előadóművész és Jenei Gábor

operaénekes varázsolta el a közönsé−

get. Csodálatos előadásmódban hall−

gathattunk meg jó néhány közismert és

népszerű adventi−karácsonyi dallamot. 

A következő napon a Borfaluban meg−

rendezett települési karácsonyi ünnep−

ség műsorában ovisok, általános isko−

lások tehetséges tarcali fiatalok mond−

ták, énekelték, játszották el köszöntésü−

ket, jó kívánságaikat. Az ünnepség ke−

retén belül vehették át a Betlehem−ké−

szítő verseny résztvevői megérdemelt

ajándékukat emléklap kíséretében. A

zsűri rangsor nélkül valamennyi alko−

tást− hat darab − a maga nemében egye−

dinek, eredetinek talált. Értékes aján−

dékcsomaggal jutalmazta az alkotókat.

Díjazottak: Fodor Anikó és Szakál

Miklós; Fecske csoport − Kosárkó

Jánosné óvónő; Kikelet Óvoda óvónői−

Tóth Gyuláné óvodavezető; Szakos

család; Galambos Eszter, Komlóssy

Virág és Popovics Flóra; Vitányi Zsolt.

Gratulálunk valamennyiüknek! Remél−

jük jövőre (azaz idén) még többen be−

kapcsolódnak a versenybe.

Ugyanekkor karácsonyi vásárban vá−

laszthattak ajándékot, közben kortyol−

hattak forró teát, forralt bort és forró

puncsot− a képviselőtestület tagjainak

jóvoltából−, melyhez finom mézest fo−

gyaszthattak a vendégek. A mézes fi−

nomság Baracskainé Sveda Erzsébet

pedagógus−hitoktató kezdeményezésé−

re szülői segédlettel készül évről évre.

Szép és hangulatos este volt!

Hagyományokhoz híven pásztor−játék−

kal kezdődött az éjféli mise a katolikus

templomban. Baracskainé Sveda Er−

zsébet készítette fel a gyerekeket. A vá−

rakozás hetében néhány családhoz,

közintézményekbe, boltokban is vitték

az úr eljövetelének hírét a hittanos

gyermekek. Mindenütt örömmel fogad−

ták a gyermekeket s kis elemózsiával,

édességgel lepték meg a hírvivőket.

Meghitt, szép előadást láthattunk. Kö−

szönjük Csöpike néni fáradozását a mé−

zes készítésben s a gyermekek felkészí−

tésében.

Az ó−évet, többek között, a Gold Dance

TáncClub Sportegyesület által szerve−

zett szilveszteri mulatságban búcsúztat−

hatták a lakosok. A Borfaluban rende−

zett program rendkívül jó hangulatban

telt el. Hunkó Emese elnök megnyitója

után társastánc bemutatót láthattunk.

Az ízletes, finom vacsorát, melyet a

Napközi− konyha dolgozói készítettek,

követően kifulladásig (hajnal 6−ig) rop−

ták a táncot a vendégek. Számtalan

tombolafelajánlás is érkezett, melyet

jóval éjfél után sorsoltak ki. Remek bu−

li volt!

Szép programok, vidám hangulat,

sok−sok ajándék, értékes alkotások,

emlékezetes pillanatok voltak, jólel−

kű adakozó emberek. Nem kívánha−

tunk ennél szebb évzárást!

Program−özön a karácsony jegyében
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A karácsonyi mézes titka
A legfőbb alapanyagot − a finom mézet − ifj. Varga Lajos, Tarcal

ifjú méhésze biztosította.  A technikai hátteret a nagyszerűen

felszerelt üzemi konyha biztosította, és hogy el ne rontsunk va−

lamit, két konyhatündér segített és vigyázott ránk: Siskóné

Lenkovics Magdika és Bánóczkiné Poczkodi Ilike. A nyújtás−

ban, szaggatásban Demeterné Katika, Szabóné Melinda és

Csernyeiné Angéla szorgoskodott. A mézes süteményeket dí−

szítette és a minőségét ellenőrizte Demeter Máté, Szabó Gabica

és Csernyei Barbara. Én örömmel készítettem elő a tésztát, sze−

retet és illatos fűszereket gyúrtam bele. Ez a titkos receptje a

Mindenki Karácsonyán elfogyasztott mézesnek.

Ezért szívből köszönöm a résztvevők munkáját!

Baracskainé Sveda Erzsébet

Képmontázs

a karácsonyi

eseményekről

Foto: K.D.A és Kovács Balázs
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NŐI − FÉRFI − GYERMEK

FODRÁSZAT

ELKÖLTÖZTEM !  
3915 TARCAL, FŐ U. 34.

(A RÉGI PÓKA ÓRA− ÉS ÉKSZER ÜZLET HELYÉN)

Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján minden nap!

Árak: Pl. Férfi,gyerek vágás: 900 ft./ Női vágás+szárítás rövid:

2000 ft, közepes: 2100 ft.,hosszú: 2200 ft./ Stb. Extra szolgáltatá−

sok: − Hőillesztéses hajhosszabbítás  − Brazil keratinos végleges 

hajkiegyenesítés − Keratinos  hajszerkezet újraépítés

HAJAT FELVÁSÁROLOK (40CM−TŐL) !

Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna: 06 20 473  9052

Kiadja: Tarcal község   Önkor−

mányzata Szerkesztőség:

Hatputtonyos Borfalu Tarcal.

Tel.: 47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő:
Mező  László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,

Meggyesalja u. 38.   Tel: 46/416−226          

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  

2013. február 20.

Tarcali Hírek

A "málenkij robot"−ra elhurcoltakra

emlékeztünk szentmisével Tarcalon

2013. január 20−án. Imádkoztunk a tá−

volban elhunytak lelki üdvéért, ugyan−

akkor hálát adtunk a keserves hazajöve−

telért, a haza jöttekért.

A "málenkij robot" − magyarul: kicsi

munka−  a második világháború utáni

Szovjetúnió−beli kényszermunka szo−

kásos magyarországi elnevezése. A

szovjetek által elfoglalt magyar terüle−

teken − Tarcalon is − 3 napi "iskolai

takarítás”−ra való hivatkozással 1945.

január 23−án 123 főt − közöttük volt

Szerednyei János tarcali káplán is−

szedtek össze és hurcoltak el. Lányok,

fiúk, férjek és asszonyok − közöttük

édesanyám is− Dombászra került a

szénbányába.

Begyűjtötték őket a Királyudvar zárt te−

rületére. Onnan gyalog zarándokoltak

Szerencsre a Bíróság épületébe s ott va−

gonírozták be valamennyiüket s a Do−

nig hurcolták őket. Embertelen körül−

mények között utaztak 15−20 napig

marhavagonokban. Ebből a "kicsiny

munkából" az édesanyámnak és több

tarcali társának majdnem 3 év lett.

1945. január 23−tól 1947. október 28−ig

tartott.

Embertelen körülmények között gyűj−

tőtáborokban, majd szovjet munkatá−

borokban éltek. Többen közülük meg is

haltak, a tífusz és az éhezés miatt. Em−

léküket évtizedekig csak titokban ápol−

hatták hozzátartozóik remények és két−

ségek közepette.

Az elhurcoltakról nem készült nyilván−

tartás, ahogy az elhunytakról sem. Az

itthon maradottakat ritkán értesítették a

halálesetről. Jeltelen sírokban, árkok−

ban, gödrökben fekszenek névtelenül,

valahol Oroszországban.

A csonkává vált családok nem kaptak

kárpótlást az államtól− özvegyi nyugdí−

jat, árvasági segélyt. Még beszélni sem

lehetett az apa, a férj, a fivér lehurcolá−

sáról évtizedekig. Sőt!! A kommuniz−

mus idején azt kötelezően el kellett fe−

lejteni! Amit átéltek, arra nincs gyógy−

ír!

Az utódoknak elmesélt személyes szen−

vedéstörténetek, a közösség megtartó

emlékezete, a helytállás, az önfeláldo−

zás szinte hihetetlen példái, a generáci−

ók párbeszéde felidéz, szembesít és ta−

nít. Egy kellően ki nem beszélt korról

mond igazat. 

Mi is szegülhetne szembe mindazzal a

gazemberséggel, ami az elhurcoltakkal

történt, ha nem az emberség, a bátorság

és az emlékezet. ...az emlékezet, mely−

lyel megismerjük a múltat, nem feled−

jük az áldozatokat, nem feledjük a hő−

söket. Örökre emlékezni fogunk a tette−

sekre is!

Január elején igen sok családban gyá−

szolnak. Elsiratják szeretteiket, egy ke−

gyetlen korszak névtelen áldozatait.

Névtelenek, mert e gyászos eseményt

nem jegyzi piros betűvel a történelem,

mint a holokauszt áldozatait. Pedig

ugyanazt tették velük, élték végig mint

a zsidók, csak sokaknak a haláltábor 3

évig tartott.

Vannaki olyan tragikus eseményei a

történelemnek, melyek feldolgozása

majdnem lehetetlen, de mégis köteles−

ség. Kötelesség emlékezni és átadni a

tudást gyermekeinknek, unokáinknak.

Köszöntsük azokat, akik ott voltak és

emlékezzünk azokra, akik már nincse−

nek közöttünk!

Ezt a fájdalmas dalt nagyon sokat éne−

kelték, anyám elmondása szerint.

„Bús Magyarok imádkoznak Égi
Atyánk hozzád,
Fordítsd felénk, Magyarokra jóságos
orcád!
Sírva kérünk, fohászkodunk, hozzád
száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem
érdemlünk.
Bús Magyarok imádkoznak, hallod
Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kíván−
tunk harcot!
Megbocsátunk mindazoknak, akik re−
ánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a Drága
Magyar Földet!”

Sápi Zoltánné

Alábbi képünkön a 2010−ben átadott

emlékmű látható.

„Megbocsátani lehet, de elfelejteni soha!”



                                                      Tarcali Hírek                                                     7

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

a FEBRUÁR hónapban 

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

JELESEBB NÉVNAPOK:
február 3.: Balázs

február 8.: Aranka

február 14.: Bálint

február 16.: Julianna

február 19.: Zsuzsanna

február 25.: Géza

február 26.: Edina

Gyógynövények az egészségünk

szolgálatában
A Fitoterápia a betegségek, betegek gyógynövé−

nyekkel történő kezelését jelenti. Szeretnék egy

sorozatot indítani e lap hasábjain, melyben megis−

mernénk, hogy a környezetünkben élő növények

milyen gyógyhatással rendelkeznek, milyen tüne−

tek csillapításában, illetve panaszok megszünteté−

sében lehetnek a segítségünkre.

A ma élő emberek elidegenedve a természettől, el−

szakadva a növény és állatvilágtól, a hipermarke−

tek vonzásában nem ismeri fel mire lenne szüksé−

ge és mivel tudna ő saját magának segíteni.

A reklámok világában hagyja magát megvezetni és

befolyásolni, miközben nem hallgat megérzéseire,

stresszes és állandóan feszült, rendszertelen élet−

módot folytat. Szintén a reklámokból tudjuk, hogy

ma már mindenre van gyógyszer, de lehet, hogy

nem kellene rögtön ágyúval verébre lőni. Lassan

elmennek azok az idősebb rokonaink

(nagyanyáink)akik még tudtak jó tanáccsal és re−

ceptekkel szolgálni, ha valami panaszunk volt az

egészségünkre. Ma, főleg a fiatalabb generáció kö−

rében, komoly igény van arra, hogy gyógyszerek

nélkül gyógyuljanak és természetes készítménye−

ket fogyasszanak. Talán az ő igényükkel találkozik

majd e sorozat, de ajánlom mindazok figyelmébe

is akik bizalmatlanok, valószínű kedvük támad

egy−egy recept kipróbálására.

Javaslom a téli hónapokban a kurkuma őrölt válto−

zatának rendszeres használatát. Ajánlatos egy tá−

nyér levesbe egy késhegynyit tenni. Melegen tart−

ja az ízületeket és a kötőszöveteket, különösen

mindig fázóknak ajánlom.

Téli teánk: bodzavirág, orvosi zsálya, borsmenta

és kakukkfű egy−egy arányú keverékéből egy

csészére(2,5−3dl)számítva egy lapos evőkanálnyi

teakeverék, leforrázzuk,10 percig lefedve tároljuk,

majd fogyasztjuk. Kissé hűlt állapotában kevés

méz megengedett. Ha szeretnénk az emésztésün−

ket is javítani tegyünk hozzá késhegynyi gyömbér−

port. 

(Folytatjuk!)

Meleghné Liszkai Katalin 

Köszönet
Köszönetet mondunk egész évi szerető gondoskodásukért, türelmes

segítőkész munkájukért. A télapó és karácsonyi ünnepek megren−

dezéséért, Az ajándékokért. Köszönetet mondunk az intézmény dolgo−

zóinak Szász Béláné intézmény vezetőnek, Hok Károlynénak, Takács
Józsefnének, Tóth Ilonának, Császár Józsefnének, Zsigusné Izának, Iván
Sándornénak. A gépkocsi vezetőknek: Mészáros Lajosnak, Vitányi
Zsoltnak, Máté Jánosnak, Csáti Gézának. Köszönet Baracskai László
polgármester úrnak és a mézeskalácsot sütő asszonyoknak a köszön−

tésért és a mézeskalácsért. Minden intézmény szerető és segítő dolgo−

zóinak és Tarcal minden lakosának. 

Boldog Új Évet kívánunk! Az Idősek Klubja tagjai.   

Köszönet a Gondozóknak!

Köszönet mindazért, amit nekünk adtok.

A sok szeretet, gondozást, amit tőletek kapunk.

Nem feledjük soha, amit értünk tesztek,

ezért áldjon meg a jó Isten titeket!

A sok szeretet és gondozástok sokat ér nekünk,

elfelejtjük a fájó múltat, ami történt velünk.

A múlt már feledés, csak a jelen fontos,

hogy mit hoz a jövő, úgy is megtudjuk.

Köszönet a Gondozók jóságáért, a munkájukért,

a jó Istent arra kérjük,

Adjon erőt, egészséget nektek,

hogy még sokká szeressetek.

Kis versünkkel köszönetet mondunk,

az életetek legyen nagyon vidám és boldog!

Ha hangunk majd néha elhalkul,

akkor is csak veletek vagyunk.

Kis versünket most már befejezzük,

a jó Isten áldása legyen veletek.

A szeretet és gondoskodástok ne hagyjon el minket.

Tiszta szívünkből ezt kívánjuk NEKTEK.

Az Idősek Klubja tagjai (Írta: Kóder Ferencné)

Februári Ünnepnaptár 
(Böjtelő hava)

A farsang Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagy−

böjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. 

Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon

Február 2.: Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe. Az általánosan

ismert jóslás szerint, ha süt a nap és a medve meglátja az árnyékát,

visszamegy a barlangjába, a hideg pedig még negyven napig tart.

Február 3.: Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. A torokbajok

orvosaként tisztelik. Balázs−járása; balázsáldás 

Február 4.: Rákellenes világnap
Február 11.: A betegek világnapja 
Február 14.: Bálint nap. A szerelmesek védőszentjének ünnepe. A

szerelmesek, a jó barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást. 

Február 24.: Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az idő, Mátyás feltöri

a jeget, ha viszont nem talál, akkor csinál. 

Február 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
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S p o r t
Január végén dől el a Tarcal FC sorsa (?) 

Tarcal Község Képviselő testülete 2013. január 30−án

dönt  a Tarcal FC 2013. évi támogatásáról. Erről és a

csapat jövőjéről kérdeztük villáminterjúnkban Soltész
Csabát a Tarcal FC elnökét.

− Minden a képviselő testület döntésén múlik − kezdte

mondandóját a sportkör első embere. − Nem szeretnék

elébe meni a döntésnek ezért a Tarcali Hírek februári

számában adnék csak részletes tájékoztatást a történ−

tekről. Annyit tudok most mondani, hogy abban a

bizonyos kártya pakliban sokminden  benne  van...

Ám január 30−án felszáll a füst és kiderül hogyan

tovább? Azért tudom ezt ilyen biztosan kijelenteni, mert

az önkormányzaton kivül más jelentős támogató sajnos

nincs a láthatáron...

A csapatról röviden annyit: önköltségen rendszeresen

átjárunk Tokajba a sportcsarnokba és folyamatosan

edzésben vagyunk. Teszük ezt annak érdekében, hogy ne

nulláról kelljen elkezdeni a tavaszi szezonra való

felkészülést, ha számunkra kedvezően alakul az önkor−

mányzati támogatás!                                Mező László

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk Tarcal jó 

szándékú lakosait!

Ideje: 2013. január 29−én 9−16 óráig

Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu Rákóczi út 4.

Kérjük hozza magával a személyi igazolványát vagy

útlevelét vagy lakcímkártyáját, valamint  

a TAJ−kártyáját!  Köszönjük!
AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!

TEGYÉL VALAMIT AZ

EGÉSZSÉGEDÉRT! 

AZ ESZKÖZT A KEZEDBE ADJUK!
A helyes életmód szerepe a mindennapokban 

Előadó: TÓTHNÉ THEISZ ÉVA       

gyógypedagógus

A szív− és érrendszeri betegségek megelőzésének

korszerű szemlélete,  gyakorlati útmutatás 

Előadó: DR. BÁNHEGYI PÉTER háziorvos

Hatékony megoldás a mozgásszerveink védelmében és

kezelésében   Pl.:Hogyan kerülhetjük el a műtéteket?

Előadó: DR. ROKONAY ADRIENNE háziorvos,

reumatológus szakorvos

Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu

Ideje: 2013. január 24. 17 óra

SEGÍTS MAGADON......!

„Isten áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhödte már e nép
A múltat s jövendőt!”  

Kölcsey Ferenc

TARCAL KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghív minden érdeklődőt  a

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

alkalmából rendezendő ünnepségre.

Időpontja: 2013. január 25. /péntek/17 óra 

Rendezvény helye: Hatputtonyos Borfalu 

Tarcal, Rákóczi út 4.

Ünnepi beszédet mond: 

CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

A Művelődés  Háza  /Sárospatak / igazgatója

ÜNNEPI MŰSOR: 

A Magyar Kultúra gyöngyszemei  c. előadói est

Fellépő művészek: 

EPERJESI ERIKA − a Miskolci Nemzeti Színház operaénekese

KINCSES KÁROLY − a Miskolci Nemzeti Színház 

színművésze

Közreműködik: BAKOS IRINA zongoraművész

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL

VÁRUNK!

F I G Y E L E M !
KUTYÁK CHIPPELÉSE IGÉNY SZERINT

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA ÉS

FÉREGTELENÍTÉSE

ideje: 2013. január 29. (kedd) 9.00−12.00 óráig

2013. január 31. (csütörtök)13−16 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal udvara, Fő u. 63.

A chip beültetésének díja: 3500 Ft/eb  A veszettség

elleni oltás díja:  3000 Ft/eb  A féregtelenítés díja:

100 Ft/10 tskg. Kérem, hogy az eb−oltási kiskönyvet

mindenki hozza magával!

Dr. Liszkai Ferenc állatorvos 

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 
január− február hónapban

január 24. 17h Tegyél valamit az egészségedért

Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu

január 25. 17h  A Magyar Kultúra Napja

Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu

január 29. 9− 16 h VÉRADÁS  

Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu

február 1. 15h Iskolai Farsang

Helye: Általános iskola

február 23. 17h  Szíverősítő Orfeum − vidám szórakoztató

est   Helye: Tarcal, Hatputtonyos Borfalu

Bővebb információ plakátokon, szórólapokon olvasható;

vagy 47/380−177 illetve a 30/458−73−01−es telefonszámon

kérhető. 


