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A hónap igéje: Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság
sötétséggé ne legyen! (Lk 11,35)

Február − farsang hava
Ülök az asztalnál és előttem egy naptár. Az aktuális lapnál egy bohóc
néz szembe velem. Jól meg van festve, piros orr, piros haj, fehér arc
és még sok szép szín, ami a bohócot bohóccá teszi. Csúfondárosan
néz, de ugyanakkor a szemében a fájdalom − hisz engem mindig ki−
nevetnek. Jól eltalálta a művész.
Ki is a művész? H. Henry−Mairy, a név nem mond semmit. Annál is
inkább, hogyan festette! Szájjal! Na, most esik le az ember álla. Itt
van egy fiatal? vagy korosabb? Férfi, aki abszolút fogyatékos lehet,
mert nem tud fogni. Ezt tudjuk, hisz szájjal fest. Gyorsan átlapozom
a naptárat, valamennyi képet szájjal festették − köztük magyar alko−
tók is vannak. különböző témákat, különböző technikával készítve.
Ezek az emberek a saját nyomorúságukat tevékenyen, a szép terem−
tésével oldják fel. Igaza van Szophoklésznak:"sok van mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb".
Eszembe jut mi meg siránkozunk, mi „ép” emberek az Ő állapotuk−
hoz képest, csipp−csupp dolgokon. Leginkább az anyagias világ
„anyagi” problémái miatt. Tapasztalhatjuk, ez a métely milyen erősen
belénk rágja magát és nem enged szabaddá bennünket.
Az Ő imájuk talán nekünk is segítséget adhat a nehézségek elviselé−
séhez: „Nyomorúságunkban nálad keresünk menedéket Uram. Óvjon
bennünket szereteted. Kegyelmed vigasztaljon minket. Reménységed
mutasson nekünk utat az életre.”
Na, de jól elkanyarodtam a bohócarctól. Igen azt is jelezte, hogy most
múlt el a farsang. Bár a szeszélyes Hold−járás következményeként az
idei igen rövidre kerekedett. Azért aki akart jó kis télűző vigalmakban
vehetett részt. Nem rég múlt el a Házasság hete. Az egyházak támo−
gatásával zajló eseménysorozatban rávilágítottak e fontos „intéz−
mény” jelentőségére. A református testvéreknél egy szombat délután
láthattunk kivezető útra példákat, sőt a vasárnapi istentiszteleten ki−
emelten szerepet kapott a házassági hűség, és annak újbóli megerősí−
tése. Van mit tennünk ezen a téren mindnyájunknak, a jó példa adá−
sával, segítséggel, akinek erre szüksége van. A jövő nemzedék olyan
lesz, amilyennek neveljük. Ha nem kapnak megfelelő muníciót, ke−
resnek helyette mást, ez a más bizony sokszor rosszabb, silányabb
eredményt ad.
Mire az újság megjelenik már a nagyböjt időszaka van. A böjtöt a val−
lások alapvetően a megtisztulás folyamatának tekintik. Nekünk ke−
resztényeknek itt az északi féltekén kettős szerepe van ennek az idő−
szaknak. A szakrálist röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy lel−
künkben annak kitisztításával felkészülünk arra az áldozat befogadá−
sára, amit helyettünk Isten akaratából Jézus Krisztus vállalt fel. A má−
sik oldala, hogy a lelkünk megtisztulása mellett testünkből is ki kell
ürítenünk az elmúlt időszak alatt lerakódott salakot, mérget. Jó „tech−
nikák” vannak mindkettőre. Használjuk őket, meglátják hasznunkra
válnak.
Az Ünnep közeledtével ne feledkezzünk meg a környezetünk, gazda−
ságunk, életterünk takarításáról sem. A tavaszi virágok is akkor dísz−
lenek szebben, a gyümölcsfák is megmetszve teremnek jó gyümöl−
csöt. Kívánok ehhez mindnyájuknak lelki és testi erőt, békességet.
Baracskai László
polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Az emberek változásra vágynak, de közben azt is
akarják, hogy minden maradjon a régi.”(Paulo Coelho)

Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013.
január 30−án rendes ülést tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők a helyi civil szervezetek 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolókat, a 2013. évi terveket tár−
gyalták meg. A Képviselőtestület megköszönte valamennyi
civil szervezet 2012. évi tevékenységét, gratulált az elért ered−
ményekhez, sikerekhez, s a beszámolókat egyhangúlag elfo−
gadta. A Képviselőtestület ezzel együtt megállapította, hogy
az önkormányzati támogatás elérte célját, s jelentős mértékben
hozzájárult a civil közösségek megmaradásához,
működéséhez. A Képviselőtestület végezetül felhívta vala−
mennyi civil szervezet vezetőjének, vezetőségének, tagságá−
nak figyelmét a további szponzorok, támogatók felkutatására,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei
végesek.
A Képviselőtestület a második napirend keretében a
köztemető üzemeltetőjének elmúlt éves, illetve elmúlt 5 éves
tevékenységéről szóló beszámolóját vitatta meg. Az önkor−
mányzat a 2008. március 1−től 2013. február 28−ig terjedő
időszakra Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződést kötött az
Erdélyi István ügyvezető által vezetett helyi Flóra Ambiente
Bt−vel.
A Képviselőtestületnek a beszámoló elfogadásán túl arról kel−
lett döntenie, hogy pályázatot hirdet újabb 5 éves időtartamra
a köztemető üzemeltetésére, vagy a jelenlegi üzemeltető
szerződését hosszabbítja meg egy évvel. A Képviselőtestület
részletesen megtárgyalta a beszámolóban foglaltakat, illetve
az üzemeltetés lehetséges módozatait, s megelégedéssel állapí−
totta meg, hogy a Flóra Ambiente Bt. tevékenységének ered−
ményeként a tarcali köztemető ápoltsága, rendezettsége − a
temetőben eltemetett elhaltak hozzátartozóinak véleménye
alapján is − dicséretes.
A Képviselőtestület figyelemmel arra, hogy a temetkezési
törvény és végrehajtási rendeletének módosítása folyamatban
van, − melynek befejezésével lényegi változások várhatóak e
területen − a 2008. február 29−én megkötött Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződés időtartamát 2014. február 28−ig
meghosszabbította.
A Képviselőtestület következő napirendje a Helyi Építési
Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 5/2005.(IV.12.)
önkormányzati rendelet, illetve a Településszerkezeti terv
módosítása volt.
A Helyi Építési Szabályzat módosítása egy közel 1,5 éves
folyamat végére tett „pontot”. A módosítás eredményeként −
melynek során több, mint 20 hatóság, közüzem, stb.
véleményét kellett figyelembe venni − feltüntetésre került a
tervezett kerékpárút
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az első oldalról)
működéséhez, a negatív kilátások ntartásba.
nyomvonala, a Kossuth utca, Klapka utca ellenére a Képviselőtestület a civil Végezetül a Képviselőtestület megtár−
és Könyves Kálmán utcák által határolt szervezetek részére az előző években gyalta Tiszatardos Község Önkor−
területen a minimális teleknagyság a megszokott nagyságrendű támogatást tud mányzatának megkeresését, melyben
korábbi 1200 m2−ről 800 m2−re csökkent, biztosítani, s a költségvetésben olyan Tiszatardos közös Önkormányzati
elősegítve
a
területen
tervezett fejlesztések, beruházások és felújítások is Hivatal létrehozását kezdeményezte
fejlesztések megvalósítását, illetve a szerepelnek, amelyek − sikeres pályázatok Tarcal településsel. A kezdeményezés a
Rákóczi utca végén található volt piactér esetén − az itt élők, az ide látogatók kom− Magyarország helyi önkormányzatairól
területe − amely magán tulajdonban van − fortérzetét nagyban javítják.
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. azon ren−
beépíthetővé vált.
A 2013. évi tervek között megtalálható az delkezésén alapul, mely szerint a 2000
A Képviselőtestület az indítványok, övárok első ütemének megépítése, amely− lélekszám alatti települések 2013. már−
javaslatok között a Polgárőr Egyesület nek kivitelezésére a közbeszerzési cius 1−től kezdődően nem tarthatnak fenn
éves közgyűlése illetve jótékonysági eljárást az önkormányzat rövidesen önálló polgármesteri hivatalt, s a törvény
bálja céljára térítésmentesen az egyesület meghirdeti, a kerékpárút építése Tarcal− erejénél fogva a körjegyzőségek is
rendelkezésére bocsátotta a Konyha és Tokaj között, amelynek pályázata még megszűnnek. A 2000 lélekszámon aluli
étterem, valamint a Hatputtonyos Borfalu elbírálás alatt van, egy térfigyelő kamera településeknek közös önkormányzati
épületeit.
elhelyezése a Könyves Kálmán, Ady hivatalt kell létrehozniuk.
A Képviselőtestület határozatot fogadott utcák kereszteződésben, göngyölegtároló Tekintettel arra, hogy a négy Taktaközi
el a Polgármesteri Hivatal Fő u. 61. és 63. építése az önkormányzati konyhánál, fix településnek − Taktabáj, Csobaj,
számú épületei KEOP pályázat keretében színpadtető építése a közösségi téren, a Tiszatardos, Tiszaladány − nem sikerült
történő
energetikai
fejlesztéséről, hivatali épületek energetikai fejlesztése, megegyezésre jutni a közös önkor−
pályázat benyújtásáról. A pro−
mányzati hivatal létrehozásában,
jekt tervezett költsége 31.750
a települések külön−külön
eFt, s ehhez 4.763 ezer forint
igyekeztek megoldást keresni.
saját erőt kell az önkor−
A 263 lelkes Tiszatardos, ezért
mányzatnak biztosítania.
kezdeményezte Tarcallal a
Tarcal Község Önkormányza−
közös hivatal létrehozását,
tának Képviselőtestülete 2013.
hangsúlyozva, hogy Tarcal
február 13−án rendkívüli ülést
település, a tarcali önkor−
tartott, amelyen elsőként a
mányzat iránt van meg bennük
2012. évi önkormányzati költ−
az a bizalom, amely egy ilyen
ségvetés utolsó módosítására
együttműködés alapja. A jegyző
került sor. Az államháztartási
a Képviselőtestület tájékoz−
törvény szerint az önkor−
tatására elmondta, hogy a közös
mányzatoknak az előző évi
önkormányzati hivatal nem
beszámoló
elfogadásáig
jelent mást, nem jelent többet,
lehetőségük van a bevételi és Képünkön Baracskai László Tarcal, és Varga Sándor mint azt, hogy az egyébként
kiadási előirányzatok decem− Tiszatardos polgármestere aláírják a közös hivatalról önállóságukat teljes egészében
ber 31−i hatállyal történő
megőrző
önkormányzatokat
szóló dokumentumot
módosításra. E felhatalmazás−
egyetlen hivatal szolgálja ki.
sal élve a Képviselőtestület átvezette költ− valamint az Árpád köz útfelújításának, Amennyiben létrejönne a közös önkor−
ségvetésén azon előirányzat változásokat, vízelvezetésének megoldása.
mányzati hivatal ez a gyakorlatban azt
amelyek egyrészt központi előírásokból A Képviselőtestület mindezen adatok jelentené, hogy a Polgármesteri Hivatal
erednek, másrészt a változtatásra saját ismeretében a 2013. évi önkormányzati jelenlegi köztisztviselői a Tarcali Közös
hatáskörben kerül sor.
költségvetést elfogadta. Természetesen a Önkormányzati Hivatal állományába
A rendkívüli ülés következő napirendje a napirend keretében az is elhangzott, hogy kerülnek, s ugyancsak a Tarcali Közös
2013. évi önkormányzati költségvetés ter− a költségvetésbe betervezett feladatok Önkormányzati Hivatal dolgozójává
vezetének
megvitatása
volt.
A végrehajtásának
legmeghatározóbb válik a Tiszatardoson ügyfélszolgálati
Képviselőtestület a tervezetet − a feltétele a saját bevételek maradéktalan megbízotti feladatokat ellátó Tiszatardosi
Pénzügyi
és
Településfejlesztési beszedése, teljesítése. Ez utóbbi 1 fő köztisztviselő.
Bizottság támogató véleményének elmaradása ugyanis a terveket felülírja, A jegyző végezetül elmondta, hogy
meghallgatása, illetve az önkormányzati átírja.
elkészítette a lehetséges együttműködésre
intézményekkel történt egyeztetés pozitív A Képviselőtestület a rendkívüli ülés vonatkozó megállapodás tervezetet,
eredményének ismertetése után − részlete− indítványok, javaslatok napirendje melyben megfogalmazásra kerültek a
sen megtárgyalta.
keretében határozatot fogadott el arról, közös munka anyagi hozzájárulásra
A Képviselőtestület megelégedéssel hogy 2013. április 30. után is, mint a vonatkozó feltételei is.
állapította meg, hogy a 2013. évi önkor− Tokaji Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. A Képviselőtestület a kezdeményezést, az
mányzati költségvetés tervezetében résztulajdonosa, a járóbeteg szakellátást a elhangzottakat, a megállapodás ter−
megfelelő előirányzatok állnak ren− többi önkormányzattal közösen kívánja vezetében foglaltakat részletesen megtár−
delkezésre
az
önkormányzati biztosítani, tehát a járóbeteg szakellátást gyalta, s a közös hivatal létrehozására
intézmények további magas színvonalú nem adják állami működtetésbe, fen−
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
vonatkozó döntését, Tiszatardos − megállapodás tervezetre vonatkozó −
válaszának megérkezése utáni időpontra halasztotta.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. február 18−án
ismételten rendkívüli ülést tartott, mivel megérkezett Tiszatardos válasza, a
közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás ter−
vezetet változtatás nélkül elfogadták.
Tarcal Község Önkormányzata ezen ülésen a kérdésben ugyancsak pozitív
döntést hozott, s a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodást, s az egyéb szükséges okmányokat jóváhagyólag elfogadta.
A Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást,
a települések polgármesterei, Tiszatardos és Tarcal önkormányzatok
képviselőtestületei, valamint a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői
jelenlétében, Tarcal Község Önkormányzatának tanácskozó termében 2013.
február 21−én, ünnepélyes keretek között aláírták.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus
formában − a Községi Könyvtárban megtekinthetők.

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉS!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy településünkön lakossági tüdőszűrést ter−
vezünk.
A szűrés időpontja: 2013. március 5−től 19−ig munkanapokon 10:00
és 13:00 között, a Tarcali Agorán (a színpad mellett).
A vizsgálat a jelenleg érvényben lévő Borsod−Abaúj−Zemplén Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve határozata
alapján minden 30 éven felüli lakosok számára kötelező, 18 évtől aján−
lott. A szűrésen való megjelenésnek nincs feltétele, behívó hiányában is
jogosult mindenki a tüdőszűrésre. A vizsgálat ingyenes!
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával a lakcím kártyáját és a TB kár−
tyáját!

Születés:
Horkai Dóra 2013.01.09
Szülei: Lakatos Ágnes
Horkai József

Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
Védőnők

Házasságkötés nem volt!

Haláleset:
− Rambács János (sz: 1930.)
volt Tarcal Babocsay u. 29. sz.
alatti lakos, elhunyt január 29−én.

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

2012. évi anyakönyvi statisztika
Az elmúlt évben településünkön történt
születések száma: 23
halálesetek száma: 17
házasságkötések száma: 28

FIGYELEM!

Egyedül nem megy...

EBEK OLTÁSA
KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLENI
VÉDŐOLTÁS, FÉREGTELENÍTÉS ÉS
CHIPPELÉS
Ideje: 2013. március 2. (szombat) 9.00−
12.00 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal udvara,
Fő u. 63.
Oltásra kerül minden 3 hónaposnál
idősebb eb.
Az oltás díja: 3000 Ft/eb
A féregtelenítés díja: 100 Ft/10 tskg
A mikrochip: 3500Ft/eb
A kiszállás díja: 500 Ft/udvar
A háznál történő oltást ezalatt az idő alatt
lehet bejelenteni. Az oltás alól elvont
ebek kiirtásra kerülnek. Kérem, hogy az
eb−oltási kiskönyvet mindenki hozza
magával!
Dr. Liszkai Ferenc
állatorvos

Tarcal község képviselőtestülete estebédre invitálta a község vállalkozóit. A
késődélutáni fogadáson Baracskai László polgármester pohárköszöntőjében
megköszönte az elmúlt év során nyújtott segítséget, támogatást, mely megkön−
nyítette az önkormányzat munkáját. Néhány szóban ismertette a 2013−as évi ter−
veket, elképzeléseket. Reményét fejezte ki, hogy hasonlóan az eddigiekhez
továbbra is segítik munkájukat, Tarcal közösségét. A finom vacsora mellett
kötetlen, vidám beszélgetéssel folytatódott a fogadás.

Tarcali Hírek

Balról: Szabó József, Csatlós Csaba, Böszörményi Sándor vállalkozók

Kiadja: Tarcal község Önkormányzata 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. március 20.
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Óvodai hírek
Egészséghét az óvodában
Január 21−től 25−ig intézményünkben
Egészség−hetet tartottunk, hiszen az
egészséges életmód alakítása fő fela−
dataink közé tartozik.
Az alábbi programokat szerveztük a
gyermekek, a dolgozók a szülők, és
egészségügyi szakemberek aktív
bevonásával.
Hétfőn délelőtt a védőnők tartottak
játékos előadást a tisztálkodásról,
testápolásról,
öltözködésről
a
gyerekeknek. Az előadást kivetítőn
színes képekkel tették érdekessé.
Kedden minden csoportban az
öltözködéssel kapcsolatos foglalkozá−
sok zajlottak, ezt követően az óvó nénik
és a dajka nénik kíséretében sétára
indultak a gyermekek, hiszen a friss
levegőn való tartózkodás nagyon
egészséges.
Szerdán, a délelőtt folyamán a szülők
segítségével különböző vitamindús
zöldségből, gyümölcsből salátákat
készítettek a csoportok. Délután szülői
értekezletet szerveztünk, ahol Dr.
Hansperger Anna fogorvos a kisgyer−
mekkori fogfejlődésről és fogápolásról
tartott előadást. Február 15−én fogásza−

ti szűrést is végzett a gyermekek
körében. A hasznos információk után a
szülők is megkóstolhatták a délelőtt
készített salátákat.
A csütörtök a sport és testmozgás
jegyében zajlott. Reggel egy közös
zenés tornával kezdtük a napot, majd a
nagyobb csoportokat sorversenyre
invitáltuk a tornaterembe, amit nagyon
élveztek a gyerekek és az óvó nénik
egyaránt. Utána a kisebb csoportosok a
tornateremben
a
kismotorokkal
versenyeztek.
A hét zárásaként pénteken délelőtt
játékos szellemi vetélkedőre került sor,
amelyben a két nagycsoportba járó
gyermekek,
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csapatokba
szerveződve megmutathatták, hogy az
előző hónapokban mit sajátított el az
egészséges életmódról és az ezzel kap−
csolatos gyakorlati tudnivalókról. Az
előzményekben az Őzike és a Nyuszi
csoportokban is az általános tudni−
valókon túl, foglalkoztak alternatív
programok keretében, játékos módon a
szív védelmével, a dohányzás és más
káros szenvedélyek megelőzésével.
Zsűrizni kértük fel óvodánk védőnőit,
Csengeri Gabriellát és Nádasdi Juditot

és a szülői munkaközösség elnökét,
Keresztesné Pataky Orsolyát. Délután
Török Alíz gyógytornász tartott
előadást az érdeklődő szülőknek a
tartás és lábboltozat problémáinak
javításával kapcsolatban.
A felnőttek és a gyerekek egyaránt jól
érezték magukat a hét folyamán és
elhatároztuk, hogy a következő évek−
ben az Egészség−hét megszervezésével
szeretnénk hagyományt teremteni,
hiszen a gyermekeinkben tudatosíta−
nunk kell, hogy az „AZ EGÉSZSÉG A
LEGNAGYOBB KINCS!”, melyet
meg kell őriznünk.
Farsangi télűzés az óvodában
A Hagyományoknak megfelelően idén
is Kisze−báb égetésével és csopor−
tonként megtartott, jó hangulatú farsan−
gi mulatsággal búcsúztattuk a telet,
melyen a szülők is részt vehettek. A
rendezvényen készült fotók meg−
nézhetők és letölthetők itt:
https://picasaweb.google.com/1068726
61752275089266/
Böszörményi Edit és Jakab Tímea
gondozónők

Farsang 2013
Ismét eljött az iskolai farsang ideje, ahogy minden február−
ban. A mulatságot a bálkirálynő és a bálkirály bevonulása
nyitotta meg. A bálkirálynő idén Kövesi Regina, a bálkirály
Motkó Patrik volt.
Ezután következett a felvonulás, így az összes jelenlévő
ember megcsodálhatta a kalózokat, királynőket és a többi
jelmezest is. Volt, aki az osztályával és volt olyan, aki
egyedül vonult fel.
Mikor az összes jelmezes végigvonult, és a közös produk−
ciókat is bemutatták, a 8. osztályosok keringője következett.
A táncban részt vett: Balogh Malvina, Farkas Andrea,
Farkas Evelin, Forgó Mónika, Glonczi Tünde, Glonczi
Leonetta, Rontó Dóra, Kövesi Regina, Horkai Ágnes,
Lakatos Zsuzsanna, Hanti Dalma, Algács Bianka, Horváth
Evelin, Motkó Patrik, Csekő Dávid, Lakatos Krisztián,
Lakatos Elemér és Czimbalmos Sándor. A ruhákat a
Harlequin Táncsport Egyesület bocsátotta rendelkezésünkre.
A nyitótánc koreográfusa és betanítója Arany István.
Ezután a zsűri elvonult, hogy meghozza döntését.
Negyedóra múlva már tudtuk az eredményt.
Az izgalmas műsorok mellett a büfében mindenki nagy
örömére süteményt és mindenféle finomságot kínáltak, aki
pedig éppen szomjas lett, üdítővel olthatta szomját.
Később megkezdődött a tombolasorsolás. Mindenki izgatot−
tan ült, a kis szelvényeket csoportokba helyezve. Minden
nyeremény gazdára talált.

A gyerekek és a felnőttek egyaránt élményekkel gazdagon és
vidáman indultak hazafelé.
Forgó Mónika és Rudi Réka
Az iskola tantestülete és diákönkormányzata nevében
szeretnék köszönetet mondani a Szülői Munkaközösség tag−
jainak, a támogatóknak, a helyi polgárőrség tagjainak, aki
hozzájárultak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához.
Anyagi segítséget nyújtottak:
Baracskai László, Bártfai Tibor, Butta László, Csománé
Németh Emese, Hunkó Sándorné, Gold Dance Club
Táncsport Egyesület, Horváth Zoltán és családja,
Jeszrebszki Károly és családja, Kecskés Noémi, Klapka
György Általános Iskola Diákönkormányzata, Lovasné Tóth
Judit, Mile Zita, Molnár Magdolna, Popovics Flóra, Rudolf
Attila és családja, Szabó Balázs, Szabó József, Szabóné
Pataky Judit, Szadai György.
Bízom benne, hogy minden jelenlévő felnőtt és gyerek sok
szép élménnyel gazdagodva tért haza!
Hunkó Emese

Képeink az iskolai farsangról és az óvodai rendezvényről
az 5. oldal alján láthatóak!
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Új hegyközségi törvény
Az elmúlt év végén új hegyközségi törvényt fogadott el a parla−
ment és ez 2013. január 1−én hatályba is lépett. A törvény
indokolatlanul gyorsan készült, kevés szakmai egyeztetés előzte
meg ezért sok hibát tartalmaz, de együtt kell vele élni és para−
grafusait végre kell hajtani. A törvénymódosításnak kevés az
esélye ezért inkább nézzük meg, hogy a szőlő− és borter−
melőknek mire kell felkészülniük, hiszen az új törvény számos
helyen jelentősen változtat a régi rendszeren.
A tagok három csoportba kerülnek besorolásra. Az első a
szőlészeti termelők csoportja, ahová az tartozik, aki szőlőt
művel, majd a termését eladja vagy saját maga feldolgozza. A
második a borászati termelő, aki a sajátján túl szőlőt vagy bort
vásárol fel és azt borászati termékként feldolgozza. A harmadik
kategória a felvásárló, aki szőlőt vagy bort továbbértékesítés
céljából vásárol fel. Ez utóbbi nem hegyközségi tag, valamint az
a borászati termelő sem, aki a termésből földrajzi jelzés nélküli
borokat készít. A hegyközség − új elemként − a két első termelői
csoportból egy−egy küldöttet választ, akik majd képviselni
fogják a tagság érdekeit a borvidéki Hegyközségi Tanácsban.
Tehát ők fognak döntést hozni a borvidék jövőjét érintő leg−
fontosabb ügyekben.
Megszűnik az egy tag−egy szavazat elve és a szavazati arányok
kialakítása elsősorban a szőlőterületek nagyságához kötődik.
Minden megkezdett hektár szőlő után egy szavazata illeti meg
a hegyközségi tagot, akár szőlőtermelő az illető, akár borászati
termelő. A csak borászati termelőt egy szavazat illeti meg,
függetlenül tevékenysége nagyságától. Ez azt jelenti, hogy a
nagy termelőknek, nagyobb szőlőterülettel rendelkezőknek
több szavazata van mint a kisebbeknek. Ugyanakkor van a
szavazatok számának egy felső határa. Egy termelő az összes
szavazatnak legfeljebb 10 %−ával rendelkezhet. Ebből
következik, hogy ha a kisebb termelők érvényesíteni akarják
szavazatukat akkor nekik sokkal többen kell elmenniük a
hegyközségi közgyűlésekre mint eddig tették. Különben
kénytelenek elfogadni azokat a döntéseket, amelyeket a kisebb
létszámú, de nagyobb vállalkozások képviselő hoznak.
Fontos tudni, hogy az új szabály szerint csak az rendelkezik
szavazati joggal aki határidőre eleget tett adatszolgáltatási és
járulék befizetési kötelezettségének.
A hegyközségek járulék bevételeiből kiesik a korábban

felvásárlók által befizetett járulékok tömege, hiszen ők már nem
tagjai a hegyközségnek. Ezáltal a járulék bevétel akár egy har−
maddal is csökkenhet. A hegyközségi szervezet fenntartásához
azonban szükség lesz a korábbi bevételekre, melyből az
következik, hogy emelni kell a terület után fizetendő járulékok
mértékét. Ez a kistermelők terheit is meg fogja emelni.
Kalkulációnk szerint a fizetendő járulék mértéke itt akár
duplájára is nőhet. Többek között ezért is fontos a köz−
gyűléseken való részvétel!
A hegybíró tevékenysége elkülönül a hegyközség
tevékenységétől, hiszen nem a hegyközség közgyűlése fogja
megválasztani, hanem a választmány javaslatára a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára (Budapest) fogja
kinevezni. A munkáltatói jogait is ő fogja gyakorolni. A hegy−
bírók elsősorban közigazgatási feladatokat látnak majd el. A
helybeli ügyek intézése (utak karbantartása, szőlőterületek
őrzésének megszervezése, az adminisztrátor alkalmazása, stb.
az elnök feladatává válik. Ez azonban átruházható a hegybíróra,
amennyiben olyan döntés születik és a hegybíró azt elvállalja. A
hegybíró bérének alsó határát a törvény a minimálbér két−
szeresében határozza meg, de lehetőséget enged a rész−
munkaidőben történő foglakoztatásra is.
A közgyűléseket a törvény értelmében március 31−ig meg kell
tartani. Ez a korai húsvét miatt még korábbi időpont
meghatározást jelent. Ezen a közgyűlésen új alapszabályt kell
elfogadni és mindem korábban megválasztott személyt újra kell
választani, mert azok mandátumát az új törvény visszavonja. A
fent említettek szerint a szokásos személyeken kívül szőlészeti
és borászati küldötte is kell választani. Az új szavazási szabá−
lyok szerint bonyolultabb lesz a választás, ill. határozat megál−
lapítás valamint a közgyűlés előtt ellenőrizni kell minden tag
jogos részvételét és szavazásra való jogosultságát, ezért a
szokásosnál jóval hosszabb közgyűlésre kell számítani. Ennek
ellenére mindenkitől azt kérem, hogy ne sajnálja a fáradtságot
és az idejét, jöjjön el a közgyűlésre és az új szavazati arányok
mellett is érvényesítse akaratát a választások és a közgyűlési
határozatok meghozatalában. Jelentős dologról van szó, hiszen
újabb négy évre hozunk a jövőnket meghatározó döntéseket.
Marcinkó Ferenc
a Hegyközségi Tanács elnöke

Képek az óvodai és iskolai rendezvényekről

Foto: D.A
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nyomán, gazdag irodalom áll a rendelkezésünkre. A XIX.
Gyógynövények az egészségünk
században a kémia, vegyészet fejlődése magával hozta a
szolgálatában
gyógyszergyártás fejlődését. Ma is használnak a gyógyszer−

A Fitoterápia gyógynövényekkel, gyógyító fűszernövények−
kel és táplálék növényekkel segít a betegségek gyógyításá−
ban, megelőzésében az egyén öngyógyító képességének,
vitalitásának fokozásával.
A gyógynövényekkel gyógyítás a legősibb gyógymód a vilá−
gon,hisz a gyógynövényekben a természet gyógyító ősereje
rejlik. Ha az emberi szervezetben zavar támad, a gyógynö−
vényben lévő hatóanyagok a tévútra tért test harmóniáját
helyreállítják. Az ókorban már találtak írásos anyagot növé−
nyi gyógyszerek elkészítéséről. Hippokratesz 234 féle
gyógynövényt ismert és írt le. Paracelsustól származik a
mondás „fűben fában orvosság”. Magyarországon a Pan−
nonhalmi bencések, Melius Juhász Péter a reformáció ki−
emelkedő személyisége, Lajos atya és számos ma élő fitore−
rapeuta Nagy Géza, prof. Dr Török Szilveszter munkássága

gyártásban alapanyagként gyógynövényeket egy bizonyos
hatóanyag kivonására. Így azonban nem érvényesül a gyógy−
növények komplex hatása,mert egy gyógynövényben több
száz hatóanyag van, ami egymást segíti mellékhatás kialaku−
lása nélkül. A rendszeres gyógyszerszedők emiatt, mindig
jelezzék a kezelő orvosuk felé,ha gyógynövényeket is alkal−
maznak egészségük helyreállítása érdekében.
Recept megfázásos megbetegedésekre
Egy ökölnyi fekete retket és 2 cikk fokhagymát reszeljünk le.
Keverjük össze 2 evőkanál akácmézzel. Amíg van leve, na−
pi 2x1 evőkanállal fogyasszunk belőle.
A maradék sűrű reszelékből esténként 1 evőkanállal elfo−
gyasztva az epekövet feloldja és/vagy az epehólyagot tisz−
títja.
Meleghné Liszkai Katalin

Fogai érdekében
(folytatás a decemberi számból)
GÓC
Amikor a szervezetben valamely területen − beleértve a fogakat is −
panaszokat nem mindig okozó, krónikus gyulladás alakul ki ezt gócnak
nevezzük. Ilyenkor a szervezetünk mintegy megtűri, tokba zárja a
kórokozókkal zsúfolt területet, a baktériumok azonban innen folyam−
atosan bekerülnek a keringésbe, és úgynevezett gócbetegségeket
okozhatnak.
Általában testünk valamilyen gyenge pontja, leggyakrabban az
ízületek, a szív, a haj és a vese az érintettek, de gyakran találkozunk
kötőhártya−gyulladással, és különböző bőrgyógyászati kórképekkel is.
Ezeken a helyeken a mikroorganizmusok megtelepednek, szaporodnak,
és sokszor súlyos másodlagos betegségeket okoznak, amelyek tünetei
miatt fordul a beteg orvosához. Sok allergiás kórkép egyik összetevője
a fogászati góc.
Mely fogak „gócosak”?
Minden elhalt, sikertelenül gyökérkezelt fogat, az állcsontban vissza−
maradt gyulladásos csonttal körülvett foggyökeret, cisztát gócnak tar−
tunk! Fontos tudni, hogy élő fog „csendben”, tünetek, panaszok nélkül
is elhalhat. A vitalitás ellenőrzése ezért az egyik alapvizsgálat. Kötelező
fogröntgen készítése is. Fogágy−gyulladásban, az elhanyagolt fogak
körül, a szájban keletkező mély tasakokban is gócbetegséget okozó bak−
tériumok tömege található. A minőségileg rossz fogmosás nemcsak
fogszuvasodást idéz elő, de a foglepedék és a fogkövek lerakódása
révén a fogágy−betegség okozója is. A fogmosás elsősorban minőségi,
nem pedig mennyiségi kell, hogy legyen. Ínygyulladás és fogágy−
betegség esetén már rágáskor és a fogmosás során is szóródnak a bak−
tériumok, amely a magas rizikócsoportba tartozó egyéneknél, tehát a
műbillentyűt viselőknél és szívizomgyulladáson átesetteknél életveszé−
lyes állapottal járhat. 40%−os fogágy pusztulás esetén kiugróan
megemelkedik az agyvérzés, valamint az iszkémiás (érelzáródásos)
szívbetegség gyakorisága. A csontpusztulással járó fogágy−betegség
kialakulásában a rossz szájhigiénia mellett rizikó tényezők is szerepel−
nek: dohányzás, stressz, táplálkozási szokások, immunhiány−betegség,
öröklődés.
A sorozat következő cikkében a gyerekeket, de a felnőtteket is érintő
fogszabályozás fontosságáról szeretnék írni.
Dr. Hengsperger Anna
fogszakorvos

A Himnusz ünnepe
− A Magyar Kultúra Napja
Tarcalon a Hatputtonyos Borfalu konferenciater−
mében került megrendezésre A Magyar Kultúra
Napja rendezvény. Kölcsey Ferenc Himnusz c.
költeményét Kincses Károly színművész tolmá−
csolásában hallhattuk. Ezt követően Csatlósné
Komáromi Katalin a sárospataki „A Művelődés
Háza” igazgatója mondott ünnepi beszédet
(képünkön). Tarcali születésű révén a
Himnuszhoz kötődő diákkori emlékeit idézte fel
Molnár Jenőné − egykori irodalom tanára − mély
és egyben maradandó élményt nyújtó
műelemzését felelevenítve. Beszélt a kultúra
összetettségéről, a magyar kultúra gazdagságáról
egyaránt. Munkáját tekintve a kultúra−közvetítők
tevékenységének fontosságáról is szólt. Ezt
követően a Miskolci Nemzeti Színház művészei,
Eperjesi Erika operaénekes, Kincses Károly szín−
művész és Bakos Irina zongoraművész
előadásában kultúránk igazi gyöngyszemei hang−
zottak el. Nagy élmény volt műsoruk. A Himnusz
születésnapját méltóképpen ünnepelte Tarcal
lakossága.

Kép és szöveg: Drozda Aranka
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MÁRCIUSI ÜNNEPNAPTÁR
Március 1.: A polgári védelem napja
A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja
Március 2. Arany János születésnapja 1817.
Március 8.: Nemzetközi nőnap.
Március 12.: Gergely napja, eredetileg a diákság ünnepe,
Március 15.: Az 1848 − 49 − es Forradalom és szabadságharc évfor−
dulója, a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Az 1848−49−es polgári
forradalom és szabadságharc célja a függetlenség kivívása és az alkot−
mányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban
Európa számos városában forradalmak törtek ki. A magyarság 1860 óta
nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan
vélekedett erről a mindenkori államhatalom.
A magyar sajtó napja. 1990 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy 1848−
ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit: a
tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
Március 18.: Sándor napja, a néphit szerint az első "meleghozó nap. "
Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget."
Március 19.: József napja
Az első meleg tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza a
gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. Azt tartják, amilyen az idő
Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha az égen szivárvány
látható, jó lesz a búzatermés.
Március 21.: Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. A bencés
rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát
szenteltek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő, betegségűző erőt
tulajdonítottak.
Március 22.: A víz világnapja.
Március 24.: Tuberkolózis világnap
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Március 25. Bartók Béla születésnapja
Március 27.: Színházi világnap.
Külföldön 1962−től, Magyarországon 1978 óta ünnepeljük „Thália
papjait”.
II. Rákóczi Ferenc születésnapja 1676
Március 29. Kosztolányi Dezső születésnapja 1885.
Március 31. Szabó Lőrinc születésnapja 1900.

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT A TARCALI
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2013. március 9. (szombat)
A lelkigyakorlatot vezeti:
FŐTISZTELENDŐ
BÁRDOS KRISZTIÁN
érseki titkár atya.
A lelkigyakorlat programja:
14.00 Gyónási lehetőség
15.00 Szentmise
A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz. Mindenkit
szeretettel vár és áldott nagyböjti készületet kíván a
Tarcali Római Katolikus Egyházközség.
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a MÁRCIUS hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:
március 7.: Tamás
március 8.: Zoltán
március 10.: Ildikó
március 18.: Sándor
március 19.: József
március 21.: Benedek
március 22.: Beáta
március 27. Hajnalka

Hamvazószerda nagyböjt
kezdete
Húsvét előtti 40 napos böjti idő első napja
Hamvazószerda. Már K. u. 325 évben megtartott
Nikai Zsinaton is szó esik a szent 40 napos
böjtről.
Néhány gondolattal idézzük fel e nagyböjti
időszakot:
− Ez a negyvenes szám Izrael népének 40 napos
pusztai vándorlására és Mózes 40 napi Sinai−
hegyi tartózkodására is utal
− Máté evangéliuma ( 4,2) Jézus 40 napos böjtjére
emlékeztet
− A középkorban is egyre inkább előtérbe került
Krisztus megváltó szenvedésére való kegyes
emlékezés
A nagyböjtöt bevezető első böjti nap a
Hamvazószerda. Ezen a napon Katolikus
Egyháznál a pap hamut áld meg, és minden eléje
járuló hívő homlokára hamuval a kereszt jelét raj−
zolja e szavakkal:
− Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel."
/Ter. 3,19/
Az idézet figyelmeztet arra, hogy a hamu kifejező
jelképe a földi mulandóságnak. Gondolnunk kell
arra, hogy a természetes földi életet a természet
feletti örök élet váltja fel. Ez az időszak alkalmas
arra, hogy ráirányítsa figyelmünket a bűnbánatra
és ezzel a húsvéti örömre készítse fel lelkünket.
Istenhez fohászkodva, kérjük, hogy a szent böjt
elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk
minden küzdelméhez.
Erdélyi Endréné

KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK:
Lakossági fénymásolás − „Hatputtonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.,
Nyitva: munkanapokon 8− 16 óráig. PC−sarok − internetszolgáltatás, e−
Magyarország pont: Árpád út 1. Ált iskola épülete Fsz. 1. Nyitva: hét−
főtől szombatig naponta 14−18 óráig Községi Könyvtár Árpád út 1. Ált
iskola épülete Fsz. 1. Nyitva: H: 14−17 óráig, Sze: de. 9−12 óráig du:14−17
óráig, P: 14−18 óráig. HIRDETÉSFELVÉTEL: Borfalu és Könyvtár

Figyelem!
2013. március 5−től bővítjük
szolgáltatásainkat, és várunk minden kedves
vendéget! Műkörömépítés, pedikűr−manikűr
bevezető áron: műköröm 2000 Ft.
Időpont egyeztetés szükséges!
Deme Adrienn 06−20/509−5300
Nyitva tartás: Hétfő: szabadnap
kedd−péntek: 10−18 h Szombat: 8−13 h.
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Tarcali Hírek
Főhajtás nagy elődünk előtt
Beszámoló a „Házasság hete” tarcali
A tarcali Klapka György Általános Iskolában január
eseményeiről

Isten kegyelméből és az Ő segítségével megtarthattuk a
Házasság hete tervezett alkalmait. Február 16−án a refor−
mátus gyülekezeti házban a jelen lévő 17 házaspárral
megnéztük a Bátorság emberei című filmet. Igen elgon−
dolkodtató, tanulságos, szívet melengető eseményeken
keresztül mutatott rá a film a férfiak, férjek, apák
felelősségére, a család vezetésére, az Isten teremtési
rendjében betöltendő szerepükre. Vendégházaspárok
érkeztek Felsőtárkányból és Ostorosról, akik Istent di−
csőítő énekekkel és szóban is bizonyságot tettek
Krisztusba vetett hitükről. Másnap, február 17−én a refor−
mátus templomban hallhattuk Isten szavát, amely így
hangzott az 1 Mózes 2,18 és 24 veresekből: „Nem jó az
embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”
„Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik
feleségéhez és lesznek egy testté.” Ezekből az igeversek−
ből is láthatjuk, hogy a házasságot Isten alkotta meg a
teremtéskor, ezért a férfi és a nő teljes, egész emberré a
házasságban válhat. Jubiláló házaspárokat is köszöntöt−
tünk. Hat házaspár fogadta el a meghívásunkat, akik 10,
20, 25, 30, 40 évvel ezelőtt mondták ki az igent egymás−
ra ebben a templomban. Ezen az ünnepi Istentiszteleten
valamennyien megújították házassági fogadalmukat. Ezt
követte a többi jelen lévő 11 házaspárért való imádság és
az ő megáldásuk. Köszönthettünk egy kedves jegyespárt
is, kérve rájuk is Isten áldását. Ezek az események, a szép
számmal megjelent gyülekezet előtt történtek.
Mindezekért Teremtő és Megtartó, Szabadító Istenünké
legyen a hálaadás és a dicsőség.
Petromán házaspár

Tarcal község valamennyi hölgy lakosát sok
szeretettel köszöntjük a közelgő
Nemzetközi NŐNAP alkalmából!

A Tarcali Hírek
szerkesztősége

„A nőket a szerelem
nemcsak érdekessé teszi,
hanem meg is szépíti. A
nő akkor szép igazán, ha
boldog, és akkor boldog,
ha érzi, hogy szeretik.”
Rippl−Rónai József

22−én
ünnepi megemlékezés keretén belül elevenítették fel az 1849−es
Tarcal−Bodrogkeresztúri csata eseményeit. Csománé Emese
tanárnő és tanulói (7.o.) valamint Kovács Zsolt tanár úr az isko−
larádión keresztül emlékeztek a jeles és dicső eseményre. A
prózai összeállítást az iskola énekkarának műsora zárta. Ezt
követően Bártfainé Varga Györgyi igazgató asszony, pedagógu−
sok és a diákok koszorút helyeztek el az iskola névadója− Klapka
György mellszobránál.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK, ESEMÉNYEK
Február−március hónapban
február 28. 16 óra Furmint Február − TSzBK (Tokaji Borvidék
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete −Tarcal) programja Helye:
„Hatputtonyos Borfalu” konferenciaterme, Tarcal, Rákóczi út 4.
Részvétel regisztrációhoz kötött
március 2. 19 óra POLGÁRŐR JÓTÉKONYSÁGI BÁL Helye:
"Hatputtonyos Borfalu" konferenciaterme, Tarcal, Rákóczi út 4
március 7. 15 − 17 óráig MESÉK − MONDÁK TARCALRÓL A
Kopasz− hegy kincse c. mese feldolgozása − illusztráció készítés
Helye: Községi Könyvtár Tarcal, Árpád út 1. Fsz.: 1.
március 8. 17 óra Szőlész−borász előadássorozat − TSzBK prog−
ramja Növényvédelem − ea: Brózik Sándor BASF Hungária Kft
szaktanácsadó Helye: „Hatputtonyos Borfalu” konferenciaterme,
március 13. 17 óra Szőlész−borász előadássoroza Szüret,
borkészítés − ea.: Bárdos Sarolta Tokaj Nobilis Szőlőbirtok tulaj−
donosa; Az év borásza Tokaj−Hegyalján 2012−ben
Helye: „Hatputtonyos Borfalu” konferenciaterme, Tarcal
március 14. ÜNNEPI MŰSOR AZ 1948/49−ES FOR−
RADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE
Helye: „Hatputtonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
március 21. 17 óra Szőlész−borász előadássorozat − TSzBK prog−
ramja
Aszúkészítés − ea.: Mészáros András Disznőkő
Szőlőbirtok és Pincészet birtokigazgató
Helye: „Hatputtonyos Borfalu” konferenciaterme, Tarcal,
március 28. 17 óra Szőlész−borász előadássorozat − TSzBK prog−
ramja Borkészítés − ea.: Bacsó András Tokaj Oremus Szőlőbirtok
és Pincészet birtokigazgató, Helye: „Hatputtonyos Borfalu” kon−
ferenciaterme, Tarcal
március 27. 13 óra HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Könnyen elkészíthető ajándékok, asztali díszek, kártyák, ablak és
ajtó díszek készítése, tojás festés és díszítés. Segítünk, hogy
szebb legyen a húsvétod! Minden érdeklődőt várunk! (A tojás−
festéshez, díszítéshez kérjük hozz kifújt v. főtt tojást.) 14−16
óráig FILMVETÍTÉS − rajzfilmek és mesefilmek
Bővebb információk: plakátokon, szórólapokon; Tarcal.hu
weboldalon.

A rendezvényekről további fotók a facebook oldalamon láthatóak (Drozda Aranka)

