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Tájékoztató

Tarcal Községi önkormányzat

Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának − a 2014. október 12−én

lezajlott Helyi Önkormányzati Választáson megválasztott −

új Képviselőtestülete 2014. október 27−én tartotta alakuló

ülését. Az ülés első és második napirendi pontja az önkor−

mányzati képviselők és a polgármester eskütétele volt.

A harmadik napirendi pont során a polgármester részletesen

ismertette a polgármesteri ciklusprogramját. A képviselők a

programot megtárgyalták és egyhangúlag tudomásul vették.

Az ülés következő részében az alpolgármester választást

lebonyolító ideiglenes bizottság, illetve az alpolgármester

megválasztására és eskütételére került sor. Butta László pol−

gármester az önkormányzat alpolgármesterének Kissné Fási

Nóra képviselőt javasolta, akit a Képviselőtestület titkos

szavazás keretében 2014. október 27−i hatállyal Tarcal

község Önkormányzat alpolgármesterének megválasztott. 

Ezt követően a képviselők megállapították a polgármester

illetményét és költségtérítését, illetve az alpolgármester

tiszteletdíját és költségtérítését.

Az ülés hátralévő részében a képviselők nyílt szavazással és

egyidejűleg a két bizottság − a Pénzügyi és

Településfejlesztési, valamint az Oktatási, Kulturális és

Sportbizottság − elnökét és tagjait választották meg.

Az indítványok, javaslatok között a jegyző tájékoztatta a

képviselőtestület tagjait arról, hogy a képviselőtestület fela−

data a megalakulását követően a Szervezeti és Működési

Szabályzatának felülvizsgálata. A felülvizsgálatot a

következő ülésre előkészíti és az erre vonatkozó önkor−

mányzati rendelettervezetet elkészíti. Ezen kívül a jegyző

tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a képviselői tisztelet−

díjak megállapítását önkormányzati rendeletben kell szabá−

lyozni, melynek tervezetét a következő ülésre szintén

elkészíti. Ezt követően átadta a képviselők részére a

képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok

elkészítéséhez szükséges nyomtatványokat, illetve a köztar−

tozásmentes adózói adatbázisba történő felvételre vonatkozó

tájékoztatót is.

Az indítványok, javaslatok között a polgármester ismertette

egy helyi vállalkozás ismételt helyiségbérleti kérelmét. A

képviselőtestület a kérelem részletes megvitatását követően

a kérelem elutasítása mellett döntött.

Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javasla−

tok hangoztak el, többek között − képviselői javaslatra − a

Testület, a kisszámú érdeklődőre figyelemmel határozott a

2014. évi Országos Borkirálynő választás megrendezésének

lemondásáról.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a

Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Választás 2014 
2014. október 17−én a Helyi Választási Bizottság elnöke

Marcinkó Ferenc a választással kapcsolatos információk össze−

foglalóját követően átnyújtotta a megbízóleveleket a

megválasztott Butta László  polgármesternek, valamint Kissné

Fási Nóra, Bekényi József, Erdélyi István, Perge Géza, Szilágyi

Péter, Tóth Tamás képviselőknek.

A tíz nappal később − 2014. október 27−én −  megtartott alakuló

ülésen Butta László polgármester, Kissné Fási Nóra alpol−

gármester, valamint a megválasztott jelöltek eskütételével

megalakult Tarcal Község Önkormányzatának

Képviselőtestülete. Ezt követően aláírásukkal is megerősítették

fogadalmukat. Az ülés következő szakaszában létrehozták a

bizottságokat, elkezdődött a munka. 

Emlékünnepség '56
Az 1956−os forradalom 58. évfordulója alkalmából rendezett

megemlékezéseket az ünnepet megelőző napon  tartottuk meg

a Borfaluban. Az általános iskolai ünnepségen az iskola vala−

mennyi diákja és nevelőtestülete is részt vett. Kicsik és nagyok

az ünnephez méltó figyelemmel kísérték a nyolcadikosok

műsorát.

A községi megemlékezésen az ünnepi beszédet Butta László

Tarcal polgármestere mondta. Ezt követően  a Tarcali Klapka

György Általános Iskola 8. a és b osztályos tanulói valamint

énekkara adott ünnepi műsort. A vetített képekkel s az énekkar

előadásával színesített irodalmi összeállítás  visszaidézte az '

56−os események sorát.  Csománé Németh Emese tanárnő,

Kovács Józsefné tanárnő valamint Kovács Zsolt tanár úr

készítette fel a diákokat. Köszönjük lelkiismeretes, színvo−

nalas munkájukat! Ezt követően a Hősi halottak emlék−

parkjában helyeztük el az emlékezés virágait. Képeim e két

eseményen készültek.                                             D.A.

(Fotók az ünnepségről a 2. oldalon)

Bekényi József, Tóth Tamás, Perge Géza, Butta László 

polgármester, Kissné Fási Nóra alpolgármester, 

Szilágyi Péter, Erdélyi István  
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Halálozás
2014. október

− Szűcs Bertalan Géza (szül.: 1949. ) 

volt Tarcal, Füzes u. 9.sz. alatti lakos, 

elhunyt október 5−én, 

− Éles Lajos (szül.: 1934.)

volt Tarcal Fő u. 124.  sz. alatti lakos, 

elhunyt október 27−én.

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:
2014. október

− Dr. Horváth Tünde és Kohári Zoltán harsányi

lakosok október 25−én  

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés

2014. október hónapban született: 

−  Kiss Rikárdó József 2014.10.12

Anyja: Kiss Bettina

Gratulálunk a  szülőknek!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Fotók az 1956−os emlékünnepségről

FIGYELEM  Csalók Tarcalon

Számos bejelentés érkezett, hogy Tarcalon sok helyre idegen

személyek csengetnek be és gázóra, vagy villanyóra

ellenőrzésre, pénz visszafizetésre hivatkozva bemennek.

Ezután ügyesen elterelik a figyelmet és értékes dolgokat tula−

jdonítanak el. Ne legyünk ilyen jóhiszeműek!

Ellenszer a trükkös és besurranásos lopásokkal szemben:

− Ne engedjen be idegent a lakásába, mielőtt nem győződött meg

hitelesen annak valódi kilétéről! 

− Legyen körültekintő és "egészségesen" bizalmatlan! Figyelem!

Az ilyen tolvajok nagyon életszerű mesékkel állnak elő és sok

esetben az ápolt megjelenésük bizalmat gerjeszt.

− Kérje el az igazolványát és ellenőrizze telefonhívással, hogy

valóban az adott helyről, szervtől érkezett−e a személy!

−  Használjon széles látószögű optikai kitekintőt, valamint biz−

tonsági láncot a bejárati ajtón!            

−  A lakókörnyezetében élőkkel alakítson ki bizalmi kapcsolatot

és kölcsönös megegyezés alapján helyezzenek el elektromos

jelzőkészüléket egymásnál (pl. vezeték nélküli kapucsengőt),

melyet baj esetén használhatnak!

− A lakókörnyezetében gyanús személyek, és gépjárművek meg−

jelenése esetén figyelje meg a személy kinézetét, jegyezze meg

a rendszámot, a jármű típusát, színét és tájékoztassa a helyi pol−

gárőrséget, a körzeti megbízottat, vagy a rendőrjárőrt a tapasz−

taltakról!

− Ha valaki túlzott magabiztossággal, követelődző hangnemben,

esetleg erőszakosan lép fel, azonnal hívjon rendőrt!

Telefonszám: 112 vagy 107

A Zempléni Hulladékkezelő KHT

fogadó órája december hónapban

elmarad!

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6

puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008  Főszerkesz−
tő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő:
Mező  László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari

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

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   

2014. DECEMBER  15.

TARCALI HÍREK
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Hírek az Idősek klubjából
November 10−től 14− ig megtartottuk az Idősek Hetét a klubban.

10−én vérnyomás és vércukor mérést tartottunk, majd

adományruhákból rendeztünk be "Turi− butikot". A  4−5 hónap

alatt összegyűjtött ruhákból bőven jutott a házi gondozásban

lévőknek is és a "látókörünkben" lévő rászorultaknak is.

11. én őszi virágokból és színes falevelekből készítettek klub−

tagjaink gyönyörű fali képeket. Az ősz pompázatos színei meg−

nyugtatóan és megbékélést keltve hatott mindannyiunkra. Majd

a  Youtubon más települések Idősek napi köszöntőit és műsorait

néztük meg.

12−én "formás sajtost" sütöttek a nénik Takácsné Anikó gondo−

zónő vezetésével. Mindenki kivette a részét a tészta

nyújtásában, a sütésnél pedig Papp Edina gondozónő segített.

Az ebéd után jóízűen fogyasztották el a finom sütit. Volt még

idő és megnéztük az internet segítségével a Szerencs város

2014. évi Idősek napi köszöntőjét és a 2 órás zenés műsort is.

Teli hassal és vidám szívvel zártuk a napot.

13−án az óvodások Méhecske csoportja látogatott el hozzánk.

Hajdúné Wolf Krisztina óvodapedagógus köszöntötte a szépko−

rúakat. A gyerekek verssel, énekkel, körjátékkal, egyszóval

aranyos műsorral kedveskedtek a jelenlévőket. A végén őszi

levélnyomatos ajándékaikat adták át a gyerekek a meghatódott

néniknek. Mi pedig megvendégeltük süteménnyel és szörppel

őket, megköszöntük szép bájos műsorukat.

14−én kötetlen beszélgetéssel elevenítettük fel a hét élményeit

és megnyugvással nyugtáztuk, hogy tartalmasan telt el a hét.

Az Idősek napja Önkormányzati rendezvényt 11. hó 22−én

tartjuk meg, amelyre a személyes meghívókat a 65 éven felüliek

részére kézbesítettük. 

2014−ben a legszebb korú hölgy Majoros Jánosné Fő utcai

lakos, a legszebb korú úr pedig Szegedi Sándor Fő utcai lakos.

Szívből gratulálunk nekik és kívánunk erőt, egészséget és derűs,

boldog éveket még sokáig Tarcal Község Önkormányzata és az

Idősek Klubja nevében is.

Szász Béláné 

intézményvezető

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

A SZÉPKORÚAKAT!

Márai Sándor: "Ajándék"

És mégis, ma is, így is,

örökké mennyit ad az élet!

Csendesen adja, két kézzel,

a reggelt és a délutánt,

az alkonyt és a csillagokat,

a fák fülledt illatát,

a folyó zöld hullámát,

egy emberi szempár visszfényét,

a magányt és a lármát!

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,

minden napszakban,

minden pillanatban!

Ajándék ez,

csodálatos ajándék.

A földig hajolok,

úgy köszönöm meg." 

Tálas Jánosnét és Szegedi Sándort az ünnepségen,

Majoros Jánosnét (alsó kép) pedig a lakásán köszöntötte

Butta László polgármester

"Az unoka Isten ajándéka,

jutalmul azért mert egyszer szülő voltál."

*
"Ne rohanj, és ne emészd magad, 

Csak látogatóba jöttél ide, 

Ezért állj meg és érezd a virágok illatát!"
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Óvodánkban az előző nevelési évet is tar−

talmas programokkal zártuk és a jelen

nevelési évet is érdekes, élmény és

ismeretszerző, szórakoztató programokkal

kezdtük, és terveinknek megfelelően a

továbbiakban is így folytatjuk. 

Összegzésként májusig visszatekintve az

alábbi programok színesítették az

intézményünkbe járó bölcsődés és óvodás

gyermekek mindennapjait.

Májusban az iskolába menő nagycsopor−

tosok ellátogattak az iskolába, ahol részt

vettek az elsősök egy tanítási óráján, ahol a

tanító néni őket is bevonta a

tevékenységekbe, így ismerkedtek az isko−

lai élettel. Sok−sok élménnyel tértek haza.

Május utolsó péntekjén elballagtak, és

színvonalas műsoruk tükrözte, hogy men−

nyi mindent tanultak az óvodában. Minden

gyermek elengedett egy szép színes héliu−

mos lufit, amely az intézménytől való

elválását jelképezte. Szeptemberben

ünnepélyesen átkísértük őket az

óvónénikkel az iskolai évnyitóra. Antóni

Zoltánné Jutka tanítónéni jött értük, akit

nagy izgalommal vártak. Az új elsősöket

november 24−én készülünk meglátogatni

az iskolai nyílt napon, hogy meggyőződ−

hessünk róla, hogy hogyan illeszkedtek be.

Hallomásból tudjuk, hogy nagyon jól érzik

magukat, van, aki ha lehetne, hétvégén is

menne. Ezen a napon, a következő

tanévben leendő elsős gyermekek szüleit is

szeretettel várják az iskola pedagógusai,

hogy bemutassák az iskolában folyó

igényes és eredményes munkavégzést,

bizonyítva ezzel azt, hogy nyugodtan rájuk

bízhatják gyermekeiket a szülők.

Május 23.−án a Gyermeknapot ünnepeltük

az óvodában, amelyben a sok érdekes

tevékenység közül kiemelkedett a

szórakoztató bohóc műsor, valamint a

KRESZ parkunk átadása, melyre meghív−

tuk a tokaji Rendőr őrs két rendőrét is.

Bemutatták a rendőrautót és segítették a

közlekedési szabályok megismerését.

Pályázati forrásból KRESZ táblákat és

jelzőlámpát vásároltunk, amit az Adventi

vásárunkon és a Farsangi rendezvények

bevételéből vásárolt tíz futókerékpár és hét

roller egészített ki.  A gyermekek a helyes

közlekedést gyakorolhatták és gyakorolják

azóta is. 

A községi Családi Napon az óvoda egész

nevelőtestülete részt vett, és az akadály−

verseny megszervezésében és lebo−

nyolításában tevékenykedett.

Szeptemberben az újonnan érkező kicsik

beszoktatása és az augusztusban szünetelő

nagyobbak visszaszoktatása zajlott.

Október elején az Állatok világnapját a

Nyíregyházi Vadasparkban tartottuk,

hiszen kiemelt feladatunk a környezet

megismerése és védelme. Óvodánk három

nagyobb csoportja pályázati forrásból

busszal utazott a helyszínre, ahol nagy

élmény volta élőben látni a gyermekeknek

az Ócenáriumot, a sok, eddig csak TV−ben

látott vadállatot, a fóka−show−t. Öröm volt

nézni a sok csodálkozó, ragyogó, kíváncsi

szempárt. A visszautazás előtt a park mel−

letti jól felszerelt játszóteret is birtokunkba

vettük. A gyermekek minden eszközt

kipróbáltak, másztak, bújtak, ugráltak, sza−

ladtak és persze sokat ettek, mert ilyenkor

mindenki jobban megéhezik. Ez a kirán−

dulás is örök élmény marad számukra.

Minden ismeret akkor ragad meg a legjob−

ban, a gyermekekben, ha élményhez

kötődik, kézzel fogható tapasztalatok útján

rögzül. Így történt ez október közepén is,

ahogy tájegységünk jellegéhez és hagy−

ományainkhoz illik, hogy minden csopor−

tunk fenn a Tokaji− hegy lábánál, a

Szívósék szőlőjében szüretelt. A kisebbek

és a nagyobbak is gyalog mászták meg a

hegyet és szedték, kóstolták a mézédes

szőlőt. A gyönyörű őszi napsütésben ott

mondták el az évszakhoz és a szürethez

kötődő verseket, dalokat. Nótaszótól és a

gyermekek csivitelésétől volt hangos a

hegyoldal. Kereplőt is vittek, amivel a

seregélyeket ijesztették el. Köszönjük

Szívós Józsefnek és feleségének Gabi

néninek, hogy lehetővé tették az élmény−

szerzést.

Ács Lászlónak és feleségének Évikének a

gyönyörű láda almát köszönjük, mellyel a

gyermekek vitaminpótlását biztosították

egy ideig.

Október 16−án szórakoztató mesejátékot is

nézhettek a gyermekek az óvodában,

Makrancka királykisasszony címmel,

szegedi színészek előadásában, amit szin−

tén pályázati forrásból szerveztünk meg.

November 22−én az Óvoda Méhecske−cso−

portja adott műsort az Idősek tiszteletére az

Idősek napi rendezvényen. A műsorra

Hajdúné Volf Krisztina és Kovács Tiborné

óvodapedagógusok készítik fel a gyer−

mekeket, munkájukat Nyakó Józsefné

dajka segíti. Ők, már november 13−án is

megörvendeztették az idősek hetén a nap−

közibe járó néniket, kis saját készítésű

ajándékkal, műsor összeállítással.

Gyorsan megy az idő, a nevelési év

kezdete óta már majdnem három hónap

eltelt. Közeledik az Adventi időszak,

mellyel fokozatosan ráhangolódunk a

Karácsony ünnepre, melyhez a következő

megoldásra váró programjaink társulnak.

November 30−án a község Adventi

koszorújának az első gyertyagyújtásánál az

Óvodánk Fecske−csoportja ad műsort,

Kosárkó Jánosné és Szívós Józsefné óvo−

dapedagógusok vezetésével, és Székely

Ágnes dajka segítségével.

December 3−ára szervezzük a Mikulásváró

barlangtúrát Aggtelekre a gyermekeknek.

A varázslatos és különleges környezet

újabb életre szóló élményt ígér. A

helyszínre busszal utazunk, szintén

pályázati forrásból. A barlang legbelső ter−

méig, ahol a Mikulás van, játékos felada−

tok megoldásával kerülhetnek közelebb a

gyermekek. Ha bejutottak, dallal − verssel

köszöntik a Mikulást, és viszonzásul cso−

magot kapnak. A szervezők a Gyöngy

Hotelben játszóházzal és meleg teával ked−

veskednek nekünk. 

Reméljük, hogy minél több szülő él a

lehetőséggel és engedi el gyermekét.

Ugyanekkor lesz a nyílt nap a

Bölcsődében, ahová szintén megérkezik a

Mikulás, akit a picik a szülőkkel együtt

várnak. Akik nem vesznek részt a bar−

langtúrán, azokhoz is az óvodába érkezik a

Mikulás.

December 12−én újra megszervezzük a

hagyományőrző Luca napi játszóházat,

ahová az iskola első osztályosait is

szeretettel várjuk. Felelevenítjük a jeles

naphoz kapcsolódó népszokásokat. A

naphoz kötődő saját, különböző tech−

nikákkal készült kézműves alkotásokat

mindenki hazaviheti.

December 17−én közösen ünnepeljük az

óvodában a Karácsonyt, melyre színvon−

alas műsorral, különleges dekorációkkal

készülnek a csoportok. Az ünnepi

készülődéshez hozzá tartozik a sütés.

Ilyenkor napokig méz és fahéj illat lengi be

az óvodát, ezzel is fokozva az ünnepi

hangulatot. 

Ha valakinek van 3−4 méter magas

kivágásra ítélt fenyőfája a lakosság

körében azt felajánlásként, szívesen fogad−

nánk és megköszönnénk.

Óvodánkban a rendezvényeinken túl szín−

vonalas nevelő−oktató munka folyik, ame−

lyről folyamatosan tájékozódhatnak az

óvoda honlapján. A rendezvényeken

készült fotók is ott tekinthetők meg a

galériában. Elérhetőség: www.kikeletovi.hu
Az óvoda a mindennapi játékos fejlesztő

foglalkozásokon túl, az alábbi szolgáltatá−

sokat biztosítja a gyermekeknek: néptánc−

oktatás, mozgásterápia, kreatív műhely−

foglalkozás (tehetséggondozás) angol

nyelvoktatás, katolikus és református hit−

tan, gyógytorna.

Tóth Gyuláné

intézményvezető

Óvodai Hírek
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ADVENTI  ÉS KARÁCSONYI SZENTMISÉK

A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2014. NOVEMBER

30. Vasárnap 11:30 ADVENT 1. VASÁRNAPJA

2014. DECEMBER

4. Csütörtök 6:30 Rorate − Hajnali szentmise

7. Vasárnap 11:30 ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Szent Miklós köszöntése a szentmise végén

8. Hétfő 6:30 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

Rorate − Hajnali szentmise

13. Szombat 15:00 ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Főtisztelendő Kecskés László atya vezetésével

14. Vasárnap 11:30 ADVENT 3. GAUDÉTE − AZ

ÖRVENDEZÉS VASÁRNAPJA

18. Csütörtök 6:30 Rorate − Hajnali szentmise

21. Vasárnap 11:30 ADVENT 4. VASÁRNAPJA

24. Szerda 24:00 KARÁCSONY VIGÍLIÁJA 

Éjféli szentmise

25. Csütörtök 11:30 URUNK SZÜLETÉSE (KARÁCSONY)

A hittanos gyermekek pásztorjátéka a szentmisében

26. Péntek 11:30 SZENT  ISTVÁN  VÉRTANÚ  ÜNNEPE

28. Vasárnap 11:30 JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF

A Szent Család ünnepe

31. Szerda  17:00 I.  Szilveszter pápa ünnepe   Hálaadás

2015. JANUÁR

1. Csütörtök 11:30 SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA

Újév − a Béke világnapja

4. Vasárnap 11:30 KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

6. Kedd16:00 VÍZKERESZT

Vízszentelés a szentmisében

TARCALI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

KIEMELT ÉS ÜNNEPI ESEMÉNYEI 

Evangelizációs hét

Helyszín: Tolnai Dali János Református Gyülekezeti Ház

(Fő u. 99.)

Időpont: December 2−5. (kedd−péntek) 17 óra

Igehirdetők:

Tar László Péter lelkipásztor (Mád) (kedd−szerda)

Pásztor Gyula lelkipásztor, tanár (Sárospataki Ref. Teológiai

Akadémia) (csütörtök−péntek)

Csendes Délután

Helyszín: Tolnai Dali János Ref. Gyülekezeti Ház

Időpont: december 6. (szombat) 15 óra

Előadó: Pásztor Gyula lelkipásztor, tanár

Igehirdető: Tar László Péter lelkipásztor

Énekkel, versekkel szolgálnak a mádi gyülekezet fiataljai.

Adventi koncert

Helyszín: Református templom

Időpont: december 14 (vasárnap) 16 óra

Fellépő: SERES ZSUZSANNA brácsaművész

Karácsonyi istentiszteletek (Helyszín: Templom)

Szenteste

December 24. (szerda) 18 óra (gyermekek szolgálata)

Karácsony I. nap

December 25. (csütörtök) 11 óra (úrvacsoraosztás); 15 óra

Karácsony II. nap

December 26. (péntek) 11 óra

Alkalmainkra, melyeken részvételi díj nincs, mindenkit

szeretettel várunk!

ADVENTI  LELKIGYAKORLAT A TARCALI

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2014. december 13. (szombat)

A lelkigyakorlatot vezeti:

F Ő T I S Z T E L E N D Ő

KECSKÉS LÁSZLÓ

borsodsziráki plébános atya.

A lelkigyakorlat programja:

14.00 gyónási lehetőség − 15.00 szentmise

A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz.

Mindenkit szeretettel vár és áldott adventi készületet kíván a

Tarcali Római Katolikus Egyházközség.

*

"GYŰRŰ−KÚRA"
Házasokat, élettársi kapcsolatban élőket, házasság előtt

állókat a párkapcsolatuk megerősítésére hívjuk és várjuk

előadásokból és beszélgetésekből álló sorozatra. Mindenki

annyit és úgy kapcsolódik be a beszélgetésbe, ahogyan

kedve van.

Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a

párok közelebb kerüljenek egymáshoz és átgondolják, hogy

mit tanít a Biblia a párkapcsolatokról dr. Pálhegyi Ferenc, a

Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetőjének előadásai

alapján.

IDŐPONT:  2014. december 9. kedd, 18 óra

HELYSZÍN:  Tolnai Dali János Ref. Gyülekezeti Ház 

Tarcal, Fő út 99.  (Napközi Konyha mellett)

Szeretettel vár a Petromán házaspár
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"Minden ember egy másik csillag. Sőt, egy másik

naprendszer. Nincs olyan csillagközi utazás, amellyel

fölfedezhetnéd a másik embert. Érezni a bőrével, hallani

a fülével, nézni a szemével lehetetlen, mert ő egészen mást

érez, hall és lát, mint te. Minden más benne. Hiába a

barátod. Hiába a szerelmed." (Müller Péter)

Ladányi Mariann    −   Zemlényi Péter
(furulya− és szolfézstanár)      (villamosmérnök)

− Egy párt alkottok, és a külön−külön megteremtett egzisztenciális
alapokon egy kiegyensúlyozott, közös életforma vár rátok. Ezzel
szemben manapság soha nem tapasztalt méretekben tündököl a
szingli lét, ami nem egy családbarát magazin. Mi a véleményetek,
meddig mehetnek így ezek a dolgok, egyáltalán lehet−e bármivel
hatni erre a trendre?
Mariann: − Nem vagyok biztos benne, hogy a szingliség egyfajta

trend manapság. Inkább azt gondolom, hogy az emberek egyre

idegesebbek, türelmetlenebbek. Nem képesek tolerálni, elfogadni

egymást, a "van másik" könnyelműsége lengi körül az életüket.

Mindenki rohangál, nincs idő megkérdezni a

másiktól mi van vele.

A jómódú emberek körében tapasztalom még

az egyedüllétet, nem nézve hány gyerek

szenvedi meg a válást. Jelenleg Budapest

egyik legelitebb kerületében tanítok, de

korábban még nem találkoztam ennyi elvált

szülővel. A gyerek egyik héten apánál,

másikon anyánál lakik. Ezt nem mondanám

családbarátnak.

Visszatérve, nagyon sok ember egyedül

teremti meg a saját egzisztenciáját, fél változ−

tatni, megosztani egy másik emberrel az

életét. Belekényelmesedik a saját létébe,

kompromisszumképtelenné válik.

Nagyon bízom abban, hogy helyreáll a rend a

világban, és újra képesek leszünk, párban,

családban gondolkozni, létezni.

Péter:  − Szerencsések vagyunk, mert egymásra találtunk Mariannal

itt helyben, így saját tapasztalatról nem beszélhetek. A szingli lét

terjedése többek között felgyorsult kiber−korunk átka. Ennek for−

rása a nem megfelelő médiacsatornák, az internet. Ezek a sok infor−

máció mellett befolyásolnak is és lehet éppen a rossz irányba. A

modern kor emberére kevésbé jellemző a türelem, önfeláldozás. A

beszélgetést felváltja a Chat. Ne értsen félre senki, kellenek a mod−

ern kor vívmányai, de rossz látni, hogy ülnek egymás mellett az

emberek és a telefont nyomkodják, "megbökik" egymást. 

Trendet megfordítni? Csak megfelelő emocionális, családi

értékrendeket előtérbe helyező tudatos neveléssel lehetne, talán. De

hogyan, amikor egy férfiből lett "valami" nyeri az Eurovíziós

dalfesztivált??

− A közös kérdések után először, Mariann, tőled szeretném meg−
tudni, hogy a 7 éves korodban megkezdett zenetanulásnak melyek
voltak a jelentősebb állomásai, milyen sikereket hozott neked ez az
érzelmeket szavak nélkül  megjelenítő, nem ritkán az emberi lélek
mélyére ható zenei hivatás az elmúlt 22 év alatt?
− A furulyán keresztül nyílt lehetőségem először a zene közelébe

kerülni. Ezt a hangszert választottam általános iskola első osztá−

lyában, mely azóta is az életem szerves része. Három évvel később

a zongorával kezdtem barátkozni.

Már egészen kis koromban felállhattam a pódiumra. Ez a csodálatos

hely hamar magával ragadott. Versenyek, fellépések sorai követték,

követik ma is egymást. Sokszor szerepeltem iskolai ren−

dezvényeken énekkarosként és hangszeresként. 

A következő állomás a pályaválasztáskor volt, amikor már

megrendíthetetlenné vált bennem az elhatározás, hogy zenész

szeretnék lenni.

A zeneművészeti szakközépiskola után főiskolai hallgató lettem.

Kemény évek után megszereztem a diplomáimat, és elkezdtem taní−

tani a Miskolci Egressy Béni Zeneiskolában.

Ekkor egy teljesen más életformával találtam szemben magam.

Fordult a kocka. Ma már én készítem fel a növendékeimet kon−

certekre, versenyekre. Izgulok, hogy jól szerepeljenek, felelős

vagyok értük, a lelki, érzelmi fejlődésükért, formálom a személy−

iségüket. Ez igen komoly feladat, hiszen mindegyik gyerek más,

egyénekre szabottan alakítom ki a viszonyomat velük. 

Színpadon állni az egyik legfantasztikusabb érzés, az adott pil−

lanatban "csodát" teremteni, elbűvölni a hallgatóságot. A diákjaim−

nak is igyekszem megmutatni a pódium ijesztő, egyben felemelő

légkörét. A növendékeim sikere az én sikerem is!

− Péter, te a villamosmérnöki pálya egy kifejezetten speciális szeg−
mensére szakosodtál, a világ egyik vezető, sugárterápiás
készülékeket gyártó és forgalmazó, valamint röntgen képalkotó

technológiával foglalkozó vállalatánál dolgo−
zol. Hogyan jellemeznéd munkád szépségét,
pozitívumait, és esetleges árnyoldalait?
− Érdekes és változatos munkakörbe sikerült

kerülnöm. Visszagondolva a főiskolás

évekre, ott egészen más elképzeléseim

voltak, programozni szerettem volna, mégis

orvosi berendezéseknél kötöttem ki, azon

belül is a sugárterápiás gépeknél. Ezeket javí−

tom, üzembe helyezem Magyarországon,

Európában.         Korábban EU−n kívül is volt

szerencsém dolgozni, röviden: minden nap

más város, más mérnöki kihívások várnak.

Nem unalmas, ugyanakkor kiszámíthatatlan,

ez a magánéletben kíván kompromis−

szumokat. Lehet, a budapesti irodában

adminisztrálok, következő pillanatban az

ország két végébe kellene rohannom egysz−

erre, azonnal.

Ezekkel a gépekkel daganatos betegeket gyógyítanak az orvosok,

melyek a fővárosban és megyeszékhelyeken találhatók.

Kórházakban napi szinten találkozom betegekkel, nemtől, életko−

rtól függetlenül. Tulajdonképpen értük, az életükért, gyógyulá−

sukért dolgozom. Mindemellett az első sorból nézhetem a

tudomány fejlődését, hiszen a gépeinken megtalálható minden új

technika, amit meg is kell javítanom, ha elromlik.

− Az életmód jó irányú globalizálódása − valamiért ez jutott eszem−
be:, de inkább azt szeretném kérni tőletek, hogy mondjatok 3 − 3
olyan szót, amelyek legjobban tükrözik részetekről  a jelen időt, és
egyben utalnak jövőbeli elképzeléseitekre, terveitekre is. A három
közül egyet − ha kérhetem − részletesebben indokoljatok meg.
− Mariann: Teljesség, Álmok, Otthon. Az Otthon alatt értem, az

épülő lakásunkat, a jövőbeli közös fészkünket, a majdani családunk

meghitt melegét.  Petivel való egymásra találásunk számomra

békét, szerelmet, családot, OTTHONT jelent. Ő a Társ, Hozzá haz−

aérkeztem! 

− Péter: Otthon, Család, Szeretet.  A család kölcsönös tiszteletből,

szeretetből táplálkozik. Értékrendet kaptunk, tanultunk őseinktől,

így tudjuk honnan jöttünk és merre tartunk. Ezen útmutatás szerint

tervezzük mi is Családunkat, jövőnket, hogy mindig legyen kihez

hazamenni.

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
a  DECEMBER hónapban  

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok:

December 3. Ferenc
December 6. Miklós  
December 10. Judit
December 12. Gabriella
December 21. Tamás
December 24. Ádám, Éva 
December 26. István
December 27. János 

KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

− TARCAL 

2014. december hónapban
november 24−től december 31−ig munkanapokon 

10−16 óráig  KÉZIMUNKA kiállítás 

"In memoriam Schneider Imréné" 

Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.  

november 30. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás 

Ünnepi gondolatok: Polyák Péter parókus 

Közreműködnek: Kikelet Óvoda Fecske csoportja 

− a Piactéren SZABADTÉRI BETLEHEM mellett 

december 5. 16 óra MIKULÁS szolgálat  (lásd felhívás)

december 6. 16 óra MIKULÁS szolgálat

december 7. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren 

Ünnepi gondolatok: Szűcs Zoltán plébános atya

Közreműködnek: Klapka Gy. Ált. Iskola diákjai 

december 15.  óra  Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

Ünnepi gondolatok: Kovács Attila nagytiszteletű úr

Közreműködnek: Tarcali tehetséges fiatal középiskolások, 

felnőttek

december 18. csütörtök 13 óra ÜNNEPVÁRÓ −  

Készülődés az ünnepre: mézes és kalács sütés, 

karácsonyi dekoráció és ajándék készítés, ajándékötlet−börze 

Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.   

december 21. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás − a Piactéren

Ökumenikus szertartás

december 21. (gyertyagyújtást követően)  

MINDENKI KARÁCSONYA − ünnepi műsor  

valamint KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁR

Helye: Borfalu − Tarcal

Részletes információk: plakátokon, szórólapokon és 

www.tarcal.hu oldalon.

További információ: Kné Drozda Aranka 

06−30/458−73−01;

Decemberi Ünnepek, jeles napok
December 1.: AIDS−ellenes világnap 

A Magyar rádiózás napja
December 3.: A fogyatékkal élők nemzetközi napja. 

December 4.: Szent Borbála, a bányászok védőszentjének

napja. A bányászok és a kohászok ünnepe.

December 6.: Mikulás, Miklós napja, Magyarországon

Mikulás ünnepe. 

December 10.: Emberi Jogok napja.
December 13.: Szent Luca vértanú szűz napja.
Termékenységvarázslásra, házasság−, halál− és      

időjóslásra alkalmas nap volt. 

December 24. Karácsony vigíliája. Karácsonyt megelőző

napon ős−szüleinkre emlékezünk, ma van Ádám és Éva

napja. Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a kará−

csonyfát és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a

családtagok Magyarországon. Karácsony megünneplése a

kereszténység terjedésével az egész világon elterjedt.

Karácsonyi népszokások: Regölés, Betlehemezés

December 25.: Karácsony napja. Jézus születésének

napja. Krisztus születésének december 25−i megün−

nepléséről szóló első adatokkal a 4. sz.−ban találkozunk. A

család ünnepe.

December 28.: Aprószentek napja. Jellegzetes szokása, a

szerencsét és egészséget hozó vesszőzés, korbácsolás.

December 31.: Szilveszter. A népi kalendárium szerint az

új esztendő első napjával függ össze.

Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag

az újév vigíliája (előestéje). A szilveszteri szokások közös

célja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, szeren−

csét, boldogságot varázsolni

BETLEHEM KÉSZÍTŐ VERSENY
A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi

népszokások közé tartozik. A dramatikus játék fő eleme a pász−

torjáték. A betlehemezés fő kelléke a templom alakú Betlehem,

amelyben a Szent Család látható. Otthon elkészíthetjük a

gyerekekkel, ami igazi élményt nyújt az egész család, kisebb

közösségek, baráti társaságok számára is. Tarcal Község Önkor−

mányzata Betlehem készítő versenyt hirdet.  Nevezni több

kategóriában is lehet: óvodások, általános iskolások (egyéni

vagy csoportos kategória), családok és egyének, baráti és osz−

tályközösségek, intézmények egyaránt nevezhetnek.  Az

elkészítési technikát, az alapanyagokat maga az alkotó

választhatja meg.  

A pályamunkák maximális alapterülete 60×80 cm. 

A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  

2014. DECEMBER 18. 16  ÓRA TARCAL, 

"6 PUTTONYOS BORFALU" 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2014. DECEMBER 21. /vasárnap/

MINDENKI  KARÁCSONYA ünnepség keretén belül

Az ünnepség és vásár alatt valamennyi alkotás kiállításra

kerül. A közönség is leadhatja szavazatait a számára legjobban

sikerült alkotásra. A Közönség Díj a helyszínen kerül átadásra.

JÓ MUNKÁT! SOK SIKERT KÍVÁNOK!
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VI. Tarcali Aszú Kupa

Hatodik alkalommal került megrendezésre a  Senior Országos

Rapid Sakkverseny Tarcalon. A B.A.Z. Megyei Sakkszövetség

és Tarcal község Önkormányzatának közös rendezésében és

szervezésében zajlott a megmérettetés.

Két korcsoportban − 50 illetve 60 év felett− versengtek október

23−án a sakk szerelmesei. A pénzdíjas agytornára 84 fő nevezett.

A több versenyzőt hozzátartozója is elkísért. Ők  megtekintették

kiállításainkat, ismerkedtek Tarcal nevezetességeivel. Az ország

23! különböző településéről (Budapest, Kecskemét, Zsámbék,

Debrecen stb.) sőt külföldről, Újszászról is érkeztek sakktu−

dorok. 

Hét fordulóban mérték össze szellemi erejüket a versenyzők. 

A pénzjutalom mellett finom borokat, bor−különlegességeket is

hazavihettek a helyezettek. A díjak átvétele után finom est−ebéd−

del zárult a rendezvény.

A szellemi torna végeredménye:

"A" csoport − 50 év fölött: 1. Juhász Béla Sirály Életmód Klub,

2. Dőry jenő Dunaharaszti, 3. Nagy Kálmán Berente. 

"B"csoport − Senior  60 év fölött: 1. Kiss Pál SSASS, 2.

Mészáros András Nádudvar, 3. Forgács József Hajduszoboszló.

B.A.Z. Megyei Senior Rapid

egyéni Bajnokság 

BAJNOK: I. Nagy Kálmán

Berentei Sakk−Kör SE, II. hely:

Galgovics András Berentei

Sakk−Kör SE, III. hely: Dr.

Lőrincz Ottó Berentei Sakk−

Kör SE  

Különdíjak:

Legjobb Tokaj−hegyaljai:

Cseppely János Szerencs VSE

Legidősebb induló: Tóth Ferenc

Sárospatak.

A rendezvény tarcali támogatói:

Tarcal Község Önkormányzata,

Butta László polgármester

járultak hozzá a díjazáshoz. A

Borfalu és a Napközi Konyha

dolgozói valamint Szilvási

Katalin és Szopkó Kincső

középiskolai tanulók

munkájukkal járultak hozzá a

rendezvény sikeres lebonyolításához.

Részletes eredménylista a www.borsodchess.hu internetes

oldalon olvasható.                                                       D A

Vége a futball szezonnak
Köszönöm a játékosoknak, hogy egy ilyen csapat elnöke

lehetek. Bár voltak mérkőzéseink, amiből többet ki lehetett

volna hozni, de voltak olyanok is mikor nem nekünk ked−

veztek a körülmények. Ez a szezon így sikerült. Tisztesen

helytálltak mindkét csapat játékosai, nincs miért szé−

gyenkezniük.  Gratulálok az elért eredményekhez és a

helyezéshez. Egy kis pihenő után szeretnénk minél hama−

rabb elkezdeni a felkészülést egy sikeres tavaszi szezonra,

amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk.

Mád ÖFI SE − Tarcal 1−1 UP: 3−12

Tarcal − Megyaszó 8−1 UP: 7−1

Golop − Tarcal 6−2 UP: 1−5

Abaújkér − Tarcal 3−0 UP: 3−2

Tarcal − Taktaszada 3−2 UP: 1−2

Tiszaladány − Tarcal 5−2 UP: 2−7

Tarcal − Hernádnémeti 0−2 UP: 2−2

Tarcal − Bükkszentkereszt  4−2 UP: 4−0

Felnőtt 4. Tarcal 11  6  1  4  37−28  9  19

Gólok: Ónodi Csaba 18 (őszi gólkirály holtversenyben),

Szegedi Márk 6, Szegedi Krisztián 5, Jerebák Gábor 4, Gál

Róbert, Tóth Dániel, Soltész Tamás, Kakucsi Péter 1−1.

Ifi  3. Tarcal 11  8  1  2  50−14  36  25

Gólok: Hojdák László 14 (őszi gólkirály), Lábas Péter 6,

Nagy Zsolt 4, Rácz Bence 3, Horváth Ferenc, Demeter

Ákos, Őri Ádám, Sztankovics Zoltán, Hubai Máté, Kóma

György, Lechner Krisztián 2, Mutila Péter, Jerebák Gábor,

Szegedi Márk, Soltész Tamás, Lakatos László, Soltész

Bence 1−1.

Köszönetet szeretnék mondani Baracskai László pol−

gármester úrnak, Dr. Kovács Zoltán jegyző úrnak, a

képviselő testület minden tagjának és a Polgármesteri

Hivatal minden dolgozójának.  A Colas Északkő

Bányászati Kft.−nek többek között Cseh Zoltán ügyvezető

igazgató úrnak, Böszörményiné Lechner Éva gazdasági

igazgatónőnek. A csapatvezetőség  tagjainak és minden−

kinek, akik valamely módon segítették egész éves munká−

mat. Külön köszönet Sztankovics Zoltán, Spitzmüller Zsolt

és Titkó Péter csapatvezetőknek a csapatnál végzett

munkájukért.

A csapat és vezetősége nevében Kellemes Ünnepeket és

Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok

mindenkinek.

Csak a TARCAL FC. Hajrá!

Soltész Csaba FC elnök

Nagy Kálmán (Berente

Sakk−Kör) B.A.Z. Megyei

Senior Rapid egyéni 

bajnoka Butta László 

polgármesterrel

A KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!

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

December 5−én pénteken 16.00−kor és  december 6−án szombaton 16 órakor  indul

községünkben hagyományos útjára a Mikulás.

Aki igénybe kívánja venni a szolgáltatását, kérem juttassa el 

2014. december 4−án 12.00 óráig a névvel és címmel ellátott csomagot a Borfaluba.

A többit mi intézzük! 

KÖZÖS ÖRÖM A LEGSZEBB ÖRÖM!

A SZOLGÁLTATÁS DÍJA: 300 FT/FŐ/CS


