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Tájékoztató Tarcal Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének
munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.
november 04. napján rendkívüli ülést tartott, melynek egyetlen
napirendje keretében, − annak érdekében, hogy a 2015. évi szo−
ciális tűzifa iránti igényeket maradéktalanul kielégítsék −, arról
döntött, hogy 2015. évi költségvetése általános tartaléka terhé−
re 30 m3 tűzifa vásárlására 660 ezer Ft−ot biztosít. A Képvise−
lőtestület felkérte tisztségviselőit, hogy a tűzifa vásárlás lebo−
nyolításáról, illetve az előirányzat változás költségvetési átve−
zetéséről gondoskodjanak.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestület 2015. no−
vember 12−én ismét rendkívüli ülést tartott, melynek első napi−
rendje a Család− és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásának
megtárgyalása volt, mivel 2016. január 1−jétől a családsegítés
csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan − egy szervezeti
és szakmai egységben − működhet települési szinten. A Képvi−
selőtestület ezért az önkormányzati tulajdonú Tarcal, Fő u. 63.
sz. alatti ingatlanban létrehozza a "Család− és Gyermekjóléti
Szolgálat"−ot. A Képviselőtestület felkérte Dr. Kovács Zoltán
jegyzőt, hogy a B−A−Z Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya által vezetett szolgáltatási nyilvántar−
táson történő átvezetéséről, az adatmódosítás bejelentéséről
gondoskodjon.
Az ülés következő napirendi pontja során a testület a Tokaji
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról határozott, mivel a családsegítést illetően kike−
rülünk a feladatellátási körből, míg a jelzőrendszeres segítség−
nyújtást, illetve az orvosi ügyeleti ellátást továbbra is a
Társuláson keresztül vesszük igénybe. A testület felhatalmaz−
ta polgármesterét a Társulási megállapodás aláírására.
(Folytatás a 2. oldalon)

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Karácsonyi Köszöntő
Már csak néhány nap, s ismét beköszönt Karácsony szent ünnepe.
Aprólékos körültekintéssel beszereztük ajándékainkat, amivel
szeretteinket lepjük majd meg, esetleg papírra vetettük az ünnepi
étrendünket. A mindennapos munkahelyi gondok, netán túlórázás
mellett, a sorban állás kellemetlenségei sem kíméltek bennünket.
De mindez elhalványul, amikor kigyúlnak majd a fények.
Ünneplőben, meghitten és kissé megilletődve vesszük körbe a fát.
Ebben a pillanatban emeljük fel szívünket! Gondoljunk eltávozott
s a mellettünk álló szeretteinkre! Így fogadjuk Isten ajándékát,
amiből mindenki egyformán részesülhet. Ez az ajándék nem más,
mint a szeretet. Hisz a szeretet senkit és semmit nem zár ki, hanem
mindent és mindenkit összefog. A valódi szeretet ad, s nem
elvesz, Isteni terv alapján születik és harmóniához vezet!
Mindannyiunk számára legyen ez a Szenteste üzenete! Éljünk bár
magányosan, vagy szerető családi körben, egyformán feltölthetjük
testünk templomát, harmóniát hozó Isteni szeretettel!
Pál apostol: A szeretet himnusza
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a
magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány
elenyészik.
Tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a
gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd
színről−színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet!
Az Isteni szeretet jegyében kívánunk Tarcal Község Önkor−
mányzatának valamennyi dolgozója és Képviselőtestülete
nevében, községünk valamennyi lakójának,
Áldott Karácsonyi Ünnepet és Békés Boldog Újesztendőt!
Butta László Polgármester − Dr. Kovács Zoltán Jegyző
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Tájékoztató Tarcal Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első. oldalról)
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. novem−
ber 24. napján ülést tartott, melynek első napirendje során megvitat−
ta, majd módosította a helyi adókról szóló 18/2010. (XII.16.) önkor−
mányzati rendeletet.
Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület a 2016.
évi belső ellenőrzési tervet megtárgyalta, elfogadta s jóváhagyta. A
Képviselőtestület felkérte a jegyzőt, hogy a 2016. évi belső ellenőr−
zések végrehajtásáról a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfe−
lelően gondoskodjon.
A 3. napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt, az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról.
A negyedik napirend során a Képviselőtestület Tarcal község város−
sá nyilvánításának kezdeményezéséről döntött és felkérte a polgár−
mestert, hogy a kezdeményezést a Kormányhivatal útján terjessze fel
az illetékes miniszterhez.
Az indítványok, javaslatok között a testület Butta László polgármes−
tert, 2015. évben végzett jó színvonalú munkája elismeréseként az
önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére egy havi illetménye 50
%−ának megfelelő jutalomban részesítette.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Tarcal,
Klapka tér 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosával történt előzetes tárgya−
lások eredményre vezettek, s az ingatlan tulajdonosa hajlandó az in−
gatlant értékesíteni. A Képviselőtestület ezt követően döntött az in−
gatlan megvásárlásáról, a vételárat 500.000,− Ft−ban határozta meg.
Az ülés a 6 puttonyos Borfaluban közmeghallgatással folytatódott,
ahol Butta László polgármester részletesen tájékoztatta a jelenlévőket
a 2014. októberi választás óta eltelt időszak testületi munkájáról, az
elért eredményekről, fejlesztésekről, a megállapított különféle támo−
gatásokról, s a még megoldásra váró gondokról, feladatokról, jövőbe−
ni elképzelésekről. Lásd: 5−7. oldal.
A polgármester a hozzászólásokat követően megköszönte az elisme−
rő szavakat, s megígérte, hogy a továbbiakban is a Képviselőtestület
valamennyi tagja minden lehetséges eszközzel a település fejlődésé−
ért, és boldogulásáért fog dolgozni.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekintetőek.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
2015. november
− Kopácsi László és Nagy Éva budapesti lakosok
november 21−én, kötöttek házasságot községünkben
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Születés
2015. november
− Kiss Larissza Zsaklin
2015.11.12
Szülei: Kiss Csilla, Lakatos István
− Kiss Dávid 2015.11.14
Szülei: Bereznyák Judit Ágota, Kiss Dávid
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Adventi koncert
Csodálatos koncerttel kezdődött Tarcalon az advent időszaka. Mészáros
János Elek magánénekes adott felejthetetlen műsort református templo−
munkban. Egyházi és világi énekek hangzottak fel. Az összekötő gondola−
tok valamennyiünk számára iránymutató, meghatározó, elgondolkodtató s
egyben rendkívül tanulságos volt. Hálásan köszönjük e csodálatos élményt!

HALÁLOZÁS
2015. november
− Veréb Istvánné
(szül: Bihari Irén, 1929.)
volt Tarcal Szondi u. 9. sz. alatti lakos
elhunyt október 26−án,
− Andrássy Gyula (sz: 1940.)
volt Tarcal Nagy B. u. 12. sz. alatti
lakos elhunyt november 13−án,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné anyakönyvvezetők

Ladomérszki TEMETKEZÉS
3910 Tokaj−Tarcal, Rákóczi u. 30.
4465 Rakamaz, Temető u. 5.
3934 Tolcsva, Szabadság tér 13.
www.ladomerszkitemetkezes.hupont.hu
e−mail: megse@freemail.hu
ÉJJEL−NAPPALI ÜGYELET:
06−20/393−0265; 06−20/546−1262

VÁNYAI TEMETKEZÉS
Bemutatóterem:
Tarcal, Fő út 5. szám alatt.
Éjjel−nappali ügyelet:
06−20/966−44−64;
06−47/361−906
TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség:
6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
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: 2016. JANUÁR 20.

Tarcali Hírek
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Karácsonyi mese

Sokat tanultunk

Messze, messze Napkeleten egyszer régen az égen egy fényes csillag
jelent meg. Az égbolt titkait kutatók tudták, az egyszerű istenfélők
ismerték a jóslatot. "Megváltótok születik, az utat, s helyet majd egy csil−
lag mutatja". A napkeleti bölcsek Artabán, Gáspár, Menyhért és Boldizsár
elindultak, hogy a sivatag szélén találkozva együtt vigyék ajándékaikat az
újszülöttnek, a jövendő királyának. Artabán, aki csillagokkal foglalkozó
tudós ember volt, pénzzé tette mindenét. Belőle három páratlan drá−
gakövet vett, hogy azzal hódoljon. Útközben egy nagyon beteg, szenvedő
emberrel találkozott. Megállt, gyógyította és segített rajta. De ezzel sok
időt veszített, és a többiek nem várták meg. Így magának kellett új kara−
vánt szervezni a hosszú és veszélyekkel teli útra. Erre feláldozott egy drá−
gakövet. Mire Betlehembe ért, a Szent Család elmenekült Heródes gyer−
mekgyilkos katonái elől. Artabán egy fiatal anyától érdeklődött a Jézuska
felől, amikor katonák jöttek, és veszélybe került az asszony kis gyereke.
Artabán újabb drágaköve volt az élete ára. A harmadik kővel egy leányt
mentett meg az adósrabszolgaságtól. Immár vagyontalanul, csak tudására
támaszkodva egész életében kereste Jézust. Harminchárom év múlva
találta meg a Golgota hegyén. Addig pedig mindenkin segített, akin csak
tudott. Vajon ezért " Vesztes "volt? Talán ezért, hiányzik már Ő a
meséből. Az emberek ma már csak a fényt szeretik, a királyoknak átk−
eresztelt bölcseket, s a jászol ragyogását. Artabánt, az önzetlen szeretetét,
segítőkészségét semmibe se nézik. Pedig ő csak azt csinálta egész
életében, amiről a Mester beszélt a "Hegyen, a Tavon a Tanítványok"
között. A Szót szeretjük hallani? És tenni? Vagy ezt már hagyjuk a "lú−
zerekre"? Még van időnk ezen gondolkodni. Talán a karácsonyi gyertya
lángjának melegsége Artabánra is emlékeztet majd bennünket.
Áldott és Szeretetteljes Karácsonyt kívánok Mindnyájuknak!
Baracskai László

Egyszer már alkalmunk volt néhány mondatban beszámolni
kulturális közfoglalkoztatottként végzett munkánkról, fel−
adatainkról a tarcali 6 Puttonyos Borfaluban, és a Tarcalon
megrendezésre került eseményeken. Az év vége felé járva új−
fent lehetőségünk nyílt egy kis "élménybeszámolóra" egyfaj−
ta évösszegzőre, hála érte főnökünknek és egyben mento−
runknak Kovácsné Drozda Arankának. Csöppet sem monda−
nánk az éven végzett munkánkat unalmasnak, vagy egyhan−
gúnak és ez a változatosság egy kicsit üdítőleg hatott a moz−
galmas és fárasztó munkanapokon. Mindketten dolgoztunk
már több ezt megelőző munkahelyen, de ennyire változatos
és sokszínű munkája még egyikünknek sem volt. Bátran
mondhatjuk el magunkról, hogy sokat tanultunk az itt eltöl−
tött idő során, feladatokból, egymástól, a többi kollégától.
Az elsőre bonyolult masinériának tűnő fénymásoló ketyerén
végzendő feladatok, melyeket olykor bátortalanul próbáltunk
elvégezni, mára rutin műveletté váltak. Idővel a galéria be−
rendezésébe is belerázódtunk/beletanultunk, hiszen volt al−
kalmunk több ízben is berendezni az itt kiállító művészek
igényeinek megfelelően a helyszínt. Próbáltuk minden fel−
adatból kivenni a részünket, legyen szó grafikai munkákról,
vagy akár kenyérsütésről, felszolgálásról, a sok−sok rendez−
vényről melyeken a háttér munkákban segédkeztünk, sütöt−
tünk, főztünk, hangosítottunk, fotóztunk, csak hogy néhány
feladatot megemlítsünk a teljesség igénye nélkül. A meg−
számlálhatatlan mennyiségű szórólapok, plakátok, egyéb
szerkesztést igénylő nyomtatványok elkészítésének miben−
létét, a formai követelményeket is el kellett sajátítanunk,
mindehhez főként Aranka türelmére volt szükség, remélhető−
leg mára elégedett tanítványaival. De ha már szót ejtünk
azokról, akik segítették munkánkat, beilleszkedésünket, ak−
kor meg kell említenünk Ilosvainé Nógrádi Piroskát,
Czipelléné Marikát, Andrássyné Klárikát és végül, de nem
utolsó sorban Sárkány Mónikát. Ők voltak azok, akik nem
csak a mindennapokban, de minden rendezvényen ott voltak
a háttérben velünk együtt, és ők voltak azok, akik mindig
tudták, hogy mit hol talál az ember, legyen szó akár a saját
fejéről is, melyet elhagyott valahol egy nagyobb rendezvény
kavalkádjában. Mert hát ugye szép számban voltak esemé−
nyek rendezvények, nem csak Tarcalon, de a környék telepü−
lésein is, ahol Tarcal képviseltette magát szerény kis csapa−
tunkkal. Csak hogy egy pár rendezvényt megemlítsünk a
fennemlítettek közül. Családi és Gyermeknap, Szent Iván−éji
Vigasság, III. Monoki Babfesztivál, XX. Tarcali Napok…
Mindketten reméljük, hogy senkinek nem okoztunk csaló−
dást munkánk során, ezalatt a közel egy év alatt, és bízunk
benne, hogy még sok rendezvényen találkozhatunk önökkel
a közeljövőben!
Üdvözlettel: Titkóné Takács Mónika, Gergely Tamás

Csendes jubileum
Idén 20 éves a Tarcali Hírek. Jómagam 19 éve működök
közre az elkészítésében. Ha jól emlékszem annak idején a
"hőskorban" az első két évfolyam csak 2−3 havonta jelent
meg. Először csak a sport oldalt szerkesztettem, aztán −
mivel más települési lapnál már tapasztalatokat szereztem
− megbíztak a teljes újság szerkesztésével. Azóta tényke−
dem a tarcali lap szerkesztőjeként. Több mint 15 éve
Drozda Arankával dolgozunk együtt. Rajtunk kívül több ember munkája
kell ahhoz, hogy hónapról−hónapra a település lakosai minél pontosabb
tájékoztatást kapjanak a Tarcalon történt eseményekről. Mert ez a fő cél!
A minél pontosabb tájékoztatás. Lehetne színesben is megjelentetni ne−
gyedévente a lapot. Nagyjából ennyibe kerülne mint a havi fekete−fehér
megjelenés de megérné? Lehetne dizájnosabban (csicsásabban) elkészíte−
ni, de ebben az esetben kevesebb információt tudnánk átadni ugyannyi fe−
lületen. Vagy több oldalra lenne szükség. Lehetne bulvárosabban írni.
Biztos lenne, akinek ez jobban tetszene. Ám a cél − ismét mondom − nem
ez: hanem a korrekt és pontos tájékoztatás. Amennyire egy havi lapban le−
hetséges igyekszünk a frissességre is törekedni. Mára már eljutottunk
odáig, hogy természetesnek veszik a tarcaliak, hogy van egy saját lapjuk,
ami Róluk Nekik szól! Nagyjából annyira természetesnek mint, hogy a
csapból víz folyik vagy ha felkapcsolják a villanyt világos lesz. És ez nagy
dolog! Nyugodtan mondhatom ezt, mert több települési lap elindításában
és elkészítésében működtem közre az elmúlt két évtizedben, de egy sem
működött ill. működik két évtizede folyamatosan. Tarcalon ezt is elmond−
hatják: nem polgármester vagy új testület függő az, hogy van saját sajtó
orgánuma a községnek vagy nincs. Ezzel − e téren mindenképpen − példát
mutat mindenkinek Tarcal! Köszönöm, hogy ennyi éven át részt vehettem
a lap szerkesztésében. Remélem, hogy a jövőben is megtehetem ezt. Az
elmúlt húsz évben ugyanis kicsit én is tarcali lettem. Ami Tarcalon törté−
nik sokkal jobban érdekel, mintha semmi közöm nem lenne ehhez a cso−
dálatos környezetben elterülő településhez!
Jó egészséget és sok sikert kívánok miden kedves tarcali embernek!
Mező László
szerkesztő

Látogatás a tállyai alkotóházban
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Köszönjük!
A Klapka György Általános Iskola tanulói, − mint minden di−
ák az országban − nagyon szeretjük a decembert. Várjuk a
Mikulást, előtte igyekszünk jónak lenni − ez nem sikerül min−
dig. Mióta felsősök vagyunk, várjuk az erre a napra szerve−
zett Hepehupa kupát.
December 4−én délelőtt Mikulás bácsi meglátogatta az alsós
diáktársainkat, akik nagyon várták. Énekekkel, versekkel,
rajzokkal fogadták, és várták, hogy mit rejt a zsákja. Mi taga−
dás, mi sem voltunk kevésbé kíváncsiak, de hozzánk a sok
dolga miatt nem jött be, csak az ajándékát hagyta itt nekünk.
Minden éven örömmel fogadtuk az Önkormányzat ajándékát.
Ebben az évben talán jobbak voltunk /??!?/, mert nagyon gaz−
dagon megrakott csomaggal leptek meg bennünket.
VALAMENNYI DIÁKTÁRSUNK NEVÉBEN KÖSZÖN−
JÜK TELEPÜLÉSÜNK ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ
AJÁNDÉKOT!!!
Jövőre is jók leszünk!

mind nyertünk egy kellemes, estébe nyúló délutánt.
KÖSZÖNJÜK A NYOLCADIK OSZTÁLYNAK ÉS OSZ−
TÁLYFŐNÖKÜKNEK, NYUSTI SÁNDORNÉ TANÁR
NÉNIK A SZERVEZÉST, LEBONYOLÍTÁST!
Egy hete gyönyörködünk a szép karácsonyfába, ami a szép−
ségén túl azt is jelzi nekünk, hogy visszafordíthatatlanul kö−
zelít a téli szünet, amit a legeslegjobban várunk ebben a hó−
napban!

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A CSODÁS FENYŐT SAJTOSNÉ
SZABÓ GEORGINA SZÜLŐNEK!
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BÉKÉS, BOL−
DOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A DIÁKÖNKORMÁNYZAT VE−
ZETÉSE, TAGJAI TARCAL MINDEN LAKÓJÁNAK!

FIGYELEM!

4−én délután folytatódott a meglepetés, hiszen a 8. osztály
igen jó hangulatú, változatos feladatokkal előkészített, játé−
kos órákat adott a versenyző évfolyamoknak. Minden osztály
számolta a pontjait, szeretett volna győzni. Akik játszottunk,

Tájékoztatom kedves vendégeimet, hogy 2015.
december 1−től a pénteki nap mellett szerdán is
dolgozom a Sport tér 4. sz. alatti fodrászüzletemben.
2016−ban is ezen a két munkanapon várom
szeretettel régi és új vendégeimet!
Dorogi Zsuzsa − 06−20/49−833−49

Tarcali Hírek
KÖZMEGHALLGATÁS
Butta László polgármester beszámolója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tarcali polgárok!
Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent, Tarcal közügyei
felől érdeklődő vendéget, köszöntöm a településünk jegyzőjét, Dr.
Kovács Zoltán Urat, a képviselő testület tagjait.
Az előző évi közmeghallgatás rendhagyó módon 2014. szeptembe−
rében került megrendezésre, hiszen 2014. október 12−én helyható−
sági választások voltak. Akkor az előző négy év történéseit foglalta
össze Baracskai László polgármester úr. Jómagam most szerencsé−
sebb helyzetben vagyok, hiszen csak az azóta eltelt bő egy év alatt
történt fejlesztésekről, beruházásokról, és jövőbeni terveinkről kell
tájékoztatást nyújtanom.
Mint azt Önök is jól tudják a 2014. október 12−i választáson szoros
versengésben, a település többségének támogatását megnyerve let−
tem településünk polgármestere. A képviselő testületben két sze−
mély a régi testületből is helyet kapott, Szilágyi Péter a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke és Kissné Fási Nóra alpolgár−
mester, két személy "régi" új képviselőként került be, hiszen előző
ciklusban már dolgoztak képviselőként, Tóth Tamás jelenleg a Szo−
ciális, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke, valamint
Bekényi József. Két új taggal teljes a testület létszáma, Perge Gé−
za és Erdélyi István is a településért, az itt élőkért dolgoznak, akik
hamar felvették a testület ritmusát.
A Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az
előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról a polgármester beszá−
molót tesz közzé. E kötelezettségemnek a jelen beszámoló közzété−
telével teszek eleget. Hangsúlyozom azonban, hogy a beszámoló−
ban nem a szokásos, napi feladatellátást és annak statisztikai adata−
it kívánom bemutatni − bár nyilván helyenként ez is előfordul − ha−
nem szeretnék néhány olyan fontos eredményt és problémát, melyet
a Közösség szempontjából fontosnak érzek, illetve amelyek szerint
az elkövetkező években haladni szeretnénk.
2014. januárban 2926 fő lakosa volt Tarcalnak, jelenleg 2015. janu−
árban 2913 főből áll a lakosság létszáma.
Az eltelt egy évben 19 gyermek született, ugyanakkor 42 falubeli
hunyt el.
Sajnos lassan, de biztosan csökken településünk lélekszáma. Ennek
a tendenciának több oka is van. Gyermekeink közül, akik felsőfokú
intézményben tanulnak nagyon kevesen jönnek vissza települé−
sünkre az iskola befejeztével, nem látják biztosítottnak előrejutásu−
kat, boldogulásukat. Az idősebb korosztályt a gyökerek ide kötik,
szerencsére többségük már itt marad, nem indul el a gyerekek, uno−
kák után. Egyre több az üresen álló lakóház, mivel a fiatalok elköl−
töztek, az idősebbek pedig kihaltak. Nem vigasztal bennünket, hogy
a környező településeken, városokon sőt a megyeszékhelyen is ha−
sonló gondokkal küzdenek. Vannak azért reménysugarak is, hiszen
üdvözölhetünk egy−egy pár fiatal tarcali lakost, akik itt szeretnének
letelepedni, családot alapítani, vállalkozást elindítani.
Nagy öröm számunkra, amikor idegen turisták szólnak elismerően
településünkről, a táj szépségéről. Ezektől a dicsérő szavaktól azon−
ban nem szabad elbízni magunkat, inkább arra ösztönöz bennünket,
hogy érdemes tovább, ezzel a lendülettel dolgoznunk, hogy minél
komfortosabb, élhetőbb legyen településünk, akár az idelátogató
vendégek, akár a helyi lakosok számára.
A polgármesteri ciklusprogramot a képviselő testület az alakuló
ülésen elfogadta. Ezen fő irányvonalak mentén szeretnénk települé−
sünket tovább fejleszteni.
Az elfogadott ciklusprogram a következő pontokból áll:
− legfontosabb feladat az önkormányzati intézményeink biztonsá−
gos üzemeltetése, kötelezően ellátandó feladatok végrehajtása, sta−
bil, hitel nélküli gazdálkodás a jövőben is.
− nagyon fontos feladat a foglalkoztatás minél szélesebb körű kiter−
jesztése a lakosságra.

5

− közmunkaprogram lehetőségeinek maximális kihasználása, terme−
lő munka beindítása, az arra leginkább rászorulók foglalkoztatása,
− A képzett fiatalok, szakemberek településünkön, vagy környékün−
kön tartása, ugyanis a fiatalok helyben maradásának nemcsak társa−
dalmi, hanem gazdasági szerepe is van.
− A munkahelyteremtés égető probléma, magától egy cég sem fog
Tarcalra jönni, nekünk kell a lehetőségek után menni.
− az idegenforgalom fellendítése is fontos feladat, turisztikai attrak−
ciókra kell pályáznunk, ezzel is új munkahelyek teremtődhetnek.
− A vállalkozások és vállalkozók komoly bevételi forrást jelentenek
a községnek, ezért fontos a minél szorosabb kapcsolat kialakítása
− célunk kell, hogy legyen az óvoda és iskola tekintetében, hogy ne
vigyék el más községekbe a gyerekeket, hiszen az intézmények
szakmai felszereltsége és a pedagógusok szakmai tudása magasabb
színvonalú sok környező településnél. Ha már gyermekkorban elke−
rülnek községünkből, akkor már annak emléke sem fogja kötődésü−
ket erősíteni.
− nyugdíjasainkra is jobban oda kell figyelnünk, mert egészségileg
és szociálisan is nagyon érzékenyek. Egy bennlakásos idősek ottho−
nára igény és szükség is lenne.
− Tovább kell harcolnunk a járás tíz településével együtt, hogy
visszakerüljünk a B.A.Z. megyei kórházhoz a fekvőbeteg ellátás te−
rületén.
− az infrastrukturális fejlesztés területén útjainkat, járdáinkat fel kell
újítani. Itt kitérek az ifjúsági lakótelep problémájára is. El kell ér−
nünk, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljenek és lehetőség sze−
rint arra is tudjunk pályázatot beadni.
− vízelvezető árkok rendszeres karbantartása, záportározó kialakítá−
sa, amely létrehozásával a belvízzel terhelt belterületeket mentesí−
teni tudnánk.
− a 38−as főút településünket átszelő teljes hosszában fel kell újítani
és belterületi kerékpárutat létrehozni a lakosság biztonságos közle−
kedése érdekében.
− Faluközpont rehabilitációja, parkolók kialakítása, vízelvezetés
megoldása fontos feladat. Még egy utca van településünkön, ahol
nincs közvilágítás, ezt a problémát is mielőbb orvosolni kell.
− Meglévő nyertes pályázatainkat tovább kell vinnünk, pl. Áldó
Krisztus szoborhoz sétány kialakítása, temető ravatalozó felújítása.
− Pályázatokat folyamatosan figyelni kell, lehetőség szerint minél
több pályázatot tudjunk benyújtani.
− Közösségi házunk felújítása, vagy új építése kiemelt feladat, ezzel
közösségi, kulturális életünk új irányt vehet.
− Az egyházközségekkel való kapcsolattartás is fontos feladat, hi−
szen így a lakossággal is közelebb kerülhetünk egymáshoz.
− Civil csoportokat, sportot, polgárőrséget lehetőségeinkhez mérten
továbbra is támogatnunk kell.
Választáson átnyúló több pályázatunk is volt, amelyeket a választá−
sok után egytől egyig sikeresen, határidőre be is tudtunk fejezni.
A magunk mögött hagyott időszakra visszatekintve elmondhatjuk −
akár a rendezvényeinket tekintve, akár az általunk korábban kitű−
zött célok és eredmények tükrében is, hogy igyekeztünk a felállított
mércének megfelelni. A munkában lehetőséget, a nehézségekben
pedig a közjót szolgáló, a közös cél elérését segítő eszközt láttunk.
A feledékenységről írja a híres görög történetíró, Plutarkhosz: Min−
dent átváltoztat meg nem történtté.
Idézzük tehát fel az elmúlt egy év fontosabb eseményeit, annál is in−
kább, mert büszkék lehetünk arra, amit elértünk.
Elkészült az Önkormányzati hivatal hőszigetelése, ablak és kazán−
cseréje. A beruházás pályázaton nyert összegből valósult meg,
amely pályázat pontos neve: Épületenergetikai fejlesztés a tarcali
Polgármesteri Hivatalban. A támogatás összege: 26.959.000,− Ft
volt, teljes költsége 36.768.000,− Ft. BM önerőben 4.757.000,− Ft−
ot kaptunk, tahát 5.052.000,− Ft önerőt kellett a megvalósításhoz
hozzá tenni.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
Az Önkormányzati intézmények villamos energia igényének nap−
elemekkel való csökkentése, Fotovoltaikus Rendszerek kialakítása
Tarcalon. Ez a beruházás érintette az óvodát, orvosi rendelőt, Pol−
gármesteri hivatal két épületét, a 6 Puttonyos borfalut, és a Napkö−
zi konyhát is. A beruházás az idei éven kezdődött és be is fejező−
dött. A támogatás összege: 36.813.482,− Ft volt, önrészként
2.825.000,− Ft−ot kell hozzá adnunk.
A Bor Vidék program 90 millió forintos támogatásából az előző
ciklus idején megvalósult az Árpád köz vízelvezetése és útfelújítá−
sa, valamint a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. A harmadik,
egyben legnagyobb beruházáshoz a Ravatalozó felújításához az
idén január 5−én kezdett hozzá a kivitelező cég. Az időjárás is ke−
gyes volt hozzánk, így is jó pár hétvégén is dolgoztak a kivitelező
cég munkatársai, hogy időben elkészüljön az épület. A ravatalozó
felújítása közel 60 millió forintból valósult meg.
A Kiemelt Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztése cí−
mén a borvidék 27 települése 2,3 milliárd forint támogatási össze−
get nyert el. Ebből az összegből településünk 75 millió forintot ka−
pott. 2014. nyarán Petró Attila a gávavencsellői Nyír−Márvány Kft.
tulajdonosa egy 13,5 millió forintot érő, öt gránittömbből álló Áldó
Krisztus szobrot ajándékozott a településünknek. Egy kérése volt
csupán, mégpedig az, hogy a szoborhoz méltó körülményeket és
megközelíthetőséget biztosítsunk.
Így adta magát a lehetőség, hogy a 75 millió forintból egy sétányt
terveztessünk meg és valósítsuk is meg az elképzelést.
Az Áldó Krisztus szobrot 2015. március 25−én hoztuk el
Gávavencsellőről, aznap pedig már fel is lett állítva a talapzatra.
Április 15−én Ternyák Csaba egri érsek úr szentel fel, a katolikus
egyház által pályázati pénzből felújított Mária Zarándokházzal
egyidőben. A sétány kiépítéséhez a munkaterületet április 2−án ad−
tuk át az építő cégnek. A nyári hőségriadók sem tudták megakadá−
lyozni, hogy határidőre elkészüljön a sétány.
2014. decemberében az 1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat
Helyi Önkormányzatok támogatása megnevezéssel 100 millió fo−
rint vissza nem térítendő támogatásban részesítette településünket,
amely összeget december végén már át is utalták az önkormányzat
számlájára.
Ebből az összegből a Kinizsi, a Móricz Zsigmond, a Munkácsy és
Nagy Balázs utcák Árpád és Kinizsi út közötti szakaszait, a Mik−
száth Kálmán, József Attila utcákat, valamint a Babocsai út Mik−
száth és Fő út közötti szakasza kapott új aszfaltréteget 85 millió fo−
rint összegben.
A maradék 15 millió forintból a Multifunkcionális Közösségi ház
tervét, belterületi kerékpárút tervét és belterületi csapadékvíz elve−
zetés terveit készíttettük el. Év közben még elkészíttettük a Borut−
ca látványtervét is.
A svájci ivóvíz minőség javító projekt keretein belül a régi azbeszt
fő nyomócsöveket az évre tervezett szakasz 90 %−ban ki is cserél−
ték közel 3000 folyóméter hosszan. A beruházás közel 31 millió fo−
rintból valósul meg.
Sikeresen pályáztunk egy kilenc férőhelyes kisbuszra 10,5 millió
forint értékben, amelyhez a kormány 8 millió forint vissza nem té−
rítendő támogatást nyújtott. A Fő út 97. sz. úgymond Szikora féle
házat sikerült közel négy millió forintért megvásárolnunk. Az ud−
var és épület egy részét már rendbe tettük, a kertben egy fóliasátrat
állítottunk fel, ahol a közmunkaprogram keretein belül már a mun−
ka is elkezdődött, ennek köszönhetően a közterületekre már az itt
nevelt árvácska került kiültetésre.
A felépített nyitott szín alatt pedig tavasztól térkövet fogunk gyár−
tani. Szerintünk jó befektetés volt, nem is szólva arról, hogy egy
olyan épületet sikerült a település központjában megvásárolnunk,
amely a falu szégyene volt.
Szabadidő parkunkat és játszóterünket , ha szerényen is, de egy női
és férfi WC−vel, valamint egy kis raktár helyiséggel sikerült kom−

fortosabbá tenni, a kilátogató fiatalok és idősebbek számára egy−
aránt.
Közművelődési pályázat keretein belül a saját 400.000,− Ft önerő−
höz sikerült nyernünk 1.007.000,− Ft−ot, amely összegből 3 db szín−
padfűtő berendezést, és 2 db 3 x 3 m−es aluvázas rendezvény sátrat
vásároltunk, valamint a Borfalu külső felújításához szükséges
anyagokat szereztünk be.
Szűcs Zoltán atyával, Ternyák Csaba érsek úr támogatásával, tehát
a Római Katolikus egyházzal közösen vásárolta meg az Önkor−
mányzat a Mária Ház melletti romos ingatlant, amelyből egy kö−
zösségi parkolót szeretnénk kialakítani.
Hamarosan tanúi lehetünk, hogy egy szerény összeggel a karácso−
nyi díszkivilágításunkat is bővítjük, hiszen a hétvégén már advent
első gyertyagyújtására kerül sor, mely alkalombók felgyúlnak az
ünnep fényei is.
Régi tartozásunk, az Ifjúsági ltp. útjainak önkormányzati tulajdon−
ba vételébe is belekezdtünk, amelyet reméljük hamarosan siker ko−
ronáz és akkor majd tudunk pályázatot benyújtani azokra az utakra
is. Ennek eddigi költsége több mint 1 millió forintot tesz ki.
Az idén konszolidációban részt nem vett önkormányzatok címszó
alatt 44 millió forint támogatásban részesült településünk, mely
összegből a Polgármesteri hivatal tető héjazatát és a szociális iroda
lapos tetőről magas tetőre építését, valamint az épület akadálymen−
tesítését valósítjuk meg 20016−ban.
Céljelleggel juttatott támogatásaink a civil szervezeteknek, tagdíjak
összkiadásai a 2015−ös évben meghaladják az 5.000.000,− Ft−ot.
Az éven is igényeltünk szociális tűzifát, amelynek keretén belül
több mint 360 m3 tűzifát osztunk szét a rászorulók között. A tűzi−
fához az állami támogatáson felül az Önkormányzat is hozzájárult,
több mint 2.000.000,− Ft összeggel.
A fa kiszállítását már megkezdtük, de elgondolkodtató, hogy ilyen
enyhe időben is érkeznek azzal, hogy már a hétvégére sem tud a
gyerekre fűteni, küldjük ki részére a kiutalt mennyiséget. Kérde−
zem: most még hideg sincs, 0,6 m3 fával hogyan gondolja valaki az
egész telet kifűteni?
Nyáron, amikor az ÉMÁSZ külsős vállalkozóval vágatta a vezeté−
kek alatti ágakat, csupán két család keresett meg, hogy lehet−e szed−
ni a levágott gallyakból? Igaz akkor még nem kellett fűteni.
Lehetőségeinkhez mérten az éven is egy−egy csomaggal kedveske−
dünk a gyermekeknek mikulás napra és karácsonyra egyaránt.
A szépkorúaknak megtartottuk az idősek napját, karácsonyra egy
szerény pénzbeli adománnyal szeretnénk még őket megajándékoz−
ni, valamint minden háztartásba eljuttatunk egy Tarcal fotóival il−
lusztrált 2016. évre készített falinaptárat.
A Bursa Hungarica pályázattal az idén is támogatjuk a felsőfokú ta−
nulmányaikat folytató fiatalokat 1.451.000,− Ft−tal.
Az Arany János tehetséggondozó programban való részvételt is tá−
mogatjuk minden éven. Beiskolázási segély jogcím alatt 730.000,−
Ft−tal segítettük a közép− és felsőfokú intézményben tanuló fiatalo−
kat.
Közmunkaprogram:
2015−ben 383 nyilvántartott álláskereső volt településünkön, ez a
2077 munkaképes lakosság 18,44 %−át teszi ki.
Start programban 87 főt, hosszabb idejű közfoglalkoztatásban 112
főt alkalmaztunk.
A közmunkaprogramban foglalkoztatottakkal az Ó, másnéven Far−
kas temetőt teljes egészében kitakaríttattuk, ezt követően már csak
a karbantartás marad, hogy ilyen állapotban tudjuk tartani. A teme−
tő parkolóját saját készítésű térkővel burkoltuk le. Az évek óta fel−
halmozott hordalék földet szintén a közmunkásokkal a Veréb árok−
ból kiszedettük és elszállíttattuk. Ezt szintén rendszeres karbantar−
tással lehet rendben tartani.
Önkormányzati tulajdonú, 1,5 ha már meglévő szőlőültetvény
kordonra húzását, és közel két hektár szőlőterület előkészítését,
(Folytatás a 7. oldalon)
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november hónapban pedig betelepítését sikerült elvégeznünk.
Fél hektár területen szántóföldi növénytermesztést végeztünk, az itt
termelt burgonya, bab, borsó, hagyma a Napközi konyhán került
feldolgozásra.
Rendezvény pavilonokat készítettünk, jelenleg a Fő út 49. sz. alat−
ti önkormányzati lakást újítjuk fel.
A Keresztúri temetőben 400 fm kerítést építettünk a szeméttelep re−
kultivációja során kitermelt kerítés panelekből.
A közterületek karbantartását, kaszálását, takarítását, a játszótéri
felügyeletet mind−mind a közmunkaprogram keretein belül foglal−
koztatott dolgozókkal tudtuk megvalósítani. Nem mindenki egyfor−
ma lelkesedéssel dolgozik, de próbáljuk minél hatékonyabban ki−
használni lehetőségeinket.
Rendezvényeinkről:
2015. februárjában 7 fordulós svájci rendszerű nemzetközi sakk−
versenyt szerveztünk a megyei sakkszövetséggel közösen. Nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptunk a versennyel kapcsolatban,
amelynek színvonalát emelte, hogy a megmérettetés közben
Almási Zoltán nemzetközi nagymester egy húsz táblás szimultánt
adott.
Márciusban a Gabi Triál és a Hajdú Rendészeti Sport egyesület
szervezett településünkön egy nagyszabású hegyi kerékpáros és fu−
tóversenyt, amely a hideg idő ellenére is nagyon sikeres volt, re−
méljük jövőre szintén településünket választják a verseny helyszí−
néül.
Az idén is mint az előző években minden nemzeti és egyházi ün−
nepről méltóan megemlékeztünk (Adventi gyertyagyújtások, Ma−
gyar Kultúra napja, március 15.,augusztus 20., október 23.,), ahol
nagy örömünkre a helyi történelmi egyházak vezetői is részt vettek.
Igaz nem az előre eltervezett időpontban (május 2−án), hanem az
időjárás szeszélye folytán 2015. május 30−án megtartottuk a remél−
jük hagyománnyá váló családi napot, ahol igyekeztünk kicsiknek
és nagyoknak egyaránt egy kellemes nappal kedveskedni.
Visszatérve a kezdetekhez újra megrendezésre került, immár 20. al−
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kalommal a Tarcali Napok rendezvény, amely a visszajelzésekből
szintén sikeresnek mondható. Ennek a rendezvénynek a keretein
belül tartottuk meg az I. Tarcalról elszármazottak találkozóját. En−
nek kapcsán szintén elmondhatom, hogy csak pozitív visszajelzé−
sek érkeztek a testület felé.
Október elején a Zöld Sportok Egyesülettel közösen ismét megren−
dezésre került az Aradi vértanúk emlékfutás, és a hagyományokhoz
híven szintén megrendeztük a Senior sakkversenyt a Borfaluban.
Dr. Mengyi Roland térségünk országgyűlési képviselője és Csiba
Gábor a B.A.Z. megyei kórház igazgatójának ígérete szerint 2016.
január 01−től településünk visszakerül a megyei kórházhoz a fekvő−
beteg ellátás területén. Jövő év januárjától változás történik a fog−
orvosi ellátásban is, ettől az időponttól Dr. Brugoviczki Zsolt és re−
zidensei rendelnek heti négy alkalommal a fogorvosi rendelőben.
Dr. Mengyi Roland képviselő úr lobbijának köszönhetően a 38−as
főút Szerencs felőli helységnév táblától a tokaji kivezető út vasúti
átjárójáig új aszfaltréteget kap a Fő út 2016. tavaszán. A közbeszer−
zés már megtörtént, amint az időjárás is lehetővé teszi, elkezdőd−
nek a munkák.
2016. tavaszán jelennek meg a TOP−os pályázati kiírások, amelye−
ket már nagyon várunk, mert ahogyan már említettem engedélyes
tervekkel rendelkezünk, a pályázatok megjelenésekor azonnal be
tudjuk azokat nyújtani.
Az idei költségvetés bevételi és kiadási főösszegét a képviselő tes−
tület 972.915 eFt−ban állapította meg, az önkormányzat a kiadások
között 19.044 eFt általános tartalékot állapít meg.
A biztonságos Önkormányzati költségvetés túlnyomó részt a vállal−
kozások adóinak, a helyi szállodák idegenforgalmi adójának kö−
szönhető, de a jegyző úr és a hivatal valamennyi dolgozójának is je−
lentős szerepe van benne, munkájukat ezúton is szeretném megkö−
szönni.
Köszönöm továbbá mindenkinek, aki bármilyen formában segítet−
te, támogatta az Önkormányzat munkáját.
Köszönöm hogy meghallgattak, várjuk észrevételeiket, kérdései−
ket.

Felhasználói tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználónkat, hogy
Az ÉSZAK−MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIN ÉLŐ
LAKOSSÁG EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSÁNAK
BIZTOSÍTÁSA TOKAJ TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK − Tokaj, Taktabáj,
Csobaj, Tiszatardos, Tiszaladány, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud,
Szegi, Szegilong, Erdőbénye− (ivóvízminőség javító program keretén belül
megvalósuló fejlesztések részeként) a kivitelező ivóvíz gépház bővítési,
fejlesztési munkákat végez Tokaj településen.
Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy az építési, kivitelezési munkák során a technológiai átállások, illetve az
üzemelő törzshálózati vezeték leválasztása−élőrekötése következtében az áramlási irányok megváltozása miatt az
ivóvíz zavarossá válhat, fogyasztása nem jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. Az esztétikailag
kifogásolt víznek az emberi szervezetre káros hatása nincsen.
Amennyiben a rekonstrukciós munkák során tartósan kifogásolható az ivóvíz minősége, a tokaji
diszpécseri központba a
47/352−322−es
telefonszámon kérjük, a panaszát bejelenteni szíveskedjen.
Kérjük Tisztelt Felhasználóink szíves türelmét és megértését ebben az átmeneti időszakban.
Borsodvíz Zrt.
Tokaji Üzemigazgatóság
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Tarcali Hírek

mesterseg.tarcal@gmail.com
""Mindannyiunkban ott van és működik az élő szervezet természetes
és csodálatos képessége, hogy egészségesek maradjunk, vagy −
amennyiben kibillentünk ebből a helyzetből − meggyógyítsuk önma−
gunkat."
(Susanna Ehdin: Az öngyógyító ember)

Melegné Liszkai Katalin − természetgyógyász
− Kedves Katika! A fenti gondolatot megfogalmazó svéd kutatóor−
vos kiemelt jelentőséget tulajdonít az ásványi anyagok, a vita−
minok, az egészséges táplálkozás mellett a zöld növények
csodálatos gyógyító hatásának, a hangok és színek általi gyó−
gyulásnak, a légzéstechnikának, a megfelelő energiaáramlásnak,
az öngyógyításnak − és mindezek alapján a természetgyógyászat−
nak, mint az alternatív gyógyászat meghatározó részének. Te
mikor és mi módon kerültél kapcsolatba e terápiás módszerekkel
és hogyan lettél természetgyógyász?
− A családunkban történt események irányították figyelmem az alter−
natív gyógymódok felé, már több mint 15 éve. Édesapám szívpanasza−
it, vérnyomás ingadozását a Budapesten élő tarcali származású Nagy
László doktor úr akupunktúrával csodálatosan helyrehozta. A férjem
kizáródott gerincsérv miatti lábfej bénulását az általam megtanult és
naponta alkalmazott talpmasszázs megszüntette. A talpmasszázs volt
az, ami elindított ezen az úton, mert jó
érzés volt személyre szabott segítséget
nyújtani. Már több mint 10 éve, hogy
hivatást váltottam, azóta önképzések
sorozatának vetettem alá magam, mely
jelenleg is tart. A cél, minél több öngyó−
gyító módszer elsajátítása, hogy egyre
inkább személyre szabottan tudjak segít−
séget nyújtani annak, aki kéri, vagy elfo−
gadja. Így lettem egészségügyi kamarai
tagsággal, működési nyilvántartással és
engedéllyel rendelkező természetgyó−
gyász.
− Magyarországon 1997−ben, az új Egészségügyi Törvény
bevezetése tette lehetővé az alternatív gyógyászat gyakorlását,
melybe beletartoznak a nem−tudományos, spirituális, és vallási
összefüggésű gyógyászati kezelések mellett a más földrészeken
alkalmazott hagyományos módszerek is. Nagyon érdekes, hogy
bolygónk lakosságának 80%−a számára napjainkban is ezek a nem
konvencionális módszerek jelentik az elsődleges egészségügyi
ellátást. Tapasztalataid alapján hogyan jellemeznéd a tudomány és
a természetgyógyászat kapcsolatát?
− Nagyon érdekesnek és kissé távolinak tűnik e kettő kapcsolata.
Évtizedek óta vannak törekvések arra, hogy az úgynevezett "nyugati
orvoslást" − ami tudományos alapokon nyugszik − és a természetgyó−
gyászatot, mely inkább empirikus úton fejti ki hatását, az Ember
érdekében közelítsük egymáshoz. Már Magyarországon is van
"Komplementer" medicina, ami a kettő ötvözését jelenti annak
érdekében, hogy a beteg minél előbb meggyógyuljon. Nem akarjuk az
orvosoktól elvenni a gyógyítást, családi tapasztalatból tudom, nagy ára
van annak, hogy valaki azzá váljon. Én, mint fitoterapeuta, életmód
tanácsadó igen is tudom a beteget személyiség típusa, alkata és egyéni
adottságainak összessége alapján tanácsokkal segíteni mielőbbi gyó−
gyulása érdekében. Legfontosabb lenne ezeknek a módszereknek a
mindennapokba történő beiktatása, mert ez volna az igazi prevenció.
− Mivel minden ember más, ezért úgy gondolom, hogy a
leghatékonyabb öngyógyítási eljárások megválasztása során a ter−
mészetben előforduló anyagok felhasználása mellett nem
elhanyagolható a szervezet öngyógyító folyamatinak elősegítése, és
mint utaltál rá, a személyre szabott módszerek alkalmazása sem.
Partnerek ebben a gyógyulni vágyók, és megosztják veled a szük−
séges információkat?
− Már megtanultam, hogy segíteni csak annak lehet, aki ezt maga is
akarja. Ezért általában, akik hozzám fordulnak, együttműködőek és

nyitottak az alternatív terápiákra. A betegségeknek általában négy oka
van: baleset, veleszületett rendellenesség, lelki problémák és a helyte−
len életmód. Döbbenet, de korunk betegségei főként e legutóbbiból
erednek. Ezért gyógynövények felhasználásával kiegészített
életvezetési tanácsokkal általában hatásos eredményt tudunk elérni.
Aki azonban nem képes önmaga érdekében áldozatot hozni, nem haj−
landó diétázni, rendszeresen mozogni, rossz beidegződésein változtat−
ni, annak én sem tudok segíteni.
− 2008−ban létrehoztad a Harmónia Teaház clubot Tarcalon azzal
a céllal, hogy a látogatók megteremtsék önmagukban, szűkebb és
tágabb környezetükben azt a harmóniát, ami segít eligazodni a
hétköznapok útvesztőiben. Mi történt az elmúlt közel nyolc évben?
(És itt nem csak a Teaházra gondolok) Hogyan lehet
leghatékonyabban végezni a munkáját egy természetgyógyász−
nak?
− Abban az időben nagy igény mutatkozott az alternatív terápiák
megismerésére a településünkön, és ennek az akkori tudásom alapján
szívesen tettem eleget, nagyon jó volt azzal a csapattal együtt lenni.
Ám 2010−ben egy nagy feladatra kaptam felkérést. Magyarország leg−
nagyobb alternatív gyógyközpont kialakítója és szakmai vezetője
lehettem, így szabadidő híján a Teaház elmaradt. Később a központ is
elmaradt számomra, mert be kellett látnom, hogy naponta bejárva, 12−
14 órát távol az otthonomtól ez
kivitelezhetetlen. Vártak a szőlő−, és
bodzaültetvények, a kertek, melyekben
igyekszünk megtermelni családunk zöld−
ség és fűszernövény szükségletét.
Gyógynövényeket gyűjtök és termesztek,
mindemellett imádom az unokáimat, akik
kimeríthetetlen erő és örömforrást jelen−
tenek természetgyógyászi munkámhoz.
− Az év végi ünnepek közeledtével − és ez
rendben is van − hajlamosak vagyunk
jobban kiengedni a gőzt, ami részben az
egészségmegőrzés háttérbe szorulását is
jelentheti. Mit tanácsolsz, hogyan állítsuk össze az év végi menü−
sort oly módon, hogy ne okozzunk bűntudatot önmagunknak?
− Szerintem bűntudatunk ne a karácsonyi menü miatt legyen, inkább a
sokkal több időt kitevő hétköznapok miatt. Elődeink úgy éltek, hogy a
hétköznapokban ismerték az értéket és a mértéket. Ritmusban teltek
napjaik és mindennek rendelt ideje volt. Amiben tartsunk mértéket, az
a fehérlisztből, fehércukorból készült ételek, a szénsavas üdítők, ener−
gia−, és szeszesitalok fogyasztása. Használjunk emésztést segítő fű−
szereket (majoránna, oregánó, bazsalikom, kömény, babérlevél, kapor,
borsikafű stb.), ezek főleg a nehezen emészthető húsételek fontos kel−
lékei. Vegyük elő nagymamáink receptjeit, amik zsírral, vajjal készül−
tek és mellőzzük a margarinok használatát. Csak magunk készítette
finomságokkal kényeztessük családunkat ezeken a napokon. Főzzük,
süssük bele szeretet energiánkat a menübe és együtt vegyük−együk
ennek minden áldását.
− Végül arra szeretnélek kérni, hogy javasolj egy általad kedvelt
receptet, ami alapján elkészíthető egy reform jellegű, de mégis
alkalomhoz illő ünnepi ételsor.
− Családom körében nagyon kedvelt a halászlé, ami a szenteste legfőbb
fogása teljes kiőrlésű, rozsos lisztből készült mákos bobájkával.
Vegetárius is van a családban, ezért sütőtök leves is készül tökmago−
lajjal és pirított saját termesztésű tökmaggal (a nem vegások által is
kedvelt). Mivel én a makrobitika (gabonával és zöldséggel táplálás)
híve vagyok, az ünnepi menüben köleskása lesz sárgarépával a húsétel−
hez, a vegetáriusnak gombát tálalok, mert ez a legmagasabb növényi
eredetű fehérjeforrás. Salátának kiváló az egész télen készíthető vitam−
inbomba: savanyúkáposzta, édes alma, reszelt sárgarépa (tetszőleges
arányban), öntetnek méz, tisztavíz és jó minőségű olívaolaj keveréke,
fűszerei csipetnyi kakukkfű, őrölt kömény, melyek kiváló emésztés−,
és hangulatjavító gyógynövények.
Erdélyi István

Tarcali Hírek
Januári ünnepeink − Érdekességek
Január 1.: Újév napja. Ezen a napon régen szokás volt újévi jókívánsá−
gokat mondani házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval
kínálták a köszöntőket. Azt gondolták, hogy ami újév napján történik az
emberrel vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. Aki
újévkor korán reggel megmosakodott a kútnál, az egész évben friss volt.
Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó
"aranyvizet" merített, amiből a családtagokat is megitatták. Nagyon
fontos volt a jó cselekedet az év első napján.
A béke világnapja.
Január 4.: A Braille−írás világnapja.
Január 6.: Vízkereszt (a farsang kezdete). Hagyományosan a karácsonyi
ünnepkör lezárása és a farsangi időszak kezdete volt. Sok országban ez a
karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep előestéjén szentelik meg a
szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban, a papok a
házakat is meghintették a szentelt vízzel (házszentelés). Ezenkívül elter−
jedt népszokás volt a "csillagozás", amikor gyerekek jártak körbe a
faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek.
Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás.
Január 12.: A 2. magyar hadsereg emléknapja. A 2. magyar hadsereg a
Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942−ben érvényes hadrendben
nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942−ben állítottak fel, és a keleti
hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Sztálingrád
körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő
veszteségeket szenvedett. A Don−kanyarban vívott harcok a magyar
hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő
fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott
honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a −40 fokos orosz télben.
Január 22.: A magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük annak
emlékére, hogy − a kézirat tanúsága szerint − Kölcsey Ferenc 1823−ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyö−
kereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon
országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E
naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá − 1993 óta −
az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat.
Január 22−én, Szent Vince napján a szőlőtermesztő falvakban sok
helyütt úgynevezett vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítot−
tak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. Ezen
a napon a gazdának sok bort kell innia, hogy bő legyen a termés. Ha
Vince napján szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek,
rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ezzel ellentétben, ha
három nap múlva, január 25−én, a "pálforduló" (Szent Pál megtérése)
napján sütött a nap, akkor a néphit szerint még hosszú kemény télre kel−
lett számítani.
Január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja. 2005−ben az ENSZ
közgyűlése egyhangú határozattal az auschwitzi haláltábor 1945−ös fel−
szabadításának napját a holokauszt mintegy hatmillió áldozatának
nemzetközi emléknapjává nyilvánította.
A magyarság körében január 1−jén szokás volt újévi jókívánságokat
mondani házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a
köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle
kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján
történik az emberrel vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog.
Aki újévkor korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész évben
friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerenc−
sét hozó "aranyvizet" merített, amiből a családtagokat is megitatták.
Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján. Ugyanakkor sok−
féle tiltás is létezett.
„Próbálj úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon
hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.”
Victor Hugo
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január hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Január 7.:
Attila
Január 13.:
Veronika
Január 17.: Antal, Antónia
Január 18.:
Piroska
Január 21.:
Ágnes
Január 25.:
Pál
Január 28.:
Károly

FIGYELEM! CSALÓK!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a B−A−Z. Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés
érkezett, miszerint egyes emberek a katasztrófavédelem
munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű készülékek gázcsat−
lakozóinak cseréjét ajánlják fel a gyanútlan áldozatoknak,
azonban a szolgáltatást a piaci árnál jóval magasabb áron
végzik el.
A megye területén tűzvédelmi ellenőrzésre csak a Borsod−
Abaúj−Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
helyi szerveinek ügyintézői jogosultak, akik minden esetben,
egyenruhában, szolgálati igazolványuk felmutatását követően
hajtják végre a szükséges ellenőrzéseket.
Az esetleges hiányosságok feltárását követően kollégáink sem−
milyen esetben nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, beren−
dezések, gázcsatlakozók értékesítésével, beszerelésével és
készpénzt sem kérnek, vagy fogadnak el! A katasztró−
favédelem nem áll szerződésben egyetlen olyan szolgáltatóval
sem, akivel a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!
Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát
előzetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány fel−
mutatását. Abban az esetben, ha az illető hatósági személya−
zonosságára, szervezeti állományba tartozására nézve kétség
merülne fel, haladéktalanul értesítsék a Borsod−Abaúj−
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a
+ 36/46−502−962−es telefonszámon.
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

SZOLGÁLTATÁSOK
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.
Nyitva: H: 14−17 óráig Sze.: de.: 9−12 du.:14−17 óráig
P: 14−18 óráig.
LAKOSSÁGI FÉNYMÁSOLÁS
„6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig
PC−SAROK − INTERNETSZOLGÁLTATÁS,
E−MAGYARORSZÁG PONT
Tarcal, Árpád út 1. Általános Iskola fsz. 1.
Nyitva: H−P: 14−19 óráig; Szo: 14−18 óráig
Állunk a lakosság rendelkezésére!

TARCAL POLGÁRŐRSÉG
TELEFONSZÁMA:
06−70−457−95−80
vagy 06−70−457−95−81
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Tarcali Hírek

EGYHÁZI HÍREK
*

SPORT
Véget ért az őszi szezon!

TFC

Csapataink egy nagyon jó őszi sze−
zonon vannak túl. Gratulálok a
Karácsony Szentesti Istentisztelet december 24. (csütörtök) 18 óra játékosoknak az elért eredményekhez.
Templom (gyermekek műsora)
Felnőtt csapatunk a 2., tartalék csa−
Karácsony I. napja dec. 25. (péntek) Templom 11 óra
patunk az 1. helyen tér téli pihenőre.
úrvacsorás istentisztelet 15 óra hálaadó istentisztelet
Az utolsó 6 forduló eredményei:
Karácsony II. napja dec. 26. (szombat) 11 óra istentisztelet
Mikóháza − Tarcal
0−6
Óévért hálaadó istentisztelet dec. 31. (csütörtök) 17 óra
Tarcal − Ricse
4−2 Tartalék: 7−0
Újévért könyörgő istentisztelet 2016. január 1. (péntek) 10.15 óra
Hercegkút − Tarcal
1−2,
3−1
Mindenkit szeretettel várunk!
Tarcal − Füzér
2−2
4−1
Cigánd
II.
−
Tarcal
2−3
*
Tarcal − Mád ÖFI
2−1
7−0
Római Katolikus Hírek
Köszönöm a játékosoknak ezt a remek szezont és bízom
Adventi lelkigyakorlat a tarcali Római Katolikus Templomban
benne, hogy a tavasszal ugyan így, vagy kicsit jobban foly−
2015. december 19−én (szombaton)
tatják. Köszönöm támogatóinknak, rendezőinknek és min−
14 óra Gyónási lehetőség
denkinek, akik egy kicsit segítették munkánkat.
15 óra Lelkigyakorlatos szentmise.
Támogatóink: Polgármesteri Hivatal, Colas Északkő
A lelkigyakorlatot vezeti Főtisztelendő Galó Gábor szirmabesenyői
Bányászati Kft., Böszörményi Sándor, Székely László,
plébános atya.
Szadai György, Hornyák István, Hornyák László, Petneházy
16 óra Jótékonysági Adventi Koncert
Mindenkit szeretettel hív és áldott adventi készületet kíván a Tarcali Lajos, Géczi András, Dobler János, Bűdi Zsolt.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
Római Katolikus Egyházközség.
és Boldog Új Évet kívánok.
24. Csütörtök
24:00 Karácsony vigiliája Éjféli szentmise
Soltész Csaba TFC elnök
25. Péntek
11:30 Urunk születése (Karácsony)

Református hírek

A hittanos gyermekek pásztorjátéka a szentmisében
26. Szombat
11:30 Szent István vértanú ünnepe
27. Vasárnap
11:30 Jézus, Mária és József
A Szent Család ünnepe
31. Csütörtök
17:00 I. Szilveszter pápa ünnepe − az esztendő
utolsó napja Hálaadás
2016. január 1. Péntek
11:30 Szűz Mária Isten anyja
Újév − a Béke világnapja
3. Vasárnap
11:30 Karácsony utáni 2. vasárnap
6. Szerda
16:00 Vízkereszt
Vízszentelés a szentmisében

Mikulás itt, Mikulás ott
Megérkezett Tarcalra is a Mikulás bácsi két Krampusz−lánnyal az
oldalán. A tarcali Kikelet Bölcsőde és Óvoda apróságai már nagy izga−
lommal várták a kedves vendéget (alsó kép). Meglátogatták a csopor−
tokat és valamennyi kis gyermeknek gazdag édesség csomagot adtak
át. Meghallgatták a sok szép verset és éneket, melyeket erre az alka−
lomra tanultak meg a lurkók. Persze a Mikulás bácsi sem távozott
ajándék nélkül. Sok szép rajz került viszonzásul a puttonyába.
A Klapka György Általános Iskola diákjait is meglátogatta a Mikulás
bácsi (felső kép). Igaz, csak a jó gyerekekhez kukkantott be.
Meglepetésére, mindenütt kedves kis műsorral várták. A jó magavise−
letért, szorgalmas tanulásért, illendő viselkedésért szinte minden alsós
diák kiérdemelte a sok−sok finomságot tartalmazó csomagot. A
Krampuszlányok, a Mikulás segítői nem győzték hordani a telis−tele
zsákot.
Tarcalon a Mikulás szokásához híven bekukkantott sok helyre.
Mosolyt fakasztva gyermekek és felnőttek arcára. Ellátogatott a pol−
gármesteri hivatalba, boltokba, konyhára, takarékba, vendéglátó
helyekre. Az utcán sétáló, gyermekükkel vásárlásba igyekvő
anyukákat is megállította egy−egy kedves szóra. Mosolygós napja volt
pénteken (is) sok embernek településünkön.
Természetesen meglátogatta az otthonukban nagy izgalommal
várakozó (és nem várakozó) gyermekeket is az adományokból összeál−
lított csomaggal.
D.A

