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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tarcali Polgárok!
Kérem, engedjék meg, hogy a magam és településünk vezetése nevében boldog, sikerekben, szeretetben és
lehetőségekben gazdag újévet kívánjak Önöknek!
Kívánom, hogy mindannyian találják meg az újévben is azokat a pillanatokat, amelyek fényükkel beragyogják
a mindennapok munkás és nehéz óráit, és emlékezetessé teszik e most következő évet.
Reményteli szívvel tekinthetünk az előttünk álló újesztendő elé, hiszen a karácsony üzenete, a családi
együttlét öröme és a szeretet átjárja a lelkünk egészét. Még halljuk a karácsonyi csengők dallamát, érezzük a
fenyőfa illatát, és így abban a nyugalmas szeretettel a szívünkben léphettünk át az újévbe, ami körülvett minket az elmúlt hetekben.
Az elmúlt év a helyhatósági választások jegyében telt. Új képviselőtestületet választottunk. Én szívből köszönöm Önöknek az újra belém vetett bizalmat. Tudom, hogy sok községi problémára várnak megoldást, én
minden tőlem telhetőt megteszek, hogy méltó legyek a bizalmukra.

Kedves Tarcali Polgárok!
A következő napok arról szólnak majd, hogy elkezdjük a jövőt tovább építeni közösen, Önökkel együtt. Hiszen a mögöttünk hagyott év, sőt évek a tervezés, az előkészítés és a békés, nyugodt építkezés jegyében teltek
el, összefogásban az itt élő emberekkel, családokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és vállalkozásokkal.
2019-ben átadtuk a részben felújított Ispitály épületét, a kibővített és felújított védőnői szolgálat épületét, valamint a Hegyalja utca és környezetének szennyvíz kiömlések, és bűzösödés problémáját is megoldottuk, egy
zárt rendszerű nyomott szennyvízvezeték kiépítésével. 2020-ban a volt TSZ irodaházat bővítjük, és újítjuk fel,
melyben az Idősek Klubja kerül kialakításra. A belterületi, és külterületi kerékpárút kiviteli engedélyes tervei
készülnek el tavasszal, a kivitelezéshez a támogatás összege a számlánkon van. Az idén is, mint az előző években, igyekszünk majd minden uniós pályázati felhívást megragadni és kiaknázni.
Sok tervünk van a jövőre nézve, de ezekhez szükségünk van az Önök belátására, megértésére, együttműködésére és elsősorban türelmére, hiszen mindehhez idő kell. A siker nem csak tőlünk függ, hanem a külső tényezők is nagyban befolyásolják. És sok esetben Önök, lakosok is. Községünk rengeteg problémával küzd:
környezetszennyezés bel- és külterületeinken, a kóbor kutyák problémája, az alapvető állampolgári kötelezettségek betartása és sok más. Mindezek megoldásához együttműködésre van szükség. Tudatosítanunk kell, hogy
egy község arculatát az ott élő közösség tettei, közös dolgokhoz való hozzáállása és közösségtudata határozza
meg.
Engedjék meg, hogy most köszönetet mondjak mindazoknak, akik az elmúlt évben bármilyen módon hozzájárultak falunk szebbé és élhetőbbé tételéhez.
Kedves Tarcaliak, minden jót kívánok Önöknek! Kívánom, hogy teljesüljön minden álmuk, vágyuk. Egyúttal
kérem Önöket, tegyünk meg mindent azért, hogy községünk felvirágozzon és egy olyan hellyé váljon, ahol
nyugodt, teljes életet élhetünk. Egy olyan hellyé, ahová büszkén és boldogan térnek vissza gyermekeink vagy
a messzire szakadtak. Legyen ez a hely a mi igazi, szeretett otthonunk.
Az újesztendőre kívánok Önöknek, a község valamennyi önkormányzati képviselője, a községi hivatal dolgozói és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot. Vigyünk örömöt egymás
életébe, vegyük észre a jót és az igazi értéket.
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Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. december 17-én rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása volt. Erre azért került sor, mert az utolsó
módosítás óta több olyan bevétel is érkezett, melyek az eredeti előirányzat elfogadásakor nem voltak ismertek, ennek
alapján a bevételekkel szemben a felmerülő költségeket, kiadásokat is tervezni kell.
A testület a 2. napirendi pont keretében elfogadta a 2020. évi munkatervét. Erre évente a decemberi ülésen kerül
sor, azonban a munkaterv mindössze a testületi munka vázát határozza meg, ez általában bővül az év közben megtárgyalandó aktuális témákkal.
A 3. napirend során Butta László polgármester úr részletes tájékoztatót tartott a 2019. évben benyújtott pályázatokról.
A képviselők a 4. és 5. napirendi pontok tárgyalásakor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Térségi Ivóvíz kezelési
Önkormányzati Társulás, valamint az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásait módosították. A módosításokra többek között azért is volt szükség, mert az elmúlt évi önkormányzati
választások után egyes önkormányzatok polgármesterei – akik a Társulásban a települést képviselik – személyében változás történt, továbbá a Hulladékgazdálkodási Társulás adatai is módosultak.
6. napirendként a képviselők határozatot fogadtak el a 2020. évi START közfoglalkoztatási programról, s megbízták a polgármestert, hogy a támogatásra az önkormányzat pályázatát nyújtsa be.
A 7. napirendi pont tárgyalásakor a képviselők arról döntöttek, hogy 300.000,- Ft-ért megvásárolja az önkormányzat azt az ingatlant, melynek felhasználásával a Tarcal – Bodrogkeresztúr közötti közúton összegyűlő csapadék elvezetése problémamentesen megoldható.
A 8. napirendi pontban polgármester úr tájékoztatta a képviselőket az előző ülés óta eltelt időszakban végzett
munkájáról.
Az utolsó napirend tárgyalása során Dr. Kovács Zoltán jegyző úr előterjesztésében tájékoztatta a képviselőket,
hogy a helyi fogorvosi ellátást végző Szanident Bt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása szükséges azért, mivel
2020. január 1-től a Bt. alkalmazásában álló Dr. Máncz Renáta doktornő látja el a tarcali betegeket.
Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű bejelentések, javaslatok hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyveit megtekinthetik községünk honlapján (www.tarcal.hu),
illetve elektronikus formában a Községi Könyvtárban.

Zsidók Tarcalon
Településünk tíz-tizenöt ezer évnyi történelme során többféle emberi fajhoz, etnikumhoz, néphez, nemzethez, valláshoz tartozó csoport kisebb-nagyobb tömege fordult meg. Hosszabb rövidebb ideig tartó itt tartózkodásuk során a településen hagyták látható és láthatatlan lenyomatukat. Ezekből a lenyomatokból van ami a
föld alatt várja, hogy a felszínre kerüljön, vagy végleg elenyésszen. Van ami már a felszínre került és várja a
kutatással járó vizsgálatok sorát, vagy múzeumi tárgyként a kíváncsi tekinteteket, de van még sok olyan tárgy,
objektum ami szerencsésen túlélte a történelem viharait, a véletlen vagy szándékos rombolást és ha sokszor
sérülten is de létükkel jelzik az elődök, a letűnt népek egykori jelenlétét. Voltak népek akik csak átvonultak a
vidéken, voltak akik többször visszatértek, voltak akik itt maradtak és beolvadtak az újonnan érkező népekbe,
voltak jövevények, aki beolvadtak az itt élő népességbe, és éltek itt olyan emberek is akiket kiirtottak, elüldöztek, az aktuális politikai szemlélet miatt menekülniük kellet a településről. Egy ilyen ősi etnovallásu csoport
volt a 200 éven át itt élő izraeliták közössége.
A zsidók tarcali jelenlétének első írásos bizonyítéka egy 1746. évi összeírás, mely 13 izraelitáról számol be.
Borkereskedéssel foglalkoztak akik, Lengyelországból jöttek Magyarországra, ahogyan ők mondták Hágár
országába. Erről tanúskodik Dov (Ber) ben Juda Bolechów lengyelországi borkereskedő 1764-ben írt beszámolója, melyben arról ír, hogy amikor Tarcalon járt bort felvásárolni, egy három tagú, több éve a családjukkal
együtt itt lakó zsidó kereskedő társulás borkereskedéssel kapcsolatos számlakönyveik átvizsgálásával, számadásaik rendezésével bízták meg. Mivel várakoznia kellett a bor vásárlására szánt pénzre, amit az egyik embere hozott utána, elvállalta és el is végezte a mintegy három évi kereskedelmi tevékenység rendbe tételét és kimutatást készített a 3 év alatt keletkezett 2100 arany haszonról.
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Miután az alkalmazottja megérkezett a pénzzel, kifizette a 175 hordó bort, amiből 120 hordó jó minőségű
édes, un. máslás bor volt. Ezt a bort aztán visszatérve Lvovba egy francia nagykereskedőn keresztül értékesítette, juttatta el az osztrák császárhoz, a szász fejedelemhez, a lengyel királyhoz, illetve a többi európai uralkodóhoz.
Tulajdonképpen az ezt követő időszak jelölhető meg a zsidók vidékünkre történő bevándorlásának. A tömeges bevándorlásnak nem csak az értékes hegyaljai borokkal való kereskedés volt az oka, hanem az ebben az
időben Lengyelországban és Oroszországban számukra kedvezőtlenül alakuló élethelyzet is. Magyarország túl
volt a török megszálláson, a Rákóczi szabadságharcon, Mária Terézia, de inkább II. József megengedő volt
zsidó néppel szemben, akik elengedhetetlen szerepet játszottak a birodalom kereskedelmi életében. 1770-re,
1783-ra az 50-100 fő körüli létszámával olyan erős izraelita etnovallású csoport alakul ki Tarcal mezőváros
népességén belül, hogy megalakulhatott a tarcali (ortodox) hitközség. Aszút még nem készíthettek, de már az
izraeliták által szüretelt, saját présházban és pincében készített kóser bort, máslást fogyaszthattak, illetve értékesíthettek zsidó honfitársaiknak. 1828-ra már 50 család, 218 fővel gyakorolta a vallását, élte a minden napi
életét. Ekkorra már a templomukat is felépítették, ahol vallásukat gyakorolhatták. A zsinagóga építésének pontos idejére nincs egybehangzó megállapítás. A bejárati ajtó kőkeretének szemöldökébe vésett felirat pontokkal
megjelölt héber betűinek számértékeit összeadva (chonogramma) a zsinagóga építési idejét David Cossutto
jeruzsálemi építész, műemlékes szakember az 1773. évben határozta meg, míg ez az évszám Landeszmann
György főrabbi olvasatában 1795. Bányai Viktória Fedinec Csilla Komoróczy Szonja Ráhel: Zsidók Kárpátalján c. munkájukban 1779. szerepel. Olajos Csaba építész, műemlékvédelmi szakmérnök levéltári kutatásai szerint 1807-ben az 1770-90 között épült kincstári kereskedelmi bolt (Kerekes iskola) a zsidók zsinagógájául és
lakásául szolgált. E szerint 1807-ben még nem volt zsinagóga Tarcalon. Scheiber Sándor: Hegyaljai zsidó sírkövek c. munkájában a zsidótemplom építési ideje 1860-ra van datálva. Ezek után a kedves olvasóra bízom az
évszám kiválasztását.
Ahogy gyarapodik a hitközség létszáma, egyre több intézmény jön létre. A szentegyletet (Chevra Kadisa)
már a hitközség megalakulásakor megalapították, ugyanis vallásukból kifolyólag ennek az intézménynek az
egyik legfontosabb feladata volt és ma is az, hogy a hitközség halottait eltemessék. A hitközség másik fontos
intézménye a mikve (rituális fürdő) kialakítása. A közbeszédben zsidó fürdőként szereplő épület a Vasút utcában a Petőfi utcával szemben lévő üres telken volt. A Héber biblia által előírt, főleg az ortodox zsidóktól megkövetelt rituális fürdő épülete annyira leromlott, hogy életveszélyessé vált mivolta miatt sajnos le kellett bontani. Az 1911-ben megjelent, a Zemplén v. megyei zsidó családfők az 1811-12. években c. tanulmány szerint:
„Megemlítésre méltó, hogy az 1811-iki lajstromban a tarcali „zsidók szegényhá-za" . . . mint külön jogi személy fizet árendát”. Tehát, mint a mezőváros többi felekezetének, a zsidóknak is volt „ispitálya”. A helyét
nem tudtuk beazonosítani, csak feltételezések vannak. Természetesen hitközség, az ortodox hitéleti előírásainak maradéktalan betartása miatt, nem lehetett meg azok nélkül, akik lehetővé tették számukra ezt. A csoport
legfőbb elöljárója vallási vezetője, a Tóra (héber szentírás) magyarázója a rabbi volt. A tarcali zsidók történelme során a legnevezetesebb rabbijuk a lengyelországi Ustrzyki Dolne az egykori Ostrik település rabbija
Paneth Ezékiel (1813-22), volt, aki később Erdély főrabbija lett. Az izraelita közösség bírója a belső ügyekben
szolgáltatott igazságot, de kifelé is eljárt a hitközség dolgaiban. Már 1836-ban is tekintélyes, 234 fős izraelita
közösség élt az oppidumban és szervezettségükkel egy fajta párhuzamos társadalmat alakítottak ki a településen. A rabbi és a zsidó bíró mellett, a sakter is csak vizsgázott és felszentelt személy lehetett. Ő gondoskodott
az élelmiszer, első sorban a hús tisztaságáról. A zsidó lakosság csak kóser élelmet fogyaszthatott. Csak hasadt
körmű, kérődző, ill. szárnyas, sakter által levágott, és teljesen kivéreztetett állat húsát ehették. Más élelmiszer,
bor attól volt kóser, hogy a termelése, feldolgozása, elkészítése során, ahogyan ők nevezték körülmetéletlen
nem érintkezhetett vele.
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1858-ban érkező vasút vonal felgyorsította a közösség párhuzamos társadalomi jellegének kialakulását és a
hitközségnek ugyan úgy volt orvosa, szülésznője, tanítója, mészárosa, pékje, cipésze, főkötővarrója, mint a
város többségi társadalmának. A közösség többi tagja az un. hagyományos zsidó szakmákban tevékenykedtek,
mint kereskedők, korcsmárosok, alkuszok (közvetítő kereskedők), hajhászok (marhakereskedők). Érdekesség
képen említem meg, hogy egy 1869-ben végzet népszámlálás során 186 földműves közül csak három izraelitát
tudtak kimutatni. A vasútnak köszönhetően az ipar is fejlődésnek indult, melyben a zsidó emberek további üzleti sikereket értek el. Az 1900-s évek elejére az ecetfőzdékkel, a pálinkafőzdékkel, olajütőkkel, gőzmalommal, kőbányákkal bővült a zsidó vállalkozások, üzletek tárháza.
Az oktatás kezdetben magánjellegű volt. A gyermekek oktatását már egészen kis korban megkezdték a szülői házban, ahol az apa foglalkozott a fiúgyermekekkel, majd a hitközség által berendezett helyiségben (jevisa)
a szülők anyagi segítségével fogadott tanító folytatta a gyermekek oktatását. A tanítás kifejezetten vallási alapokra épült. Sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a hitéletben való jártasság, mint a hétköznapi dolgok ismerete:
az írás, olvasás és számolás tudása. A hitközség 1901-ben létesítette az egy tanerős zsidó népiskolát. Az iskola
a mai Könyves Kálmán utca 33. és 35. alatt volt. Ebben az iskolában már a vallási ismereteken kívül az állam
által előírt ismeretanyagot is oktatni kellett.
Ebben az időben Spira Jakab a hitközség rabbija. Itt egy helyreigazítást kell tennem, miszerint egy korábbi
írásomban azt írtam, hogy Spira Jakab a csehországi Osztravában volt rabbi. Nos, Osztravában az 1864. július
3-án, Homonnán született dr. Spira Jakab volt a főrabbi 1894-től az 1942. május 2-án bekövetkezett haláláig.
Az a Spira Jakab, aki azonban a településünkön volt rabbi 1906-ban halt meg. Itt temették el, az akkor már
több évtizede működő ortodox izraelita temetőben. A temető a Bodrogkeresztúri úton található, melyben a leglátogatottabb az ő sírhelye.
Az I. világháborút követő „Trianoni katasztrófa” nem csak az országot tette tönkre, de a tarcali emberek,
köztük a zsidók megélhetését is rendkívül megnehezítette. Az összezsugorodott ország gazdaságának stabilizálódása következtében az 1929-ben szerkesztett Magyar Zsidó Lexikon már 280 lélekszámú zsidó közösségről
számol be, melyből hatvanan fizettek adót. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 2 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 orvos,
6 iparos és 30 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 5-en estek el. A hitközség vezetősége ebben az időben: Rosner Hermann rabbi, Weisz Sámuel elnök, Klein Jakab gondnok, Webermann Arthur ellenőr, Weisz Jakab, Windt Jakab, Webermann Emanuel és Safir Ármin elöljárók, Atlasz Mór hitközségi
titkár.
Az 1930-as évekre az antiszemitizmus Tarcalt is elérte és a zsidókat mint történelmük során annyiszor itt is
egyre több atrocitás érte. Voltak itt is zsidó verések üzletek fosztogatása, stb.. Persze voltak sokan akik nem
értettek ezzel egyet, de nem mertek ennek hangot adni csak a szűk családi körben. Az egyik ilyen eset, amikor
a település elitjének egyike (egy földbirtokos) megtudta, hogy a fia csúzlival, melybe sörétet rakott arcon lőtte
az izraelita tanítót, a fiát a derékszíjával kékre-zöldre verte. Aztán eljött 1944. április 15. Az a gyászos sötét
nap, amikor nemtől, kortól függetlenül összegyűjtötték a teljes zsidó lakosságot a zsinagógába, majd a csendőrök kíséretében, a lakosság azon részének sorfala közt, akik együtt éreztek nyomorult sorsukkal, elindultak
arra az útra, aminek a végét még csak nem is sejtették. Az öregek még emlékeznek arra az időre, amikor elhallgatott a templom és attól kezdve sohasem hívtak be egyetlen keresztény fiúgyermeket sem, hogy pár fillérért meggyújtsa a templom gyertyáit. Amikor 1945 egyik kora tavaszi napján a templom újra megtelt emberekkel, hogy mint a másik két felekezet templomában itt is meg ünnepeljék a gonosz visszaszorítását, a háború
végét, nem volt köztük csak pár zsidó ember. A 299 emberből csak harmincan jöttek vissza. Húsz férfi a kényszermunkából és tíz nő svédországi táborból jött vissza. A többi nem tudott visszatérni. Ott maradt a pokolban.
Templom ugyan volt, de se rabbi, se bíró, se sakter, se hitközség. Az újonnan kialakult szocialista berendezkedés sem kedvezett a felekezet újra élesztéséhez. Az elkövetkező 10-15 év alatt az újra éledő létbizonytalanság
és atrocitások miatt lassan elhagyták ők is Tarcalt. Ki a nagy városokba, ki külföldre távozott a boldogulásért.
Tarcal, 2020. január 19.
Guth Ferenc
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Önkormányzati tájékoztatók
LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018.január 1-től kezdődően megváltozott a lomtalanítás rendje. A közszolgáltató évente két alkalommal, külön díj felszámítása nélkül, az ingatlanhasználóval egyeztetetten, házhoz
menő rendszerben gondoskodik a felesleges lomok elszállításáról. A lomtalanítás az ingatlanhasználó - személyesen az ügyfélszolgálaton, telefonon, vagy elektronikus levélben az erre a célra rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján történő - igénybejelentése alapján történik.
A szabályszerű igénylést követően a közszolgáltató 30 napon belül, az általa meghatározott napon gyűjti be
és szállítja el a lomhulladékot, melynek időpontját legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon köteles az
igénybejelentővel – az általa megadott elérhetőségei bármelyikén – közölni.
Az igénybejelentő köteles a megjelölt időpontban, illetve időtartamban a lomhulladék elszállítására készen állni, az átvétel lehetőségét a közszolgáltatónak biztosítani azzal a megkötéssel, hogy a lomhulladék a közterületen nem helyezhető el.
BMH Nonprofit kft. Ügyfélszolgálata
3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
tel: 47/362-852
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 08-15 óráig,
csütörtök 07-19 óráig,
péntek 08-12 óráig.
BMH Nonprofit kft. ügyfélszolgálati telefonszáma: 06/21/3500-111.

TÁJÉKOZTATÓ
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak
üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséhez
A 2018. októberi Tarcali Hírek oldalain megjelent egy tájékoztató az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutakkal kapcsolatos kötelezettségekről.
Az Országgyűlés ismét módosította azt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, mely az említett kutak létesítéséről, illetve fennmaradási – üzemeltetési engedélyezési eljárásáról szól.
A módosítás értelmében jelentősen egyszerűbb lett az eljárás, mivel nem szükséges vízügyi szakemberrel tervdokumentáció készíttetése.
Az ásott, vagy fúrt kút fennmaradási és engedélyezési eljárást a helyi vízgazdálkodási hatóságnál, vagyis a település
jegyzőjénél kell kezdeményezni. A szükséges nyomtatvány beszerezhető a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban. A
kérelemhez mellékelni kell a kútról és környezetéről készült 1-1 db fényképfelvételt, valamint meg kell határozni a kút
koordinátáit. (földrajzi szélesség és hosszúság) Az eljárás 3.000,- Ft illetékköteles.
A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Köszönetnyilvánítás
Tarcal község Önkormányzatának alpolgármestere, valamint alábbi képviselői megválasztásuk után írásban tiszteletdíjukról lemondtak, s az így felszabaduló önkormányzati forrásokat közösségi célra ajánlották fel.
2019-ben fenti támogatásból a következők valósultak meg:

Szabó József és Varga Lajos képviselők tiszteletdíját az óvodai játékok fejlesztésére, karácsonyi ajándékok vásárlására használtuk fel,

Berzi József alpolgármester, valamint Perge Géza és Timár Miklós képviselők tiszteletdíját a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére fordítottuk.
Ezúton szeretném megköszönni a mindannyiuk támogatását!
Butta László polgármester
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Vállalkozói Fórum a
Borfaluban
A tarcali vállalkozóknak szervezett vacsorával egybekötött fórumon, Butta László
polgármester úr beszámolót tartott az elmúlt év történéseiről, pályázatokról és azok
megvalósulásáról. Koncz Ferenc országgyűlési képviselővel a 2020-as év pályázati
lehetőségeit tekintették át. Közös cél, hogy minél több olyan fejlesztés valósulhasson
meg a régióban, amely az itt élők mindennapjait teszi jobbá, komfortosabbá. A programon lehetőségük nyílt a vállalkozóknak, hogy a megjelent pályázatírókkal egyeztessenek, érdeklődjenek. Remények szerint egy sikeres 2020-as évnek állnak elébe.

Kultúra Napja
A magyar kultúra sokszínűségére volt példa
a kultúra napi rendezvény, amelyet 2020 01. 17
-én tartottunk a 6 Puttonyos Borfaluban. Kiállítással és ünnepi műsorral készültek a tarcaliak.
A borfalu galériájában vendégművészként Szegedi Miklósné a Magyar Kultúra Lovagja, festő
és textilszobrász kiállítása nyílt meg, amelyen
Megyaszó polgármestere, Hajdú Istvánné
mondta el a köszöntőt, aki örömét fejezte ki,
hogy ilyen tehetséges emberek öregbítik Megyaszó hírnevét. A kiállítás megtekintése után a
Klapka György Általános Iskola diákjai és a
Tarcali Hagyományőrző Népdalkör közreműködtek az ünnepi műsorban, amely zárásaként
miskolci vendégművészek adtak elő gyönyörű
verseket.

J

anuár 10-én dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos tartott előadást a Mindennapi Függőségeink címmel a 6 Puttonyos Borfaluban. A főorvos úr személyében rendkívül közvetlen, megnyerő személyiségű előadót ismerhettünk
meg. A toxikológus beszédében kiemelte, hogy a boldogság pozitív érzelmekkel jellemző mentális állapot. Széles körű
információkat kaptunk a függőségek fajtáiról, kialakulásukról és legyőzésüknek módjairól, személyes történetekkel, prezentációval gazdagítva. A vidám hangulatú előadásra közel 150 fő volt kíváncsi.
Szabó Adrienn
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Házasság Hete 2020-ban
Közel két évtizede indult el Angliából ez a
kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság és a család
fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét
mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos rendezvénysorozatot 2008 óta tartják meg a keresztyén egyházak és civil szervezetek összefogásával, számos nagyváros,
település, közösség részvételével. A tarcali Református Gyülekezet is csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez, 2012 évben
az első, az idén már a 9. alkalommal köszönthetjük a házaspárokat. A 2020-a év jelmondata „Csapatjáték szerelemmel ”, az év
arcai Semsei Rudolf üzletember és felesége Dobay Eszter.
Tervezzük a 2020-as évi ünnepségünket is, ezúttal igazodva
az országos időponthoz. 2020. február 15-én szombat délután
találkozhatunk gyülekezetünk házaspárjaival, idősekkel és fiatalokkal. Meghívott vendégeink a Debrecen- Nagyerdei Gyülekezetből érkeznek, Kovács Károly és felesége. Február 16-án pedig
ünnepi Istentiszteleten köszöntjük a jubiláló házaspárokat.
A szombati rendezvényünk helyszíne a tarcali Napközi Konyha étterme /Tarcal, Fő út 97./, időpontja 15 óra. Meghívott vendégházaspárunk előadással és interaktív játékkal készül velünk
ünnepelni.
A nap ünnepélyesebbé tételéhez a tarcali Hagyományőrző
Népdalkör rövid műsorral készül.
Február 16-án vasárnap pedig a tarcali Református Templomban
délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő ünnepi Istentiszteleten köszöntjük a jelenlévő és meghívott jubiláló házaspárokat.
Mindét alkalmunkra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
A Bibliai Házaskör nevében:
Petromán István

A tarcali Római Katolikus templomban január
26-án (vasárnap) a de. fél 12-kor kezdődő
szentmisét a 75 évvel ezelőtt kényszermunkára elhurcoltakért, valamint Szerednyei János
vértanú tarcali káplán boldoggá
avatásáért mutatják be.

Retro Véradás
2020. február 3-án (hétfő)
Időpont: 13:00– 16:30
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
(Rákóczi út 4)

Teát, virslit, sört biztosítunk a
Tarcali Alapszervezet támogatásában
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Anyakönyvi Hírek
Házasságkötés
Litvai Adrienn és Takács Balázs 2019. december 13-án

Tapodi Katalin és Stumpf Gergely Viktor 2019. december 14-én

Tóth Tímea és Illés Gergely 2019. december 28-án
Kötöttek házasságot településünkön, Gratulálunk!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

Születések
November, December
Budai Adrián 2019. 11. 28
Szülei: Hanti Dalma, Budai László
Kobák József Attila 2019. 12. 13
Szülei: Kulcsár Noémi, Kobák József
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Halálozás
Gaál József (sz.:1934.) volt Tarcal Zrínyi u. 31. sz. alatti lakos,
elhunyt 2019. december 18-án
Kubus Józsefné (sz.: Berecz Piroska 1935.) volt Tarcal
Széchenyi u. 13. sz. alatti lakos,
elhunyt 2019. december 27-én
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

A Szent Erzsébet
Karitász Csoport Felhívása

Tisztelt tarcali adományozók!
Az adománygyűjtő helyünk megtelt. Sok olyan ruhaneműnk, cipőnk van, amelyeket nem tudunk továbbadni, mert idejét múlt anyagában, fazonjában.
Így nincs értelme a tárolásnak sem.
Próbáltuk továbbadni más szervezeteknek,
de ők is ezzel a problémával küzdenek.
A hagyatékból származó ruhaneműket sajnos
nem tudjuk átvenni!
Igazából a gyerekruházat a keresett.
Az ilyen adományt tudjuk szívesen fogadni,
mert ezekre van igény.
Megértésüket köszönjük.
Baracskainé Sveda Erzsébet Csop. vezető.
Szent Erzsébet Karitász Csoport
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Karácsonyi Manók

Jókedv és kacagás közepette készültek ügyes kezek által a karácsonyi manók december 17-én délután. A település könyvtárában az alsó tagozatos
gyermekekkel együtt készültek a színes, változatok
manók melyek mindegyike egyedi, szépséges. Jó
volt hallani, hogy a gyermekek ajándékba készítették a kis manókat és ezért szívvel-lélekkel dolgoztak rajta. Kiderült, hogy nem is olyan nehéz szép
dolgokat alkotni és mennyi örömet az azoknak az
elkészítése. Köszönjük mindenkinek a segítségét,
hogy együtt lehettünk a könyvtárban. A pedagógusoknak is köszönjük, hogy nagy örömmel segítették
a játszóház vezetők munkáját. Reméljük minden
manó célba ért és örömet okozott. 2020-ban is várunk mindenkit a Könyvtárban rendezett programokon!

A hónap verse:

Februári programajánló:

TÓTH ÁRPÁD: JANUÁR

02.12 V. Tarcali vetőmag csere-bere

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?

02.11 Pál Feri atya előadása
02. 15-16 Házasság hete

Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?

Ez az Ön cikkének helye!

Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,

Csatlakozzon a Tarcali hírek cikkíróihoz!

Varázsló-süvegét most is félrecsapva,

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:

Üti a jövendő kongó űrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,

06 20 610 5101

Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:

Lovász László
06 70 457 9581

A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008
Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Szabó Adrienn
Nyomdai munkák: Kreatív Web Ötletek Bt. 3910 Tokaj, Ladányi út 15.
Következő lapzárta: 2020. február 20. (csütörtök)

