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Csak egy szót szólj...

Anyakönyvi Hírek

„Csak szólj, és szolgám meggyógyul…
A századoshoz pedig így szólt Jézus:
Menj, legyen úgy, amint hitted.
A szolga még abban az órában meggyógyult.„
Csak egy szót szólj!
A napok rohannak, az éjszakát a kínok
elviselhetetlenné hosszabbítják,
s mintha az imához szükséges erő is eltűnne.
Nagyon egyedül érzem magam.
Hűségesen ápolnak.
és mégis úgy tűnik, mintha hitem elapadt volna.
Ide kell tenned a kezedet a szívemre, Uram,
csak egy szót szólj!
Egy szót, amibe belerejtetted
a kegyelem és könyörület teljességét:
egy szót, ami szent nyugalmat ad sebesült szívemnek.
Egy szót, ami lecsendesíti a viharokat…
Hiszen messziről integet már felém a békés otthon földje,
ahol partra szállhatok.
Kedves Uram, csak egy szót szólj… Ámen.

Születések
Vámosi Franciska 2020. 10. 17
Szülei: Mata Nikoletta, Vámosi István
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Lázár Nóra 2020. 10. 19
Szülei: Lázár-Tóth Enikő, Lázár Tamás
Nádasdi Judit
védőnő

Halálozás
Mihalik Barnabásné (sz.: Czirba Vilma, 1927)
Mérai János (sz.: 1973)
Részvétünk a családnak!

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
TARCALI ADVENT - KARÁCSONY
anyakönyvvezetők
Kedves tarcaliak, a mostani vészterhes időkben is szeretnénk
megtartani az adventi gyertyagyújtásokat és hozzájárulni mindenkinek a karácsonyra való felkészüléséhez. Ezért az Adventi
Gyertyagyújtásokat Online közvetítéssel megtartjuk. Jelen
kizárólag a szervezők és az előadók lehetnek.
November 28. Advent I. vasárnapján 16:30-kor a 6 Puttonyos Borfalu facebook oldalán
Köszöntőt mond: Butta László polgármester
Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak,
Igét hirdet: Polyák Péter parókus
akik Mérai János temetésén megjelentek, sírjára virágot
Műsor a korábbi gyertyagyújtások alkalmával felvett előadáhelyeztek, gyászunkban osztoztak .
sok egyike ami az élő közvetítés után a megosztott linken megnézhető.
-A gyászoló családDecember 6. Advent II. vasárnapján 16:30-kor a 6 Puttonyos Borfalu facebook oldalán
Köszöntőt mond: Butta László polgármester
Igét hirdet: Kovács Attila lelkész
Műsor a korábbi gyertyagyújtások alkalmával felvett előadások egyike ami az élő közvetítés után a megosztott linken megnézhető.
December 13. Advent III. vasárnapján 16:30-kor a 6 PuttoFő út 79. szám alatti üzlet
nyos Borfalu facebook oldalán
Köszöntőt mond: Butta László polgármester
(volt fodrászüzlet)
Igét hirdet: Szűcs Zoltán plébános
Érdeklődni: 0620/2554227
Műsor a korábbi gyertyagyújtások alkalmával felvett előadások egyike ami az élő közvetítés után a megosztott linken megnézhető.
December 20. Advent IV. vasárnapján 16:30-kor a 6 PuttoTarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:
nyos Borfalu facebook oldalán
Köszöntőt mond: Butta László polgármester
06 20 610 5101
Igét hirdetnek: Szűcs Zoltán plébános, Polyák Péter parókus,
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:
Kovács Attila lelkész
Műsor élő közvetítésben: Újvári Marika, Jenei Gábor előadóLovász László
művészek és a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör közös elő06 70 457 9581
adása.

Köszönetnyilvánítás
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TÁJÉKOZTATÓ
Tarcal község Önkormányzata képviselő - testületének
2020. október 27-én tartott üléséről
A képviselő - testület októberben a munkaterv szerint ülésezett.
Az első napirendi pontban a képviselők megtár gyalták az önkor mányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását. Sajnálattal állapították meg, hogy az adóbevételek részbeni elvonása, illetve a nem tervezett védekezési költségek miatt, az eredeti előirányzathoz képest 24 millió forinttal nehezebb helyzetbe került
az önkormányzat. A képviselők a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe véve a
rendelettervezetet elfogadták.
A második napirend keretében a képviselők az adózás helyzetéről szóló beszámolót tárgyalták.
Megelégedéssel állapították meg, hogy az adóigazgatási feladatok ellátása jó színvonalon történik, az adóigazgatásban dolgozók az adóbevételek minél teljesebb beszedése érdekében élnek a jogszabályokban biztosított
lehetőségekkel. A képviselő - testület a beszámolót elfogadta.
A harmadik napirend ker etén belül a képviselők módosították a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programját, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata történt meg. A Szakmai
Program módosítására azért volt szükség, mert a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a felügyeleti szervek ellenőrizték, kisebb hiányosságokat állapítottak meg; a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálata pedig jogszabályi előírás alapján történt.
A negyedik napirendi pontban Butta László polgár mester úr tájékoztatta a képviselő - testület tagjait
arról, hogy megjelentek a legújabb vidékfejlesztési pályázatok, s ezek közül az egyik pályázat termelői piacok
építésének, felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szól.
Figyelemmel arra, hogy a tarcali piac 2010-ben létesült, s a piac épületegyüttesének központi épületrésze, amely korábban TSZ műhely volt – a 2010-es építés során gyakorlatilag érintetlen maradt, s mind tetőszerkezetében, mind belső kialakításában felújításra szorul, ezen pályázat sikere esetén lehetőség lenne ezen épületrész felújítására, illetve a meglévő piac korszerűsítésére. A polgármester elmondta, hogy az elnyerhető támogatás maximuma 100 millió forint, melyhez 10% önerőt kell biztosítani. Az önerőt 2021-ben, illetve azt követően kellene rendelkezésre bocsátani, melynek forrása részben a tárgyévi költségvetés, részben pedig az
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből rendelkezésre álló tartalék lehetne.
A képviselők megbízták a polgármestert a pályázat benyújtásával, azzal a feltétellel, hogy a felújított épületrészekben olyan üzlethelyiségek kerüljenek kialakításra, melyeket majd bérbe lehet adni, ami a költséghatékony
üzemeltetést segítik elő.
Az ötödik napirendi pontban a képviselők a Ker esztúri úti köztemetőben lévő támfal vis-maior káresemény helyreállítási munkálatainak elvégzésére választották ki a kivitelezőt. A legjobb ajánlatot a Geoszolg
Kft. adta, aki már sok éve végez településünkön ilyen jellegű munkálatokat.
A hatodik napirendben is vis-maior káresemények kivitelezőjének kiválasztására került sor, ahol ugyancsak
a Geoszolg Kft-t bízták meg a munkálatokkal. A kivitelezőnek a Könyves Kálmán utcán útburkolat javítást (a
Szusszanó büfé előtt), az Ifjúsági lakótelepen árokmeder helyreállítást kell elvégeznie, valamint a Prügyi utcán
az évek alatt felgyülemlett üledéket kell eltávolítania.
Ezt követően polgármester úr az elmúlt ülés óta elvégzett feladatairól, intézkedésekről tájékoztatta a képviselő
-testület tagjait.
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Az indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi ügyekben hozott döntést a testület:
Butta László polgármester úr tájékoztatta a képviselő - testületet arról, hogy az önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai fejlesztésére vonatkozó pályázat kivitelezője jelezte, hogy a megkötendő szerződés olyan
kedvezőtlen feltételeket határoz meg részükre, hogy így a kivitelezési munkálatokat nem tudják elkezdeni. A
testület ezért úgy döntött, hogy a korábbi egy rész-számlával és egy végszámlával szemben, 3 rész-számla és
egy végszámla benyújtására lesz lehetősége a kivitelezőnek, illetve a jóteljesítési biztosíték mértékét 5 %-ról a
nettó vállalási ár 2%-ára mérsékelte.
A Tarcali Diáksport Egyesület kérelme alapján működésüket 200.000,- Ft-tal támogatta a képviselő-testület.
A képviselő-testület a Tarcal TV működtetésének 2020. december 31-el történő megszüntetéséről hozott határozatot, figyelemmel arra, hogy a lakosság és az önkormányzatok közötti kommunikáció eszközrendszere az
elmúlt évtized technikai, technológiai fejlődésének eredményeként jelentősen átalakult, illetve a PR TELECOM kábelhálózatát igénybe vevők száma a településen - az egyéb szolgáltatók megjelenésével - számottevően visszaesett, valamint a TARCAL TV analóg elérhetősége mellett, a digitális elérhetőségre történő átállás
vállalhatatlan többletkiadásokkal járt volna. A képviselő-testület a megszüntetésről hozott döntéssel egyidejűleg felkérte tisztségviselőit, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lakosság tájékoztatása – honlap, facebook, youtube útján – mind az önkormányzati ügyekről, mind az egyéb közérdekű kérdésekről naprakész és folyamatos legyen.
A képviselők megbízták polgármester urat a 2021. évi települési falinaptár elkészítésének megszervezésével.
Az ülés legvégén képviselői közérdekű kérdések, indítványok hangoztak el, melyben a képviselők a Keresztúri utcai ingatlanok előtti balesetveszélyes parkolásra, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hiányára, az óvoda
előtti megállási, parkolási nehézségekre, a zarándok és panoráma sétány meghibásodott világítására hívták fel
a figyelmet.
A tisztségviselők válaszukban elmondták, hogy a Keresztúri utcai parkolás megoldása olyan nagyságrendű
beruházást igényelne, amelyre nagy valószínűséggel a közeljövőben nem lesz forrás. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek hiánya pedig nem jelenthet gondot, mert a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és szállítás
megoldott, illetve mindenkinek lehetősége van a hulladékgyűjtő udvarok szolgáltatását igénybe venni, ahol a
háztartásoktól negyedévente 250 kg hulladékot térítés nélkül átvesznek. Az óvoda előtt a közelmúltban megvalósult csapadékvíz elvezető árok felújítása alkalmával – a kapubejárók kivételével – olyan árokelemek kerültek elhelyezésre, amelyek letakarással, majd azokon parkolással nem terhelhetők. A parkolási gondok enyhítésére született az a döntés, hogy az óvodai udvari parkolók megnyitásra kerültek, s azok mindenki részére
rendelkezésre állnak. A zarándok- és panorámasétány világításának meghibásodása ismert, a javításra ajánlatot kért az önkormányzat. Ez meg is érkezett, azonban az ajánlatot adott vállalkozás legkorábban tavasszal
vállalta a munka elvégzését. A tisztségviselők elmondták, hogy amennyiben esetleg lenne más megbízható
vállalkozás, aki előbb elvégezné a javítási munkálatokat úgy természetesen egy ilyen szerződés megkötésére
nyitott az önkormányzat.
A képviselő-testület ülésén készült jegyzőkönyv teljes tartalma a www.tarcal.hu honlapon megtekinthető.

Tisztelt tarcali lakosok!
Sajnos a Covid vírussal fertőzöttek száma országosan
és településünkön is folyamatosan emelkedik.
Kérünk mindenkit az előírások betartására, a fertőtlenítő és a maszk
használatára. Lehetőség szerint a közterületeken is.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Butta László
Tarcal község polgármestere
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A hulladékudvar belső szabályzatát is figyelembe véve az alábbi hulladékok helyezhetők el:
Nem veszélyes hulladékok:
• építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);
• termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
• papír és karton, üveg, műanyag flakon, fólia;
• zöldhulladék (nyesedék, gallyak, fű, lehullott lomb, egyéb fahulladék);
• nagydarabos hulladékok (bútorok, felújítás után megmaradó nagyméretű lomok, háztartási tárgyak és berendezések
pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök); elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió,
kis méretű háztartási készülékek);
• fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél);
• sütőolaj.
Veszélyes hulladékok:
• szárazelem, akkumulátor- és lakkmaradékok (csomagolóeszközeikkel együtt), használt motorolajok és csomagolásaik, növényvédőszer maradékok, fénycső és izzó.
A szolgáltatási területen lévő hulladékudvarok:
SÁTORALJAÚJHELY 3980 Sátoraljaújhely, 11021/8 hrsz.
GPS koordináta: 48.3717, 21.62807
SZERENCS 3900 Szerencs, Eperjes utca 7.2150/11 hrsz.
GPS koordináta: 48.15058, 21.20425
ENCS 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz.
GPS koordináta: 48.31934, 21.10689

Órát kapott a templomtorony
Örömmel értesítek minden jó szándékú tarcali lakost, hogy a Római Katolikus templom új toronyórával gazdagodott. A beruházás a nagylelkű hívek adományából került kialakításra. A kivitelező a füzesabonyi székhelyű Toronymester KFT. volt. A toronyóra kiegészítéseként ütőmű is kialakításra került, mely negyedóránként,
harangütéssel jelzi az idő múlását, emlékeztetve arra, hogy minden perc elteltével közelebb kerülünk a
mindannyiunkat irgalmas számadásra hívó Istennel való örömteli találkozásra.

