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„Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong a hálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába
száll minden lélek.” (Ady Endre)
A Megváltó születésének ünnepe mindenkié. A kicsiké és nagyoké éppúgy, mint a fiataloké és az idősebbeké,
a gyermekeké és a szülőké, az édesapáké, az édesanyáké, családosoké vagy éppen egyedül élőké.
Hiszen – akármit is gondolunk az életről, a hitről, akár járunk templomba, akár nem – azt mindannyian tudjuk,
hogy a karácsony emberi történetének és hitbéli misztériumának a főszereplője ugyanaz, aki pólyába csavarva
feküdt a jászolban: az újszülött Megváltó Jézus Krisztus. Egy csecsemő.
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy milyen különleges is a mi világunk, a keresztény gyökerű kultúránk! Hiszen az emberi emlékezet és hagyomány leginkább tetterős felnőtteket tart számon, sőt, olykor kifejezetten rettenetes hősöket, önfeledten gőgicsélő, anyai szeretetre szoruló kisdedeket a legkevésbé sem. Márpedig karácsony ünnepének mégiscsak ez a lényege. Mert ki mellett, ki közelségében is bontakozhatna ki legtisztább formájában a szeretet, ha nem egy kiszolgáltatott, ám elbűvölő újszülött társaságában! Hogyan is élhető át az önzetlenség és az emberbe vetett bizalom mélyebben annál, ahogy egy csecsemő teszi: teljes ráhagyatkozással.
Valóban. Meggyőződésem, hogy karácsony ünnepe ezért áll annyira mindannyiunk szívéhez közel, mert erre
az erőtlen szeretetre vágyunk. Nem véletlenül, hiszen mindannyiunkban ott lakik egy csecsemő.
A nagy mesélő, Krúdy Gyula írja az ünnepre való készülődésről: „A máktörő koloncnak vendéghívogató
hangja volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan jóízűen roppant, mintha a bánatot törtük volna össze darabidőre. Az asszonyhang, amely a zúzmarás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb
férfit is meglágyította. (…) a komondor alázatosan ólálkodott az ünnepi illatokra (…) a gyalogösvényen a
postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához.”
De miért is idéztem ilyen hosszan Krúdy írását? Mit üzen, üzen-e egyáltalán nekünk valamit ennyi esztendő,
egy évszázad távlatából?
Nos, lehet, hogy a dió – termés híján – idén nem roppan olyan jóízűen, és a postás sem érkezik csodálatos levelekkel – hiszen ma már a kapcsolatainkat az internet segítségével tartjuk –, mégis ráismerünk benne a mindenkori karácsony hangulatára.
Hiszen az eszmei, a vágyott ünnep – amire törekszünk – éppen olyan, mint száz esztendővel ezelőtt: meghitt,
jó illatú, és a békességről szól. És ne gondoljuk, hogy akkor – régen – mindig fehér volt a karácsony, mint a
karácsonyi dalokban! Lám, Krúdy is erről panaszkodik:
„Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben? Régente ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos
ablakai felé (…) Ez évben azonban hiába jósol a százeszendős jövendőmondó, sőt Herschel is nagy havazást a
hónap végére, mindnyájuknak fekete karácsonya van már esztendők óta.”
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Miközben ezt a köszöntőt írtam, arra gondoltam, hogy a Covid-járvány okozta bezártságunk, a vírustól való
félelmünk miként árnyékolta be az életünket, és tette kiszámíthatatlanná a jövőt, a mindennapjainkat, nos, miközben ezen gondolkodtam, különösen hálásnak éreztem magamat azért, hogy én leírhattam, Önök pedig olvashatják ezt a Karácsonyi köszöntőt.
Valóban. A bizonytalanságban felértékelődik a bizonyosság, az állandó változásban a változatlanság, a rendetlenségben a rend utáni vágy. Mert ezekből fakad a remény akkor, amikor úgy érezzük, elveszítettük a régi,
megszokott életünket, és vissza szeretnénk kapni.
Ebben rejlik az ünnepeink ereje és – a hit bizonyosságán túl – a karácsony megkérdőjelezhetetlensége is. Most értjük meg igazán azt, hogy miért is ragaszkodtak a
nagyszüleink és dédszüleink ahhoz, hogy a legreménytelenebb helyzetben is világítson a karácsonyfa fénye. Erről olvashatunk a visszaemlékezésekben is – csak a legközelebbi múltra gondolva – akár a világháborús karácsonyokon, akár 1956 karácsonyán, amikor – gondolhatnánk – az ünnepet háttérbe szorította a történelem.
Az idei ünnep mindannyiunk számára jelentsen valódi visszatérést az elveszettnek
hitt, családi körben eltöltött ünnephez! Jelentse azt, hogy az élet ilyenkor – és a
szentestéhez közeledve egyre inkább – leegyszerűsödik. Gondolataink lecsendesülnek, mozdulataink megszelídülnek.
Kívánom, hogy tennivalóink se különbözzenek attól, amit száz évvel ezelőtt Krúdy
Gyula szedett lajstromba:
„Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással fizetni az álnokságért,
szegénységet enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, szilaj szemét
a gyűlöletnek enyhíteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a magányosan sírdogálókat gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött merengő asszonyféléhez szívesen
szólani, megfogni az elkeseredett kezet…”
Mindannyiuknak áldott Karácsonyi Ünnepet, jó egészséget és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Butta László polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Képviselő - testületi ülésekről
Önkormányzatunk képviselő - testülete 2021. november 11-én rendkívüli ülést, majd 2021. november 30-án soron következő ülését tartotta meg, melyen az alábbi témákat tárgyalták.
Rendkívüli ülés, november 11.
Az 1. napirendi pont keretében a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet
módosítását tárgyalta a képviselő - testület, mivel az Idősek Klubjában az elmúlt időszakban ténylegesen is beindult a
demens személyek nappali ellátása. Egyértelművé kell tenni, hogy kik azok akik, a szociális étkeztetésre jogosultak, a
demens személyek étkeztetését pedig új ellátási formaként kell szerepeltetni a rendeletben. A szociális étkeztetés és a
demens személyek étkeztetése két külön ellátási forma, melyre külön-külön térítési díjat állapított meg a képviselőtestület.
A 2. napirendi pontban a képviselők a Bor utca kialakítására vonatkozó projekt végrehajtása első lépéseként kiválasztották azokat a vállalkozásokat, akik a megvalósítás során különféle részfeladatokat fognak ellátni.
Ezek a következők:

közbeszerzési szakértői feladatok,

tervezői feladatok,

projektmenedzsmenti feladatok,

tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok.
A felsoroltak tekintetében minden egyes feladatra külön-külön ajánlattételi felhívás került kiküldésre. A felkért vállalkozások közül azok kerültek ki győztesen, akik a legkedvezőbb árajánlatot adták a feladatok elvégzésére.
A képviselő-testület döntése alapján a Bor utca projekt:
közbeszerzési szakértői feladatait a miskolci székhelyű Elysium Consulting Kft. végzi,
a tervezési feladatokkal a miskolci székhelyű CSG Ride-Plan Kft-t bízták meg,
a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a mályi székhelyű Mályi Invest Nonprofit Kft-t bízták meg,
a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó feladatokat pedig a tiszaújvárosi székhelyű
Prestige Control Kft. fogja végezni.
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folytatás a 2. oldalról...
A 3. napirendi pont tárgyalása során a képviselő-testület a Magyar Falu Programban megvalósuló fogorvosi eszközbeszerzés projekt keretében az eszközök szállítójának kiválasztásáról döntött. Ajánlattételre 3 vállalkozást kért fel az önkormányzat, melyek közül a miskolci székhelyű denta.net Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, mely bruttó 1.989.997.-Ft,volt, ezért a képviselő-testület az említett céget bízta meg az eszközök leszállításával.
A 4. napirend keretén belül a képviselők tárgyalták a Vidékfejlesztési Program keretén belül kialakításra kerülő Tarcal, Fő u. 67. szám alatti „Civil Ház” bútorzata szállítójának kiválasztását. Itt is több vállalkozást kértek fel ajánlattételre. Az eljárás nyertese a szerencsi székhelyű Tamagreen Solar Kft, a szerződéses díjat bruttó 1.668.399.-Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.
Az indítványok, javaslatok napirend keretében a következő témák tárgyalására került sor:
a./ Tokaj Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeletének megalkotásához kért hozzájárulást önkormányzatunktól. Erre azért van szükség, mert a rendelettervezet többek között a központi
házi- és gyermekorvosi ügyelet biztosításának módjáról is szól, ez az ellátás a járás valamennyi településére kiterjed, a
hatályos szabályozás szerint ilyenkor az érintett települések önkormányzatainak hozzájárulása is szükséges az ügyeleti
központnak helyet adó település rendeletének elfogadásához. A képviselő-testület döntött a hozzájárulás megadásáról.
b./ Butta László polgármester arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Apartmanház kialakítása projekt építési
költségeihez – figyelemmel arra, hogy a pályázat benyújtása óta mind az építőanyag árak, mind a munkadíjak jelentősen
megemelkedtek – a Belügyminisztériumtól érkezett információ szerint lehetőség van többlettámogatást igényelni. Az
igénylés alapja az a felülvizsgált tervezői költségbecslés, amelyet a tervező elvégzett, s nyilatkozata szerint 14%-os építési költség emelkedéssel lehet számolni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a támogatói okirat szerinti 199.999.999.-Ft
vissza nem térítendő támogatáshoz további 25.200.001.-Ft többlettámogatás igénylésére lenne szükség. A polgármester
javasolta a képviselő-testületnek, hogy a többlettámogatás iránti igényt terjesszék elő a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi helyettes államtitkárához. A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve a többlettámogatási igény előterjesztését támogatta.
c./ Butta László polgármester emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Bor utca alapkő letételkor utalt a művelődési ház felújításának lehetséges kormányzati támogatására.
A polgármester elmondta a testületnek, hogy 2017-ben elkészítették a művelődési ház felújításának engedélyezési terveit, mely engedély hatálya időközben lejárt. Az elmúlt hetekben – a miniszteri bíztatásra alapozva - átdolgoztatták, illetve
a megváltozott igényeknek megfelelően a tervezett épület alapterületét csökkentve felülvizsgáltatták a terveket, s elvégeztették a kivitelezés költségbecslését.
A polgármester azt javasolta a képviselő-testületnek forduljanak egyedi kérelemmel a Kormányzat illetékeseihez, a művelődési ház felújításának támogatására. A képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról döntött.
November 30-i ülés:
1./ napirendi pont: A képviselő-testületnek minden évben el kell fogadnia belső ellenőrzési tervét, melyben meghatározzák, hogy a következő évben melyik önkormányzati intézménynél milyen pénzügyi folyamatokat szükséges ellenőrizni. Ilyenek például a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolások, különböző nyilvántartások vezetése, étkezési térítési díjak beszedése, házipénztár működtetése.
A 2022. évi belső ellenőrzési tervet a képviselők ellenszavazat nélkül elfogadták.
A 2. és 3. napirendi pontokban a következő évi helyi közfoglalkoztatási programok tervezetét tárgyalták a képviselők.
A tervek között szerepel az önkormányzati konyha külső homlokzatának felújítása és átfestése, a játszóteret, valamint
kondiparkot kiszolgáló faház mosdójának szigetelése, színezése, továbbá az Idősek Klubjában raktári polcok kialakítása,
az önkormányzati szőlőterületek művelése, burgonyatermesztés, hagymatermesztés, mely alapanyagok a gyermekétkeztetésben, illetve a szociális étkeztetésben kerülnének felhasználásra.
A képviselő-testület a programokkal egyetértett, azt elfogadta.
Ezek után a testületi ülés a 6 Puttonyos Borfaluban folytatódott közmeghallgatás keretén belül.
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.
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Kedves Tarcali Polgárok!
Mint Önök előtt is ismert, a Bor utca alapkövét dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úrral
és dr. Koncz Zsófiával választókörzetünk országgyűlési képviselőjével október másodikán tettük le. Ezáltal a
településközpontunk infrastrukturális fejlesztését indítottuk el, a Pénzügyminisztérium Tokaj-Zemplén fejlesztési program, bruttó egymilliárd Ft vissza nem térítendő pályázati támogatásával.
A fejlesztés a település Fő utcájának központi részét érinti, továbbá „Bor utca” kialakítását célozza meg a
Könyves Kálmán utcán.
A Fő utcai rehabilitáció első lépéseként a Polgármesteri Hivatal előtti járdaszakasz a 38 sz. TarcalNyíregyháza másodrendű főút jobb oldalán újul meg. A felújítandó járda hossza mintegy 141fm. A meglévő
járda elbontását követően új, 2,00 m széles aszfalt burkolatú járda épül. A járda mellett a kapubejárók felújítása is megtörténik. A járda és az ugyancsak a jövő évben megépülő kerékpárút közötti zöld terület rendezve
lesz, szemetesek és kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre. a járda mellett 140fm zárt csatorna épül.
A Keresztúri út és Széchenyi István utca között szintén a főút jobb oldalán, /a Görög Katolikus Kápolna oldalon/ a meglévő járda elbontásra kerül, ami helyett 2,00m széles új járda épül. Az építendő járda hossza mintegy 102fm. A járda mellett a kapubejárók szintén felújításra kerülnek.
A Fő utcán, az Andrássy Rezidencia és Keresztúri út közötti járda rekonstrukciója is megtörténik. A Királyudvar épülete melletti aszfalt járda elbontását követően új, 2,00m széles járda épül térkő burkolattal, ami csatlakozik az emlékmű előtt már kiépített térkő burkolatú járdához. A Gazdasszonyok boltjától a Coop áruház bejárójáig 2,00m szélességben épül újjá a járda. Ezt követően a park előtti szakaszon 1,50m széles járda létesül.
A 72. számtól a járda ismét 2,00m szélességben épül újjá a Rákóczi Ferenc utcáig. A Gazdasszonyok boltja és
a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon a főút mellett új párhuzamos felállású parkolósáv is épül 120fm
hosszban, a meglévő burkolt árok elbontásával és 157fm zárt csapadékcsatorna kiépítésével. A parkolósáv
szélessége 2,50m lesz. Az épülő járda és parkolósáv közötti zöld területet rendezni kell, ahol pihenő padok és
szemetesek kerülnek kihelyezésre.
Az Orvosi rendelő előtt 1,50m széles térkő burkolatú járda épül a meglévő aszfalt burkolatú parkoló és az
Orvosi rendelő beton térkő burkolata között.
A Fő utca 56. számtól a Klapka utcáig a járda aszfalt burkolattal épül újjá. A járda szélessége ezen a szakaszon 2,00 m, kerti szegéllyel határolva. A járda mellett a kapubejárók itt is felújításra kerülnek.
A Klapka utcától a Keresztúri útig átépülő szakaszon a járda szélessége 1,50 m, kerti szegéllyel határolva.
A járda mellett a kapubejárók felújítása is megtörténik.
A Fő utca Andrássy Rezidencia és Keresztúri út közötti járda rekonstrukciójának hossza mintegy 639fm.
Az Orvosi rendelő parkolóútjától a Keresztúri útig a meglévő árok elbontásra kerül, helyette előregyártott beton mederelemekkel épül újjá 411fm hosszban.
Az Orvosi rendelő mögött új parkoló épül ahol 17 parkolóhely lesz kialakítva. A meglévő út elbontását követően a parkolóút 6,00m szélességben épül újjá. A parkolóút hossza mintegy 87fm. A Hegyközségi Iroda melletti zsákutca is aszfaltburkolatot kap, burkolatszélessége 3,00 m, egyik oldalon beton folyókával. A zsákutca
hossza mintegy 69fm.
Az Árpád utca bal oldalán a csapadék-vízelvezető árok mellett teljes hosszban új aszfalt burkolatú járda épül
1,75-2,00m szélességben. Az átépítéssel, felújítással érintett járdaszakasz mintegy 541 fm.
A Klapka tér átépítése a Keresztúri úttól indul. Az útburkolat szélessége a Klapka utcáig 3,00m, hossza
183fm. Az út jobb oldalán 170m előre gyártott beton folyókaelem lesz. A Klapka és Kossuth Lajos utcák csatlakozásainak felújítása szintén megtörténik.
A Klapka tér-Klapka utca közötti aszfalt burkolatú út felújítási szélessége 3,00m, két oldalon 1,00-1,00m széles zúzottkő padkával. A felújítandó szakasz hossza mintegy 74m. Az útburkolat mellett a kapubejárók felújítását is el kell végezni.
A Klapka utca aszfalt burkolatú út felújítási szélessége 3,00m, két oldalon 1,00-1,00m széles zúzottkő padkával. A felújítandó szakasz hossza mintegy 150fm. Az útburkolat mellett a kapubejárók felújítását is el kell végezni.
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Az útburkolat felújítása mellett új parkolók kiépítésére is sor kerül. A 291 helyrajzi számú ingatlanon, /a Kereszthegy Borászat mögött/ merőleges felállású parkolósáv épül. A Klapka tér két oldalán is párhuzamos felállású parkolósáv létesül. A Klapka és Kossuth utcák csatlakozása előtt szintén merőleges felállású parkolósáv
épül. Összesen 28 db parkolóhely létesül ezen a szakaszon. Az útburkolat mellett a kapubejárók is felújításra
kerülnek.
A Könyves Kálmán utca Klapka utca - Középhegy utca közötti szakaszának teljes átépítésével borutca kerül
kialakításra. A meglévő aszfalt burkolatú út elbontásra kerül. Az új út szélessége 3,00m, hossza 455fm, aminek két oldalán 1,50-1,50m széles sétány épül. Az út és sétány térburkolatot kap. A légvezetékek földkábellel
lesznek kiváltva. A közvilágítás a szakaszon új kandeláber sorral valósul meg. Az útburkolat mellett a kapubejárók felújítása is megtörténik, az útburkolattal azonos anyagból. Burkolt árok helyett előregyártott mederelemekből épül új árok, a kapubejáróknál vízbeeresztős fedlappal, mintegy 445fm hosszban. A Középhegy utca
útcsatlakozásánál található közkifolyó átépítésre kerül ivókúttá. Az útszakaszon a zöldfelületek rendezését el
kell végezni, füvesítéssel, fa és cserjeültetéssel, továbbá szemetesek és kerékpártárolók elhelyezésével.
A Könyves Kálmán utca Ady Endre utca és Fő utca közötti aszfalt burkolatú útjának felújítási hossza mintegy
850fm. Az út burkolatszélessége 3,00m. Az Ady Endre utcától a Templom ingatlanhatáráig 2,50m széles sétány épül térkő burkolattal. A sétány mellett kandeláber biztosítja a közvilágítást. A Templom előtti tér és járda burkolása szintén megtörténik. Szintén burkolt tér kerül kialakításra a szemben lévő út csatlakozásánál. A
csatlakozásnál található közkifolyó ivókúttá lesz átalakítva. Az útszakaszon szemetesek és kerékpártárolók
lesznek kihelyezve. A meglévő parkoló bővítve lesz újabb 8 parkoló hellyel.
A Siderius János utca új aszfaltburkolata a tervezési szakasz elején 5,00m burkolatszélességű, majd a Templom bejáratánál leszűkül 3,00 méterre a Könyves Kálmán utcai csatlakozásig. Bal oldalon a pincesorig 0,50m
széles padkafolyóka építendő be. A rekonstrukció hossza mintegy 215m. Az út felújítása mellett a járda felújítására is sor kerül a Református Templomtól az Andrássy Rezidenciáig. A járda szélessége 1,50m, hossza
mintegy 126m. A járda megvilágításáról kandelábersor gondoskodik. Felújítandó továbbá a volt Kerekes iskola és Andrássy Rezidencia közötti mintegy 26m hosszú járdaszakasz is 2,00m szélességben.
A projekt három ütemben, terveink szerint 2023. június végére valósul meg.
„Izgatott jelenet játszódott le a minapi tarczali országos vásáron. Ezelőtt négy évvel történt ugyanis Barbucz
Mihály gecsei lakos 4 éves Mihály fia ismeretlen módon eltűnt a faluból. A szülők hosszú keresés után végre
azt hitték, hogy fiuk szerencsétlenségnek esett áldozatul s elsiratták szegényt fájdalmasan.
Barbucz a minapi tarczali vásárra jött. Amint bódéjában árulgatta a gyermekjátékszereit, egyszer csak egy
öreg koldust vezetett el mellette egy nyomorult gyermek. Amint Barbucz a fiút meglátta, ösztönszerüleg a ' saját elveszett gyermekére gondolt. Nézte, nézte a fiút, miközben ez a játékszerek előtt megállott. Egyszerre csak
felkiáltott Barbucz :
»Te vagy-e fiam Mihályka?«
A fiú erre felismerte apját, eldobta a koldusbotot és oda futott apjához. Az öreg vak koldus látva ezt, gyorsan el akart
menekülni, de Barbucz utána szaladt és megfogta. Erre nagy csődület keletkezett, mire az ott levő csendőrök megjelentek, akiknek Barbucz előadta az esetet. Az öreg vak koldust — a kinek szemei egyszerre épek lettek — a csendőrség vallatóra fogta s ennek, valamint a kis Barbucz gyermek előadásából a következő tényállást derítették ki:
A kis Barbucz fiú eltűnése idején, a falu végén játszott, miközben néhány kocsi czigány hajtott arra, s ezek a gyermeket
felkapták a kocsira s elhajtottak vele. Fél esztendeig volt a czigányok között, amikor eladták 5 forintért Tóbiás András
letenyei koldusnak. Tóbiás a kis Barbucz gyereket addig kínozta, míg kezeit teljesen kificzamitotta s mikor aztán nyomorék lett, faluról-falura járt vele koldulni. Tóbiást a csendőrség letartóztatta s bekísérte a járásbírósághoz, a czigányok
kiderítésére pedig megindították a nyomozást.”
A történetet „Megtalálta elrabolt gyermekét” címmel a Magyar Földmivelö, 3. évfolyam, 1900. április 01-i, 13. számában közölték.
Nos, igen. Mindig is voltak, vannak és lesznek gonosz emberek, akik kihasználva a gyermeki lélek ártatlanságát, kiszolgáltatottságát, sötét, aljas céljaik kielégítésére igyekeznek felhasználni őket. Kötelességünk megvédeni őket törvénnyel,
a törvényt végrehajtó akarattal, társadalmi összefogással. A szabadság jogos igénye nem hatalmazhat fel senkit sem
gyermekeink megrontására. Természetesen a védelmi arzenálból nem maradhat ki a hit, a szeretet és a bölcsesség. Ezért
kell, elsősorban gyermekeinkre gondolva, eldönteni, hogy melyik rubrikába helyezzük el a keresztet.
Végezetül ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJESZTENDŐT kívánok minden kedves olvasónak
illetve bocsánatot kérek, hogy ilyen lehangoló gondolatokkal zavarom meg az ünnepi hangulatot.
Tarcal, 2021. december 18.

Guth Ferenc
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ÚJ ESZKÖZÖK
A FOGORVOSI RENDELŐBEN
A Magyar Falu Program keretében
2021-ben meghirdetett
Orvosi eszközök beszerzése című
pályázatban önkormányzatunk
1 999 996 Ft összeget nyert.
A pályázatban a fogorvosi alapellátáshoz szükséges eszközöket
( egyenes kézidarab , gyorsító, turbina,endomotor ) szereztünk be.
A beszerzési eljárást a denta.net Kft nyerte meg. Az eszközök átadása 2021. november 30-án megtörtént az fogorvosi rendelőben.
A képen Butta László polgármester úr adja át az új professzionális eszközöket
Dr. Brugoviczky Zsoltnak.

5 alma = 2 Snickers = egy sajtburger
Hogy lehetséges? Válasz a cikk végén!
A meghívó most is mindenkinek szólt a 4. tarcali SLOW
FOOD ünnepére. A SLOW FOOD „lassú étel'-t jelent szó szerint, de tágabb értelemben a helyben termelt, fenntartható, egészséges és méltányos táplálékot jelenti. Ez egy nemzetközi mozgalom, és 150 országban a termelők december 10-én tartják meg
a Földanya (Terra Madre) ünnepét. Tarcalon egy kicsit bepótoltuk a tavaly kimaradt találkozót is azzal, hogy idén egy közös
szabadtéri főzés mellé szerveztem egy online előadást is.
Ez egy alulról jövő, önkéntes civil szerveződés. Amit mi
kitalálunk magunknak, az lesz. Várom az ötleteket a következő
ételes találkozókkal kapcsolatban! Legjobb vegyszermentes kert? Legfinomabb zöldséges ételek?
December elején a legfagyosabb éjszakát követő délelőtt raktunk tüzet a bogrács alá a Borfalu udvarán. Reggel
arra gondoltam, hogy a kemény mag ott lesz. És ez tizenöt emberből állt!
Csak felsorolom, hogy mi mindent kóstoltunk: induláshoz köles- és tofu falatokat és kétféle sült tököt hozott
mezőszemerei barátunk, a jó táplálkozás nagy ismerője, Michael; további helyi sült tök, illatos szőlőpálinka, bodorrózsa
tea. Finom pogácsa, forralt bor, diós-mézes cékla - sárgarépa - alma - narancs saláta, kimcsi (házi kovászolt kínai kel
gyömbérrel, fokhagymával, chilivel, zöldhagymával, fűszerpaprikával, zellerlevéllel, japán retekkel). Az üzbég nemzeti
ételhez, a plov-hoz, sok kézen át küldött Enikő kecskehúst, mert nem tudta személyesen elhozni. Ez az étellel kapcsolatos sűrűre szőtt emberi kapcsolatokat is kirajzolta. A plovba került még Katáék hagymája, fokhagymája, permakultúrás kertem miniatűr sárgarépái, amikhez voltunk elegen, hogy megtisztítsuk (a szárát rajta hagytuk, íznek), pár csicsóka, magyar bio rizs a Nagykuntól. Aszúval koccintottunk erre!
Az évszak helyi gyümölcse, a naspolya, és a gyerekeknek készített ropogós MAKROBIOTIKUS ujjlenyomat SÜTI volt a desszert, melyet Horváth Marika RECEPTje szerint készítettem, hogy olyat kínálhassunk a gyerekeknek, aminek az elkészítésében ők is szívesen vesznek részt, nagyon finom és nem árt az egészségüknek.
Kell hozzá 2 csésze mandulaliszt/darált mandula (szerencsére terem Tarcalon), csipet só, 1/4 csésze méz
(mézesünk is van), 1/4 csésze olaj, vanília, kevés mandula forgács, szilvalekvár. Kisebb golyókat formázunk az első öt
hozzávaló keverékéből. Beleforgatjuk a forgácsba, majd hüvelykujjal bemélyedést készítünk és egy kis lekvárt teszünk
bele. Sütőpapíron sütjük 180 fokon 10-15 percig. Ropogós, tápláló, egészséges.
Horváth Chen Marika online előadása a gyerekeknek és fiataloknak való főzésről szólt, és a lényege az volt, hogy
sokat javít a gyerekek lelki és fizikai állapotán, ha a "négy Hófehérkével", fehér cukorral, fehér liszttel, fehér sóval és
tejjel nem találkoznak.
Az önkormányzatnak és a Borfalunak köszönjük a helyszínt, a kondért, a tüzelőt, a konyha használatát és a program
nyilvánossá tételét. Találkozunk tél végén a vetőmag csereberén!

Bartha Gabó Terrapolis - Kert és asztal, terrapolistarcal.blogspot.com
(Mindegyik 500 kalória!)
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Lélekemelő hangok...
A Cantus Firmus Énekkar Miskolcról, 14 fővel adott koncertet a református templomban december 4-én.

Műsoruk első felében adventi,énekek hangzottak el a második felében pedig karácsonyi kórusművekben gyönyörködhetett a közönség. Tisztelettel :Kovács Attila
(Köszönet a református egyházközségnek, hogy ilyen szép koncertet szerveztek a település lakóinak!)
2021. november hónapban születtek:
Tóth Nándor (2021.11.06.)
Szülei: Jakab Tímea—Tóth Szabolcs
Kiss Nazira Ketrin (2021.11.24.)
Szülei: Kiss Jánosné—Kiss János

Gratulálunk a szülőknek!
Nádasdi Judit védőnő

Házasságkötések:
Andrássy László és Baranyai Eszter tarcali lakosok november 2-án
kötöttek házasságot községünkben.

Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halálesetek:







Gacs Sándor Lászlóné (sz: Kuburcik Julianna) volt Tarcal Botond u. 7. sz. alatti lakos elhunyt november 3-án,
Szaszák Józsefné (sz: Tistyán Márta Katalin) volt Tarcal Fő u. 143. sz. alatti lakos elhunyt november 5-én,
Gacs Sándor László (sz: 1952.) volt Tarcal Botond u. 7. sz. alatti lakos elhunyt november 12-én,
Rédl Lászlóné (sz: Szabó Piroska, 1953.) volt Tarcal Vasút u. 14. sz. alatti lakos elhunyt november 15-én,
Glonczi Dezsőné (sz: Budai Erzsébet 1943.) volt Tarcal Szabadság u. 24. sz. alatti lakos, elhunyt november 24-én,
Balogh Mihályné (sz: Horváth Mária 1964.) volt Tarcal Haladás u. 5. sz. alatti lakos elhunyt november 28-án,

Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő, anyakönyvvezetők
KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK
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