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Karácsonyi Köszöntő 2022 
 

Az advent és a karácsony sokunk számára az év egyik fénypontja. A decemberi várakozás, a vásárok, az     

ajándékozás, a fenyőfa kiválasztása, a sütemények, az otthon melege, a vidám emberek és jobb években még a 

hófödte táj is, mindez sokunknak elég a boldogsághoz. Másoknak azonban kifejezetten utálatos ez az időszak, 

azoknak, akik az ajándékozást tehernek érzik, az ünnephez kapcsolódó házimunkát utálják, vagy valamiért 

nem szívesen vannak abban a családi körben, ami karácsonykor összegyűlik. És vannak, akiknek kifejezetten 

nehéz ilyenkor, akiknek nincs hova menniük ünnepelni, akik magányosak, és ez ilyenkor különösen fájdalmas 

számukra.  

Miről szól a karácsony? 

Én úgy hiszem, a karácsony arról szól, hogy figyelünk egymásra, és attól válhat jobb élménnyé, ha segítünk 

egymáson. Odafigyelésnek számíthat már az is, ha például nem kérünk ajándékot attól, aki nem szívesen ad, 

vagy segítünk a házimunkában annak, akinek sok gondot okoz, vagy megpróbálunk felvidítani valakit, aki 

rosszul érzi magát. Esetleg ha érezzük magunkban az erőt, az ünnepre meghívhatjuk magunkhoz azokat, akik 

magányosak: távoli rokonokat, barátokat, ismerősöket, akik talán apró terhet jelentenek nekünk, de megvált-

juk őket a magánytól, és remélhetőleg örömet okozunk nekik, amit aztán továbbadhatnak. Ha csak azzal is, 

hogy kedvesek egy idegennel az utcán, vagy megértőbbek a szomszéddal, már elértük, hogy a sok-sok kis  

apró és nagyobb gesztuson keresztül mindenki ünnepe szebbé válik. Minél nagyobb öröm számunkra a       

karácsony, annál nagyobb felelősséget jelent, hogy adjunk ebből az örömből másoknak is! Higgyék el, nem 

lesz ettől kevesebb, épp ellenkezőleg! 

Fontosak a hangulati elemek, a gyertyák, a fenyőág, a színes csomagolópapírok, a halászlé illata, a frissen sült 

bejgli melege, de ezek csak segítségünkre vannak abban, hogy érezhessük a karácsony igazi lényegét, ami 

nem az őrült vásárlás, hanem egymás segítése és felvidítása.  

Kimondva ez jól hangzik, könnyűnek hangzik, de nem mindig az, főleg az első lépés nem mindig az. Sok   

türelem és alázat kell hozzá, mert ahhoz, hogy igazán segíteni tudjunk, venni kell a fáradságot, hogy         

megpróbáljuk igazán megérteni a másik ember nehézségeit. Sokszor nincsenek kész megoldások: ha        

őszintétlenül, leereszkedően közelítünk valakihez, és mondjuk csak az a célunk, hogy magunkat jobb színben 

tüntessük fel mások és főleg önmagunk előtt, azzal nem érünk el semmit, és többnyire jogos elutasításba     

ütközünk, ami után persze mondhatjuk, hogy mi megpróbáltuk, de nem jött össze! Ha valaki elutasítja a    

kedvesnek gondolt közeledést, a hibát próbáljuk meg ne benne keresni, hanem igyekezzünk belehelyezkedni 

az ő helyzetébe, és megérteni, mi lehet a baj.  

A közmondás, hogy „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”, amely egyébként a közvélekedés ellenére 

nem is a Bibliából való, nem azt jelenti, hogy kritikátlanul el kell fogadnunk mindenki agresszióját és         

sértéseit, hanem azt, hogy ha valaki dühösen vagy udvariatlanul fordul felénk, nem érdemes nekünk is        

dühösen reagálnunk, helyette próbáljuk őt megérteni, és anélkül, hogy emiatt nagyobbra tartanánk magunkat, 

továbbra is értelmesen és meleg szívvel reagálni, mert ettől nekünk is jobb lesz. 

A karácsony és a karácsonyi készülődés lényege szerintem az, hogy kinyitjuk a szívünket, kinyitjuk a fülünket 

és a szemünket, és ahol tehetjük, megpróbálunk odafigyelve segíteni. Nem azért, mert kell, hanem mert ha 

időt szánunk erre, nagyon hamar rá fogunk jönni, hogy a mi karácsonyunk is boldogabb és szebb lesz ettől! 

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem az, hogy mennyi szeretettel adunk.” Teréz anya szavai szépen 

kifejezik azt, amiről beszéltem, hogy az igazán fontos ezen az ünnepen is az, hogy figyeljünk egymásra,    

tiszteljük és végső soron persze az, hogy szeressük egymást. Hogy ilyenkor próbáljunk egy kicsit többet tenni 

azért, hogy másoknak jó legyen, mert sokszor már egy kis közeledés is nagyon sokat segít nemcsak annak, aki 

kapja, hanem annak is, aki adja. Nemcsak a mindennapok apró bosszúságait simíthatják el ezek a gesztusok, 

hanem magát a karácsonyt vidámabbá tehetik, amire, valljuk be, talán még inkább szükségünk van ezekben a 

nehéz időkben.  
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És ha ilyenkor új utakat találunk egymáshoz, azok az utak akkor sem zárulnak be, ha az ünnep elmúlik, és újra 

visszatérünk a normál kerékvágásba. Úgy gondolom, hogy így teszi minden karácsony az életünket minden 

egyes évben egy kicsit szebbé, egy kicsit jobbá! 

 

Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már nincsenek velünk, gondol-

junk azokra, akiket szeretünk, de a karácsonyt tőlünk távol ünneplik. 

A karácsony bíztató fénye mellett szorítsuk meg egymás kezét, mosolyogva bíztassuk egymást. Vigyázzunk 

családunk és saját egészségünkre, mert ha van egészség, az ember csodákra képes! 

Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is 

kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk! 

 

 E gondolatok jegyében, egy mögöttünk hagyott nagyon nehéz év végén, kívánok községünk minden lakójá-

nak békés, szent karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, örömtelibb boldog új esztendőt.  

Butta László 

Tarcal község polgármestere 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2022. november havi munkájáról 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. november 29-én, munkaterve szerint ülést tartott,  melyen a következő ügyeket tárgyal-

ták meg a képviselők:  

Az 1. napirend keretében a képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletet. A képviselők az idegenforgalmi adó és a 

telekadó mértékének emeléséről döntöttek.  

 

A 2. napirend tárgyalásakor Dr. Kovács Zoltán jegyző úr elmondta, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-

sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 2021. július 

16-i hatályba lépése után indokolt a helyi szabályozás és a településrendezést érintő központi szabályozás összhangjának megterem-

tése érdekében egy új rendelet elfogadása, s a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése. Ezek alapján a képviselő-testület új rende-

letet fogadott el a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával össze-

függő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól. 

 

A 3. napirendi pontban a képviselők tárgyalták az Idősek Klubja vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat. Az álláshelyre két 

pályázat érkezett az egyik a jelenlegi vezető – Révész-Horváth Tünde – pályázata, a másik pedig Rosenthal Péterné bekecsi lakos 

pályázata volt. A képviselők részletesen megtárgyalták a pályázatokat, majd az intézmény vezetésével – 5 évre - Rosenthal Péternét 

bízták meg. 

 

Ezt követően a 4. napirendi pontban a képviselők tárgyalták a szociálisan rászoruló személyek, családok támogatását. A képviselő-

testület úgy döntött, hogy ezen személyek, családok rezsiköltségeihez hozzájárulást ad, mely a 65 éven felüliek esetében 6.000,- Ft/

fő, a 30 napnál hosszabb ideje közfoglalkoztatási jogviszonyban állók esetében 10.000-től 50.000.-Ft/fő, a 2022. október hónapban 

lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások esetében 25.000.-Ft/háztartás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők esetében 5.000.-Ft/fő. 

Az 5. napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről, 

melynek időtartama 2022. december 22-től 2023. január 6-ig tart. 

 

Ezt követően polgármester úr és a Képviselőtestület tagjai a 6. napirend keretében az egyes fejlesztéseket a helyszíneken megtekin-

tették, ahol a polgármester részletes tájékoztatást adott az aktuális munkákról, a kivitelezés folyamatáról, illetve a még le  nem zárult 

közbeszerzési eljárásokról. 

A 7.napirend keretében a képviselő-testület a 2023. évi belső ellenőrzési tervről, illetve 2023-2026. közötti stratégiai ellenőrzési 

tervről szóló előterjesztést vitatta meg, majd határozatot hozott az önkormányzati intézmények 2023. évi ellenőrzéseiről.  

 

Ezt követően polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt ülés óta eltelt időszakban tett intézkedéseiről.  

Az indítványok, javaslatok napirend keretében a képviselő-testület az önkormányzat, az Óvoda és Konyha, az Idősek Klubja, 

valamint a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak rezsiköltség támogatásáról döntött. 

 

Ezek után a közmeghallgatásra került sor. Polgármester úr évértékelő beszédében elmondta az aktuális népmozgalmi adatokat, a 

lakosságszám, a születések és halálozások számának alakulását, a foglalkoztatási és álláskeresési adatokat, majd ismertette a 2022-

ben elindított, illetve befejezett fejlesztéseket, a szociális feladatokra fordított kiadásokat, a bevételek, azon belül kiemelten a helyi 

adók befizetésének, beszedésének alakulását, végül pedig szólt az önkormányzatot is súlyosan megterhelő rezsiköltség emelkedé-

sekről.   

A polgármester évértékelését követően a lakosság részéről megjelentek köréből  kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

A képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.  

http://www.tarcal.hu
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Vékony János 
 

Jókai Mór, „A magyar nemzet története regényes rajzokban.” című nagy lélegzetű művében többek között így ír Vékony 

János kuruc hadnagyról. „Mikoriban a szatmári kapituláció folytán a kuruc sereg utolsó zöme, tizenötezer lovas vitéz, 

leraká a fegyvert a majtényi síkon: szépen kardot, mordályt egymás mellé zászlóaljanként: azon az éjszakán összebeszélt 

egypár száz kuruc vitéz a kemény fejűekből, s ők a maguk fegyvereit visszakerítve, Vékony János kuruc hadnagy vezetése 

mellett, éjben, ködben, búcsúvétel nélkül eltávozának. Senki sem vette számba az eltűnésüket: erdő, berek nyomukat    

eltakarta.” 
 

A fennmaradt szűkszavú leírások nem adtak elegendő adatot, hogy teljes képet alkossunk erről a vidékünkről származó 

katona-emberről. Az általam megtalált források semmilyen információt nem tartalmaznak Vékony János szüleiről,    

gyermek koráról, tanulmányairól. Nagy Iván, „Magyarország családai” című munkájából is csak annyit tudhattunk 

meg, hogy hősünk a sárospataki Vékony családból származik. A következő adat szerint már a Rákóczi szabadságharc 

kuruc hadnagyaként találkozunk a nevével. Ugyan ez volt a rangja akkor is, amikor 1711. április 30-án a majtényi síkon, 

az akkor már Károlyi Sándor vezetése alatt álló mintegy 12000 főnyi felkelő sereg letette a fegyvert a császári csapatok 

előtt. Jókai leírása alapján Vékony innen szökik többszázad magával a törökhöz Temesvárra, ott várják Rákóczi        

visszatérését, hogy folytathassák az osztrák császár elleni szabadság harcot, ott ahol abbamaradt. 
 

A törököt Magyarország területéről kiszorító Savoyai Jenő parancsnoksága alatt álló keresztény sereg ezt a várat is     

elérte, melyet a törökök a szabad elvonulás fejében átadtak a győzteseknek. A legenda szerint a törökök szabadon el is 

vonulhattak, de a várban tartózkodó 1711-ben megszökött kuruc katonákat nem akarták elengedni a császáriak. „Ezek 

nem a török császár harcosai; hanem lázadók! Ezekre nem szól az engedelem: fel kell őket koncolni egy lábig!”      

mondták. A győztes sereggel együtt harcoló, az egykori Rákóczy-hadvezér, Károlyi Sándor közbenjárására azonban           

elengedték őket is, így megmenekültek a „felkoncolástól” Vékony János megköszönve Károlyi gesztusát így búcsúzott 

tőle: „… visszatérek, s még megszolgálom kegyelmednek szívesen ezt a jó atyafi tettét.” 
 

Mint megannyi kiváló szabadságharcos katona Vékony János is a szultán hadseregénél kötött ki, ahol a szpáhik 

(különleges előjogokat élvező lovasokból álló elitalakulat) kamatoztatták vitézségét, katonai tudását. A tehetséges, több 

nyelvet beszélő katona bátor tetteivel kivívta előjárói elismerését és egyre több a csaták kimenetelét jócskán befolyásoló 

feladatokkal bízták meg. Az évek során amolyan XVIII. századi 007-es ügynökké vált. Hősünk felfelé ívelő szpáhi    

karrierje ellenére keresztény és magyar maradt. Így történhetett meg, hogy a nándorfehérvári csatában, no, nem a       

Hunyadi János által fémjelzett csatában, hanem az 1717-es Savoyai Jenő által vezetett csatában, a rábízott titkos        

üzenetváltást, mely a várat birtokló Musztafa pasa és a várat ostromolni készülő keresztény sereg mögött felállt török 

regiment parancsnoka Chalil pasa között zajlott, megosztotta a keresztény sereg magyar főtisztjeivel. A két török       

parancsnok leveleit minden alkalommal átadta és lefordította Pállfy János lovassági fővezérnek, aki az információkat 

továbbadta a keresztény sereg főparancsnokának, Savoyai Jenőnek. Sokan úgy vélik, hogy ennek köszönhető a törökök 

feletti győzelem, és Nándorfehérvár Musztafa pasa általi feladása. 
  

Minden esetre Vékony Jánosnak érdemes volt kockáztatni. A hírszerzés kettős játéka mellett a csatában is részt vett és 

társaival együtt több sebből vérezve már a török ellen harcolt, minek következtében a császáriak megbocsátottak neki és 

már az ütközetet követően kapitányi rangra emelték. Érdemei elismeréseként különös tekintettel a belgrádi ütközetre, VI. 

Károly német-római császár, Magyarország királya is megbocsátott neki, illetve megjutalmazta.  

 

Matolai Etele fordítása nyomán, az 1725. október 22-én kelt okiratban, többek között ez olvasható erről: „… törökök 

minden intézkedéseit     kikémlelvén, a mi hadseregünkhöz átjőve, a törökök szándékait és intézkedéseit leleplező és a 

Nándor-Fejérvárnál vívott ütközetben a törökök ráismervén, két halálos sebet „kapott, a mint hogy udvari hadi          

tanácsunk részéről is elösmertetik, hogy említett Vékony János ezekkel a merész vállalataival felfedezvén az ellenség 

szándékait legnagyobb érdemmel    járult a törökök felett kivivott diadalhoz és Nándor-Fehérvár bevétele alkalmával 

buzgó, hasznos és valóban kiváló   szolgálatokat tett és ekként azt a bűnét, hogy a hűtlen (infidelis) Rákóczival           

Törökországba távozott, dicső tényekkel  férfiasan jóvá tette s magát a megvigasztaltatásra és megjutalmaztatásra     

érdemessé tette.” A jutalom pedig: „… 4480 ftra becsült Bocskay-féle kamarai birtokrészek Bulyban és Lökön…” 

 

A szűkös források még annyit engednek tudni, hogy miután megházasodott egyetlen leánya született Julianna néven, akit 

a nyelvújító Kazinczy Ferenccel rokonságban álló Krajnikfalvi Krajnik János vett nőül, aki a leány mellé „ipa után Bully 

helységbeli részbirtokot kapta”. 
 

A kedves olvasó a korábbi cikkeimet olvasva tudja, hogy mindegyik írásomnak valamilyen formában köze van           

Tarcalhoz. Joggal teheti fel tehát a kérdést, hogy a most leírtaknak mi köze Tarcalhoz. Nos, valamennyi forrás arról   

tudósít, hogy hősünket Tarcalon temették el, Szirmay Antal jegyzete alapján, „Hamvai a tarczali templomban            

pihennek.” Ebből adódóan feltételezhető, hogy itt lakhattak Tarcalon. Sajnos azt, hogy ki volt a felesége, hol volt a    

lakásuk, mikor halt meg, nem tudtam kideríteni. Remélem a jövőben ezekre is fény derül! 
 

 Tarcal, 2022. december 15.          Guth Ferenc 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_nyugati_cs%C3%A1sz%C3%A1rok_list%C3%A1ja
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Új vezető a Tarcali Idősek Klubja élén! 
 

Bemutatkozó 
 

Rosenthal Péterné vagyok szociálpedagógus. 2022. december közepén kezdtem meg 

munkámat Tarcal községben, az Idősek Klubjának vezetőjeként. Bekecsen élek    fér-

jemmel és két gyermekemmel. Szabadidőmben szívesen kirándulok és kreatívkodom. 
 

Diplomámat a debreceni Egyetemen szereztem 2006-ban, azóta vagyok a szakmában 

és foglalkozom idős emberekkel. 16 évig vezettem bentlakásos idősek otthonát, az 

utóbbi fél évben dolgoztam bentlakásos fogyatékos otthonban. 
 

Célom az intézmény működtetésén túl a további lehetőségek kihasználása, új szolgáltatásokkal való bővítése, 

s bízom benne, hogy a településen élők és hozzám forduló embereknek, szépkorúaknak segítséget tudok majd 

nyújtani problémáik esetén. A jövőben szeretnék majd minden ellátottal személyesen megismerkedni, nem 

csak a Klubba járók, hanem a házisegítségnyújtásban résztvevő gondozottakkal is jó kapcsolatot kiépíteni.  

Remélem sikerül színesebbé, változatosabbá tenni a Klub életét, vonzóbbá tenni majd az érdeklődők számára.  

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és elolvasták rövid bemutatkozásomat. 

Rosenthal Péterné Melinda 

Idősek Klubja intézményvezető 

 

Karácsonyi műsor az Idősek Klubjában 
 

December 19-én hétfőn hangulatos keretek között készülődött az Idősek Klubja a karácsony ünnepére. Miután  

Rosenthal Péterné köszöntötte a megjelenteket, a gondozottak és az idősek klubja dolgozói együtt hallgathat-

ták meg Butta László polgármester megható köszöntőjét és ünnepi jókívánságait. Polyák Péter parókus atya 

imádságába mindenki bekapcsolódott majd nagy örömmel fogadták a óvodás gyermekek kedves műsorát. 

Ezután Újvári Marika és a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör verses—zenés műsora csalt könnyeket és mo-

solyt az arcokra. 

Végül kis tea és sütemény mellett került sor beszélgetésre és az ünnepi jókívánságok átadására! 

Köszönet mindenkinek a szervezésben nyújtott segítségért! 
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Kedves Olvasók, Tanulók, Szülők, Kollégák! 
 

Iskolánk idei karácsonyi ünnepségét 2022. december 21-én tartottuk. Előtte az óvodásokkal közösen hango-
lódtunk az ünnepre egy karácsonyi játszóház keretei között. Szeretjük a karácsonyt együtt ünnepelni az isko-
lában, ezúton is köszöntök mindenkit karácsony alkalmából. 
Ilyenkor megállunk egy pillanatra és szeretettel fordulunk egymás felé, ezzel ünnepeljük Jézus    születését 
és ünnepeljük a szeretetet. A karácsonynak van egy különleges varázsa, bennünk van, belőlünk táplálkozik, 
azért a legszentebb ünnepünk, mert mi fontosnak tartjuk. Fontosnak tartjuk a szeretetet, a melegséget, amit 
egymás felé sugárzunk. 
Ismét egy különleges év különleges befejezéséhez értünk. Ami az elmúlt évek egyik nagy tanulsága volt, 
hogy mindig készen kell állni a változásra, alkalmazkodni kell a körülményekhez. A Tarcali Klapka György 
Általános Iskola pedagógusai igyekeztek mindent megtenni, hogy ez minél jobban sikerüljön tanulóinknak. 
Nagyon köszönöm minden kollégámnak az egész éves kitartó munkáját! 
A karácsony az összetartozás ünnepe is, a családi összetartozásé, de nemcsak a családé, hiszen mindany-

nyian egy nagyobb közösség tagja is vagyunk. Kívánom mindenkinek, hogy a sze-
retet, a békesség tegye széppé az ünnepeket. Magam és az iskola minden dolgozó-
jának nevében békés, nyugodt karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, 
boldog új évet kívánok! 

Bártfainé Varga Györgyi igazgató 

 

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, 

a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, 

és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása,  

de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet." 

(Fekete István) 
 

Minden évben December 6-án ellátogat a Mikulás a Kikelet Napközi  

otthonos Óvodába és Bölcsődébe, így történt ez idén is. Gyönyörű ünnepi 

díszbe öltözött az intézmény, kollégáimmal közösen igyekeztünk a han-

gulatot megteremteni.  

A gyermekek nagyon izgatottak voltak, örömmel osztották meg élményeiket a Mikulással. Sok verssel, dallal,         

hangszeres dalos játékkal kedveskedtünk, cserébe minden gyermek átvehette a jól megérdemelt csomagot. 

Nagy köszönettel tartozunk Tarcal Község Önkormányzatának, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 

adományaikkal sok kisgyermek szívét, lelkét ajándékozták meg, tették örömtelivé ezt a napot. Az Adventi koszorún fel-

lobbant a harmadik gyertya, az öröm lángja, ekkor örvendeztették meg óvodásaink a település lakóit. Köszönöm a   

Nyuszi és Fecske csoportnak, az óvodapedagógusoknak és a nevelő munkát közvetlenül segítő kollégáimnak, hogy 

mindig helyt állnak és szívük minden szeretetével készítik fel a gyermekeket.  
 

A Jézuska minket is meglepett egy gyönyörűen feldíszített karácsonyfával, és a gyermekek nagy boldogságára ünnepi 

csomagokat is rejtett a fa alá. Hálás szívvel köszönjük meg Varga Lajos önkormányzati képviselő úrnak és családjá-

nak a fenyőfát. Az idei évben is minden óvodás és bölcsődés gyermek gyümölcs csomagot vehetett át, melyet Butta 

László polgármester úr adott át.  

Tarcal Község Önkormányzatának képviselő-testülete jóvoltából egy óvodai csoportszobában lecserélhetjük a     

bútorokat, mely a gyermekek nagy örömére hamarosan elkészül és birtokba vehetik a mindennapok során. Köszönetün-

ket fejezzük ki a képviselő-testület minden tagjának, hogy anyagi lehetőséget biztosítottak erre, fontosnak tartva, hogy 

egy esztétikus, szép környezetben valósuljon meg a nevelő, oktató munka. A Karácsonyt lázas készülődés előzi meg, 

melynek során mézeskalácsot sütöttünk, Adventi játszóházat szerveztünk, ahol sok ajándékot készítettünk, karácsonyi 

zenével biztosítottuk az ünnepi hangulatot.  

Az Adventi időszak nekünk itt az intézményben a várakozás izgalmát, a lecsendesülést, az egymás felé fordulást jelenti. 

Fontos, hogy sokat játsszunk együtt, közösen éljük meg az ünnepeket. Elmélyülünk, átgondoljuk mindennapjainkat. Egy 

kicsivel többet foglalkozunk a szeretettel, a családdal, az otthon melegével. Ezeket az értékeket már kisgyermekkorban 

kell megismertetni, „elültetni” bennük, hogy felnőve igazi belső értékké, életelvvé válhassanak. Ezáltal a hit, a remény, 

a szeretet, a tolerancia, mások megsegítése, az önzetlenség, a jóindulat, az odafordulás alapvető igényük és jellemük 

része lehet.  

Talán sikerült a hozzánk járó gyermekeknek olyan élményt nyújtani, melyre sokáig szívesen emlékeznek majd.  

Hisszük, hogy szenteste, az otthon melegében, családi körben, a csillogó fa alatt álló gyermekek, és felnőttek szívét az 

öröm és szeretet hatja majd át. Az ünnepek olyan napok, amik színesebbek a hétköznapoknál, amikor megállhatunk, és 

kicsit elcsendesedhetünk. Tegyük ezt együtt a családtagjainkkal! 

A Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde dolgozói nevében 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok!    Kissné Dudás Gabriella, intézményvezető 
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KÖNYVBEMUTATÓ 
 

Meghitt hangulatban zajlott le Csáti Géza tarcali költő verses könyvbemutatója 2022.december 12- én a          

6 Puttonyos Borfaluban. A közönség Butta László polgármester köszöntője után magától a költőtől tudhatta 

meg, hogyan is születtek a versek. Majd a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör madárkás népdalcsokorral és 

kedvenc nótájával kedveskedett a költőnek. Ezután Csáti Géza virágokkal köszönte meg a népdalkörnek a 

szép dallamokat továbbá ajándékokkal a támogatóknak a nagylelkű segítséget. 

Végül a kötetből 11 vers hangzott el. Büszkék vagyunk, hogy Tarcalon ilyen tehetséges emberek élnek!      

Szeretettel gratulálunk és várjuk a következő könyvet!  

 

KEREK ÉVFORDULÓ 
 

90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Antóni Imréné Mariska nénit Butta László 
polgármester úr és Révész- Horváth Tünde az Idősek Klubja intézményvezetője. Polgármester úr 
átadta miniszterelnök úr Emléklapját. Mariska néni 1932.12.08-án született, nehéz gyermekkora 

volt , 10 éves korában félárván maradt. Gyermekkorában nagyon sokat dolgozott. Az 50 -es években 
varrónőnek tanult, sok menyasszonynak varrt ruhát. 1959-ben házasodott meg. E házasságból 3 

gyermek született László, Zoltán és Magdolna. A Tsz varrodában is dolgozott innen ment nyugdíjba. 
Mariska néninek 4 unokája van. Isten éltesse születésnapja alkalmából!  
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Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-009, tarcaliborfalu@gmail.com 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  

Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  

Következő lapzárta: 2023. január 24. kedd 

KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK 

MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112;  

BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322 

ELMŰ hibabejelentő:+36 80/383 940; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/424 344. TIGÁZ: +36 40/333 338 
  

Közérdekű telefonszámok 

Tarcal Község Önkormányzata: +36 47/580-445 Idősek Klubja: 06/20-316-83-81 

Háziorvos:Dr. Szőke Péter +36 47/580-039 Dr. Antal Klára Ibolya +36 47/380-047 

Fogorvos: Dr. Fukk Ágnes 06-30/509-6001, Gyógyszertár: +36 47/380-144 
 

Tarcal Körzeti Megbízott: 06 20/610 5101 

Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581 

Halálesetek: 
Komáromi Dániel (sz: 1951.) Tarcal Móricz Zs. u. 16/1. sz. alatti lakos, elhunyt november 27

-én 

Tóth Kristóf (sz: 2001.) Tarcal Kinizsi u. 10. sz. alatti lakos elhunyt november 30-án. 

Részvétünk a családoknak! 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

Házasságkötések: 
Virágh Gábor és Kovács Eszter tarcali lakosok 2022. november 5-én kötöttek   

házasságot településünkön. 

    Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 

2022. november hónapban születtek: 

   1, Budai Ruben (2022.11.07). Szülei: Hanti Dalma, Budai László 

Gratulálunk a szülőknek! 

F e l h í v á s 
Tarcal Község Önkormányzata felhívja a településen élők, a településen lakók figyelmét, hogy a betörések 

megakadályozása,  az áldozattá válás elkerülése, illetve valamennyiünk egészsége, testi épségének megőrzése 

érdekében 

 mindenki fokozottan ügyeljen a nyílászárók, ajtók, ablakok zárására, még akkor is ha csak kis időre 

megy el otthonról, 

  ne hívja fel az elkövetők figyelmét egy-egy nyitva hagyott ablakkal, legyen az akár  emeleti szinten, 

vagy a pince, garázshelyiség, esetleg mosókonyha kis nyílászárója, 

 nagy mennyiségű készpénzt, vagy jelentős mennyiségű ékszert ne tartson otthon,  

 az idősebb emberek ismeretlen személyeket ne engedjenek a lakásukba, ne vásároljanak házalóktól, 

 a szomszédok figyeljenek egymásra, egymás értékeire, különösen figyeljenek az idős, egyedül élő 

emberekre, 

 amennyiben azt tapasztalják, hogy valamely szomszéd segítségre, orvosi - vagy egyéb ellátásra szo-

rul, úgy vegyék fel a kapcsolatot a helyi Polgárőrséggel, a Rendőrség illetékes szerveivel, az Orvosi 

ügyelettel, Mentő szolgálattal, az Idősek Klubja gondozóival. A Központi segélyhívó száma: 112. 

   Egészségben megélt, Békés Ünnepeket! 

 

A Tarcali Hírek szerkesztősége nevében kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet! 

tel:+36%2047%20352%20322

