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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

március 5−én rendkívüli ülést tartott, melynek első napirend−

je során a képviselők megállapították az "Áldó Jézus szobor

környezetéhez kapcsolódó kivitelezés az ÉMOP−2.1.1/F−14−

2014−0001. azonosítószámú projekt keretében" elnevezésű

közbeszerzési eljárás eredményét. A nyertesnek a legala−

csonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó szerencsi

székhelyű Szivárvány−Ép Építőipari és Szolgáltató Kft−t hir−

dették ki.

A Képviselőtestület a második napirend keretében az

"Engedélyezi, illetve kiviteli tervek készítése Tarcal község−

ben I−V. rész" elnevezésű tervezési szolgáltatás megren−

delésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét állapí−

totta meg, a tervezési feladattal a miskolci székhelyű PK−

Terv Kft−t bízták meg.

Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javasla−

tok hangoztak el.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.

március 30−án rendes ülést tartott, melynek első napirendje

keretében a képviselők a Tokaji Járási Hivatal Munkaügyi

Kirendeltség 2014. évi munkájáról, a 2015. évi tervekről

szóló tájékoztatót tárgyalták meg. A Képviselőtestület elis−

merve a munkanélküliek foglalkoztatása érdekében a

Munkaügyi Kirendeltség által tett erőfeszítéseket, köszönetét

fejezte ki a Kirendeltség vezetésének, dolgozóinak. 

A Képviselőtestület a második napirend keretében a

hegyközség tájékoztatóját fogadta el. Kanczler András elnök

elmondta, hogy ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek

Tarcalon, sokkal több borászatra és azok közötti szorosabb

együttműködésre lenne szükség.

Az ülés következő napirendje a személyes gondoskodás

körébe tartozó alapellátások, valamint a gyermekek nap−

közbeni ellátása keretében biztosított étkezési térítési díjakról

szóló rendelet elfogadása volt. A gyermekek napközbeni

ellátása keretében biztosított étkezési térítési díjak felülvizs−

gálatára utoljára 2013. decemberében, míg a személyes gon−

doskodás térítési díjainak felülvizsgálatára 2013. májusában

került sor, ezért szükséges volt a díjak aktualizálása.

A negyedik napirend során a képviselők a 2015. évre ter−

vezett közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót fogadták el. A

képviselők örömmel állapították meg, hogy viszonylag jelen−

tős számú munkanélkülinek van munkája, amit ugyanakkor

nem egyszerű dolog koordinálni, de az is megállapítható,

hogy ezzel együtt is településünkön mindössze minden har−

madik munkanélküli rendelkezik legalább átmenetileg

munkaviszonnyal.

Az ülés következő napirendi pontja az Idősek Klubja önkor−

mányzati intézmény magasabb vezetőjének megbízása volt.

A Képviselőtestület az intézmény vezetésével − 5 évre −a

jelenlegi vezetőt, Szász Bélánét bízta meg.

Az ülés hatodik napirendi pontja során a Képviselőtestület a

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és

Étkezde önkormányzati intézmény magasabb vezetőjének

megbízásáról határozott. Az intézmény vezetésével − 5 évre −

a jelenlegi vezetőt Tóth Gyulánét bízták meg.

A Képviselőtestület következő napirendje az Észak−Alföldi

Regionális Zrt−ben lévő részvénycsomag értékesítésének

megtárgyalása volt. A részvénytársaság működése során

veszteségeket szenvedett, több esetben is veszteségren−

dezésre került sor, ezért a Képviselőtestület úgy döntött, hogy

a további vagyonvesztés elkerülése érdekében a részvénycso−

magot felajánlja névértéken történő megvásárlásra a tulaj−

donostársaknak.

A polgármester az indítványok, javaslatok között tájékoztatta

a Képviselőtestület tagjait arról, hogy a közeljövőben megje−

lenik egy újabb MVH−s pályázati kiírás, úgynevezett

falubusz beszerzésére.  A Képviselőtestület az indítvány

megvitatását követően a pályázat benyújtásáról döntött.

A napirend során a Képviselőtestület zárt ülés keretében

díszpolgári címek adományozásáról döntött.

Ezt követően a polgármester tájékoztatta a képviselőket a

Belgiumi Spa település küldöttségének érkezéséről és prog−

ramjáról, valamint beszámolt a Lengyelországban tett

testvérvárosi látogatásról, illetve a lengyel−magyar barátság

napjának eseményeiről.

A polgármester ismertette a Képviselőtestülettel a Mária Út

Közhasznú Egyesület vezetőjének levelét, mellyel megke−

reste az önkormányzatot az Egyesületbe való belépés

céljából. A képviselők rövid tárgyalást követően határoztak

az Egyesületbe való belépésről.

Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javasla−

tok hangoztak el.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a

Községi Könyvtárban megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

Minden 

édesanyának 

jó egészséget

és boldogságot 

kívánunk 

Anyák Napja 

alkalmából!
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HALÁLOZÁS
2015. március

− Balázs János  (szül.: 1967.)

volt Tarcal, Klapka u. 1. sz. alatti

lakos, elhunyt március 2−án

− Tarcali Lajos (szül: 1928.)

volt Tarcal, Árpád u. 10/1. sz. alat−

ti lakos, elhunyt március 23−án. 

Részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter

Andrásné  anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés és házasságkötés   
nem volt

SZÁMMISZTIKA TANFOLYAM TARCALON

Helyszín: Könyvtár. A tanfolyam  két részben lesz megtartva:

május 9 és 16 (szombat) 13 − 19 óra. 

Tartja: Sivadóné Szabó Krisztina, számmisztikus. 

A teljes tanfolyam ára 20.000 Ft.

Jelentkezni Drozda Arankánál lehet.

További részletek: www.snetina.uw.hu honlapon.

Nehezen mennek a hétköznapok?

Nem érted miért történnek veled a dolgok?                                    

Szeretnéd jobban megismerni önmagad?

Tisztában vagy a képességeiddel, a hiányosságaiddal?                    

Szeretnél tudatosabban élni és dolgozni?   

Mi is a számmisztika? Egy eszköz a kezünkben. 

Célja: 1.) Helyes önismeret megszerzése, mert ez alapfeltétele a

kiegyensúlyozott, boldog életnek, az önmegvalósításnak.

2.) Mások megismerése, mert ez az alapja a tőlünk nagyon külön−

böző embertársunk türelmes elfogadásának és annak, hogy segít−

ségére lehessünk a másik ember önmegvalósítási törekvésének.

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk Tarcal jó

szándékú lakosait. 

Ideje: 2015. május 19−én 10−13 óráig 

Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu,

Rákóczi út 4.

Kérjük hozza magával a személyi igazolványát vagy lakcímkár−

tyáját, valamint  a TAJ−kártyáját!  Köszönjük!

AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!

HIRDETÉSEK
Szántóföldet vásárolok. A végleges adásvételi szerződés

megkötésekor készpénzben azonnali fizetéssel. Vagy bérlek,

évenkénti előrefizetéssel. Ár: megegyezés szerint. Szakolczai

László   Tel: 06/30/2299537.
*

Eladó Tarcalon, Hubai út 19. sz. alatt egy két szobás felújított

gázkonvektoros családi ház.

Irányár: 2.6 M Ft.  Telefon: 06−30−547−4817
*

Tarcalon kis méretű tégla bontásért eladó. 

Érdeklődni: 30/239−00−02 

Polgárőr Hírek
A Tarcali Polgárőr Egyesület tagját Péter Gergőt emlékplakettel,

Lovász Lászlót a Tarcali Polgárőr Egyesület elnökét, Tokaji járási

koordinátort emlékplakettel tüntette ki a Borsod−Abaúj−Zemplén

Megyei Polgárőr Szövetség a 2015. április 18−án megtartott köz−

gyűlésén. Kosárkó Jánosnénak a Tarcali Polgárőr Egyesület

tagjának ezen a rendezvényen Tarcal Község polgármestere

Butta László a település elismerését adta át életmentő munkájáért. 

Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke

Tokaji Járási koordinátor

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Kincses Jánosné 

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet  virágait

elhelyezték és gyászunkban bármely  módon osz−

toztak.

A gyászoló család

Kiadja: Tarcal község   Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.:

47/580−008  Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka 30−458−73−01 Szerkesztő: Mező

László  Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38.  Tel:

46/416−226  KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2015. MÁJUS   20.
TARCALI HÍREK

Tarcali Római Katolikus 

TEMPLOM 

BÚCSÚ ünnepe 
2015. május 17−én (vasárnap) kerül

megtartásra.

Az ünnepi szentmise 11:30 órakor

kezdődik. 

A szentmisét bemutatja és

szentbeszédet mond 

Főtisztelendő 

SZENES ISTVÁN 

Pócspetri plébános.

A Rendőrség Körzeti  

megbízott 

(KMB) 

telefonszáma:

+36−30/900−77−49 
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Idén iskolánk is csatlakozott az Országos

Élelmezés− és Táplálkozástudományi Inté−

zet (OÉTI) által meghirdetett országos víz−

fogyasztást népszerűsítő HAPPY−hét

programjához. A HAPPY szó az angol

szavak kezdőbetűinek rövidítése:

Hungarian Aqua Promoting Program in

the Young, vagyis magyarországi vízfo−

gyasztást népszerűsítő program a fiatalok

körében.

2015. március 23−27. között játékos fel−

adatok, védőnői előadások, sport, rajzpá−

lyázat, szórólapok terjesztése és még szá−

mos érdekes feladat formájában próbáltuk

a vízfogyasztás jelentőségére illetve a cuk−

ros üdítők káros hatására felhívni tanuló−

ink figyelmét. Elsődleges célunk az volt,

hogy a tanulóink a héten csapvizet, ás−

ványvizet igyanak. 

A Nestlé Aquarel Kft. vállalta iskolánk ás−

ványvízzel való támogatását, ami a ren−

dezvény előtti napokban meg is érkezett.

A hét eleje szervezéssel indult. A két nyol−

cadik osztályból vállalkoztak tanulóink ar−

ra a nemes feladatra, hogy osztályonként

kiosszák a vizespalackokat. Valamennyi

tanulónk kapott poharat is, amire ráírta a

nevét, esetleg rajzzal díszítette. A

"Vízizsaru" őrjáratot is megszerveztük. Ők

vállalták, hogy ellenőrzik az osztályok víz−

fogyasztását, illetve amelyik osztályban

cukros üdítőt találnak, őket figyelmeztetik.

Segítségüket ezúton is köszönöm. Termé−

szetesen az étkezést is figyeltük. Aki

chipset hozott, azt is megbeszéltük, hogy

miért nem jó és mit hozzanak helyette tízó−

raira.

Az osztályfőnökök és iskolánk valameny−

nyi pedagógusa alkalmat teremtett arra,

hogy ezen a héten valamennyi tanórán

hangsúlyozza a víz fontosságát. Iskolánk

minden dolgozója hozzátett valamit ahhoz,

hogy ez a hét sikeres legyen. Segítségüket

szeretném megköszönni. 

Testnevelés órákon Lovasné Tóth Judit ta−

nárnő szakszerű vezetésével néhány osz−

tály kipróbálhatta, hogy milyen is vizes−

palackkal bemelegíteni, illetve sorverse−

nyek is voltak az említett palackokkal.

A nagyon hasznos, interaktív védőnői elő−

adásokból valamennyi osztály megtanul−

hatta, hogy miért is szükséges az ivóvíz fo−

gyasztása, mi mindenre használjuk a vizet,

hogyan maradhatunk egészségesek. Jutka

néni, Gabika néni rejtvényekkel, totókkal,

puzzle− feladatokkal tette még színesebbé

a prezentációkat.

Iskolánkat sikerült gyönyörűen kidíszíteni.

A kivetítő előtt minden nap megálltak a

gyerekek megnézni a korábbi évek egész−

ségnapjairól készített fotókat, az élővizek

állat− illetve növényvilágát bemutató elő−

adásokat. A hét vége felé pedig a HAPPY−

héten készült eseményekből láthattak íze−

lítőt az arra járók. 

A szülőket is megkínáltuk egy−egy pohár

citromkarikával ízesített vízzel a Vízbár−

ban. 

Az alsós tanulók polipról illetve vízcsepp−

ről mintázott fotófal mögé állhattak, azzal

fotóztuk a vállalkozó kedvűeket. Nagyon

vidám képek születtek.

Az énekkarral Kovács Józsefné Gabika

néni vezetésével úgynevezett Flash mob−

on vettünk részt. A Polgármesteri Hivatal

elé álltunk és az arra járóknak tavasszal és

a vízzel kapcsolatos énekeket adtunk elő.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói is nagy

szeretettel fogadtak bennünket. 

Mivel március 22. a víz világnapja, e két

dolgot nagyon szépen tudtuk ötvözni.

Rajzpályázatot hirdettünk "Kincsünk a

víz" címmel, amelynek keretén belül a víz−

fogyasztással, vízvédelemmel kapcsolatos

alkotásokat vártunk a gyerekektől. Ötle−

tekből nem volt hiány, a kreativitásuknak,

fantáziájukat nagyon jól elengedték. A ki−

sebbek tavakat, halakat ábrázoltak szíve−

sen, illetve gyönyörű makettek is érkeztek

akváriumokról, a víz körforgásáról. A fel−

sősök inkább figyelemfelhívó plakátokat

készítettek. Iskolánkban valamennyi alko−

tás megtekinthető.

Játszóházat is tartottunk ezen a héten, ahol

polipokat, könyvjelzőket, vízi állatokat ké−

szíthettek az érdeklődők.

A hét utolsó napján valamennyi tanulók és

a pedagógusok az udvaron élővíz képében

megformálták a "víz" szót, természetesen

kékbe öltözve a víz szimbólumaként.

Ugyanígy tett az ország 440 azon iskolája

ebben az időpontban, akik még jelentkez−

tek a HAPPY−hétre. Iskolánkba látogatott

ezen a napon Butta László polgármester úr

is. Ő is hangsúlyozta az egészséges élet−

mód fontosságát mind gyermek mind fel−

nőttkorban egyaránt. Igazgatónő elmond−

ta, hogy nagyon elégedett a gyerekek, pe−

dagógusok HAPPY−héten való aktív rész−

vételével. Kiemelte, hogy iskolánkban

nagy hangsúlyt fektetünk az egészségmeg−

őrzésre, illetve igyekszünk megragadni

minden pályázatot, amely az egészséges

magatartás kialakítását támogatja. Díjaz−

tuk a rajzpályázat legjobbjait, illetve a hé−

ten a legtöbb vizet fogyasztó osztályt.

A HAPPY− héten az elsődleges cél, úgy

érzem, megvalósult. A hét végére már el−

tűntek a kólásüvegek a táskákból. Helyet−

tük az általunk kiosztott ásványvizet itták,

vagy ők maguk hoztak csapvizet, ásvány−

vizet otthonról. Természetesen sok olyan

tanulónk van, aki eddig is vizet hozott ma−

gával. Őt is sikerült ebben megerősíteni,

illetve napról−napra egyre többen mutatták

poharaikat, hogy ők is vizet isznak.

Reméljük, hogy ezzel a héttel nem ér véget

ez a fontos egészségmegőrző feladat. Mi

továbbra is ezen leszünk.

Mivel iskolánk Pedagógiai Programjában

is szerepel az egészségnevelés, nagy hang−

súlyt fektetünk a prevencióra. Minél több

egészségnevelő programba próbálunk be−

kapcsolódni. Évről− évre szervezünk

Egészséghetet vagy Egészségnapot.  Ezek

kifejezetten az egészségmegőrzésről szól−

nak. Azonban ez egy folyamatos dolog,

ami a mindennapi oktatásban megjelenik

valamennyi tantárgy során. Az egészség−

nevelés az iskolai élet valamennyi tevé−

kenységében megjelenik, legyen az tanóra

vagy szabadidős foglalkozás. 

Végül, de nem utolsó sorban külön sze−

retném megköszönni Németh Melinda ta−

nárnő és Kovács Zsolt tanár úr egész heti

segítségét, akik szabadidejüket is felál−

dozva segítettek a szervezésben valamint

a fénykép−illetve kisfilmek készítésében.

Kovácsné Éles Ilona

tanító− egészségfejlesztő mentálhigiénikus

HAPPY−hét a Klapka György Általános Iskolában
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Óvodai hírek − Felhívás
A Tarcal Község Önkormányzat fenntartásában működő, Kikelet

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde (Cím:

3915 Tarcal, Árpád út 8.) intézmény, a tarcali óvodáskorú gyer−

mekek óvodai és a tarcali és a környező településeken lakó gyer−

mekek bölcsődei elhelyezésére, a 2015/2016 nevelési évre felvételt

hirdet.

A beiratkozás helye: 

Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

Tarcal, Árpád út 8. Nevelői szoba

A beiratkozás időpontja: 2014. május 4−5−6. (hétfő, kedd, szerda)

reggel 7 órától, délután  16.30  óráig.

Kérjük a szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
− a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

− érvényes lakcím kártyát, 

− a gyermek TAJ kártyáját,

−  gyermekvédelmi jogosultságot igazoló érvényes határozatot.

A Bölcsődébe 1 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.

A gyermek harmadik életévének betöltése után az óvodába járás az

új jogszabályok szerint kötelező, felmentést indokolt esetben az

óvoda vezetője adhat. Az ötödik életévet betöltött gyermekek

beíratása az iskolai életre való felkészítés miatt kötelező, felmentés

nem adható, a szülőnek biztosítani kell a gyermek rendszeres óvodá−

ba járását. A kötelezettség elmulasztása esetén (tíz igazolatlan nap)

az intézményvezető feljelentését követően a Kormányhivatal

pénzbírságot szab ki.

Ha a férőhely engedi, az óvodába azokat a gyermekeket is be lehet

íratni, akik augusztus végéig betöltik a két és fél évet, feltéve, ha a

gyermek ágy és szobatiszta. 

Az Alapító okirat szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési

igényű gyermekek fejlesztését is el tudjuk látni. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokat a gyerekeket is újra be kell

íratni, akik már jártak óvodába.

A felvételi döntésről a szülők, a beiratkozást követő huszonegy

napon belül írásban kapnak tájékoztatást. A szülő a döntés ellen

jogorvoslattal élhet Tarcal Község Jegyzőjénél.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06/30/458 7639

Tóth Gyuláné 

intézményvezető

Jubileumi Szomszédolás
Idén 20. alkalommal került megrendezésre Tarcalon a

Klapka György Általános Iskolában a Szomszédolás elne−

vezésű vers és prózamondó verseny. A tokaji kistérség is−

koláiból érkeztek a gyermekek pedagógusok, szülők kísére−

tével. Bártfainé Varga Györgyi iskolaigazgató asszony kö−

szöntőjében elmondta, akik ide érkeztek már nyertesek, hisz

valamennyien saját iskolájukban lezajlott verseny után jö−

hettek el Tarcalra.  A bevezető gondolatok után Hajdu Lara

kis népdalcsokorral kedveskedett a vendégeknek, aki nagy

sikert aratott. 

A verseny méltó alkalmat adott a néhai Kovács István igaz−

gató úr által alapított régi−

séggyűjtemény helyiségé−

nél elhelyezett márvány

tábla avatására. Kovács

Istvánné tanítónő a vendé−

gek, helyi nyugdíjas és

aktív pedagógusok  vala−

mint diákok jelenlétében

leplezte le az emlékhelyet

jelölő táblát. A tarcali is−

kola énekkara  adott rövid

műsort. A felhangzó dal−

csokrot szokatlan s egy−

ben rendkívül ötletes

hangszerkísérettel hallhat−

tuk.  

Ezt követően kezdődhe−

tett a összevont csoportokban zajló verseny. Egy−egy kor−

csoportban egy zsűri előtt hangzottak el a versek és prózák

is, mivel kevesebben érkeztek a szokottnál az idei verseny−

re. A folyosón néma csend. A termekből időnként kiszűrő−

dő taps töri csak meg. Benézve a termekbe izgatottan csil−

logó szemek fogadtak. Megnyugtató pedagógusi mondatok

igyekeztek oldani a tapintható feszültséget. A versenyt kö−

vetően a gyülekező termekben tízórai várta a diákokat. Né−

mi pihenőt követően igazgatónő ismertette a verseny leg−

jobbjait, akiknek oklevelet és könyvjutalmat adott át. Végül

valamennyi résztvevő diák emléklapot kapott. 

Díjazottak

1−2. o. vers  I. Kovács Anna Dorottya /Tarcal/; II. Levik

Léna /Tokaj/; III. Nagy Anita /Tarcal/

1−2. próza  I. Dálnoki−Kovács Anna /Tokaj/; II. Miló

Levente /Tokaj/

3−4. o. vers I. Stomp Bence Áron /Tokaj/; II. Popovics Flóra

/Tarcal/; III. Angi Anna /Tarcal/ és Erdős Eszter /Tokaj/ 

3−4. o. próza I. Varga Petra /Tarcal; II. Várkonyi Virág

/Tokaj/ és Erdős Zoltán /Tokaj/, III. Fodor Kincső /Tarcal/

5−6. o. vers  I. Nagy Nikolett /Tarcal/; II. Petróczi Fruzsina

/Tokaj/; III. Kovács Judit /Csobaj/

5−6. o. próza I. Soltész Fruzsina /Tarcal/

7−8. o. vers   I. Gál Péter Zoltán /Tarcal/; II. Kecskés Noémi

/Tarcal/; III. Jóni Erika /Csobaj/ 

7−8. o. próza I. Fia Dominika /Tarcal/

Fia Dominika tarcali 8. osztályos tanuló külön jutalmat

kapott, mivel nyolc éven át képviselte településünket e

nemes küzdelmen. Gratulálok a versenyzőknek és

felkészítőiknek! 

D A
A képen balról jobbra: Kecskés Noémi, Jóni Erika, Gál Péter

Zoltán és Fia Dominika a 7−8. osztályos korcsoport legjobbjai



                                                            Tarcali Hírek                                                           5

Történetünk 2014. májusában kezdődött, amikor is Petró Attila

gávavencsellői vállalkozó, a Nyír−Márvány Kft. tulajdonosa

Tarcalnak ajándékozta a 8.5 m magas gránitból készült Áldó

Krisztus szobrot. Az adományozást közjegyző által készített

dokumentum aláírásával is megerősítették tavaly május 28−án.

2015. március 25−én pedig valósággá vált, ami majd' egy évig

közbeszéd tárgya volt. Megérkezett és felállíttatott az Ó−temető

feletti dombon.  Az ember életében ilyen esemény csak ritkán

adódik, hogy lépésről lépésre végigkísérheti illetve nézheti,

hogy egy monumentális, több tonnás szobor hogyan is kerül

felállításra. Nagy élmény! Sok−sok ember odafigyelése, pontos

szakszerű munkája kellett hozzá. 

A történet idén folytatódott...

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 2015. április 15−én Tarcalra

látogatott, ahol a templom mögött magasodó domboldalon felál−

lított Krisztus szobrot áldotta meg. A szentelési szertartás

keretén belül a főpásztor arról beszélt, hogy a megáldásra kerülő

szobor Isten áldását jelképezi az egész község számára. Az

eseményen a nagyszámú zarándokok mellett jelen volt Dr.

Mengyi Roland,  a térség országgyűlési képviselője, Török

Dezső a Borsod−Abaúj−Zemplén megyei közgyűlés elnöke,

Demeter Ervin kormánymegbízott, rangos egyházi és világi

személyiségek, valamint a szomszédos illetve a kistérség

településeinek polgármesterei.

Ezt követően közösen vonultak át a Tarcali Római Katolikus

Egyházközség tulajdonában lévő zarándok szálláshely

épületébe, amit szintén a főpásztor áldott meg. Ez a korábban

iskolaként működő épület, miután funkcióját vesztette, sokáig

üresen állt és egyre romlott az állapota. Az egyházközség tagjai

ezért igyekeztek pályázati forrást találni az épület felújítására.

Az új funkció kézenfekvő, hiszen a településen keresztül halad

a Csíksomlyót Máriaczellel összekötő Mária zarándokút. Innen

kapta az épület a nevét is: Mária Ház, üdülő és rendezvénypont,

egyházi és ifjúsági szállás.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályáza−

ton az egyházközség mintegy 49 millió Ft forráshoz jutott.

Ebből különböző képzéseket, tréningeket, zarándoktábort

szerveztek s mintegy 22 millió forint építési költségből s mint−

egy 7,5 millió forint eszközbeszerzési költségből került

kialakításra a 30 fő befogadására alkalmas szállás − és közössé−

gi hely.

Szeretettel várják a zarándokok mellett az egyházi és világi

iskolák tanulóit és pedagógusait, valamint plébániák hittancso−

portjait lelkigyakorlatokra, osztálykirándulásokra és táborozá−

sokra.

A település életének rangos eseményén a Szerencsi

Kisboldogasszony kórus közreműködött,  Ficsor Márton kántor

vezényletével.

Ezúton is köszönet illet minden közreműködőt, aki munkájával,

adományával hozzájárult az esemény zökkenőmentes, méltó

lebonyolításához.

A történet folytatódik... Augusztus 31. a következő fontos

dátum, amikorra elkészül az "Áldó Krisztus" szoborhoz vezető

sétaútvonal is. 

Szűcs Zoltán plébános − D. A.

Az Áldó Jézus szobor szentelésére

Isten elküldte egyszülött Fiát a világba,
hogy az embereket megvilágosítsa.
Így jött el a mi szent hegyünkre, Tarcalra, 
hogy az itt lakókat eljuttassa örök országába,
mert Isten szeretete mindég velünk van, kell, hogy ezt érezzük!
Segíts minket Jézus, hogy el tudjuk hagyni régi életünk!
Megköszönjük néked, hogy itt vagy velünk
és fogod erősen a két kezünk.
Mi nagyon szeretünk téged, 
hiszen benned van minden reményünk!
Uram Jézus Krisztus, áldd meg munkánkat,
áldd meg családunkat, 
szenteld meg imáinkat, 
vezéreld utunkat, 
és soha ne vond meg tőlünk irgalmadat!
Takard ránk köntösöd, őrizd meg községünk, 
hogy Veled és Szűz Anyáddal legyen teljes az életünk.
Add áldásodat szép magyar hazánkra 
és az itt lakó minden tarcali lakosra!
Áldj meg minden vendéget, kik hozzánk érkeznek, 
Csaba érseket és a polgármestereket 
és minden embert, akik velünk együtt ünnepeltek!
Most, hogy Jézus közelebbről figyel bennünket, 
az Ő törvénye szerint éljük életünket.
Uram Jézus, köszönjük néked, hogy bűnt és halált legyőzve felál−
doztad értünk életedet, 
hogy az örök kárhozattól megments bennünket!

Szászfai Istvánné

IGAZ TÖRTÉNET
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"A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla.                               
Leghelyesebb egy pohár bor mellett"

(Márai Sándor)

Kanczler András − Tarcal Hegyközség elnöke
− Tisztelt Elnök Úr! Életrajzi adatai alapján Ön az 1992−ben Szege−
den, az Élelmiszeripari Főiskolán, majd az 1993−ban Budapesten, a
Kertészeti Egyetemen szerzett borász végzettségét 2002−ben még ki−
egészítette egy szőlész−borász szakmérnöki diplomával is, névjegy−
kártyáján mégis a vincellér kifejezés olvasható. Nem találja ezt túl−
zott szerénységnek? Vagy napjainkban ez az a szó, amelyik legin−
kább magában foglalja valamennyi részműveletét egy−egy bor meg−
születésének?
− Nagyapám református kántortanító volt egy kis faluban a Dunántú−

lon. Három nyelven beszélt, 1−8. évfolyamos osztályban tanított. Tu−

dását, polihisztorságát sosem firtatta, minden napját a tanításnak

szentelte.  A szőlőtermesztés, a borkészítés is egy életre szóló tanu−

lás, kísérlet és sajnos csak 40−50 próbálkozás adatik

meg életünkben. Szívesen töltöm napjaimat a szőlő−

ben, a pincében, részt veszek a szőlőmunkákban és a

pincemunkákban is. Azért is érzem jó szóhasználatnak

a vincellér kifejezést, mert a szőlőbirtokunkon nem ve−

zetők és beosztottak vannak, hanem egymást segítő, a

szőlőhöz és a borhoz egyaránt értő emberek. Nálunk

egy kicsit mindenkinek vincellérnek kell lenni.

− A 2013−ban újjáalakult Tokaji Borvidék Hegyközségi
Tanácsa a Tokaji borvidék megújítási folyamataiban
úttörő szerepet vállal" − olvasható egy 2014. május 19−
én megjelentetett sajtóközleményben. Az elmúlt közel
egy esztendőnek vannak−e már pozitív részeredményei,
melyek ezek, és mire számíthatnak a továbbiakban a
Tarcal Hegyközséghez tartozó 640 ha szőlőterület tu−
lajdonosai, művelői? 
− A tokaji hegy a "Tokaj" névnek köszönhetően a világ

minden országában ismert. Ez az adottság itt van a sze−

münk előtt és mégsem akarunk méltó módon élni vele.

Jelenleg van egy állami szándék, amely Tokaj−

Hegyalja felemelkedését támogatja. Mint hegyközségi

elnök, Tarcal Hegyközség nevében elsőként nyújtottam be a hegyre

vezető  szilárdburkolatú utak  elkészítésének tervezetét. Ez érintené

a tokaji hegy összes dűlőútját 27 km−es hosszúságban. A projekt be−

ruházási értéke kb. 2,7 milliárd Ft. A legjobb dűlőkbe vezetnének el

az utak és így remélhetőleg újra visszanyerheti majd szépségét és

identitását a hegy. Folyamatosan egyeztetünk a megyei közgyűlés el−

nökével, a térség országgyűlési képviselőjével, a Tokaj−Hegyalja

Programiroda vezetőivel, Tarcal község és Tokaj város polgármeste−

reivel. Bizakodó vagyok a sikerben, mert felemelkedésünk megindu−

lásának alapja a hegyre vezető úthálózat elkészítése.

−  Ez év márciusában Ön is részt vett a tokaji száraz furmintot nép−
szerűsítő FurmintUSA−projekt révén azon a körúton, ahol ismert,
nyelvtudással rendelkező helyi borászok számára nyílt lehetőség az
Egyesült Államok számos városában a bemutatkozásra. Melyek vol−
tak tengerentúli utazásuk főbb állomásai, és meghatározó momentu−
mai a jövőt tekintve?
− A tokaji név ismert a világon, a termék, a bor sajnos nem. Minden−

hol van érdeklődés, így az USA−ban is. Kb. 100 millió ember iszik

bort náluk, és ebből kb. 1 millió fogyasztó kíváncsi az újdonságra,

pl. a tokaji borra. Mivel Kaliforniában egy magyar ember, Haraszti

Ágoston honosította meg a szőlőtermesztést, ezért a magyarokat

mindig megkülönböztetett várakozás és fogadtatás övezi. Ezt a prog−

ramot Tokaj testvérvárosa, Sonoma segíti, de rengeteg munka és

marketing elem kell akár egy alapszintű kereskedői kóstolóhoz is.

Örömmel tapasztaltuk, hogy boraink nagyon tetszettek és polci áron

kb. 15−30 dollárra értékelik.

Utazásunk fő helyszíne San Francisco és a Napa völgye volt, ott tar−

tottunk bemutatkozó kóstoltatásokat. Örömmel mondhatom, hogy a

projektben részt vevő legtöbb borászat Tarcalról tartott velünk: a

Degenfeld borászat, a Majoros szőlőbirtok és a Basilicus szőlőbirtok.

− A Basilicus Borkultúra Központ a korábbi évek gyakorlatától telje−
sen eltérően, komplex élményt nyújtó bortúrákkal, partnerborásza−
tokkal együttműködve kínál lehetőséget a hegyaljai régió átfogó
megismerésére az idelátogató vendégeknek. Honnan jött az ötlet, és
működik−e nálunk ez a módszer?
− Visszakanyarodva egy kicsit Amerikába, ha Tarcal a Napa völgyé−

ben lenne, akkor a Fő utca mindkét oldalán csak borászatok, vendég−

fogadók és vinotékák sorakoznának. Hiszem, hogy ezt a mintát itt is

meg lehet valósítani.  A Basilicus azt a célt tűzte ki, hogy az ideér−

kezőknek segítsünk megtalálni az érdekes, izgalmas helyeket és

programokat. Nem csak saját magunkat ajánljuk, hanem más borá−

szatokat is, más terméket előállító  vállalkozókat, vállalkozásokat is.

Sokakkal nagyon nehéz megértetni, hogy mi nem vagyunk egymás

konkurenciái, csak erősíthetjük magunkat, ha ajánljuk

"szomszédainkat" is. A mi konkurenciánk a nyíregy−

házi állatkert, vagy a hajdúszoboszlói fürdő. Elértük

azt 2 év után, hogy most már napi szinten keresnek

meg minket, hogy segítsük a Hegyaljára látogatók tar−

talmas időtöltésének megszervezését. Ajánlunk szál−

lást, borkóstoló rendezvényeket, egyéb kulináris prog−

ramokat, éttermeket, valamint transzfert biztosítunk.

Látjuk, hogy ragadós a példánk, és örülünk, hogy egy−

re több borászat kezd hasonló módszerekkel dolgozni,

és akár minket is beépíteni az útvonalterveikbe.

− Úgy tudom, hogy Ön korábban a Móri borvidéken
élt, mely Magyarország 22 borvidéke közül az egyik
legkisebb. Amikor megérkezett Tokaj−Hegyaljára mi−
lyen különbségekkel szembesült, mit kellett − vélhetően
− elsők között átértékelni hétköznapjaiban?
− Több évtizeden keresztül mindkét borvidék életét

egy−egy nagyüzem működése határozta meg. Míg a

Móri Állami Gazdaság megszűnt, addig a Tokaji Bor−

kombinát, ha átalakulva is, de megmaradt. Móron a pi−

ac elrendezte a dolgokat, önerőből elindultak újra a

borászatok, és összefogva építik a móri brendet. Tokaj

kettészakadt, érkeztek a külső befektetők, de megmaradtak a másik

oldalon a mennyiséget előállító "Borkombinátnak" termelő szőlőmű−

velők. Nehéz ezzel a kettőséggel márkát építeni. Talán ez volt a leg−

nehezebb, megértetni a helyiekkel, hogy egy nagyon értékes alap−

anyagot termelünk, egy világmárkát állítunk elő, amit minden lépé−

sében csak nagyon nagy odafigyeléssel és precizitással lehet elkészí−

teni. Ha azt hisszük el, hogy a megtermelt szőlőnk kilója csak 80.−Ft−

ot ér, akkor nagyon nagy a baj.  A  két térség közötti különbség, hogy

itt jobban várunk a külső segítségre, Móron már megszokták, hogy

nincs külső beavatkozás, csak magukra támaszkodhatnak, és reggel−

től estig dolgoznak, sokszor nagyon sokat. Arra biztatok mindenkit,

hogy saját erőnkből építkezzünk, hiszen adottságaink, tudásunk, ter−

mékünk, egyedülálló a világon.

− Végezetül : Mi az a három tulajdonság, amivel feltétlenül rendel−
keznie kell egy vincellérnek manapság Tokaj−Hegyalján? És termé−
szetesen: Miért?
− Folyamatosan tanulni kell a szakmát, a szőlőtermesztést,

borászkodást, járni a többi borvidéket és a környező országokat. 

Együtt kell kezdeni és együtt kell befejezni a napot a kollégákkal.

Együtt kell örülni a jól elvégzett munkának. Minden nap meg kell

köszönnünk, hogy a világ egyik legszebb részén élhetünk, dolgozha−

tunk és mindenkinek meg kell köszönni azt a napi munkát, amely se−

gít elkészíteni, megtermelni a világ legszebb és legjobb italát, a toka−

ji bort.                                                                 Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
MÁJUS hónapban  

névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:

Május 7. Gizella
Mihály 8. Mihály
Május 9. Gergely
Május 11. Ferenc
Május 22. Júlia, Rita
Május 24. Eszter
Május 29. Magdolna

RENDEZVÉNYEK − PROGRAMOK

május hónapban 

április 10−től május 15−ig Farkas László és 

bodrogkeresztúri fiatalok közös kiállítása

Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal

Nyitva: munkanapokon 8−16 óráig

szombaton: 14−18 óráig

május 2. 9 óra CSALÁDI MAJÁLIS

Helye: Tarcal Sportpálya és Agora

május 6. 15−17 óra Kreatív Műhely 

Helye: Községi Könyvtár

május 9. − 16. 13 óra Számmisztikai tanfolyam

Helye: Községi Könyvtár

május 17. 11.30 Templom Búcsú

május 19. 10−13 óra VÉRADÁS

Helye: 6 puttonyos Borfalu Tarcal

május 20. 15−17 óra Kreatív Műhely 

Játék készítés sk. Helye: Községi Könyvtár

május 29. Óvodai ballagás

Helye: Kikelet Óvoda − Tarcal

További részletek: www.tarcal.hu; plakátokon,

szórólapokon 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Májusi ünnepek és események
Ígéret hava − tavasz − utó

Május 1. A munka ünnepe. A munka ünnepe a nemzetközi

munkásmozgalmak által kiharcolt,   minden év május 1−én tar−

tandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások

által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megün−

nepelni. 

Május 1. Zrínyi Miklós születésnapja (1620.). Költő, prózaíró,

államférfi, hadvezér.

Május 5. Az Esélyegyenlőség napja
Május 5. Radnóti Miklós születésnapja (1909.) költő és

műfordító.

Május 5. ANYÁK NAPJA Világszerte megünnepelt  nap, ame−

lyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országok−

ban más és más napokon ünneplik Magyarországon május

első vasárnapján.

Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. A Madarak és a Fák Napja
Május 12−14. Fagyosszentek: Szervác, Pongrác, Bonifác
Május 15. A CSALÁD nemzetközi világnapja. 1994−től tartjuk

e napot, mely felhívja a figyelmet a legfontosabb

"intézményre" a családra.

Május 18. Internet világnap

Május 24−25. Pünkösd: Krisztus mennybemenetele után, az

ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas

zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek lángnyelvek alakjában

leszállt a tanítványokra.

Május 24. A Világbéke Napja (Fény a Békéért)

Május 26. GYERMEKNAP  Magyarországon 1931−től ünnep−

lik, május utolsó vasárnapján tartják.  Célja, hogy felhívja a

figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap (WHO) 

Ünnepváró húsvéti játszóház
Hagyományainkhoz híven a közelgő húsvéti ünnepek

apropóján Ünnepváró programot szerveztem a tarcali

Borfaluban. A szokásos tojás festés sokféle technikája, deko−

ráció készítés, üdvözlőlap tervezés, készítés mellett új ele−

mekkel bővült az esemény. Szépen terített ünnepi asztalokat

nézhettek meg kicsik és nagyok. Finom falatokkal kínáltuk a

vendégeket, melyben a húsvétkor megszokott alapanyagokat

használtuk fel: sonka, tojás, kolbász, zöldségek, csokitojás. 

A játszóházi foglalkozásban Ilosvainé Piroska, Titkóné

Takács Mónika, Macsiné Angéla kreatív ötleteikkel,

munkájukkal segédkeztek. A szépen terített asztalok

elkészítéséhez számtalan eszközt kaptunk, melyet ezúton is

köszönöm!  Hálás köszönet minden segítőnek, adományozó−

nak, közreműködőnek!

Szép, emlékezetes, kreatív délután volt! Tele pocakkal, sok

szép ajándékkal, díszekkel, élménnyel tértek haza gyermekek,

felnőttek. 

D.A.
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Festmény és fotókiállítás 
Balogh Attila művésztanár a kapocs a nemrégiben a Borfalu

kiállítótermében nyílt tárlat kiállítói között. A Tanár úr Farkas

Lászlót− Zénót− gyermekkorában, mint rajztanár oktatta az

általános iskolában. Már akkor biztatta, folytasd! Míg a töb−

biek egy munkával készültek el, épphogy, Laci hárommal is,

és jó is volt. Persze az élet más utakra vitte, kovács mester

lett. 

A bodrogkeresztúri fiatalokat pedig egy pályázati lehetőség

keretein belül tavaly fotózni tanította. Tokaj−hegyalján kirán−

dulva készítették szebbnél szebb, izgalmas képeiket. A nyír−

egyházi Bencs−villában már közösen mutatkoztak be, s az ott

bemutatott anyag jött Tarcalra. Így alakult ki jelenlegi kiál−

lításunk anyaga. Az elsősorban természetről készült fotók

mellett a természetről festett képek jól kiegészítik egymást. 

A közös kiállítás megnyitóján zenész társak − hisz László

gitározik is− barátok adtak remek koncertet. Különleges,

egyszeri zenei produkcióval ajándékozták meg az alkotókat és

a megjelenteket. 

A tárlat május 15−ig látogatható.                                 D.A.

SPORT
Felemás focirajt

A felnőtt csapat rajtja nem igazán sikerült: két  vereség, egy

felejthető döntetlen,  egy  remek győzelem. Az utolsó mér−

kőzésen a Mád ÖFI ellen elért győzelmünk tud vigasztalni

az előtte elhullajtott pontokért. Ezen a mérkőzésen minden

sikerült, nem úgy, mint előtte. Tanulni kell a saját hibáink−

ból, és az ellenfelét ki kell használni. Az ifi csapat a tavaszi

szezont nagy lendülettel, négy győzelemmel kezdte. Látha−

tó az akarásuk és a győzelmi vágyuk, bár ez még néha a

görcsösségbe megy át. Megyünk tovább, és reményeink

szerint a szezon további mérkőzésein a lehető legjobb for−

mánkat fogjuk nyújtani. 

Köszönjük a Hegyalja−

Tarcal Gyermekfoci Alapít−

ványnak a  szponzori mez

adományát (képünkön). 

Eredmények:

Nyírjes−Szirma − Tarcal 2−1

UP  0−3

Mályi − Tarcal 4−4  

UP 1−3

Tarcal − Monok 1−2  

UP 8−0

Tarcal − Mád ÖFI  7−2  

UP 13−1

Hajrá Tarcal!

Versenyfelhívás
Tarcal község Önkormányzata

"EZT KÓSTOLD MEG!" 
− az én tuti szabad tűzön  készült ételem címmel − 

főzőversenyt hirdet 

A verseny ideje: 2015. május 2. szombat 

A verseny helye: Tarcal − Sportpálya

Nevezéseket 2015. április 27− én 10 óráig várjuk. 

Díjazás: I., II., III. helyezett értékes tárgyjutalomban

részesül.

A versenyre várjuk családok, baráti társaságok,

közösségek jelentkezését.

Az étel elkészítéséhez a jelentkezőnek  3 kg sertéshúst és
5 kg burgonyát biztosítunk!

Átvétele: április 30−án, csütörtökön, 16 óráig a Borfaluban

vagy a helyszínen 9 óráig.

Felszerelést, egyéb hozzávalókat, tálalás eszközeit mindenki

saját magának biztosítja.  A szakértő zsűri szombaton 13−tól

13.45 óráig bírálja el a finomságokat. 

ELŐZETES JELENTKEZÉS: 6 Puttonyos Borfalu,

Rákóczi út 4. v. 30/458−73−01

NE KÉSLEKEDJ a jelentkezéssel! 


