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Kedves Tarcali Lakosok!

Köszönöm Tarcali Lakosok!

A tavalyi év vége egy kicsit más volt, mint az előzőek, hiszen
karácsony ünnepén öt napot tölthettek együtt a családok, míg
szilveszter után az újév köszöntésére négy napot lehettünk
együtt.
Volt idő odafigyelni a másikra, megerősödhetett bennünk a
remény, kipihenhettük az év fáradalmait, feltöltődhettünk
fizikailag és lelkileg az új esztendőre.
Ismét eltelt egy év, szám szerint a 2014−es. Év végén minden
ember számvetést készít, amelyben remélem mind többen van−
nak Önök között, akik többé−kevésbé elégedettek az elmúlt esz−
tendő történéseivel.
A 2014−es év úgymond a politikai életben is sűrűbbre sikeredett
az előző évektől. Áprilisban döntöttünk arról, hogy melyik párt−
ra bízzuk az ország irányítását, májusban az Európai Parlament
képviselőire adhattuk le szavazatainkat, végül október 12−én
szavazhattunk arról, hogy a következő öt évben a helyi önkor−
mányzatban mely jelöltek dolgozzanak településünk fejlődése
érdekében.
Harmadik nekirugaszkodásra a szűk többség akarata alapján
kaptam meg a lehetőséget, hogy polgármesterként vegyek részt
a község életében. Ez nagy megtiszteltetés számomra, amivel én
is élni és nem visszaélni szeretnék.
A 2015−ös év jól indult számunkra, hiszen Dr. Mengyi Roland
országgyűlési képviselő Úr odaadó támogatásának köszön−
hetően községünk 100 millió forint támogatásban részesült.
Ebből a pénzből terveket készítünk elő a későbbi pályázati
lehetőségek benyújtásához 15 millió forint értékben, 85 millió
forintból pedig több, felújításra szoruló utca aszfaltrétegét
újítjuk fel.
Január közepén jött az újabb örömhír, a fotovoltaikus (nap−
kollektor) rendszerek kialakítására benyújtott KEOP−os pályáza−
ton nyert községünk 34 millió forintot. Ebből az összegből a
Rendelőintézet, a 6 Puttonyos Borfalu, a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda, a Konyha, valamint a Polgármesteri
Hivatal két épületére kerülnek napelemek, 100 %−os állami
támogatással.
Közben a ravatalozó bontása is befejeződött, kezdődhet az építés
időszaka. Az Áldó Jézus szoborhoz vezető sétány kialakítása is
elkezdődik a tavasz beköszöntével.
A képviselőtestületnek ezeken felül is számtalan ötlete, terve
van, amiből remélhetőleg minél többet tudunk majd megvalósí−
tani akár pályázatok útján, akár községi közös összefogással is
már ebben az évben.
Számunkra tehát jól kezdődött az új esztendő.
Kívánom Önöknek, hogy a 2015−ös esztendőben Önök is minél
többet meg tudjanak valósítani terveikből, akár a vállalkozásuk−
ban, munkahelyükön, vagy a családban, amelyhez kívánok min−
denekelőtt erőt, egészséget sok sikert és boldogságot.
Üdvözlettel:
Butta László
polgármester

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ide−
jüket rászánva, megtisztelték a rendezőket azzal, hogy a
2014. évi adventi gyertyagyújtások alkalmával részt vettek
a közös ünneplésben és várakozásban.
Tarcal Község Önkormányzata, a helyi történelmi egy−
házak és az óvodai, általános iskolai csoportok
közreműködésével szervezett ADVENTI PROGRAMOK
keretében A BETLEHEMI LÁNGRÓL gyújtottuk meg a
4. ADVENTI GYERTYÁT december 21−én, 16 órakor az
ünnepi díszben pompázó AGORA előtti parkban.

Az ünneplő közönséget Kovácsné Drozda Aranka
köszöntötte, majd Polyák Péter parókus Úr, Szűcs Zoltán
plébános Úr, valamint Kovács Attila nagytiszteletű Úr
ökumenikus szertartása után a Miskolcról hozott BETLE−
HEMI LÁNGRÓL gyújthattam meg a negyedik gyertyát .
Itt szeretnék köszönetet mondani a Miskolci Gráciák
Egyesületnek, hogy lehetőséget adott községünknek, hogy
elhozhattuk a Betlehemi Jászolban gyújtott lángot, ezzel is
emelve az ünnep hangulatát.
Köszönetemet fejezem ki a helyi Kikelet Napközi
otthonos óvoda és a Klapka György Általános Iskola
növendékeinek és felkészítőiknek a színvonalas műsorért.
Szopkó Kincsőnek és Szilvási Katalinnak köszönjük a
szívet melengető versek elszavalását, az Idősek Klubja
tagjainak, hogy a hideg idő ellenére is kitartottak és
előadták karácsonyi műsorukat. A helyi rendezvényen első
ízben lépett fel Dégi Zoltán és Tasi Dominika, a Szabolcs
Alapfokú Táncművészeti Iskola előadó művészei, akik
gyönyörű karácsonyi énekeket adtak elő. A piactéren a
karácsonyi vásárban ötletes ajándékokat vásárolhattunk és
elfogyaszthattuk a Szülői Munkaközösség, és a Konyha
dolgozói által készített finom mézeseket, süteményeket,
felmelegedhettünk a forralt bor és forró tea kóstolása
közben.
A műsor zárását követően Békés Boldog karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánva térhettünk haza otthonunkba.
Tisztelettel:
Butta László
polgármester
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Tájékoztató
Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014.
december 11−én rendes ülést tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők a Zempléni Hulladékkezelési
Közszolgáltató Kft−vel kötendő finanszírozási megállapodás
megtárgyalása volt. A polgármester elmondta, hogy a ZHK
Nonprofit Kft. csődközeli helyzetbe került és a tulajdonos önkor−
mányzatokat arra kérték, hogy a közszolgáltatás folyamatosságá−
nak biztosítása érdekében a 2014. évi lakossági hátralékot, illetve a
2015. évi tervezett hátralékot az önkormányzatok előlegezzék meg
a Kft−nek. A képviselők hosszas tárgyalás után a finanszírozási
megállapodás 2015. március 31−ig történő megkötéséről döntöttek.
Az ülés következő napirendi pontja keretében a Képviselőtestület
megtárgyalta és elfogadta a képviselőtestület 2015. évi munkater−
vét.
Az ülés harmadik napirendi pontja során a polgármester tájékoz−
tatót adott az önkormányzat 2014. évben benyújtott, illetve meg−
valósított pályázatairól, külön is szólt a közfoglalkoztatási pályáza−
tokról, a nyári gyermekétkeztetés támogatásáról, a szociális tűzifa
támogatásról, a BOR−VIDÉK programban megvalósult és folya−
matban lévő fejlesztésekről, illetve az előkészítés alatt álló Áldó
krisztus szobor projektről.
Az indítványok, javaslatok napirend során a képviselők határoztak
egy tarcali lakos kérelméről, melyben 8. osztályos gyermeke Arany
János tehetséggondozó programban való részvételének támogatását
kérte.
A napi rend keretében a Képviselőtestület döntött belterületi utak −
Kinizsi, Móricz Zsigmond, Munkácsy − felújítására tervezői
szerződés megkötéséről a miskolci székhelyű Monument−X Bt−vel.
Az utolsó napirend során a Képviselőtestület a Tarcal Jövőjéért
Közalapítvány alapító okiratát módosították és elfogadták.
A polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet a Mária Út
Egyesület által szervezett fórumon hallottakról.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok
hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Az ülések jegyzőkönyvei − elektronikus formában − a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Védőnői Szolgálat
Idén is változatlan időben és munkarenddel dolgozunk:
Védőnői Szolgálat, 3915 Tarcal, Árpád út 6.
Tel.: 06−47/580−449
Tarcal I. körzet:
Nádasdi Judit.
Tanácsadási ideje: Csütörtök 8:00−12:00 óráig
Tarcal II. körzet:
Nagyné Csengeri Gabriella.
Tanácsadási ideje: Kedd 8:00−12:00 óráig
Fogadóóráink minden reggel: 8:00−9:00 óráig

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
2014. december hónapban született:
Budai Rómeó Brajen 2014.12.17
Anya: Budai Hajnalka Eszter
Gratulálunk a szülőknek!
Nagyné Csengeri Gabriella
és Nádasdi Judit védőnők

HALÁLOZÁS
2014. december
− Majoros Jánosné
(szül: Zsarnai Erzsébet)
volt Tarcal Fő u. 109. sz. alatti lakos,
elhunyt december 11−én,
− Sárosi István (szül: 1952.)
volt Tarcal Nagy B. u. 35. sz. alatti lakos,
elhunyt december 11−én,
− Bálint László (szül. 1957.)
volt Tarcal, Petőfi u. 13. sz. alatti lakos,
elhunyt december 21−én,
− Lengyel István (szül: 1932.)
volt Tarcal Munkácsy u. 30. sz. alatti lakos
elhunyt december 29−én,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

STATISZTIKAI ADATOK
2014. évre
születések száma: 26
házasságkötések száma: 21
halálesetek száma: 29

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6
puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesz−
tő: 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. FEBRUÁR 20.
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EGYHÁZI HÍREK
A tarcali Római Katolikus Egyházközség hírei
Február 11−én (a Szűzanya Loures−i megjelenésének emléknapján)
tartja a Katolikus Egyház a Betegek Világnapját. Ez az ünnep jó alka−
lom arra, hogy hálát adjunk az egészségügyben dolgozó orvosok,
ápolók munkájáért, és lehetőséget biztosítsunk idős és beteg
testvéreinknek, hogy a betegek szentségében részesüljenek. Az
Egyházi Törvénykönyv alapján a 60. életévüket betöltöttek évente egy
alkalommal, akár súlyos betegség nélkül is részesülhetnek e szentség
kegyelmeiben. Ennek feltétele a kegyelem állapota, vagyis a szent−
gyónás elvégzése előtte.
A Tarcali Római Katolikus Egyházközségben február 15−én(vasárnap)
a de. fél 12−kor kezdődő szentmise keretében lesz lehetőség a betegek
szentségében részesülni.
Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni a templomba,
kérem jelezzék részvételi szándékukat a 06−30/39−54−321− es telefon−
számon, és az Egyházközség biztosítja a templomba szállításukat.

Zarándokház Tarcalon
Nagy örömmel adok hírt a zarándokház építéséről.
2014. szeptember 8−án kezdődött az érdemi kivitelezés.
Az eredeti határidőt (2014. november 30.) a kivitelező a legnagyobb
sajnálatomra nem tudta tartani, azonban a munkák jelen állása, illetve
intenzitása jó reménységgel tölt el így bízok abban, hogy februárban
megtörténik a műszaki átadás.
Folyik a festés, a burkolás, a belső nyílászárók elhelyezése.
Hamarosan befejeződik a víz és a gáz bekötés, valamint
szennyvízrendszerre történő rácsatlakozás is. Amikor az építési
munkák befejeződnek természetesen a berendezés nagy és örömteli
feladata fog ránk várni.
A ház maximálisan 30 fő elszállásolására lesz alkalmas. Fontos
megemlítenem, hogy mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető
és használható lesz az épület. Ezen túl természetesen különböző ren−
dezvények megtartására is alkalmas lesz a benne kialakításra kerülő
közösségi térnek köszönhetően.
Természetesen bárki igénybe veheti. Elsősorban a Tarcalon élőknek
épül ez a közösségi ház, de máshonnan érkezőknek is szívesen nyúj−
tunk benne szállás− és programlehetőséget. Nagy örömmel tölt el,
hogy már most többen megkerestek a községből jelezve, hogy az év
során egy−egy családi ünnep, osztálytalálkozó idejére szívesen vennék
igénybe a házat.
Az elmúlt esztendő során a plébánia facebook felületén megjelent egy
kérés, kérdés, mi legyen a zarándokház neve. Már eddig is több ötlet
érkezett, de továbbra is kérem azok segítségét, akik szívesen adnak
ötletet a ház nevével kapcsolatban.
Szűcs Zoltán
plébános

A közelgő Házasság Hete ünnepére
Ünnep! Mit jelent ez a kifejezés? Felgyorsult világban élünk.
Rohanunk, kapkodunk, állandó időhiánnyal küzdve, már−már
sokszor úgy érezzük, mintha ez a Föld nevű bolygónk keringése
is felgyorsult volna. Ebben a "szédítő forgásban" jól esik egy ki−
csit megállni, visszaemlékezni, elcsendesedni ott legbelül lélek−
ben, de a szó szoros értelmében is, úgy, hogy kivesszük a
fülünkből a fülhallgatót, kikapcsoljuk a tv−t, rádiót, számítógépet,
és elkezdünk jobban figyelni a körülöttünk élőkre, és kezdjük
meghallani a csendet, a gondolatainkat…. A test és a lélek meg−
pihen, felüdül, erőre kap ilyenkor. Vannak társadalmi, egyházi,
családi ünnepeink, ne fosszuk meg magunkat ezektől.
Kedves házaspárok! A mi közös ünnepünk ebben az évben is
Valentin nap hetére, február 8 és 15 közé esik. Ennek a hétnek a
jelmondata országszerte a "megtartó hűség." Immár negyedik
alkalommal csatlakozunk ehhez az országos ünnepségsorozat−
hoz. Tartsuk fontosnak mi házaspárok ezt az ünnepet is, ne men−
jünk el mellette egy lekicsinylő legyintéssel, hiszen évek és
évtizedek óta élünk házasságban. Bátran vállaljuk fel a házastár−
sunkat és merjünk nyíltan ünnepelni vele, mert tudhatjuk, hogy
ez a magatartásunk kedves Isten előtt, hisz mi valamennyien,
akik házasságban élünk, belesimulunk a Mindenható Isten
teremtési rendjébe. Szeretnénk segíteni a házaspároknak az
ünneplésben, továbbá, hogy megerősödjenek abban is, hogy ez
az egyetlen helyes út a párkapcsolatban. Honnan állítjuk ezt ilyen
biztosan? Maga a Teremtő Isten tesz erről bizonyságot a
Szentírásban.
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat, jegyespárokat,
fiatalokat, időseket, világnézeti hovatartozásuktól függetlenül
egy közös ünneplésre február 14−én délután 16 órakor kezdődő
gyertyafényes randevúra a Napközi Konyha Éttermébe.
Töltsünk el együtt egy vidám délutánt beszélgetéssel, filmnézés−
sel, csemegézéssel. Ne felejtsenek el a kedves párok egy esküvői
fotót hozni, hogy elkészíthessük közös tablónkat. Meglepetéssel
is készülünk, ezért kérjük, hogy részvételi szándékukat február 8−
ig a 70/510−4048−as telefonszámon, vagy a Vasút út 7. szám alá
jelezzék.
Ennek a hétnek a koronája a február 15−én vasárnap 10 óra 15
perckor kezdődő ünnepi Istentisztelet a Református
Templomban, ahol külön köszöntenénk a jubiláló házaspárokat,
és akik szeretnék, megerősíthetik házassági fogadalmukat. Ezen
az alkalmon kerülne sor a jelenlévő jegyespárok és házaspárok
megáldására is. Szeretettel kérjük a meghívott jubiláló házas−
párokat, hogy részvételi szándékukat szintén február 8−ig jelez−
zék a Református Lelkészi Hivatalban, illetve a 950−321−s tele−
fonszámon.
Éljünk bátran a házasság ünneplésének lehetőségével!
Szeretettel várunk minden jegyespárt és házaspárt ünnepi alkal−
mainkra.
A Bibliai Házas Kör nevében: Petromán házaspár
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet
koronáját."(Jel.2,10/b)
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Képes visszatekintő
Karácsonyi készülődés Tarcalon
A karácsonyra való készülődés nem csak a családok, az
intézmények életében is sok emlékezetes pillanatot
okoz. Így volt ez Tarcalon is.
A Borfaluban a játszóházban a szokásos díszek,
ajándékkísérők, fenyődíszek, ajtódíszek mellett mézest
is készíthettek, süthettek saját maguknak a gyerekek.
Mindannyian örömmel vitték haza a saját készítésű
illatos finomságot. (Felső kép)
A vasárnaponkénti adventi gyertyagyújtásokat követően
a IV. gyertyagyújtás után Mindenki Karácsonya ünnep−
ség műsorában a település apraja−nagyja részt vállalt.
A Kikelt Óvoda Méhecske csoportja a Betlehemi éjsza−
kát idézték fel. Hajduné Volf Krisztina, Kovácsné
Sentei Mária óvónők és Nyakóné Kata dadus nagyon
szép műsort állított össze és tanított be a kicsiknek.
(Második kép)
Az általános iskola 3. osztályos tanulói Takács Béláné
Ági néni vezetésével szép versekkel, dalokkal ked−
veskedtek a hallgatóságnak. (Harmadik kép)
Az Idősek Klubja valamennyi tagja, sőt e műsor
apropóján még vendégelőadót is beszervezve, régi−régi
karácsonyi énekekkel, versekkel lepték meg a hall−
gatóságot. A műsorra való készülődés során előkerültek
a régi írások, emlékek, dallamok, melyekből nehéz volt
a válogatás. Remekbe szabott szép előadást hallhattunk.
(Negyedik kép)
A műsor zárásaként tasi Dominika és Dégi Zoltán
előadóművészek varázsolták el − a hideg miatt már elég−
gé megfogyatkozott közönséget−hangjukkal, előadott
dalaikkal. (Balra alul)
A Mindenki Karácsonyfája közelében helyi kézművesek
kínálták ajándéktárgyaikat, gyönyörűséges kézzel
készült alkotásaikat. Mindenki találhatott kedvére valót.
Jól esett a hűvös adventi vasárnapokon Ilosvainé
Piroska által készített, a Mindenki Karácsonya ünnep−
ségre Napközi Konyha dolgozói által főzött forró tea és
forralt bor.
Hálás szívvel köszönöm minden műsorban szereplőnek,
résztvevőnek, pedagógusoknak, kézműveseknek és min−
den segítőnek az odaadó lelkes munkáját! Ettől vált
széppé és felejthetetlenné karácsonyunk!
D.A. Fotó: D.A és Szopkó Kincső

Klapka Suli karácsonya
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Karácsony a református templomban

Az utolsó tanítási napon a Tarcali Klapka György Általános
Iskolában is fellobbant az adventi koszorún a negyedik gyertya
lángja. Kecskés Noémi érdemelte ki e megtisztelő feladatot.
Ezt követően karácsonyi műsorral ajándékozták meg a diákok
tanáraikat és tanulótársaikat. Versektől, furulyaszótól és az
énekkar dalaitól volt hangos az iskola folyosója.
A jól megérdemelt díjak is gazdára találtak. Éles Ilona és Németh
Melinda és Kisstóthné Bolló Nóra pedagógusok koordinálásával
egy nagyszabású, heteken át tartó pályázat eredményhirdetése és
az oklevelek, díjak átadására is sor került. Közös karácsonyi
énekkel − Mennyből az angyal − zárult az ünnepség műsoros része.
Öröm volt hallani szívnek, léleknek! A település önkormányzata
képviseletében Butta László polgármester köszöntötte a nevelőket,
diákokat. A hagyományoknak megfelelően természetesen idén
sem jött üres kézzel a település első embere. Valamennyi tanuló−
nak egy−egy ajándékcsomagot hozott, melyben gyümölcs és
édesség rejtőzött. Osztályonként személyesen adta át az önkor−
mányzat adományát. A gyerekek örömmel és hálás mosollyal vet−
ték át a finomságot.
D. A.

Karácsonyi ünnepség a tarcali Kikelet Oviban
A tarcali Kikelet Bölcsőde és Óvoda karácsonyi ünnepségén hatal−
mas fenyőfa és sok sok ajándék várta az apróságokat az aulában.
A csoportok kedves műsorral ajándékozták meg egymást és a
vendégeket. Tarcal polgármestere Butta László, Takács Béláné
tanítónő, Baracskainé Sveda Erzsébet fejlesztőpedagógus és
Nagyné Csengeri Gabriella védőnő is részese volt az ünnepségnek.
A szép versek, karácsonyi dalok előadása után nagy izgalommal
vitték be a csoportszobákba a hatalmas ajándékkal teli cso−
magokat. Közösen bontották és próbálták ki a legújabb játékokat,
lapozgatták a szebbnél szebb könyveket. A meglepetéseknek még
ekkor sem volt vége. Tarcal polgármestere az önkormányzat
ajándékát adta át csoportonként a csemetéknek. A meglepi−csomag
édességet és gyümölcsöt rejtett. Nagy örömmel fogadták ezt a
meglepetést is.
D.A.

Karácsonyi szolgálat a református templomban kará−
csony viliáján. Kovácsné Halmágyi Aletta hitoktató
valamennyi hittanos gyermek bevonásával szép
versekkel, énekkel kedveskedett a megjelenteknek

Hírek az Idősek Klubjából
A december hónap nagyon mozgalmas volt, mint a gon−
dozottak, mint a gondozók számára. A Mikulás ünnep−
ség után a Karácsonyi ajándékpénzek kihordása a 65
éven felülieknek, majd a Karácsonyi ünnepség
következett az Adventi ráhangolódás után. Az ajándék
4000 Ft−ot nagy örömmel fogadták a szépkorúak, és
nagyon szépen köszönték Polgármester Úrnak, Jegyző
Úrnak és Tarcal Község Önkormányzatának. A
Mindenki Karácsonya ünnepségen az óvodások, és az
iskolások után nagyon jól szerepeltek, és szép kis
műsort adtak klubtagjaink és gondozottjaink.
Ezúton köszönöm meg Cziba Józsefnénak− Ilonka
néninek, Gulyás Mihálynénak, Kádas Imrénének,
Kosárkó Jánosnénak, Kraft Józsefnénak, Kubus
Sándornénak, Leskó Imrének, Mallár Imrénének, Nagy
Istvánnénak, Papp Sándornénak, Ráczkövi Péternének,
Takács Józsefnénak, Tamás Bélánénak, és Takácsné
Anikónak a lelkes közreműködését, és azt, hogy szívvel
lélekkel voltak aktív közreműködői a műsornak, a nagy
hideg ellenére. Külön köszönet illeti őket azért, hogy
megvárták a műsor végét, és tisztelettel végig hallgatták
a két utolsónak fellépő énekest, ismétlem a nagy hideg
ellenére. Ennyit szerettem volna a tavalyi év zárásaként
megosztani Önökkel.
Rátérve az Új Évre: nagyon boldog Új Évet, erőt,
egészséget és bőséget kívánunk az Idősek Klubja min−
den dolgozójával együtt minden tarcali lakosnak.
Ötletként felmerült, hogy a megszűnt Örökifjak
Asszonykórus helyett szervezzünk új énekkart. Ehhez
várom azoknak a jelentkezését, akiknek jó hangja van,
és lelkesedése, hogy létrehozzunk egy új éneklő
közösséget. Előzetes ígéret szerint a monoki Újvári
Marika vállalná az éneklésre vágyók betanítását,
vezetését. Kérem hát, hogy aki kedvet érez, bátran jelen−
tkezzen az Idősek Klubjában, hogy legyen újra ass−
zonykórusunk.

Szász Béláné
intézményvezető
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Dr. Bihari Zoltán − kutató/intézetigazgató;
címzetes egyetemi docens
− Tisztelt Igazgató úr! 2011. augusztus 1−én az Ön vezetésével alakult
meg a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a
Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt. Várhatóan 2015. első
negyedévétől Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Nonprofit Kft. néven a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsához tar−
tozva folytatják tevékenységüket. Mi indokolta ezt a változást és melyek
voltak a két időpont között végzett három és fél éves munkájuk főbb
állomásai, kutatási és értékmegőrző/értékteremtő eredményei?
− Az átalakulásnak köszönhetően intézetünk a privát szférához kerül,
azonban továbbra is állami feladatot fog ellátni a Hegyközségi Tanács
által biztosított Felügyelő Bizottság közreműködése mellett. Így
reményeink szerint könnyebben juthatunk majd uniós forrásokhoz,
mint állami intézményként, és komolyabb beruházásba kezdhetünk,
ami egy kutatóintézeti épület felépítését és egy jól felszerelt laboratóri−
um létrehozását jelenti. A Hegyközség gyakorlatias dolgokat vár
tőlünk: szaktanácsadás, időjárás előrejelzés, minőség−
biztosítás, szakmai előadássorozatok a kistermelők
részére stb.
Már 2011−ben, az indulás évében kutatóintézetünk
fontos feladata lett az, hogy gyors és precíz mérésekkel
tudja szolgálni a borvidék szereplőit. Ezen kívül a létre−
hozott kutatási tervhálónk négy alapvető témakörbe −
fajtagyűjtemény, innováció, hegyaljai programok és
autonóm kutatások − csoportosította elvégzendő fela−
datait. Tarcalon az első fajtagyűjtemény 1959−1961
között a Bakonyi dűlőben létesült 105 fajtából, akkor
még bakműveléssel. A második gyűjtemény 1985−ben
jött létre a Szarvas dűlőben 177 nemes fajtából magas
műveléssel. A jelenlegi, harmadik fajtagyűjteményben
összesen 293 tétel kapott helyett, elsősorban régi
hegyaljai fajták. Ez a génbank lehetőséget ad Tokaj−Hegyalja szőlőfa−
jtáinak megismerésére, értékelésére. Az innováció terén a kártevőku−
tatást emelném ki, míg a hegyaljai programoknál az elmúlt években
megrendezett előadássorozatainkra és szakmai konferenciákra gondo−
lok megelégedéssel. Jelenleg is zajló autonóm kutatásaink elsősorban a
szőlő fás betegségeire fókuszálnak.
− "Tokaj−Hegyalján a szőlőtermesztésre alkalmas terület összesen 10−
11000 Ha, melyből napjainkban 5500 Ha van művelés alatt. Fontos
feladat a fennmaradó területek újratelepítése, művelésbe vonása, a 27
településen található 3800 parcella minőségi besorolása, az egyes
dűlők állapotfelmérése és az optimális művelési módok
megválasztása." − nyilatkozta Áts Károly 2014. februárjában. Önök
hogyan vesznek részt ebben a munkában?
− A tavalyi évben − egyszeri megbízás alapján − légi felvételezéssel
elkészített, minden részletre kiterjedő területfelmérés során kiderült,
hogy a nyilvántartottnál kevesebb művelés alatt álló területről van szó.
Mi ebbe a munkába közvetlenül nem kapcsolódtunk be, azonban
igény szerint, az így nyert − vélhetően nagyon nagy − adatbázis
kezelésére intézetünk munkatársai készen állnak.
− Már a 2011−es megalakulásukat követő második hónapban Szőlő−
levél néven útjára indították a havi rendszerességgel megjelenő hír−
levelüket. Milyen visszhangra talált ez a kezdeményezés? Mi a tapasz−
talatuk a tudományos−, és napjaink gyakorlati tevékenységének össze−
fonódásáról?
− Hírlevelünk létrehozását főként azért tartottuk szükségesnek, mert ez
a módszer a legalkalmasabb arra, hogy a szükséges információkat
eljuttassuk a termelők részére. Hogy milyen visszhangra talált? Már
volt olyan nap, hogy egy időpontban 180 olvasó volt a honlapunkon,
azonban a helyi emberek jelentős része nem olvassa. Az általunk
megcélozni kívánt olvasótábort nem sikerült teljes egészében elérni
Hegyalján, pedig arra törekszünk, hogy segítségünkkel az itt dolgozó
szőlészek, borászok munkája hatékonyabbá váljon. A sok pozitív
visszajelzés azonban megerősít bennünket abban, hogy jó
kezdeményezés volt, érdemes folytatni.

− A 2014−es esztendő komoly próbatételt jelentett a szőlősgazdáknak,
hisz az áttelelt kártevők, a tavaszi szélviharok, a párás időjárás miat−
ti korai lisztharmat, majd az őszi kiadós esők okozta ecetes rothadás
egyaránt kedvezőtlen hatással voltak a várható terméshozamokra, és
még nem említettem a seregélyeket. A szőlőültetvények jelenlegi
állapotáról mi a véleménye? Milyen módszerekkel lehet elősegíteni a
regenerálódásukat?
− Elsősorban a tavalyi meleg tél alapozta meg azt a pusztítást, amelyet
a kór− s károkozók véghezvittek a szőlőinkben, az eddig soha nem
tapasztalt ecetes rothadást pedig számos biotikus és abiotikus
körülmény szerencsétlen összejátszása okozta. Ettől függetlenül, ha az
ültetvények jelenlegi állapotáról kérdez, azt kell mondanom, hogy
egyik legfontosabb probléma, amivel foglalkoznunk kell, az a szőlő fás
részének a megbetegedése (pl. ESCA, Botrioszfériás elhalás,
Eutipózis). Erre vonatkozó kutatásaink eredményei szerint Tokaj−
Hegyalján az ültetvények átlagos tőkehiánya 13,81%, ami összefüg−
gésben lehet az ezen betegségek okozta tőkeelhalással. Ha ehhez hoz−
závesszük a még nem termő oltványpótlásokat,
valamint az egyéb sérülések, betegségek miatt nem
termő tőkéket, akkor láthatjuk, hogy a tőkehelyek
több, mint 20%−a nem terem, így a kalkulált ter−
méskiesés átlagos felvásárlási árakkal számolva kb.
1 milliárd forintra tehető. Ezen a helyzeten
feltétlenül változtatni kell telepítési és tőkepótlási
támogatások biztosításával.
A regenerálódásra vonatkozóan az a válaszom, hogy
egy szakszerű, jól elvégzett metszéssel a szőlőtőkék
rendbe tehetők, azonban télvégi lemosó permetezést
feltétlenül végeznünk kell.
−
A kutatói munka egy olyan tevékenység,
amely nemzetközi kapcsolatok nélkül nem teljesed−
het ki igazán. Milyen külföldi partnerei vannak
Kutatóintézetüknek, ill. Kutatóintézetünknek? ( Hisz Tarcal 117 éves
múltra visszatekintő szőlő kutatását egy kicsit minden itt élő ember
sajátjának érezheti. : )
− Első helyen Franciaországot említem, ugyanis a Reims−i Egyetemmel
nagyon jó munkakapcsolatunk alakult ki a szőlő fás részének
betegségeire vonatkozó kutatásaink terén. Közös munkánkat egy
nyertes nemzetközi pályázat is segíti. Az elmúlt évben Ausztriában jár−
tunk tanulmányúton a Bécstől nyugatra fekvő Klosterneuburg szőlőter−
mesztési kutató− ill. képző intézetében. Ezenkívül Olaszországban,
Lengyelországban és Portugáliában megrendezett konferenciákon vet−
tünk részt. Tavaly került megrendezésre Tokajban a X. Terroir
Kongresszus, melyre húsz országból összesen 200 résztvevő érkezett.
Ázsia kivételével valamennyi földrészt képviselték. Meg kell említe−
nem még a hozzánk érkező lengyel, francia, kínai származású, de
Franciaországban tanuló külföldi hallgatókat is, akik mind−mind hoz−
zájárulnak a nemzetközi kapcsolataink bővítéséhez.
− Az Önökhöz érkező vendégeket kalauzolva milyen visszajelzéseket kap
a beszélgetések során, mik azok a dolgok, amelyek leginkább
lenyűgözik az ide látogatókat, és mik azok, amelyek miatt netalán
elmarasztalnak minket?
− A világ számos országából hozzánk érkező vendégek mindegyikének
ízlenek a tokaji borok, tetszenek a szőlőtermesztéshez kötődő ha−
gyományok, a történelmi pincék hangulata szintén mindenkit lenyűgöz
és "földalatti mennyország"−ként beszélnek róla. Többek véleménye
szerint a kelleténél többet foglalkozunk a múlttal, és kissé
elhanyagoljuk a jelenünket. Sok látogató hozza szóba a nem megfelelő
infrastruktúrát (pl. hiányzó taxi, WiFi,), az időnként felmerülő, nem
teljesíthető luxusigényekről nem is beszélve. A nemzetközi konferen−
ciaturizmus lehetőségének a hiánya szintén probléma térségünkben, de
a boltok, éttermek, borkóstoló helyek nyitvatartása sem megfelelő.

Erdélyi István

Tarcali Hírek

7

Februári Ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

(Böjtelő hava)
A farsang hossza évről−évre változik, mivel zárónapja a húsvét
időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig
tart. Farsang a tavaszvárás, a zajos mulatozás, a tréfacsinálás,
bolondozás, eszem−iszom és az advent lezárulásával, a pár−
keresés, udvarlás időszaka.
Február 1.: A köztársaság napja Magyarországon
A Tisza élővilágának emléknapja. A 2000−ben történ cián−
mérgezés emlékére, az Országgyűlés határozatával.
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az
általánosan ismert jóslás szerint, ha süt a nap és a medve
meglátja az árnyékát, visszamegy a barlangjába, a hideg pedig
még negyven napig tart.
Február 3.: Szent Balázs vértanú püspök ünnepe. A torokba−
jok orvosaként tisztelik. Ehhez kapcsolódik a gyerekek
maskarás Balázs−járása. Az anyák Szent Balázshoz fordultak.
Balázs−napkor a templomba vitték a gyermeket, akinek a
torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és
összekötött gyertyát tartott, miközben a Balázs−áldás szavait
mormolta.
Február 4.: Rákellenes világnap.
Február 11.: A betegek világnapja. 1993−tól II. János Pál
kezdeményezésére ünneplik. Célja, hogy "Isten egész népe
kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, illetve segítse elő a
szenvedés megértését."
Február 14.: Bálint nap. A szerelmesek védőszentjének
ünnepe. A szerelmesek, a jó barátok és mindazok ünnepe, akik
szeretik egymást. Magyarországon csupán egy évtizede
kezdték el széles körben ünnepelni, kisebb ajándékokkal
(például virággal, színes léggömbökkel, szívekkel) lepik meg
egymást.
Február 24.: Mátyás napja. Hogyha hideg Péter s Mátyás,
negyven napig fogvacogás. A jeget olvasztja Mátyás, töri és
rajta léket ás, ha nincs, jeget csinál. Azaz hirtelen időjárás vál−
tozást vártak ettől a naptól. Egyes vidékeken azt tartják a
Mátyás−napkor kikelő kiscsirke verekedős lesz.
Február 25.: A kommunista diktatúra áldozatainak emlék−
napja.

a FEBRUÁR hónapban
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
Jelesebb névnapok:
Február 3. Balázs
Február 5. Ágota
Február 8. Aranka
Február 14. Bálint
Február 19. Zsuzsanna
Február 24. Mátyás
Február 25. Géza
Február 26. Edina

Betlehemes játék a katolikus
templomban

Programok − Rendezvények
2015. január − február
január 30. péntek 16 h A Magyar Kultúra Napja
Felvidéki, ahol élünk − vetített képes előadás
Királyhelmectől Pozsonyig, benne a városok, várak kul−
turális értékei, története.
Előadó: Benedek László fotóművész, barlangkutató.
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
február 6. 16 óra Iskolai Farsang − jelmezes bemutató
Helye: Ált. Iskola tornaterme
február 7. 19 óra Valentin bál − TT Dance Jótékonysági
Bál − a Valentin nap jegyében
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
február 12−15. I. TARCAL Open − nemzetközi egyéni 7
fordulós sakkverseny
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
Bővebb információ: www.borsodchess.hu
február 14. 16 óra
A Házasság Hete program −
Gyertyafényes Randevú
Helye: Tarcal, Napközi Konyha Étterme
február 14. 10.15 óra A Házasság Hete program
− Jubiláló házaspárok Fogadalomtétele és köszöntése
Helye: Tarcal, Református Templom
február 13−15. Kultúrházak éjjel −nappal
− Kiállítások megtekintése 08−20 óráig
− Nemzetközi Sakk verseny
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu
Bővebb információ plakátokon, szórólapokon, Tarcal
honlapon olvasható; vagy a 06− 30/458−73−01−es telefon−
számon kérhető.

Karácsony első napján Betlehemi játékot mutattak be a
hittanos gyermekek az ünnepi misét követően. Remekül
megszemélyesítették a gyerekek a rájuk szabott
szerepeket a szülők s mindannyiunk örömére
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Valentin Napi Bál
A T.T. Dance tánccsoport

VALENTIN NAPI BÁLT rendez
2015. február 7. −én, 19 órai kezdettel
a Borfaluban Tarcalon.
A bálra, amely egyben a tánccsoport
5. jótékonysági bálja
a belépő 4000Ft/ felnőtt, 2500Ft/gyerek.
A zenét TÓTH JANIKA szolgáltatja.
A jegyek megvásárolhatók: Lovasné Tóth Judit,
Fiáné Alexovics Valéria és Andrássy György

Meghívó
A Tarcali Klapka György Általános Iskola
Diákönkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
Tarcal község apraját−nagyját a 2015. év
FARSANGI MULATSÁGÁRA.
Ideje: 2015. február 6. péntek 16 óra
Helye: az általános iskola tornaterme
Belépő: 200 Ft
Amit garantálunk: színvonalas jelmezesek, ötletes
koreográfiák, büfé, zene, tánc, tombola!
Diákönkormányzat tagjai

Mindenkit szeretettel várunk!

KÍNAI NYELVOKTATÁS
Kedves Tarcali Emberek!
Elsősorban az állatbarátokat szólítom meg, úgy gondolom ,
ebbe a körbe belefér Tarcal teljes lakossága néhány fő
kivételével.
A sárospataki Mandulás−hegyi Kutyaotthon részére
szeretnénk támogatást gyűjteni. Ez az állatmenhely az, ami
befogadja a településünkön kidobott, gazdátlanná vált és befo−
gott kutyusokat. Mindenki tisztában van vele, hogy egy állat−
menhelynek Magyarországon minden apró dolog nagy segít−
séget jelent.
Amit gyűjtenénk: takarók, pokrócok, etetőtálak, élelem,
(száraz, konzerv), egyéb tartáshoz szükséges dolgok. (póráz,
nyakörv stb.) illetve a számlájukra pénzbeni támogatás.
A tárgyi adományokat Tarcal Fő út. 65. sz alatt (Szita" Kft.)
gyűjtöm február 14.−ig. Aki bármilyen kis összegű támogatást
nyújtana / oltásokra, üzemanyagra:
Mandulás−hegyi Kutyaotthon Sárospatak
11994105−05401657−00000000 számlára fizetheti be!
Minden tiszteletem az állatotthont működtető, állatokat
mentő, gondozó néhány embernek ! Azt gondolom ezzel a kis
segítséggel mi is kivehetjük részünket a jótékonykodásból, ami
mint tudjuk, az adományozónak legalább olyan öröm, mint a
támogatottnak.
Tisztelettel és köszönettel várom a felajánlásokat !
Kissné Fási Nóra
" Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik
abban, ahogyan az állatokkal bánik!”
(Mahatma Gandhi)

2015. 01.29−én csütörtökön kínai szakkör indul az
iskolánkban.
A foglalkozások 16−17 óráig tartanak.
Dong Hao, akit a diákok Summer−nek hívnak, szeretettel
várja érdeklődő tanulóinkat.
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató
ELADÓ
1 db fagyasztó, 1 db kombinált hűtő fagyasztó,
1 db barna gáztűzhely, 1 db gázkazán
Érdeklődni: 47/380−431 telefonszámon az esti órákban.

CSAK EGY MONDAT ...avagy a
Humorban nem ismerünk tréfát :)
− Soha többet nem veszek feleségül kézilabdás nőt.
Bármit vág hozzám, eltalál.
− Aki utoljára nevet, annak lassú a felfogása.
− Ha azok vagyunk, amit megeszünk, akkor én olcsó
vagyok, gyors, könnyű és ízetlen.
− Nem örülök, hogy sikerült a kezelésem. Tavaly még
én voltam Napóleon, most meg csak Tóth Pista.
− Nem értettem mit mondott a doktor, elmehetek,
vagy elmebeteg?

