T

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2017. március, XXII. évfolyam 3. szám

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. február 14.
napján rendkívüli testületi ülést tartott,
melynek első napirendje keretében
Tarcal Község Önkormányzata 2017.
évi költségvetése első olvasatát tárgyalta, s azt a Pénzügyi településfejlesztési
Bizottság által javasolt módosító
indítványok átvezetését követően
véglegesítésre alkalmasnak tartotta. A
testület felhívta tisztségviselőit, hogy a
Bizottság módosító indítványait a költségvetés tervezetén vezessék át, illetve a
költségvetés tervezetében szereplő bérfejlesztéseket, átsorolásokat 2017.
január 1-i hatállyal hajtsák végre.
Ezt követően a Képviselőtestület Az
Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról határozott. Jelenleg nincs, s a következő 3 évre
nem is tervez az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet, azonban a
határozat elfogadása, az eladósodás
lehetséges mértékének megállapítása
törvényi kötelezettség.
Az indítványok, javaslatok napirendi
pont keretében Szilágyi Péter a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság elnöke arról tájékoztatta a
testületi tagokat, hogy lehetőség van egy
8 település által alakítandó konzorcium
részéről, úgynevezett EFOP pályázati
lehetőség benyújtására. Ezen pályázat a
hátrányos helyzetű lakossági csoportok
felzárkóztatásához nyújt 3 éven
keresztül segítséget, tartalmát a
résztvevő önkormányzatok, illetve azok
intézményei állítják össze és a pályázati
keretösszeg 500 millió forint. Tarcal
önkormányzatát
a
sárospataki
székhellyel megalakítandó konzorciumba sorolták be, s a pályázat önerőt nem
igényel. A testület ezt követően úgy
határozott, hogy részt kíván venni a konzorciumban, s az EFOP – 3.9.2-16
azonosítószámú „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű
pályázatban, majd felkérte a polgármestert,
hogy
a
pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket

tegye meg.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. február 28.
napján testületi ülést tartott, melynek
első napirendje keretében rendeletet
alkotott Tarcal Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének elfogadásáról. A 2017. évi Önkormányzati
költségvetés bevételi és kiadási
főösszege 771.326.218,- Ft, melyen
belül 2.250.626,- Ft általános, s 1 millió
Ft céltartalékot állapított meg a testület.
A második napirendi pontban a
házasságkötések hivatali helyiségen
kívüli, valamint hivatali munkaidőn
kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők
részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáról döntött a Képviselőtestület.
Az ülés következő napirendjében Tarcal
községi Önkormányzat 2017. évi éves
közbeszerzési tervnek megtárgyalására
és elfogadására került sor.
A negyedik napirendi pont keretében a
testület termőföld (3401. hrsz-ú) önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítésre történő kijelöléséről határozott.
Az indítványok, javaslatok napirendi
pont keretében Butta László polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
a legutóbbi testületi ülésen ismertetett
EFOP pályázat mellett egy újabb hasonló tartalmú pályázat benyújtására is
lehetőség van konzorciumi formában és
gyakorlatilag a korábban ismertetett
feltételekkel. Mindössze az a különbség,
hogy az előzőekben beadott pályázat
humán kapacitások fejlesztésére szólt, a
jelenlegi pedig humán szolgáltatásról,
illetve a konzorcium vezető jelen esetben Tokaj lenne. A testület úgy határozott, hogy részt kíván venni a konzorciumi formában az EFOP – 1.5.3-16
azonosítószámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezm ényezett térségek” elnevezésű

pályázaton.
(Folytatás a 2. oldalon)

A tartalomból:

Március 15. (2. oldal)

Harlequin bál (4. oldal)

Áprilisi programok (8. oldal)

Óraátállítás
A nyári időszámítás kezdete
Március utolsó szombatjáról vasárnapra virradó
éjszaka - idén március 25-26-án 2-ről, 3-órára
állítjuk az órákat. Sokak számára az óraátállítás
akár 1-2 hétig tartó kellemetlen közérzettel,
fejfájással, figyelmetlenséggel, csökkent koncentráló-képességgel jár, mivel az ember belső,
biológiai óráját nem lehet egy pillanat alatt átállítani. Az óraátállítást
követő néhány napban
legyünk különösen óvatosak és körültekintőek a
közlekedésben, kerüljük
a balesetveszélyes elfoglaltságokat.
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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
A Képviselőtestület a következőkben a
tulajdonában álló 0233. hrsz-ú, szántó
művelési ágú (ténylegesen gyep,
legelő) 2 ha 2137 m2 nagyságú ingatlanból 1,5 ha terület haszonbérbe
adásáról döntött.
A továbbiakban a Képviselőtestület
úgy határozott, hogy a Tarcali Polgárőr
Egyesület 2017. március 11-én a 6 puttonyos Borfaluban megrendezésre
kerülő jótékonysági báljának támogatásaként,
a
terembérleti
és

eszközhasználati díj megfizetésétől
eltekint, illetve biztosítja a vacsorához
szükséges alapanyag egy részét.
Végezetül közérdekű képviselői hozzászólások hangzottak el, melyekre a
tisztségviselők részletes érdemi választ
adtak.
Az ülések jegyzőkönyvei
- elektronikus formában a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

Nemzeti ünnep
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen Butta László polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, vendégeket s az
emlékezés
fontosságára
hívta fel a figyelmet. Petőfi
Sándor
Nemzeti
dalát
megzenésítve
hallhattuk
Kriston Milán, a Miskolci
Nemzeti Színház színművésze remek előadásában.
Dr. Kovács János B.A.Z.
megye főjegyzője mondott
ünnepi beszédet (képünkön).
Kiemelte az emlékezés fontosságát, taglalta történelmi hátterét, eseményeit.
A beszédeket követően Eperjesi Erika, Kincses Károly és Kriston Milán a
Miskolci Nemzeti Színház színművészei ünnepi műsorában többek között hallhattuk Kossuth toborzó beszédét, népdalokat, musical részletet, s Heltai:
Szabadság című versét.
Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult az 1848-as emlékműnél. D.A.

KÖZLEMÉNY
Tarcal Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy
2017. március 1-től kezdődően
szombati és vasárnapi napokon, illetve ünnepnapokon 10-től 18 óráig
ismételten beindult az idősek és mozgásukban korlátozottak térítésmentes
elektromos autóval történő felszállítása a Könyves K. utcai parkolóból az
Áldó Krisztus szoborhoz.

KÖ ZLEMÉNY
Tarcal Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a Zempléni
Hulladékkezelő Közszolgáltató tájékoztatása szerint
2017. április közepétől kezdik meg
– az elmúlt évhez hasonlóan – a zöldhulladék szervezett elszállítását.
Az Önkormányzat jegyzője fentiekre figyelemmel felhívja a lakosság figyelmét
arra, hogy a zöldhulladék szervezett elszállítását megelőzően semmiféle kerti
hulladék, gally, nyesedék nem helyezhető ki közterületre. Az esetlegesen jogellenesen közterületen elhelyezett kerti hulladékokat onnan
haladéktalanul el kell távolítani. Az önkormányzatnak a kihelyezett hulladékok
elszállítására, megsemmisítésére sem engedélye, sem kapacitása nincs.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés februárban nem volt.

SZÜLETÉS
2017. február
hónapban születtek:
- Kiss Cintia Tímea 2017.02.06
Szülei: Kiss Alexandra, Lakatos Sándor
- Kiss Fedra Lorena 2017.02.25
Szülei: Kiss Csilla, Lakatos István
Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit védőnők

Halálozás
Elnézést kérünk
Erdey László
hozzátartozóitól, mivel az
elhunyt adatait tévesen közöltük az előző
számban megjelent anyakönyvi hírekben,
a helyes adatok a következők:
- Erdey László (sz: 1946.)
volt Tarcal Vasút u. 23. sz. alatti lakos
elhunyt január 19-én.

2017. február
- Bóna Istvánné
(sz: Szepesi Julianna, 1921.)
volt Tarcal Keresztúri u. 16/1. sz. alatti
lakos, elhunyt február 5-én,
- Czifra András (sz: 1959.)
volt Tarcal Sport tér 9. sz. alatti lakos,
elhunyt február 5-én,
- Kosárkó József (sz: 1934.)
volt Tarcal Kinizsi u. 10/1. sz. alatti lakos,
elhunyt február 6-án,
- Tóth Sámuelné
(sz: Kakócz Zsuzsanna, 1930.)
volt Tarcal Szondi u. 13. sz. alatti lakos,
elhunyt február 14-én,
- Czimbalmos András (sz: 1949.)
volt Tarcal Hubay u. 19. sz. alatti lakos,
elhunyt február 23-án,
- Máté András (sz: 1953.)
volt Tarcal Könyves K. u. 120/1. sz. alatti
lakos, elhunyt február 26-án.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Köszönetet mondunk mindazoknak akik
szeretett halottunk, Kosárkó József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló Család

*
Köszönetet mondunk mindazoknak akik
szeretett halottunkat, özv. Tóth Sámuelné
szül.: Kakócz Zsuzsanna utolsó útján
elkísérték, sírján a részvét virágait
elhelyezték, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló Család

Tarcali Hírek

NE ÉGESD EL!
Szeretnénk, hogy sokan járjanak csodájára világörökségi
kultúrtájunknak és borainknak. Ám olykor kémények vagy
kültéri égetések orrfacsaró füstje lepi meg az idelátogatókat.
(Nekünk már fel sem tűnik?) Műanyag, ruha, gumi, szemét ég!
Műanyag égetésekor a megengedett érték százszorosa is kimehet a kéményen, több mint 200 féle rákkeltő vegyület formájában. Ezek egészségkárosodást, nagy koncentrációban
azonnali halált is okozhatnak, és a legkisebb mennyiségben is
veszélyesek.
Mintha megfeledkeznénk arról, hogy a levegő is része a
környezetünknek.
Szükségtelenül,
tudatlanságból,
kényelemből, megszokásból szennyezzük. Ne tegyük! A hulladékok égetése során keletkező mérgező anyagok több kilométerre is eljutnak. Ezeket sokan belélegzik, de ételünkbe és
italunkba is belekerülnek. Nem véletlenül tilos a hulladékégetés.
Takarítani lehet portánkon szemétégetés nélkül is. Ki kell
használni a lomtalanítási alkalmakat, és vigyázni, hogy
véletlenül se dobjuk a tűzre a legkisebb darab műanyagot sem,
de azokat a rossz bútorokat sem, amelyek kezelt fából készültek
(nagy részük ilyen), mert azok elégetve szintén mérgezőek. A
műanyagokat a szelektív gyűjtőkbe, esetleg a kukába, semmiképp ne a tűzbe tegyük! De a kerti hulladékot lehet komposztálni. Így nem szennyezzük a levegőt, és hasznos anyag is
keletkezik növényeink számára. Az avar égetése során sok
szén-monoxid és kisméretű részecske (PM) is képződik. Egy
nagyobb kupac avar 6 órás égetésével annyi szálló por
keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos
közlekedésével.
A füstben méret alapján háromféle részecske van: a 10
mikrométer átmérőjű szemcsék a „durva” részecskék (PM10),
ezek lejutnak az alsó légutakba. A 2,5 mikrométernél kisebb,
„finom” részecskék (PM2,5) már lejutnak a tüdő léghólyagocskáiba is. A legkisebb részecskék a tüdő léghólyagocskáin
keresztül bekerülnek a véráramba, így a belső szervekbe is.
A kisméretű részecskék könnyezést, orrviszketést, köhögést és
nehézlégzést válthatnak ki. A tüdőben felszívódva helyi gyulladásos folyamatot indíthatnak el, és a véráramba jutva
elindítják a véralvadás folyamatát, aminek következtében vérrögösödés léphet fel. Ezért nő a szív-érrendszeri betegségek
száma a szennyezett napokon. A legsúlyosabb kimenetel az
érelzáródás, ami halálos is lehet. Nő az asztma és a krónikus
légcsőhurut fellángolások száma is.
Mit tehetünk, ha valaki a környezetünkben műanyagot éget?
Adjuk oda neki ezt a cikket, hiszen sokan nincsenek tisztában
az égetés következményeivel.
Ha ezzel nem érünk el hatást, forduljunk a helyi önkormányzat
jegyzőjéhez – lehetőleg írásban. Hivatkozzunk a 2004. évi XIX.
tv. 141-143. § jogszabályra a közérdekű bejelentésekről. Ilyet
műanyagégetés esetén is illetékmentesen tehetünk. Kérjünk
tájékoztatást a meghozott intézkedésekről!
A tűzoltóság 105), vagy a rendőrség 107) intézkedését
kérhetjük.
Notórius égetőkkel szemben az illetékes környezetvédelmi
felügyelőség is eljárhat.
Bővebb felvilágosításért forduljon a Levegő Munkacsoporthoz
az (1) 411-0509 vagy (1) 411-0510 telefonszámon vagy a
levego@levego.hu e-mail címen.
Vigyázzunk egymásra.
(A szövegben részletek találhatók az ÁNTSZ és a Levegő
Munkacsoport anyagaiból.)
B.G.

Nőnap
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Tarcal község településvezetése március 8- án az önkormányzat hölgy
dolgozóit köszöntötte. A Borfaluban szépen terített asztal várta a polgármesteri hivatal, az óvoda, iskola, napközi konyha, idősek klubja,
védőnői szolgálat és a közművelődésben dolgozó lányokat és
asszonyokat. Butta László polgármester úr köszöntőjében kedves
szavakkal szólt a hölgyekhez kiemelve
személyiségük fontosságát. Ezt követően
férfitársaival közösen minden hölgynek
egy-egy szép cserép cikláment ajándékozott. Idén csodás harmonika zenével vált
teljessé a köszöntés. „Demeniv Mihályt a
nagyközönség 2014-ben a közmédia
Virtuózok című tehetségkutató műsorának
döntőseként és különdíjasaként ismerhette
meg, amelynek köszönhetően ezrek számára
válhatott a harmonika zenéje elementáris
élménnyé. Hihetetlenül széles repertoárját a
hangszer iránti elkötelezettsége és
mérhetetlen szeretete fogja össze.” - írják róla a Zeneakadémia honlapján. Valóban rendkívüli élmény volt hallgatni Demeniv Mihály
ukrajnai származású harmonikaművész játékát.
Az emlékezetes koncertet követően finom vacsorát szolgáltak fel az
képviselő-testület és az önkormányzat férfi tagjai.
Köszönjük a szép délutánt!
D. A.

Óvodai hírek
Programokban gazdagon indult ez az év is kezdtük január végén az
egészséghéttel, melynek célja a gyermekeken keresztül a családok
egészségesebb életmódra szoktatása. Változatos programokat
igyekeztünk szervezni a gyermekek számára. Salátát készítettünk
zöldségekből, gyümölcsökből, szellemi és sport vetélkedőket
szerveztünk a csoportok számára az egészséges életmóddal kapcsolatban. Plakátokat készítettek a csoportok ebben a témában, melyet a hét
utolsó napján elhelyeztünk az aulában, ahol zenét hallgattunk ebben a
témában. Szülői értekezleten a lelki egészség fontosságáról tartott
előadást Csepei Róbert pszichológus, amelynek nagy sikere volt a
jelenlévők körében.
Február első hetében rendeztük meg a farsangot, a hagyományoknak
megfelelően, minden nap más csoport mutatta be a szebbnél- szebb
jelmezeket, táncokat, verseket. Hétfőn nagy zörgéssel, csörgéssel,
kiszebáb égetéssel igyekeztünk elkergetni a telet, több-kevesebb sikerrel. A gyermekeknek Zizi és Zozó a bohócpár igyekezett meghozni a
jókedvet a mulatozáshoz, a szülők finomságokkal látták el a gyermekeket. A csoportok bemutatkozása után a csoportszobákban folytatódott a farsang, ahol vidám játékok szervezésével színesítették a kollégák a napot.
Február 27. és március 03. között voltak a nyíltnapok, ahol betekintést
nyerhettek a szülők a gyermekek mindennapjaiba. Meghívtuk az
iskolából a tanító néniket, akik örömmel vettek részt, figyelték hogyan
ügyeskednek a gyerekek.
Megünnepeltük március 15-ét, melyet nagy készülődés előzött meg. Az
óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektettek a hazafias nevelés
érdekében, a gyermekek sokoldalú felkészítésére. Minden óvodás ellátogatott az ünnep előtti napon, a Posta előtt lévő emlékműhöz, ahol
elmondták és elénekelték az erre az alkalomra tanult dalokat, verseket
és elhelyezték a maguk készített zászlókat, kokárdákat. Ezek után
elsétáltunk a Klapka –térre, ahol az emléktáblánál elhelyeztük az
emlékezés koszorúját.
Mindezekről az eseményekről képeket láthatnak a Kikelet Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde Facebook oldalán.
Kovács Tiborné
Intézményvezető-helyettes
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HARLEQUIN TSE Tavaszköszöntő Jótékonysági Mulatsága
A Harlequin Tánc Sport Egyesület 2017. március 4-én
Tavaszköszöntő Jótékonysági Zenés Táncos Mulatságot rendezett a
„6 Puttonyos Borfaluban”. Az estet Butta László Polgármester Úr
nyitotta meg, ezt követően a Manó, a Smiley’s és a Sun Flowers
csoportjaink adtak műsort. Vendégeink a közel egy órás műsorban
láthattak régi és új koreográfiákat is egyaránt. Erre a rendezvényünkre az új koreográfiákhoz új ruhák is készültek. A
különböző táncstílusokat bemutató koreográfiák sorát
vendégfellépővel szakítottuk meg. Köszönjük Hajdú Larának, hogy
fellépett rendezvényünkön és
énekszámaival
színesítette
előadásunkat. A műsort követően
feltálaltuk a nagyon finom vacsorát. A közel 150 vendég hajnalig ropta a táncot, melyhez a
kiváló zenét ez évben is Kőris
Balázs szolgáltatta. Támogatóinknak köszönhetően annyi
tombolatárgy gyűlt össze, hogy
kétszer is tartottunk sorsolást.
Köszönjük a felajánlásokat a
szebbnél
szebb
értékes
ajándékokat. Köszönjük Vencel
Évának a terem dekorációját,
mely nagymértékben emelte az
est színvonalát. Jótékonysági
rendezvényünk fővédnöke Török Dezső Úr a B.A.Z. Megyei
Közgyűlés Elnöke és családja sajnos haláleset miatt ez évben nem
tudtak velünk lenni. Védnökünk Negrutz Ágoston Elnöki
Főtanácsos Úr és családja viszont jelen voltak. Főtanácsos Úr a
vacsora előtti pohárköszöntőjében elmondta milyen fontos a rendszeres testmozgás és példaértékű a gyerekek kitartása, tehetsége és
a táncművészet iránti szeretete. Külön köszönetet mondott
vendégeinknek, támogatóinknak, hogy a mulatságon való
részvételükkel, vagy tombola felajánlásukkal támogatják
egyesületünket,
hozzájárulnak
sikeres
működésünkhöz,
fejlődésünkhöz és a versenyeken való részvételünkhöz.
Butta Dóra és Tóth Tamás
Tavaszköszöntő Jótékonysági Zenés Táncos Mulatságunk
támogatói:
Adámy Józsefné, Andrássy Pincészet, Basilicus Borkultúra
Központ, Beauty Garden, Berecz Stephanie, Béres Szőlőbirtok,
Bihari Tamás, Bodnár Zoltán, Bodnár Lászlóné Marika,
Bodrogkeresztúri Virág és Ajándékbolt, Boglárka Virág és
Ajándékbolt, Bott Pincészet, Böszörményi Sándor, Buffalo Bill
Étterem, Butta László, Csacsa Gumiszerviz, Csatlós Petra,

Szeretettel várok minden
kedves vendéget!

Csicsörke Lekvármanufaktúra, Disznókő Szőlőbirtok, Dr.
Brugoviczky Zsolt, Drozda Aranka, Édesség Bolt (Tokaj), Első
Mádi Borház, Erdélyi István, Észak-Ferr Kft, Faragó Gyógyszertár,
Farkas László, Farkas Lászlóné, Fehér Erika, Fekete Dezsőné, Dr.
Filetóthné Szabó Andrea, Fővárosi Állat és Növénykert, Fuji
Fotócentrum, Gallovicsné Bea, Gazdag Ferenc, Geoproduct Kft,
Gróf Degenfeld Szőlőbirtok és Kastélyszálló, Halászné Kovács
Mária, Hanna Cukrászda, Háziasszonyok Boltja, Hegymegi és
Társa Kft, Heléna Kozmetika, Helia-D Herbakastély, Hídfő Büfé,
Holdvölgy Pincészet, Hotel
Aurum, Hudácskó Pincészet,
Humanitas Gyógyszertár, Ifj.
Kovács Attila, Ilosvainé Nógrádi
Piroska,
Jadlóczki
Lajos,
Kerekerdő
Élménypark,
Kereskényi Mariann, Kertész
Katalin, Kincses Annamária,
Királyudvar, Kissné Fási Nóra,
Kisvárdai Kft., Koncz Ferenc,
Kovács Élelmiszerbolt
Kovács Krisztián, Kovács-tó,
Kretovicsné Fekete Rék, LadyDy,
Lebuj Pincefogadó, Lengyel
Temetkezés, Lotti Divat, Magita
Hotel, Magyar Vöröskereszt,
Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete, Majoros László,
Matyisák Gábor, Mayo Chix Szerencs, Melon Italbár Miskolc,
Mika Gábor, Negrutz Ágoston, Netty Fruit Bt., Nox Divat,
Nyakóné Tóth Katalin, Palásthy Árpádné, Palásthy Katalin, Pásztor
Sajtmanufaktúra, Pataky Sándor, Pavilon Szerencs, Penthouse
Étterem, Perge Géza, Pirint Zsuzsanna, Polacskó Péter, Római
Kalandpark, Rózsa Ajándék és Virágbolt (Szerencs), Rölli
Gabriella, Rusztik Romantik Ajándék
Sárosi Gábor, Sebesta Judit, Sebesta Pincészet, Sóstói Gyógy és
Élményfürdő, Sprinterpen Kft, Stihl Rakamaz, Sum Tápbolt,
Sveda Erzsébet, Szendrei Tibor, Szeredi Gergő, Szilágyi Péter,
Szilágyi Tibor - Zempléni Sajtmanufaktúra, Szinva Optika, Szívós
Annamária, Takácsné Szadai Magdolna,Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet, Tamás Béla és felesége, Tamás és Társa
Bt.,Tarcal Tüzép Bt., The Roseland Company, Tokaji ABC,
Quickfit Tokaj, Toldi Fogadó és Étterem, Tóth Gézáné, Tóth
Katalin, Tóth Tibor, Törökéri Dorka, TT.Dance Tánccsoport,
Újfalusi Beáta, Újvári Marika, Ungváry Gyula, Varga Méhészet,
Varga Papír Kft, Vekni Kft., Venczel Éva, Vinnai Károly, Zelenák
Anita, továbbá névtelenséget kérő támogatók.

SPORT

Tavaszi focirajt

a Tarcal Fő út 49. szám alatti
fodrászüzletbe! Kovács Beatrix fodrász
Tel.: 06-20/315-4991

A Tarcal FC megyei II-es csapata megkezdte
tavaszi menetelését. Eredmények:
17. forduló: március 12. Tarcal FC - Tiszaladány 1-0
U 19: 6-3.
18. forduló: március 19. Sárospataki TC - Tarcal FC 2-0 U 19:1-3.
A felnőtt tabellán: 13. TFC 17 2 1 14 23-60 7 pont
U 19 tabella:
14. hely 17 4 1 12 47-87 13 pont

ELADÓ

TARCALI HÍREK

Jó állapotú bontott cserép eladó!
Érdeklődni:
06-47/380-527

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
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Waltherr László Imre
Waltherr László Imre
Mindenszentek alkalmával vagy csak
éppen az emlékezés okán, amikor rokonaink
sírjainak
látogatása
során
temetőinket járjuk, egy sírt a Farkastemető katolikus felében mindig felkeresek
és újra meg újra elolvasom a sírfeliratot.
ITT NYUGSZANAK
NS. WALTHERR LÁSZLÓ
*1788. NOV. 1. †1863. OCT. 23.
NEJE
NS. KAMOCSAY JULIÁNNA
*1800. FEBR. 16. †1876. FEBR. 29.
ÉS LEÁNYUK
ILKA
*1837. SZEPT. 23. †1854. FEBR. 27.
A sír része a nemzeti sírkertnek. Bizony, nem
sok ilyen kaliberű település, mint Tarcal
mondhatja el magáról, hogy az egyik
temetőjében a nemzeti sírkert nyilvántartására érdemes sír található. A nemzeti
sírkert egy, az egész országot lefedő sírkert,
mely magába foglalja mindazon temetőt, hősi
temetőt, hősi temetési helyet, temetkezési
emlékhelyet, kegyeleti emlékhelyet, temetési
helyet, melyet a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság védetté, nem felszámolhatóvá nyilvánított. Ebben a sírkertben a
magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai találhatók. Múltunk kiemelkedő
egyéniségeinek nyughelyei között megtalálható a Széphalmi Kazinczy-sírkert, Móra
Ferenc szegedi sírhelye, a Fiumei úti temető,
az 1526-os mohácsi csatában elesettek
tömegsírja, de még sorolhatnám. A nemzeti
sírkertben eddig kb. 5500 megkülönböztetett
tiszteletet érdemlő halott sírja található. Nos,
ezt a védettséget élvezi alszászi Waltherr
László Imre sírja is, ami azt is jelenti, hogy a
sír nem felszámolható, a sírban lévő maradványok nem áthelyezhetők, felette a rendelkezési jogot a Nemzeti Örökség Intézete
gyakorolja, így bármilyen a sírral kapcsolatos
kérelmet ehhez a szervhez kell benyújtani.
Visszatérve Waltherr László személyéhez
felvetődik a kérdés ki volt ő, hogy halálában
is ilyen tiszteletnek örvend. Egy helyen azt
olvashatjuk róla, hogy felmenői közül ük
nagyapja, Waltherr János György volt az, aki
1717-ben III. Károly királytól címeres nemes
levelet kapott és ettől az időtől fogva a család,
joggal használhatta az alszászi előnevet.
Ugyan itt található leírás a család címeréről,
valamint arról, hogy ebből a családból származott alszászi Waltherr László, aki 1788.
nov. 1-én Tarczalon született. Mikor és
hogyan került Nyíradonyba nem lehet tudni,
de egy másik írás arról tudósít, hogy apja,
alszászi Waltherr László, aki a gróf Károlyicsalád nyíradonyi gazdatisztje volt 1795-ben
elhunyt, minek következtében anyjával
Dombrády Rozáliával visszatértek Tarcalra és
a Dombrády rokonság támogatásával kezdte
el tanulmányait a tarcali nemzeti iskolában. A
tanuló évek Tokajban és Szegeden folytatód-

tak, majd Kassán, ahogy abban az időben
mondták „törvénytudományokat” hallgatott,
amit 1809-ben fejezett be. Két év „törvénygyakorlat” után 1811-ben a Károlyi grófok
hódmezővásárhelyi uradalmánál nevezik ki
ügyészi írnokká. 1813-tól a grófi család
központi jószágigazgatásán, Pesten, a titoknoki hivatal lajstromozója, később 1815-től,
miután ügyvédi oklevelet szerzett, a jegyzője
lett. 1819 és 1822 között előbb ideiglenesen,
majd véglegesen kinevezett igazgatója lett a
tótmegyeri uradalomnak. 1822-ben a grófok
saját kezükbe vették uradalmaik, birtokaik
igazgatását, Waltherr Lászlót pedig a Károlyinemzetség levéltárnokává nevezték ki. A
példás, lelkiismeretes levéltárosi munkát
munkáltatói nagy megelégedettségére
egészen nyugállományba vonulásáig, 1850-ig
végezte.
Nyugállományba
vonulását
követően, 1851 tavaszán feladta pesti lakását
és
Tarcalra
költözött
családjával.
Tanulmányaival, a Károlyi-család alkalmazásában eltöltött majd 40 éves szolgálattal,
melyből 28 éven át a Károlyi nemzetség több
évszázados irattárát kezelte, szerteágazó
ismeretanyagot gyűjtött, széleskörű, a
diplomáciában,
a
történelemben,
a
művészetekben jártas polihisztor vált belőle.
Pesti évei alatt rendszeres látogatója az abban
az időben kibontakozó magyar nyelvű színjátszás előadásainak, irodalmi szalonoknak,
bejáratos a kor művészköreibe és tevékenyen
részt vesz a reformkor pezsgő életében. Írói
munkássága több szakmai és ismeretterjesztő
folyóiratban megjelent írásaiban teljesedett
ki. Történeti, nyelvészeti, irodalmi tárgyú
dolgozatait, írásait 1827-től olvashatták a
Tudományos
Gyüjteményben,
a
Tudománytárban, a Figyelmezőben, az
Atheneumban, a Hasznos Mulatságokban, a
Gazdasági Lapokban, a Magyar Akadémiai
Értesítőben és még sok más ebben az
időszakban nyomtatott kiadványban. Írói
tevékenységét ugyan olyan lelkiismeretesen
végezte, mint levéltárosi munkáját. A korrekt,
történelem kutatásaival, különös tekintettel a
levéltári oklevelek eredetihez hű, hiteles
másolatainak kiadásával méltóvá vált, a pár
éve létre hozott Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagságára, melyet az
Akadémia 1832. szeptember 1-én tartott
nagygyűlése szavazott meg. Ebből adódóan
részt vehetett a „A Magyar Tudós Társaság
Zsebszótára” elkészítésében és a Kresznerics
féle „Magyar Szótár” kiadásában is
közreműködött. Tevékenykedett az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület munkájában is,
de Vörösmartyval együtt alapító tagja annak
tíz fővel indult egyesületnek, mely egészen
1952-ig „Kisfaludi Károly emlékére és
munkái kiadására ügyelő társaság”, röviden
Kisfaludy Társaság néven működött.
Mindezek mellett Waltherr László nagy bibliofil (könyvgyűjtő) is volt. Bizonyára a
kedves olvasók között is van olyan, aki

miután elolvas egy könyvet, az úgy a
szívéhez nő, hogy nem akar megválni tőle.
No, de az ilyeneknek nem egy könyvük van,
hanem több, esetleg több száz. A mi bibliofil
tudósunknak, Waltherr Lászlónak nem több,
hanem rengeteg (sajnosa számuk nem
ismeretes) könyv és egyéb, ritkaságokban
gazdag aprónyomtatvány, és oklevél másolat
volt a gyűjteményében. A gyűjtemény értékét
jelzi, hogy Waltherr László halála után, az
1870-es években, a gyűjtemény 4000 darabos, az írásbeliség szinte minden területén
készített aprónyomtatványból, füzetecskéből,
időszaki kiadványból, röplapból, színházi
plakátból, kéziratból, gyászjelentésből,
disszertációból és még sok más féle írásos
anyagból álló része került a londoni Brithis
Museum könyvtárába. Szerencsénkre így
maradt meg a Waltherr gyűjtemény jó része,
melynek segítségével számtalan információt
nyerhetünk korának gazdasági, politikai, kulturális életéről. Csak érdekességként jegyzem
meg, hogy ebben a gyűjteményben található a
korabeli fürdőhelyek prospektusai között az
Erdőbénye Fürdő prospektusa is, vagy az
1837-ből származó, híres betyár, Sobri Jóska
és társai körözésére kiadott magyar és német
nyelvű plakát is.
Az író polihisztor, amikor 63 éves korában
visszatér szülő városába Tarcalra, gyermekei
már zömmel felnőtt emberek. A legkisebb
lánya, a sírfeliraton szereplő Ilka, hivatalosan
Ilona ugyan még csak 14 éves, de a
legidősebb fia Gyula már ügyvéd Pesten,
Gizella lánya Ribiánszky József felesége,
Géza, apja nyomdokait követve a gróf
Károlyi család levéltárosa. Az 1820-ban,
Kamocsay Juliannával kötött házasságából 7
gyermek született. A 7 gyermekből még 3
fiút, Bélát, Imrét és Lórándot kell említettem,
de az ő életükről születési és halálozási idejükön kívül említésre méltó adatot nem
tudtam kideríteni. Eddigi ismereteink szerint
csak Ilka lányuk nem érte meg a felnőtt kort,
aki 3 évvel Tarcalra költözésük után 17
évesen hunyt el. Az öreg akadémikus nyugdíjas éveit is aktívan élte. Ebben az időben több
írása jelent meg, mely a borászatról,
szőlészetről szólt, sőt az egyikben, a tokaji
aszú hamisítását tette szóvá. A Károlyinemzetség adatainak gyűjtése okán, levéltári
kutatásait, az ott fellelt oklevelek másolását,
így gyarapítva tovább okmánygyűjteményét,
egészen haláláig folytatta. Amennyiben
sikerült megismertetnem a kedves olvasót
Waltherr László életével és munkásságával,
remélem arról is meggyőztem, hogy
kiérdemelte a nemzeti sírkertbe történő
felvételét. Már csak remélni szeretném, hogy
sír emlékét hamarosan helyre állítják és nem
egy oszlophoz rögzített, ökölbe szorított
kezeit az égnek emelő ember kompozíciója
áll majd a sírnál tiszteletét tevő látogató előtt.
Guth Ferenc
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Majoros László – borász
• Kedves László! Elvitathatatlanul meghatározó szereped van az
utóbbi néhány évben Tokaj-Hegyalján jól érzékelhetően megújult
lendületet képviselő borászok között, akik a borvidék évszázadok
alatt alkotott múltjának és küzdelmes, de sokszínű jelenének megismertetésével nem csupán a kulturált borfogyasztást kívánják tovább
erősíteni, de azért is sokat tesznek, hogy a tokaji bor ne csak
Magyarországon legyen világhírű. Honnan ez a megújult lendület és
milyen elképzeléseket, módszereket foglal magában?
- Alapvetően azt gondolom, hogy nincs időnk, nem tudunk várakozni
tovább, hisz a dolgok akkor mozdulnak, ha mi mozdítunk rajtuk, mi
kezdeményezünk. A borvidéknek, és ezen belül Tarcalnak is óriási
lehetőségei, hihetetlen jó adottságai, természeti, éghajlati és kulturális
értékei vannak. Itthonról nézve ezt én sem érzékeltem igazán, ám hosszabb időre - akár tanulás, akár munka miatt - városokba kerülve
értékelődött fel bennem még inkább ez a vidék. Ha külföldön tartózkodva tekintünk vissza, akkor pedig egyértelmű a felismerés, hogy a Föld
egyik legkülön-legesebb, leggazdagabb vidéke az otthonunk. Fontos a
megismerés, fontos, hogy el tudjuk ma-gunkat és a borvidékünket
helyezni a Világban. Én felismertem ezt a lehetőséget, és eldöntöttem,
hogy itt kell maradandót alkotnom, itt érzem jól magam. A lelkesedés
talán abból fakad, hogy amibe belekezdek, amit csinálok, abban törekszem a maximumra, és a pozitív beállítottságra. A negatívizmus, a
kesergés energiákat visz el, de tagadhatatlanul az életben sokszor a
szerencsére is szükség van. A borkészítést és a brand építést tekintve
jelentős lépéshátrányból indultunk, ami Franciaországban több mint 300
év alatt felépült, kialakult, azt mi 25-30 év alatt próbáltuk, és próbáljuk behozni. Elrendelt sorsom által ebben
nekem is felelősségteljes szerep, és feladat jutott.
Hiszem, hogy Tokaj izgalmas és rendkívüli borvidék a
Világ köztudatában, de ezt fenntar-tani, erősíteni és
folyamatosan bizonyítani kell. Ha ezt nem tesszük, azonnal másról beszélnek, háttérbe helyeznek, majd ismét
elfelejtenek minket. Most fontos lenne befogni a legjobb
szele-ket, és igazi lendületet venni! Ha valaki hozzánk
látogat, élményt kell tudnunk nyújtani a borainkkal, az
egyediséget, a sokszínűséget, a megismételhetetlenséget
kell éreztetnünk és átadnunk.
• Az EU notifikációhoz, az EU forrásokhoz és a szakmaközi szervezetek aktivitásához szorosan illeszkedik
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által 2016 decemberében elfogadott 2025-ig szóló szőlő-bor ágazati stratégia, melyre a hazai
közösségi bormarketing szervezői is építkezhetnek. Jelenleg többen
vitatják az érdemi közösségi bormarketing létét annak ellenére,
hogy látszólag egymást érik a boros rendezvények. Talán az érdemi
rész várat még magára?
- Ebben a kérdésben és témában elég nagy zavart, illetve űrt érzek. Az
1999-ben, Sopronban megrendezett első bormarketing konferencia óta
még mindig ugyanazokról a kérdésekről, problémákról beszélünk,
vitatkozunk. Véleményem szerint nincs közösségi marketing, amit mi
annak nevezünk, az sok ügyes egyéni sikertörténet, melyek megtalálhatók akár termelői, akár borvidéki szinten is, de ezek nem tudnak egy
priorizált koncepció mentén összeadódni. Ki kell mondanom, ehhez tőke
kell, pénz kell. A kitartás és a szorgalom kevés, ha a nemzetközi nívót
tekintjük elérendő célnak. Lásd Ausztria példáját, náluk is a pénz, a priorizált építkezés és felépülés útján jött a közös siker, amit közösséggel,
közösségben, mindenki akaratával egyezően tettek meg. Úgy vélem,
hogy Ausztria példája lemodellezhető számunkra is. Erről lenne szó, jó,
és működő-képes irány, ami ott látható. A boros rendezvények sokasága
már egy olyan pozitív igény és következmény, ahol a termelő találkozni
tud a meglévő és jövőbeni vevőivel, partnereivel, az iránta
érdeklődőkkel. Nagyon jó lehetőség az eladás, értékesítés mellett a marketingkommunikáció gyakorlására is.
• A szőlő fajtahasználat legfrissebb adatai alapján a furmint hazai
termőterületének 96%-a Tokaj-Hegyalján található, ezért rendkívül
nagy lehetőséget jelenthet számunkra az, hogy a kormányzat 2017et a Furmint Évének nyilvánította. Véleményed szerint hogyan lehet,

ill. hogyan kell élnünk ezzel a lehetőséggel?
- A Furmint valóban nagy lehetőség, nagyon sok felfogásban, stílusban
elkészíthető, ezért izgalmas fajtának tartom, mellyel minden borkészítő
megmutathatja egyéniségét, saját arcát. Borvidékünk az édes borok
készítésére rendezkedett be, így mindenki örül, hogy olyan szőlőfajtával dolgozhat, amely érzékeny az aszúsodásra. Az igazán tiszta, hosszú
életű Furmintokhoz pedig egészséges, botritisz-fertőzés mentes, de teljesen érett alapanyagra van szükség. Minden szüret átélésekor tanulunk
valami újat, amit a következő évi döntéseinknél felhasználhatunk. A
Furmint is azoknak az óriási lehetőségnek egy része, amiről az interjú
elején már beszéltem, de nem gondolnám, hogy a Hárslevelű vagy a
Sárgamuskotály (Muscat Blanc) kevésbé izgalmas. A Furminttal jó
lendületet vettünk, felkeltettük a világ borfogyasztóinak figyelmét, akik
a Char-donnay-k, Sauvignon Blanc-ok, Rajnai Rizlingek - mint világfajták mellett - teljesen nyitottak és kíváncsiak erre az újdonságra és különlegességre. Dél-Afrikában egy rendesebb chateau mérete megközelítőleg
akkora, mint a Tokaji borvidéké, azonban a több, mint 400 vulkáni kúp
adta mikroklimatikus különbségek, sokszínű talajadottságok és az erős
évjárathatások összeadódása izgalmasan sokszínűvé teszi ezt az 5000
hektáros területet. Az itt rejlő lehetőség, hogy valaki a saját
„brandjét”/márkáját definiálja, kiemelt figyelmet kap 2017-ben, a
Furmint évében.
• 2016 őszén, Tarcalon, a Téglagyári pincesoron megnyitottátok a
Majoros Birtok Bor-bárt. Az itt található pince egyik sajátossága,
hogy a borok préselés nélküli színléből készülnek - főként fahordókban - spontán erjesztéssel hosszabb ideig érlelődő módon, de a helyi,
„bororientált” gasztronómiáról sem feledkeztetek
meg. A betérő vendégek körében milyen visszhangra
talált ez a kezdeményezés?
- Az anyaggal, a mi esetünkben a szőlővel kíméletesen
kell bánni. Ha nagyon ránehezedünk, pl. erősen
préselünk, csak annak reményében, hogy nagyobb
mennyiségű borunk szülessen, sok értékes anyag
eltűnhet, megsemmisülhet, vagy silány módon jelentkezhet. Amit egyszer elvesztettünk a mustból, vagy a
borból, azt sohasem tudjuk pótolni. Tehát kíméletesen
kell feltárni és megőrizni a számunkra értékes beltartalmat. Mindig is az volt a véleményem, hogy nem jó, ha
túlságosan beavatkozunk, és mérőszámokkal határoltan,
túlszabályozottan haladunk. Legjobb, az az alapanyag,
amely önmagával harmonikusan, egyensúlyban fejlődött és alakult ki.
Termé-szetesen feladatunk a vigyázás, a gondozás és a legoptimálisabb
döntések meghozatala. Amit ezzel a fajta természetességgel el szeretnék
érni az az, hogy boraim, ha már a fogyasztóimhoz kerültek, náluk is még
sokáig fejlődjenek a palackban, akár pár év múltán felnyitva is élményt
nyújtson megkóstolásuk, elfogyasztásuk. Ezt a módszert jelenleg
dűlőszelektált boraimnál használom, ahol meg kell mutatnom a fajtát, az
évjáratot, és a dűlőt, a termőhelyet is. De kíméletlenség a többi boromnál
sem megengedhető. A fogyasztók pozitívan értékelik ezt. Londonban, a
Gordon Ramsay étteremben még a napokban is kaptam pozitív visszajelzéseket a 2011-es Deák Furmintom frissességéről, ropogósságáról.
• Tagja vagy a Furmint USA projekt csapatának, így több amerikai
borszakíróval is kapcsoltba kerültél. Hogyan lehet integrálni a tőlük
hallottakat ebbe a környezetbe, ahol mi élünk és dolgozunk?
- Nagyon sokat tanultam és tanulok Tőlük. Teljesen más környezetből
látnak és vizsgálnak minket, teljesen máson nevelkedtek, viszont erősen
befolyásolják az újvilági borízlést, divatot. Ezért nagyon fontos, hogy
hiteles, igaz információkat adjunk és mutassunk részükre, és mindig
kérem, hogy őszintén mondják el véleményüket borainkról, keressék
azokat a hibákat, gyenge-ségeket, amiket el kell hagynunk, vagy tovább
kell fejlesztenünk, ki kell dolgoznunk. Remélem, marad a kapcsolat
velük, és még tovább erősödik. Nagyon fontos, hogy folyamatosan
visszacsatolásokat, értesítéseket, értékeléseket kapjunk. Tagja vagyok a
Tokaj-Sonoma Egyesületnek is, hisz a testvér települési együttműködés
az egyik leghatékonyabb módja az üzleti kapcsolatok ápolásának és
építésének.
Erdélyi István
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Karitász Hírek

Kultúrházak éjjel-nappal 2017

A KARITÁSZ csoportunk a helyi tevékenysége mellett az országos
programokba az idén is igyekszik bekapcsolódni.
Reméljük, az „Öngondoskodó háztartások” program vetőmagakciója legalább olyan sikeres lesz, mint a tavalyi. A programba a
Karitász-pontunkon lehet jelentkezni. A jelentkezés feltételei: rászorultság igazolása,
a háztartásukhoz tartozó kert legyen
a
előkészítve
veteményezéshez. A
közül
jelentkezők
csak azok vehetnek
részt, és kaphatnak
vetőmagot, vetőburgonyát és palántát,
akik e két feltételnek
Év
megfelelnek!
közben a kertek
művelését a Karitász munkatársai ellenőrzik, és a szokásos módon
fotót is készítenek róla.
A nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést az idén is meg kívánjuk valósítani. Az akciót április 8-án szombaton tervezzük, a COOP ABC
előterében.
Kérjük az egyéni adózókat, ne felejtsék el az adóbevallásukhoz
csatolni az 1 %-os rendelkezést! Még mindig sokan nem teszik meg,
pedig ez a gesztus sokat segít az önkéntes szervezeteknek.
Amennyiben ránk gondol, a Karitász Támogató Alapítvány száma:
19666275-1-43 KÖSZÖNJÜK!
Továbbra is várjuk segítőkész adományaikat a Karitász Pontban – az
Ispitály épületében.
Szerdán és pénteken 9-11 óráig.
A Húsvétra való lelki felkészülés részeként cselekvő szeretettel gondoljunk rászoruló embertársainkra!
Baracskainé Sveda Erzsébet
Karitász Csop. Vez.

A tarcali közművelődési feladatellátás is csatlakozott az országosan meghirdetett programhoz „Nyitott kapukkal” programmal.
Február 10-11-én egész nap, sőt szombaton késő estig látogatható
volt a Borfalu, mint közművelődési színtér. Látogatókat vártunk
és fogadtunk kiállítótermeinkben. Állandókiállításunk – Tarcal
gazdasága és népélete- egész évben is megtekinthető. Időszaki
kiállítóteremben a 2016-os év rendezvényeit vettük számba és
mutattuk be plakátokon és fotókon keresztül. Megtekinthető volt
a több funkciót is ellátó öt épületből álló komplexum. Szombaton
a TT Dance tánccsoport Valentin napi Jótékonysági bálján
szórakozhattak a vendégek. Az esten bemutatkoztak a civil
közösség néptáncosai és moderntánc csoportjai is. Hajnalig tartó
táncesten gyermek és felnőtt szórakozott önfeledten virradatig.

Könyvtári Hírek

Ajándék
A tarcali Községi Könyvtárat a gyermekek látogatják legtöbben.
Hogy még nagyobb kedvvel és még többen járjanak Kovácsné
Drozda Aranka könyvtáros megjutalmazta a diákokat. A 2016/17-es
tanév első félévében Zsíros Viktória, Angi Anna és Szilvási Bence
volt a legszorgalmasabb könyvtárlátogató. Mindhárman szép és tartalmas könyveket vehettek át. Sok szép olvasmányélményt kívánt a
gyerekeknek.
D.A.

A 2016 Eseményei plakátokon és fotókon címmel rendezett kiállításon számba vettük az elmúlt év rendezvényeit, melyet az önkormányzat közművelődési feladatellátása valósított meg. A saját
rendezésű események mellett a közösen megvalósított
programokról, illetve civil szervezetekkel közösen bonyolított
eseményekről láthattak fotókat. Magán rendezvényekbe is bepillanthatott, aki betért hozzánk. Egy tablón pedig a dolgozók egyegy emlékezetes vagy mulatságos helyzete került lencsevégre. A
25 tablónyi anyag, 35 db plakát, 420 db fénykép bizonyítja, hogy
volt mit tennünk az elmúlt évben. Szép és emlékezetes események
részesei voltunk, a település életének történelmi pillanataiban is
közreműködhettünk, számos csoportnak, magánszemélynek
adtunk segítséget-információt. Közben működött a könyvtár, a PC
Sarok. Közben hat épületnyi tisztaság, ragyogóan rendben tartott
park, szép és ízléses dekorációk várták az ide látogatót. Felsorolni
is nehéz...
Most lemérhettük, hogy ki az akit érdekel egyáltalán ez a
tevékenység, ki az aki értékeli valamelyest is településünk
közművelődési munkáját. Kevesek…….sajnos…..
Aki betért hozzánk, azoknak hálásan köszönjük, hogy itt volt. Aki
nem ért rá az idén, hogy velünk örüljön az apróbb-nagyobb
sikereknek, Őt várjuk jövőre sok szeretettel.
Mi tesszük a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint!
Drozda Aranka és közfoglalkoztatott munkatársai

A Házasság és Család Ünnepe a
Református Gyülekezetben
Ezen alkalomból szeretettel hívunk és várunk minden
házaspárt, szülőket, gyerekeket, nagyszülőket,
jegyespárokat 2017. április 2-án vasárnap a
Református Templomban délelőtt 10 óra 15
perckor kezdődő áldással egybekötött ünnepi
Istentiszteletre.
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Nyuszipiknik
Bűbájos Hétvége
Újra pezsgő hangulatú 3 napos tavaszi hétvége a bor, a
bűbáj és a barátság jegyében Tarcalon! Ismét jókedvvel,
vidámsággal, színvonalas programokkal,gasztronómiai
izgalmakkal és nyitott pincékkel várunk ezen a
hétvégén.
Az idei Bűbájos Hétvége vendégei elsőként kóstolhatják majd a település összefogását szimbolizáló
„Tarcal bort”. A löszön termett furmint-hárslevelű házasítás Tarcal palackba zárt íze - több borászat közös
munkájának eredménye.
Az újdonság mellett megízlelhetitek Tokaj különleges
pezsgőit, újkori boszorkányokként, seprűnyél helyett
hőlégballonnal repülhettek a borvidék felett. 2 helyszínen,2 alkalommal élvezhetitek a Krakow Street Band
lengyel utcazenekar koncertjét,de itt lesz vasárnap
Szeder és Petruska is akusztikus koncertjeikkel, és tanúi
lehettek Tarcal és Tarcal találkozásának is.
A rendezvény illusztris vendége ugyanis maga a
Szerémségben található Tarcal-hegy, amelynek ízeit
Maurer Oszkár borain keresztül ismerhetik meg a
résztvevők.
Lesz kézműves vásár is a Pataky Borportánál,ahol
igényes helyi kézművesek portékái között válogathattok.
Néha jól jön egy kis bűbáj, finom női praktika, hétköznapi varázslat ahhoz, hogy izgalmasabbá, élhetőbbé
tegyük az életünket. A Bűbájos Hétvégén velünk
lesznek a helybeli és más borvidékekről meghívott
borásznők, akik nemcsak a boraikkal, hanem természetes kisugárzásukkal is megfűszerezik a napjainkat. A Kikelet kertjében vasárnap este tüzet is gyújtunk, szól majd a zene, a tarcali borászatok mind kitárják kapuikat, pohár nem marad üres, vendég nem marad
szomjas a tarcali Bűbájos Hétvégén!
Szombaton 12:00 órától, vasárnap és hétfőn 11 órától
nyílnak ki a pinceajtók az alábbi helyszíneken:
Basilicus Borkultúra Központ - Dorogi testvérek Gróf Degenfeld Szőlőbirtok - Kikelet Pince - Kern
Pince - Majoros Birtok - Matyisák-Vízkeleti
Pincészet - Myrtus Pince - Pataky Borporta Tokajicum Borház - Volt Császári Birtokközpont és
Pince- Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet.
A felújított Terézia Kápolna egész hétvégén nyitva áll a
nagyközönség előtt.
Az előadások és koncertek ingyenesek, a szervezett
boros, pezsgős programok és a hőlégballonos
események belépőjegy megvásárlásával látogathatóak.
A helyszíneken a létszám limitált, ezért biztosítsd
időben a helyedet! Jegyvásárlás:tixa.hu/bubajos
Részletek: www.bubajos.hu

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is teret biztosítunk a lassan már
hagyományteremtő tarcali locsolkodásnak. Tavaly fiatal borászok egy csoportja indult útnak Tokaj-Hegyalján, hogy újra átéljék, mit jelent a húsvét és
a közös locsolkodás öröme, hagyománya.
Kövesdi Pincesort választva végállomásként egy össznépi locsolkodással,
borozással, bográcsozással zártuk a délutánt, a hölgyek legnagyobb örömére.
Idén sem lesz ez másképp!
Tarcali fiatalok, jó barátok ismét felkerekednek, nyakukba veszik a települést,
felöltik ünneplő /locsolkodós/ gúnyájukat és felpattannak egy lovas szekérre,
hogy végigjárják Tarcalt, újraélesztve a régi hagyományokat! A falubéli locsolkodás végén begurulnak a pincesorra és lecsapnak a hölgy vendégeinkre!
Ezt követően egy igazán kellemes borozgatós, főzőcskézős, gyerekprogramokkal tűzdelt délutánt töltünk el együtt! Ha szeretnéd gyermekeidnek
megmutatni, mit jelent a húsvét öröme, az együtt eltöltött vidám napok, látogassatok el hozzánk! A korán kelő és bátrabb gyerkőcök csatlakozhatnak a
lovas szekérre a fiúkhoz!
A Kövesdi Pincesorra már a szombati napon várjuk a családokat!
Húsvét hétfőn a reggeli óráktól lehet érkezni a gyerekekkel, hiszen számtalan
kedves program várja őket:
– nyuszi simogató – tojásfestő verseny, díjazással
– szabadtéri, kreatív játékok – felnőtteknek húsvéti borkóstolás
– ingyenes bográcsozás, szalonnapergetés - Állandó bográcsmesterünk Imre
bácsi! - A tarcali szalonnapergetés titkos fortélyait Halász Endrétől tanulhatjuk meg!
Kutyabarát rendezvény!

Belépés díjtalan!
Szeretettel várja vendégeit a Szedmák Pince és Borház; Páll Pince és a
Bor-Bazilika Panzió!

www.kovesdipincesor.hu

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
2017. március- április
március 21-től április 30-ig MAKOLDI CSALÁD kiállítása
Helye: 6 Puttonyos Borfalu – Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: hétfőtől péntekig 10- 18 óráig
március 25. Kőfejtő Cross – kerékpáros-, terepfutó és triál verseny
Helye: Tarcal, Téglagyári pincesor
Kezdési idő: 8 óra
április 10. Költészet Napja – író-olvasó találkozó
Helye: Községi Könyvtár
április 11. Tojásfa állítás
Helye: 6 Puttonyos Borfalu udvara
Ideje: 14-17 óráig
április 13. Húsvéti Ünnepváró Játszóház
Helye: 6 Puttonyos Borfalu
Ideje: 13-17 óráig
április 17. Húsvéti Locsolkodás - Nyuszipiknik
Helye: Kövesdi Pincesorra. Ideje: 9-19 óráig
április 29. – május 1. Bűbájos Hétvége
Helye: Borászatok
Programokról, rendezvényekről érdeklődni lehet a
Borfaluban, az InfoPonton.
Részletes információk szórólapokon, plakátokon, Tarcal honlapon,
Tarcal, a mézédes források földje facebook oldalon olvasható.
Telefonok: 06-30/458-73-01; 06-20/46-11-577

