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Sok szeretettel köszöntöm Önöket Tarcal
Község Önkormányzata nevében az Újév
alkalmából. Beköszöntött a 2018.
esztendő, immár nagykorúvá vált a 3.
évezred. A véget ért 2017. évről -
véleményem szerint - a településünk,
valamint az önkormányzat összes feladat
ellátását tekintve nyugodt időszakról
beszélhetünk. Működőképességünket
megőriztük, a jogszabályok által ránk
rótt, valamint önként vállalt
tevékenységeinket elláttuk, sőt
igyekeztünk bővíteni a lakossági,
közösségi szolgáltatások körét.
Ezen sorokon keresztül szeretnék
köszönetet mondani a magam és a
képviselőtársaim nevében azoknak, akik
hozzájárultak Tarcal gazdasági, társadal-
mi, infrastrukturális fejlődéséhez ki-ki
képessége és tudása szerint. Köszönet
illeti az önkormányzat minden dolgo-
zóját, köszönjük az együttműködést a
vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek,
az egyházaknak, valamint a magán-
személyeknek, akik anyagi, ter-
mészetbeni önzetlen támogatásukkal,
előremutató javaslataikkal vagy építő
kritikáikkal segítették munkánkat.
A közösségépítést célozta a 2017-es év
számtalan rendezvénye:
A harmadik alkalommal megrendezett
négy napos Tarcal Open Nemzetközi
sakkverseny, a 2. Tarcali Tavasz Bűbájos
Hétvége, az 5. Kőfejtő Cross kerékpár-
verseny, a májusi családi nap, a Szent
Iván éji vigasságok, a 22. Tarcali Napok,
a 9. Tarcali Aszú Kupa senior sakkver-
seny, az adventi gyertyagyújtások, és a
december 30-i extrém futóverseny is. 
A települési fejlesztéseket illetően az

elmúlt évben megvalósult a Petőfi,
Babocsay, Temető, Dózsa György és
Szőlőhegy utcák, valamint az Ifjúsági
lakótelep 610 fm-es szakaszának
útburkolat felújítása. A Rákóczi utca,
valamint a Mária–ház melletti parkoló
díszburkolatot kapott. Megtörtént a
Rákóczi utca légkábel kiváltása is.

Megvásároltuk a volt TSZ Központ
(Szirmai Kúria) épületét, hozzákezdtünk
a Hősi Emlékpark felújításához. Ezen túl
jelentős összegű pályázatokat nyertünk,
így 2018-ban több mint 500 millió forint
összegű beruházás kezdődhet el önkor-
mányzati megvalósításban, mellyel
tovább épül-szépül településünk. A siker
természetesen nem csak az önkor-
mányzat érdeme, hanem minden
intézménynek, a civil szervezeteknek, a
település lakóinak is része van benne.
Mit hozhat nekünk tarcaliaknak az újév,
a 2018-as esztendő? A település
működését illetően a fokozott stabilitást
irányoztuk elő, mellőzni kívánjuk az
eladósodást előidéző gazdasági cselek-
ményeket.  Jelenlegi feladatainkat
legalább az eddig megszokott szinten
továbbra is el kívánjuk látni. Fontos
események időszaka is lesz 2018.
Áprilisban országgyűlési választásokra
kerül sor. 

Kedves tarcaliak!

Az előbb felsoroltak óriási munkát jelen-
tenek számunkra, melyek elvégzésére
természetesen a község vezetői egyedül
képtelenek, szükség van továbbra is a
társadalmi, gazdasági élet minden
szereplőjének a támogatására,
együttműködésére. Hinnünk kell abban,
hogy lelkiismeretes munkával,
egyeztetésekkel, közös teljesítménnyel
az elképzelt vágyaink valóra válhatnak,
így a 2018-as évet is vastag betűvel
jegyezhetjük majd be Tarcal képzeletbeli
történelemkönyvébe. 
Ehhez a közös munkához kívánok min-
denkinek sok sikert, erőt és kitartást. A
magánéletben békességet, egészséget,
sok örömöt és boldogságot!

Tisztelettel:

Butta László 
polgármester

TISZTELT TARCALI LAKOSOK! A tartalomból:

Vendégek az Adventi 
rendezvényen  (4. oldal)

Adventi gyertygyújtáson a
kórus 

(4. oldal)

Karácsonyi játszóház
(4. oldal)

mesterseg.tarcal@gmail.com
(6. oldal)
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Halálozás
- Petrománné Éles Erzsébet

(sz: 1954.)
volt Tarcal Vasút u. 7. sz. alatti
lakos, elhunyt december 4-én, 

- Molnár Sándorné 
(sz: Hornyák Mária, 1939.)

volt Tarcal Könyves K. u. 78.  sz. alatti lakos,
elhunyt december 5-én, 

- Sándor Antalné 
(sz: Géczi Anna, 1926.)

volt Tarcal Zrínyi u. 44. sz. alatti lakos, 
elhunyt december 26-án. 

Részvétünk a családoknak! 
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
2017. december: 

- Jesztrebszki Judit
2017.12.04

Szülei: Oláh Csilla
Jesztrebszki Norbert

- Mata Liliána Maja 2017.12.10
Szülei: Kiss Melinda

Mata Róbert
- Kóma Milán Richárd 2017.12.13

Szülei: Kóma Edina
Balogh Richárd

- Nagy György László 2017.12.16
Szülei: Hauksz Ibolya

Nagy László
- Szilágyi Tibor 2017.12.29

Szülei: Dudás Beatrix
Szilágyi Tibor István

Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit

védőnők

Házasságkötés  
Horváth Attila és Balogh
Beáta nyíregyházi lakosok 2017.

december 9-én kötöttek házasságot
községünkben.
Gratulálunk!

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk

és várjuk a
segítőkész

embereket!
A véradás ideje: 
2018. február 07.

12.00 – 16.00 óráig
A véradás helye: 

Tarcal, 6 puttonyos Borfalu 
(Rákóczi u. 4.)

A véradáshoz szükséges iratok:
lakcímkártya, személyi igazolvány és

TAJ kártya

Születésnapi
Köszöntő

Decemberben töltötte Szegedi
Sándor nyugalmazott pedagógus a
90. születésnapját. Ez alkalomból
köszöntöttük Butta László
Polgármester Úrral, és adta át
részére Polgármester Úr az Orbán
Viktor Miniszterelnök Úr által
küldött Emléklapot, finom Tokaji
nedű kíséretében. Ez úton is gra-
tulálunk és hosszú tartalmas életet
kívánunk még.  

Szász Béláné 
Intézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk Petrománné  Éles Erzsébet
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, akik adományaikkal hozzájárultak a tar-
cali református templomtető felújításához, és mély
gyászunkban osztoztak.       A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk Éles Gyuláné temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
akik adományaikkal hozzájárultak a tarcali refor-
mátus templomtető felújításához, és mély
gyászunkban osztoztak.         A gyászoló család

Az önkormányzat és a
vállalkozók újévi

találkozója
Tarcal község önkormányzata
2018-ban is találkozóra hívta a
település vállalkozóit.
Butta László polgármester úr
beszédében megköszönte a
vállalkozóknak a 2017-es
évben befizetett adójukat.
Sikeres és eredményes 2018-as
esztendőt kívánt valamennyi
vállalkozónak, majd ismertette
az önkormányzat 2018-as
fejlesztési elképzeléseit.

„Akiben bizalom él, egyenlő bizalommal fog mindenkivel
együttműködni, bárhová kerül; akiben azonban nincsen bizalom,

akár hová csapódjék is, csak ugyanúgy fog tovább élni, mint a 
többiek.”

Henry David Thoreau (amerikai író, filozófus)



                                                           Tarcali Hírek                                                            3

Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. december 12-
én rendkívüli ülést tartott, melynek első
napirendje keretében a
Képviselőtestület elfogadta az ivóvízel-
látás víziközmű-szolgáltatásra
vonatkozó egybefoglalt bérleti-
üzemeltetési szerződést.
A képviselők a második napirendi pont
során elbírálták a Tarcal, Fő u. 89. szám
alatti „Ispitály” épületének külső
felújítás, korszerűsítése kivitelezésére
beérkezett ajánlatokat. Az eljárás
nyerteseként a miskolci székhelyű
Fázis-V Kft-t hirdették ki.
Az ülés következő napirendi pontja a
Tarcal, Fő u. 89. szám alatti „Ispitály„
épületének külső felújítása,
korszerűsítése kivitelezésének műszaki
ellenőrének megbízása volt. A
képviselők az encsi székhelyű HQC
Mérnökiroda Kft-t bízták meg a
műszaki ellenőri feladatok elvégzésé-
vel.
A negyedik napirendi pont keretében a
Képviselőtestület döntött az önkor-
mányzati tulajdonú Tarcal belterületi
981/3 hrsz-ú  ingatlan értékesítésre

történő kijelöléséről.
Az ülés további részében a képviselők
aktuális feladatokat beszéltek meg.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. december 19-
én rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja a 2017. évi költ-
ségvetési rendelet módosítása volt. A
módosítást, az év közben az önkor-
mányzat különböző feladataihoz kapott
pótelőirányzatok indokolták.
A második napirendi pont során a
képviselők módosították a helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletet, melyre
az elektronikus ügyintézés bevezetése
miatt volt szükség.
Az ülés következő napirendi pontja a
településkép védelméről szóló önkor-
mányzati rendeletet megalkotása, és a
Települési Arculati Kézikönyv elfo-
gadása volt, amely hozzáférhető lesz a
település honlapján.
A negyedik napirendi pont keretében a
képviselők elfogadták a 2018. évi
képviselőtestületi munkatervet.
A következő napirendi pont a pol-
gármester tájékoztatója volt, melynek
során beszámolt a 2017. évben benyúj-

tott pályázatokról.
Az ülés hatodik napirendi pontja során a
Képviselőtestület határozott a 2018. évi
közfoglalkoztatási START munkaprog-
ramok indítására vonatkozó kérelem
benyújtásáról.
A hetedik napirendi pontja folyamán a
polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestületet az előző ülés óta
eltelt időszak intézkedéseiről.
Az indítványok, javaslatok között a
képviselők módosították a Fő u. 51.
szám alatt kialakítandó, az Idősek
Nappali ellátását szolgáló intézmény
tervezési feladatára adott megbízást.
Ezt követően a képviselők döntöttek
arról, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a
képviselőtestületi tagok testületi és
bizottsági ülésekről való távol-
maradásának szankcionálására dolgoz-
zon ki egy új, az eddigieknél célszerűbb
szabályrendszert.
Az ülés végén képviselői közérdekű
hozzászólások, javaslatok hangoztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus

formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkájáról

November 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a tar-
cali Római Katolikus templomban és a filiákba,  Szent
Erzsébet kenyerével leptük meg a híveket. A kenyérosztás
egyben adománygyűjtési alkalom is volt. Örömmel fogadják
a hívek ezt a figyelmességet. Az idén először a templomot
látogatni nem tudó hívekhez is sikerült juttatnunk a
kenyérből.
November utolsó hétvégéjén a szerencsi TESCO-ban tartós
élelmiszert gyűjthettünk az Élelmiszerbank megbízásából. A
begyűjtött élelmiszereket a mi Karitász csoportunk használ-
hatta fel  a helyi rászorulók megsegítésére.  A helyi COOP
ABC partner volt abban, hogy december 8-án, az üzlet
előterében, a tarcaliakat is megszólíthassuk adventi
jótékonykodásra. A két helyszínen gyűjtött
tartósélelmiszerből 80 csomagot tudtunk összeállítani, és
Karácsony előtt kiosztani a rászorulók részére Tarcalon.
Karácsony hetében meglátogattuk azokat a tarcali lakosokat,
akik a környék Szociális Otthonainak lakói lettek az utóbbi
években. A tarcali látnivalókat bemutató legújabb prospektus
mellé gyümölcs csomagot vittünk, melyet egy kis meghitt
beszélgetés közben adtunk át.  Nem csak akiket meglátogat-
tunk, hanem a gondozói személyzet is meglepődve és öröm-
mel fogadta a megjelenésünket, mivel ilyen még egy
településnek sem jutott eszébe.  Bízunk benne, hogy Húsvét
előtt is lehetőségünk lesz erre a látogatásra.
Kedves Tarcaliak!

Mint ismeretes, az Ispitály épületének felújítására az
Önkormányzat pályázatot nyert. A munkálatok miatt január
elején  ki kellett költöznünk az Adomány Pontunkkal.  Az
Önkormányzat volt szíves  rendelkezésünkre bocsájtani e
célra a volt Könyvtár helyiségét. A költözésben az
Önkormányzat dolgozói és járművei voltak segítségünkre,
amit ezúton is külön megköszönünk. Ebben a hónapban
berendezzük az új Adomány Pontot. Reményeink szerint
február első hetében a megszokott Szerda és Pénteki nyitva
tartással  várjuk a hozzánk betérőket.
Kérünk mindenkit, hogy az idén is, az új helyen  is  - ahogy
eddig tették – jó szándékkal, jó szívvel segítsék a KAR-
ITÁSZ munkáját – munkánkat!  SEGÍTSENEK, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!
Ezúton kívánunk Önöknek sikeres, boldog Új Esztendőt,
Isten áldásával!

Baracskainé Sveda Erzsébet
Karitász csoport vezető

Karitász Hírek - Január
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Ki ad ja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta Szer kesz tő ség:  6
Puttonyos Borfalu Tarcal.  Tel.: 47/580-008  Főszer kesz tő: Tóth
Zsolt.  Szer kesz tő: Me ző Lász ló Nyom dai mun kák: Bu dai
Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  2018. február 20..

Tarcali Hírek

HIRDETÉS
Tarcalon vagy környékén családi házat bérelnék hosszú

távra. Érdeklődni: 06-70/433-53-90

Karácsonyi Kézműves- és Játszóház
December 20-án került megrendezésre, a hagyományoknak
megfelelően a Karácsonyi Kézműves- és Játszóház.
Igen sok gyerek használta ki a lehetőséget, hogy a Borfalu dolgozóival
közösen fessenek ki gipszformákat, hajtogassanak zöld kartonpapírból
fenyőfát, készítsenek karácsonyi képeslapot, és készítsenek finom
mézeskalácsot.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vetették magukat bele a kézműves
foglalkozásokba, így a délután végére mindenki, a saját maga által
készített karácsonyi meglepetéssel és apró ajándékkal „gazdagodott”.
Köszönet a Klapka György Általános Iskola tanárainak, mert segít-
ségükkel nagyon sok diák lehetett részese a kézműves foglalkozás
révén a karácsonyi készülődésnek. 
Köszönet Volf Krisztina óvónőnek, aki lelkesen és önzetlenül segített a
gyerekeknek, hogy minél szebb fenyőfát vagy karácsonyi képeslapot
készíthessenek. Köszönet Gallyas Krisztinának is, aki a mézeskalács
elkészítésében nyújtott segítséget.
Köszönöm munkatársaimnak, a Borfalu dolgozóinak, hogy áldozatos
munkájuknak köszönhetően a gyerekeknek, a kézműves foglalkozások
és az általuk készített ajándéktárgyak révén, igazi előkarácsonyi hangu-
latot és vidám, gondtalan kézműves délutánt biztosítottak. 
Köszönet a Varga Méhészetnek, hogy az általa felajánlott  mézzel hoz-
zájárult a mézeskalácsok elkészítéséhez.

Tóth Zsolt

Harmadik és Negyedik Adventi
Gyertyagyújtás

December 17-én, vasárnap meggyújtottuk településünk közös
adventi koszorújának harmadik gyertyáját. A jelenlévők
meghallgathatták Szűcs Zoltán római katolikus plébános adven-
ti gondolatait, majd Koncz Ferenc Szerencs város pol-
gármestere mondta el ünnepi beszédét.
Ünnepi műsort adott Kosárkó Gréta és a miskolci Continental
Singers Lukács Éva kórusvezető közreműködésével. 
Zárásként, a szép számban megjelent lakosokat látták vendégül
finom süteményekkel és forró teával a Római Katolikus egyház
gyülekezetének tagjai és a Hatputtonyos Borfalu.
December 23-án, szombaton gyújtottuk meg településünk
közös adventi koszorújának utolsó, negyedik gyertyáját.
Ünnepségünket jelenlétével megtisztelte Török Dezső, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke. Az öku-
menikus szertartás keretében a jelenlévők meghallgathatták
Kovács Attila református lelkész és Polyák Péter görögkato-
likus parókus ünnepi gondolatait, majd Butta László pol-
gármester mondta el karácsonyi beszédét. Az ünnepség Dézsi
Darinka és Karap Zoltán, a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház művészeinek  jó hangulatú karácsonyi koncertjével
zárult.

Tóth Zsolt
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A skóciai Edinburgh középkori utcáin
sétálva a skótok és a brit királyság,
valamint a magyarok és a Habsburg
császárság viszonyára gondoltam. Arra,
hogy a magyar nemzet a skótokhoz
hasonlóan a mai napig ilyen-olyan for-
mában küszködik, küzd, védekezik,
hogy megőrizze identitását, nyelvét,
vallási hovatartozását és sokszor, ha lát-
szólagosan is függetlenségét. A két nép
közötti párhuzam nem csak ebben nyil-
vánul meg. Vajon hányan tudják a népes
skót főváros számtalan nációjú
sokadalmában, hogy az elmúlt idők
során egy magyarországi nő
meghatározó szerepet játszott Skócia,
leszármazottai pedig Anglia, Nagy
Britannia, vagy ahogyan mostanában
nevezik, Egyesült Királyság
történelmében. Angol és skót króniká-
sok írásai arról szólnak, hogy Árpád-
házi Ágota unokája Matild skót
hercegnő 1100. november 11-én I.
Vilmos angol király felesége lett, így
Matild anyja, skóciai szent Margit, skót
királynő, minden angol királynő
ősanyjává vált.
Nem lehet tudni ez volt e az oka, hogy
Ferenc József az Osztrák-Magyar
Monarchia uralkodója, minden évben a
brit monarchia uralkodóját tokaj-
hegyaljai aszúval ajándékozta meg, az
azonban tény, hogy ezt az italt itt
érlelték a korona uradalom
pincészetében (Rákóczi borház), amit
egy helyen, remélem tévesen, császári
pincének titulálnak. A császár persze
másoknak is küldött a fonott kosarak-
ban elhelyezett aszúval töltött átalagok-
ból, többek között Szentpétervárra a
cárnak, talán így hálálva meg a szabad-
ságharc leveréséért nyújtott segítségét.

Érdekes fricskája a történelemnek, hogy
magyar, nem is akár milyen magyar
borral jutalmazták a magyar vér kion-
tásáért felelős bűnösöket is.
Igen. Újra itt van január 22-e és nem
mehetünk el szó nélkül a 169 évvel
ezelőtt, a Kápolna-dombnál történt
események mellet. Azt már többször
leírták, hogy mi és miért történt, mi lett
a következménye, hány embernek kel-
lett meghalnia, elbujdosnia. Egy dolgot
azonban sosem tettünk meg. Felsorolni,
és ismertetni azokat a tarcali illetőségű
hazafiakat, akik részt vettek az 1848-
49-es szabadságharcban. Persze írásos
nyoma van annak is, hogy itt Tarcalon
hatan nem a nemzet sorsát helyezték
előtérbe, vagy talán egyszerűen az
életüket féltették, amikor 1848 őszén
megszöktek a magyar sorozás alól. No
de borítsunk fátylat az efféle nemkívá-
natos, negatív adatokra, annak ellenére,
hogy az objektív történelemszemlélet
szigorú tartozéka ezek megismerése is.
Visszatérve a dicső múlthoz, már pedig
a tarcali csata ide tartozik, egyre több
adat lát napvilágot, fényt derítve az
egykori eseményekre. A nemzet gigászi
küzdelmében résztvevő számtalan
névtelen hős közül öt személyt sikerült
beazonosítani, akik tarcali kötődéssel
rendelkeztek. Van, aki itt született és
van, akit itt temettek el.
Bíró Ignác, akiről egy korábbi cikkem-
ben már írtam Tokajban született 1826.
május 3-án. Századosi rangig jutott
Kossuth seregében, majd kalandos élete
utolsó éveiben Tarcalon pihent meg és
temették el 1890-ben. Sírja a
köznyelvben használatos „Farkas”
temető katolikusoknak fenntartott
részében található.

Egy másik százados, Mészáros Simon
1806-ban Nagykárolyban született.
Nagy valószínűséggel a tarcali
ütközetben is itt volt, mivel a források
arról tájékoztatják az utókort, hogy
1848 decemberétől részt vett a Schlik
generális ellen vívott harcokban. 1849.
augusztus 17-én az aradi várőrség tag-
jaként teszi le a fegyvert. 1871. decem-
ber 5-én hunyt el Tarcalon. Sírjának
helye nem ismert.
A harmadik személy Mudrány Ferenc,
nemzetőr százados. Tarcalon született
1813-ban. 
Édesanyját Bártzy Katalinnak hívták,
apja Mudrány János volt.
Halálának idejét és helyét nem sikerült
kideríteni.
A következő hősünk Bartha János hon-
véd főhadnagy. Róla azon kívül, hogy
1815-ben született és 1895-ben halt
meg többet nem tudunk. Sírja Bíró
Ignác sírjának szomszédságában talál-
ható, de már a temető reformátusoknak
kijelölt részében.
Végül, de nem utolsó sorban
Komáromy István nemzetőr
következik. Sajnos vele kapcsolatosan
azon kívül, hogy részt vett a szabad-
ságharcban, semmilyen információt
nem sikerült beszerezni.
Tisztelegjünk hát illően hőseink emléke
előtt és azzal, hogy nevüket a hősök
falára véssük, az emlék maradandóbbá
válik. Bízom benne, hogy nem merül-
nek feledésbe ezek a nevek illetve
lesznek olyan fiatalok, akik tovább
kutatják és gyarapítják ezt a névsort.
Tarcal, 2018. január 15. 

Guth Ferenc

Január 22.

Tisztelettel meghívjuk
2018. február 2-án 17 órára

A Harlequin Tánc Sport Egyesület és a Tarcali Ötök Művészeti
Közhasznú Egyesület bemutató előadására

Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu 
illetve

2018. február 2-án 17 órától 20 óráig
A valódi Krúdy-fröccs receptje - 

Egyrészt képzőművészet- nagyobbrészt irodalom
Rendhagyó tárlatvezetés a Magyar Kultúra Napján megnyílt

Krúdy-mesék című kiállítás kapcsán
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu Galériája
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„Mindenkinek van értékrendje, csak az a kérdés, hogy milyen
életet formálnak.”

(John C. Maxwell, keresztyén író)

Kovács-Halmágyi Aletta 
– református vallástanár 

• Kedves Aletta! Egy 2017-ben végzett kutatás alapján a vallásta-
lanok körében is növekszik a hittanoktatás népszerűsége. A három
történelmi keresztény egyház tájékoztatása szerint az állami
iskolákban a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás
keretein belül 185 458 gyermek jár katolikus hittanra, 75 380 refor-
mátusra és mintegy 11 500 evangélikusra. A fiatalok körében egyre
erősebb a „spiritualitás” és ezzel együtt az egyházak iránti
érdeklődés is. Az Ön véleménye szerint mivel magyarázhatók ezek a
kedvező adatok?
- Mindenképpen az Isteni kegyelemnek köszönhetjük, ha a mai fiatalság
egyre inkább kezd foglalkozni az istenség gondolatával, ezen belül
próbálja megismerni a teremtő, megtartó és gondviselő Istent,
különösen, ha egy olyan időszakban történik, amikor egyre inkább
fenyegeti a kereszténységet a keleti vallások és ideológiák térhódítása.
Hogy le lehet-e mérni a vallásosságot, illetve az Istenben
vetett hitet olyan statisztikák alapján, hogy hányan járnak,
vagy nem hittanoktatásra, meredek kijelentés lenne,
ugyanis ennek gyakorlását sok esetben nem ezek határoz-
zák meg. Nagyon sok múlik azon - és ezt nem győzőm
eléggé hangsúlyozni -, hogy egy fiatal miként viszonyul
magához a kereszténységhez, azaz, hogy milyen a
közösség, amiben forog, a családi háttér, amelyben él nap,
mint nap, mikor hazamegy az iskolából elmesélve
élményeit, beleértve a hittanórán tanult történetet is,
milyen megerősítést kap: „Az csak egy mese gyer-
mekem!” vagy teljesen az ellenkezőjét ennek, tudva azt,
hogy egy örök élet múlik rajta. Nagyon szeretném azon-
ban, ha az Ön által megnevezett egyház vagy Isten felé
fordulás itt helyben, vagy tágabb körben, megyénkben is
ennyire érzékelhető lenne. Ugyanis örökös szomorúság
tárgya az érdektelenség, a közömbösség a gyerekek
részéről, és itt ugyanoda térek vissza, hogy nincs
megerősítés, amit az iskolában hall, azt nincs hol gyakorolnia, mert sok
esetben nincs, aki elhozza templomba, foglalkozásokra, szereplésekre.
Bátorítanám a szülőket ezúton, hogy jöjjenek együtt gyerekeikkel,
közeledjenek a gyülekezethez és ez által az Isten felé, bátorítsák
gyerekeiket ilyen téren is az ismeretszerzésre, hiszen ők a jövő, rájuk
épül egy egész nemzet, az egyház, és akkor talán bátran mondhatjuk,
hogy mi is azok közé tartozunk, akikről az Ön által említett statisztikák
szólnak.
• Az 1996 után születetteket „Z” generáció néven említjük szerte a
nagyvilágban.  Ők a modern technika világába érkeztek, az internet
előtti élet ismeretlen számukra. E digitális nemzedék diákjai külön-
leges kihívások elé állítják az oktatási rendszereket, mivel a gyors
információáramlás más viselkedési normákat is eredményezett. Az
iskolai rendtartásnak léteznek-e már megfelelő eszközei ezekre az
esetekre?
- Nem teljesen. Egészen más megint a helyzet a nagyobb városokban

történő oktatás szemszögéből és más a kisebb községek iskoláiban,
habár technika szintjén helyben is jó adottságok vannak, ami sokszor
megkönnyíti a munkánkat, ugyanis sokkal inkább leköti a gyerekek
figyelmét a vizuális ismeretszerzés - hiszen ennek a világában élünk -,
mint a száraz ismeretközlés. Már a tankönyv, vagy önmagában bármi-
lyen könyv sincs akkora hatással egy tanulóra, mint egy táblagép, vagy
telefon. Ha azt akarjuk, hogy figyelmes, érdeklődő diákokkal álljunk
szembe nap, mint nap, csak az a megoldás, hogy digitalizálunk, és
haladunk a korral, habár még nagyon sokat kell fejlődnie és változnia a
pedagógiának ezen a téren. Reményt keltő azonban, hogy vannak már
próbálkozások, továbbképzések, amelyek ezt a munkát lehetővé teszik a
„Z” generációval foglalkozók számára. A hitoktatás szempontjából azért
még mindig fontosnak tartom a személyes ismeretközlést, a meghitt

kommunikációt, a bensőségesebb megnyilvánulásokat, amit egy videó,
vagy bármilyen képanyag nem tud helyettesíteni, hiszen a hit a hallásból
van.
• Imádság és hitoktatás. A személyiség pozitív és nyitott megnyil-
vánulása másokkal szemben alapvető feltétele az imádsággal való
ismerkedésnek is. Mennyire jellemző tulajdonságuk ez a kezdő hit-
tanosoknak, és milyen módszerekkel erősíthető ez a viselkedésfor-
ma?
- Eddigi tapasztalataim azt támasztják alá, hogy a gyerekek szeretnek
imádkozni, hiszen Istennel, Istenhez beszélnek, ami számukra igen
felfoghatatlan, hogy egy ilyen hatalmas Úrhoz csak úgy, lehet szólni,
kérni. Nem nehéz nekik ezt megtanulni sem, éppen ezért bátorítanám a
szülőket erre, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak lelkileg, meg
a legőszintébbek is. Mindig csodálattal tölt el az az igazságérzet, meg az
a bátorság, ahogyan számon kérnek valamit Istentől, amit mi felnőttek
nem merünk sokszor megtenni. Ha itt, ebben a korban ezt megtiltjuk
nekik, megszűnik ez a nyitottság Isten felé, és a továbbiakban már
sokkal szkeptikusabbak lesznek a keresztény hitvilággal szemben, min-
dent mérlegelnek majd, kételkednek. Tehát az, ahogyan értékeljük gyer-
mekeink kezdetleges hitvilágát, határozza meg a későbbiekben

emberközi megnyilvánulásaikat, gondolkodásmódjukat,
és Istenhez, egyházhoz való viszonyulásukat.
• Ismerkedés a Bibliával. A gyermekek egy része olyan
háttérből származik, ahol abszolút nincs Biblia, vagy
a Szentírás olvasása nem a mindennapok része. A bib-
liai történetek megtanítása mellett, vagy azzal
párhuzamosan mivel lehet felébreszteni a csoportos
foglalkozások résztvevőinek az érdeklődését?
- Manapság Bibliát nem nehéz beszerezni, a kérdés,
akarunk-e. Ugyanis senki sem szabadkozhat hitetlensége
miatt arra hivatkozva, hogy nem juthatott Bibliához.
Konfirmálás alkalmával minden fiatal Bibliát kap
ajándékba, hogy tovább tudja gyarapítani hitét. De mivel
a bibliaolvasás nem a mindennapok része, sőt az Istenről
való beszélgetés sem az, meg a templomba járás és sorol-
hatnám még, igen nehéz olyan módszereket alkalmazni
hétről-hétre, amelyek ne válnának unalmassá, vagy ne
ismétlődnének. Mert aki foglalkozik a Bibliával,

Istennel, keresztény dogmákkal, az mindig talál valamit, ami új, amit
még nem ért, érdekli az örökélet kérdése, a Szentháromság titokzatossá-
ga. De aki semmilyen más helyzetben nem találkozik a Bibliával, a
kereszténység kérdésével, csak az egyszeri heti hittanórán, hát annak az
érdeklődését igen nehéz fölébreszteni. Pedig nagyon sok lehetőség
adódik évente az egyházon belül is arra, hogy többet megtudjunk
Istenről, magunkról, mint isteni teremtményekről, megélhessük a
Krisztusban való közösségünket. Sajnos bonyolultabb ez a kérdés annál,
minthogy ebben a kis interjúban teljes mértékben kifejtésre kerülhetne.
• A református hit- és erkölcstan Isten Igéje alapján maradandó
értéket, keresztyén értékrendet közvetít a gyermekek és fiatalok
számára egy változó világban. Kell-e még többet tennünk annak
érdekében, hogy a Szentírás ismerete mindig is az alapműveltség
része maradjon? 
- Hogy kell-e többet tennünk? Rengeteg dolgunk van. És itt nemcsak a
lelkészek, hitoktatók munkájára gondolok, hanem szükség van ezzel
egyetemben a szülők, nagyszülők, pedagógusok munkájára is. Nagyon
meghatározó, hogy egy intézményen belül hogyan viszonyulnak a
pedagógusok a hitoktatás kérdéséhez, mert ez meglátszik a diákok hoz-
záállásán is, ami vagy megkönnyíti, vagy még nehezebbé teszi a hit-
tanoktatók, lelkészek munkáját. De nem mellékes a szülők bátorító,
ösztönző magatartása sem. Sokat segítünk abban, hogy a Szentírás az
alapműveltség része maradhasson gyermekeink számára, ha magunk is
érdeklődést mutatunk iránta, hiszen példaképei vagyunk gyer-
mekeinknek, amit mi szeretünk, teszünk, gondolunk a világról, Istenről,
az életről, az épül az évek folyásával lassan beléjük is. Tehát az, hogy a
Biblia az általános műveltség része maradhasson, nagyon is rajtunk,
felnőtteken múlik, és minket terhel minden felelősség, kivétel nélkül.

Erdélyi István
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Februári ünnepnaptár

Február 1.: 1946. február 1-jén fogadta el a
Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I.
törvénycikket az országgyűlés. Ennek emlékére 2005-ben
a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter
előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává
nyilvánította.
- 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő
területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű
bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a
Szamos és a Tisza folyókat Romániában. A szennyeződés
február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai
katasztrófát okozva a folyó élővilágában. A magyar
országgyűlés erre emlékezve 2000. június 16-án elfo-
gadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza
élővilágának emléknapjává nyilvánította.
Február 3.: Balázs napja Szent Balázs püspök és vértanú
napja, aki eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez
sok beteggyógyítás fűződik. Többek között egy fiú
életének megmentése, akinek halszálka akadt a torkán, és
a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ennek
emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a
pap két gyertyát tart a hívők álla alá e szavak kíséretében:
„Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadít-
son meg téged Isten a torokbajtól és minden más
betegségtől”.
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a „balázsjárás”,
amikor is az iskoláskorú gyerekek házról házra jártak és
adományokat gyűjtöttek. A perselybe összegyűjtött pénzt
az iskola vagy a templom céljaira fordították, az
ajándékképpen kapott ételeket pedig megették.
Február 9.: a II. magyar hadsereg pusztulásának emlék-
napja a II. világháború egyik legnagyobb magyar
katasztrófája volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Don-
kanyarban. 1943 januárjában a szovjet hadsereg általános
támadást indított. Ennek esett áldozatául a Voronyezs
térségében harcoló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesztet-
ték életüket, 70 ezer katona került fogságba, akik közül
szintén tízezrek pusztultak el. A rendszerváltás előtt
nemigen lehetett megemlékezni a katonákról, akik mint a
németekkel szövetséges haderő tagjai a Szovjetunió ellen
harcoltak. Tragikus sorsuk, „feláldozásuk története” a
magyar történelem egyik legszomorúbb fejezete.
Február 14.: Bálint napja. Bálintot lelki betegség,
nyavalyatörés és szédülés esetén hívták segítségül. A
Bálint név, már középkori naptárainkban, mi-
sekönyveinkben is előfordul, ünnepét tehát őseink szá-
montartották. Népszerűségét kereszt- és családnévként
való sűrű előfordulása is mutatja már a középkor végén.
Bálint mégis inkább a farsang szentje. Régi szokás szerint
Európa-szerte a farsang a párválasztás ideje. (A nálunk
újabban terjedő „valentinozás” viszont a kritikátlan
anglománia és Amerika-imádat, illetve a szokás teljes
elüzletiesedésének a tanújele.)
Február 24.: Mátyás napja. Ez a nap Mátyás apostol
ünnepe. A néphit szerint Mátyás megkönyörül az
embereken, a bárdjával megtöri a jeget és elűzi a hideget.
"Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor
csinál." Azaz hirtelen időjárás változást vártak ettől a nap-
tól. Az ezen a napon fogott csukát „Mátyás-csukájának”
nevezik és egész évben bő fogást ígér.
Február 25.: Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfo-
gadott határozata értelmében minden év február 25-én
tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját.

Butta László polgármester úr köszöntötte az Idősek klubja ellátottjait
az Újév alkalmából!

Polgármesteri köszöntő

A  fotót Magyar László készítette. A Tarcali naptárban a kép alatt nem az ő
neve olvasható. A tévedésért elnézést kérünk!

Andrássy-híd

Az első projekttalálkozó  
A pályázatban szereplő országok felnőtt képviselői első ízben találkoztak
Romániában 2017. november 19-24. között Doicesti városában. A fogadó
iskola pedagógusai, a város vezetői, a helyi óvoda, a településen található
intézmények szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket. Itt választottuk
ki közösen a pályázat logóját, mottóját, melyre mindenki elvitte saját ötleteit.
Logóként a lengyel iskola munkáját, míg mottóként a tarcali javaslatot fogad-
tuk el: „Together Everyone Achieves More”. A tartalmi munka végzése mel-
lett érdekes szabadidős programokat szerveztek számunkra. Szeretném, ha
2019-ben Tarcalról is hasonlóan jó véleménnyel utaznának el a kollégák.
A következő találkozó Spanyolországban kerül megrendezésre Piozban, a
Madrid közvetlen közelében található városban, ahová már tanulóinkkal
együtt utazunk. Nagyon készülünk, hiszen előzetes feladataink most is van-
nak: a tradícióink, gyermekjátékaink, gyermekdalaink a következő téma.
Nemcsak a gyermekek számára nagy kihívás nemzetközi színtéren megjelen-
ni és megfelelni. Bízunk benne, hogy hírét visszük Tarcalnak, és megfelelően
képviseljük a Szerencsi Tankerületet is.

Bártfainé Varga Györgyi 



8                                                          Tarcali Hírek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
"HELYIT ESZEM, HELYBEN VESZEM, MERT A

HELYÉN VAN AZ ESZEM!”
Tarcalon első alkalommal ünnepeltük meg a jó ételeket, a sütést-főzést,
a helyi és saját termelésű alapanyagokat a Slow Food mozgalom által
indított Terra Madre (Földanya) napján, december 11-én, a Borfaluban.
Borvidékünkön is van  tagja a Slow Food hálózatának: az abaújszántói
Pendits minősített biodinamikus borászat tulajdonosát, Wille-
Baumkauff Mártát is megismerhették a résztvevők. Sárospatakon közel
egy évtizede jönnek össze ilyenkor baráti beszélgetésre, ismerkedésre,
falatozásra, hogy tapasztalataikat, receptjeiket megosszák a környék
még meglevő, és általuk tudatosan fenntartott - saját termeléssel vagy
közvetlenül a termelőtől történő  vásárlással vagy cserével - gyümölcs-
, zöldség- és állatfajtákról. Értéket őriznek és teremtenek ezzel. Olyan
közösséget alkotnak, melynek tagjai máskor is számíthatnak egymásra.
Az ottani szervezők el is jöttek a találkozónkra. De voltak itt keresztúri-
ak, kisfaludiak, mádiak és szerencsiek is.
Az egyik téma a házi kenyér volt. Kovász, élesztő, miskolci vagy
ismeretlen bolti liszt, királybúza volt az alapanyag. Hoztak kemencében
sült kenyeret, kovászos pogácsát, vakarót és kenyérlágost is. Álljon itt a
készítők neve: Csatlósné Zsike, Demeterné Kata, Lakatosné Krisztina,
Simon Gergő és a cikk írója. Kovászt is lehetett hazavinni. És egy közös
kemencés kenyérsütés terve is megszületett. Akit érdekel, hogy a jó
kenyér mi mindenen múlik a kovásztól a régi búzafajtákig, a termesztés
módjától az őrlésig, sütésig, nézze meg az interneten az egyik legjobb
budapesti pékséggel, a Pipacs pékséggel, készült videókat.
Pillanatok alatt elfogyott Gergely Tomi helyben sütött kenyérlángosa.
Hozzávalói a liszt és élesztő mellett a tarcali Zempléni Sajt ajándék
érlelt sajtja, tejföl Pásztoréktól a tarcali piacról, lilahagyma Melegéktől,
mádi szalonna. Bodnár Arany diós pozsonyi kiflit sütött, de volt mákos-
diós-almás és mézes sütemény is Apróhomokról. És Pataky Orsi
mézese!
Több sajtot is kóstolhattunk: Reinics Ritáék apróhomoki tanyájukról
hoztak kecskesajtokat: borsosat, köményes füstöltet és kurkumás-kar-
damomos krémsajtot, Simon Gergőéktől volt fehérpenészes kecske, de
a Pásztorék tejéből Zsike szezámmagos és fokhagymás-borsos krémsaj-
tot, Kata sajtpástétomot készített. Valaki fokhagymás-bazsalikomos
krémsajtot is hozott.
Gyümölcsből és zöldségből is sokminden készült. Voltak borok,
pálinkák. Marosán Judit naspolyát hozott. A mádi gyógynövényesek,
Leskóék, téli gyógyteáik, ürmösük, bor és szőlőlé mellett zöld dió
befőttet és dióval tűzdelt birsalmasajtot kínáltak. De birssajtot hozott
Tóth Vera is. Simon Gergő kakassültje mellé mustos birset, saját borát
és törkölypálinkáját kínálta. Szőlő háromféleképp. Volt levendulás
baracklekvár, Jaskó Bea pataki fügelekvárja, gyömbérszörpje, cék-
lasalátája feketeribizli ecettel (szörpkészítés melléktermékeként).
Végigkóstolni képtelenség volt, felsorolni is sok, de folytatom: zakusz-
ka, sütőtökös keksz meg golyók, még egy céklasaláta és sült apróhomo-
ki (!) batáta, vagyis édesburgonya. Ha minden igyekezetem ellenére
kihagytam volna valakit vagy valamit, azt csak a bőség zavara okozhat-
ta.
Köszönjük mindenkinek, aki eljött, készült, sütött-főzött és másokkal is
megosztotta!
Becsüljük meg a környék termelőit, termeljünk magunk is!
Találkozzunk újra, legyünk még többen! És ne feledjük: "amit eszel,
azzá leszel!”

HARMADIK TARCALI VETŐMAG CSERE-BERE A BOR-
FALUBAN FEBRUÁR 16, 17-19 ÓRA!

Bartha Gabó

VETŐMAG CSERE-BERE
PÉNTEK, FEBRUÁR 16,

17.00 - 19.00 
a 6 Puttonyos 

BORFALUBAN

Kedves Kertbarátok!

Újra vetőmagokat és más növényi sza-
porítóanyagokat, termesztési tapasztalatot,
információt, recepteket cserélünk.
Hozzunk saját fogású vetőmagjainkból,
érdekességeinkből, régi fajtákból! Ritkított
töveknek, gumóknak, hagymáknak,
oltóvesszőknek itt a helyük!
Ha nincs mit cserélni, akkor is érdemes eljön-
ni…

Mihez tartjuk magunkat?
A mag/szaporítóanyag legyen: saját fogású,
nem bolti, nem csávázott, nem hibrid. Ez nem
árusítás, hanem cserebere, börze - mindanny-
iunk örömére és a kertbarát közösségünk
építésére.
Papírt, írószert hozzunk, hogy becsomagol-
hassuk és feljegyezhessük a fajtát, a mag-
fogás évét, egyéb tudnivalókat.
Becsüljük meg a magokat - csak azt vigyünk
el, amit biztosan el is vetünk.
Ha kevés magot is kapnánk, fel tudjuk sza-
porítani a következő évre mi magunk.
Nem az a cél, hogy az éves
vetőmagkészletünket itt szerezzük be.
A maghaz.hu honlapon sok információ talál-
ható magfogással, termesztéssel kapcsolat-
ban.

Szeretettel várunk mindenkit!


