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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. október
13. napján rendkívüli ülést tartott, melynek egyetlen napirendje
keretében a Képviselők a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról határoztak.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. október
25. napján rendes ülést tartott, melynek első napirendje keretében a
képviselők az adózás helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalták, s
megállapították, hogy a beszámoló megfelelő részletességgel és ala-
possággal mutatja be a különféle adónemeket, a 2016. évi I-IX. hónap
adóbevételeit, valamint a  hátralékokat. Ugyanakkor felhívták a jegyző,
illetve az adóügyi ügyintézők figyelmét, hogy éljenek a jogszabályok-
ban biztosított lehetőségekkel, s tegyenek meg minden szükséges
intézkedést az adóhátralékok csökkentése érdekében.
Ezután a Képviselőtestület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítése turisztikai, idegenforgalmi célra tárgyú 82/2016. (IX.06.)
határozatát módosította. A határozat végrehajtására megjelölt határidő
2017. január 31-re módosul, egyebekben a határozat változatlan tar-
talommal hatályban marad.
Az ülés következő napirendje során a testület a polgármesteri hivatal
épületei tetőszerkezetének felújítását, építőipari kivitelezését végző
vállalkozás, - a Szivárvány-Ép. Kft Szerencs – szerződés módosítási
kérelmét tárgyalta, s a vállalkozás szerződésmódosítási indokait elfo-
gadva, azokkal egyetértve a kivitelezés teljesítési határidejét a
munkaterület átadásától számított 120 napról 140 napra módosította.  
A negyedik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy határozott, hogy
ismételten kezdeményezi Tarcal község várossá nyilvánítását, s a
területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Kormányrendelet
értelmében vállalja, hogy a  várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt
kötelezettségeket, biztosítja a városi működés szervezeti és személyi
feltételeit.
Az ülés következő napirendi pontja során a Képviselőtestület a tulaj-
donában álló 600. és 602. hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlanokat,
404.000,- és 596.000,- Ft eladási áron értékesítésre kijelölte és
meghirdette. Az egyes ingatlanokra ajánlat külön-külön nem tehető, az
ingatlanok egy tételben, a vételárnak az adás-vételi szerződés
megkötésével egyidejű kifizetésével, átutalásával vásárolhatók meg.
Végezetül  a Képviselőtestület az önkormányzati tulajdonú lakások
jövőbeni bérbeadásánál használandó lakásbérleti szerződés-tervezetet
„mintaszerződést” fogadta el
Az indítványok, javaslatok között a  Képviselőtestület úgy határozott,
hogy megvásárolja a Tarcal zártkert 3842. hrsz-ú, szőlő művelési ágú,
1499 m2 nagyságú, ténylegesen műveletlen területet, valamint a tarcali
3847. hrsz-ú, szőlő művelési ágú, 1074 m2 nagyságú, ténylegesen
műveletlen területet közfoglalkoztatás keretében történő szőlőtelepítés
céljára.
A továbbiakban Butta László polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestületet arról, hogy megtörtént a Svájci projekt II.
ütemének a műszaki átadás-átvétele. 

(Folytatás a 2. oldalon)

A tartalomból:

Az 56-os emlékünnepségen fellépő Sasvári Sándor
előadás közben (3. oldal) 

Tarcal Vezér szoboravatás (5. oldal)

FIGYELEM !
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Tarcal

Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2016. november 29-én (kedden) 17 órától 

a 6 Puttonyos Borfaluban
KÖZMEGHALLGATÁST 

(Falugyűlést) tart.
Tarcal Község Önkormányzata

Idősek hete (5. oldal)
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Halálozás
2016. október

- Báthori Sándorné 
(született: Kuburczik Erzsébet 1949.)

volt Tarcal Táncsics u. 10. sz. alatti lakos 
elhunyt október 1-én, 

- Kristóf  Lajos (született: 1960.) 
volt Tarcal Móricz Zs. u. 21/1. sz. alatti lakos

elhunyt október 12-én, 
- Czimbalmos Sándor (született: 1940.)

volt Tarcal Haladás u. 11. sz. alatti lakos 
elhunyt október 29-én.

Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Születés és 

házasságkötés október 
hónapban nem volt településünkön.    

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
Elkészültek a hibalisták, s a kivitelező megfelelő határidőt kapott ezek
kijavítására. Összességében megállapítható, hogy a vízhálózat felújítása
szerencsére jelentősebb károsodással a helyi utakat, közterületeket illetően
nem járt, a nemrég felújított utcák aszfaltburkolatait szinte teljes egészében
sikerült eredeti állapotukban megőrizni, s az üzemeltető elmondás szerint a
regisztrált hálózati veszteség is jelentősen mérséklődött a települést
érintően. A következőkben  az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás megkereséséről tájékoztatta a
testületet a polgármester, mely szerint kérik az arra vonatkozó felhatal-
mazást, hogy a Társulás üzletrészéből egy 100.000,- Ft-os üzletrészcso-
magot értékesíthessenek a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék
kezelési Önkormányzati Társulás részére. Ezzel az üzletrész-értékesítéssel
gyakorlatilag megtörténne egy olyan fúzió, melynek eredményeként a
ZHK, mint szolgáltató működési területe kiterjedne a Hernád Völgye
térségére is, s ezzel elérhetné azt az optimális üzemnagyságot, amelyet az
állam is preferál. A testület megbízta polgármesterét, hogy az Abaúj-
Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 100.000,-
Ft törzsbetét nyilvántartási értékű üzletrészének a Hernád Völgye és
Térsége Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás részére történő
értékesítését támogassa, s a taggyűlésen az üzletrész értékesítésére
vonatkozóan „igen”-nel szavazzon.
Az ülés végén további képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok
hangoztak el, melynek keretében a képviselők megtárgyalták egy, a
településről készítendő naptárra vonatkozó javaslatot is, melyből a tervek
szerint egy-egy példányt kap minden tarcali háztartás karácsonyi
ajándékként. 

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

Ki ad ja: Tarcal köz ség   Ön kor mány za ta Szer kesz tő ség:  6 put-
tonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580-008  Főszer kesz tő:
Kovácsné Drozda Aran ka 30-458-73-01 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:   
2016. DECEMBERR 12.

TARCALI  HÍREK

TEMETKEZÉS
Ványai Temetkezés bemutatóterem 

Tarcal , Fő út 5. szám alatt.
KRIPTA-SÍRKŐ-SÍRKŐKÉSZÍTÉS

Éjjel-nappali ügyelet:
06-20/966-44-64;    06-47/361-906

További információ: Takácsné Szadai
Magdolna Tarcal, Fő út 5./1  

Tel.: 06-20/951-82-04

Tűzifa támogatás 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Önkormányzatunk ebben az
évben is pályázott a szociális célú tűzifa támogatásra. Sajnálatos módon, az
elmúlt évekhez képest lényegesen kevesebb támogatásban, mindössze 161
erdei köbméter kemény lombos tűzifa támogatásban részesültünk.
Összehasonlításként, a 2015. évi elnyert támogatás 339 erdei köbméter
kemény lombos tűzifa volt. A 161 erdei köbméter tűzifa, a háztartásonként
kalkulált 0,5 erdei köbméter támogatással, 322 személy, család részére lesz
elegendő. Az elmúlt évben 565 háztartás részesülhetett szociális célú tűzifa
támogatásban. A kormányzat által megítélt nagyon ala-csony mértékű
támogatás miatt, nem áll módunkban minden benyújtott kérelmet támogat-
ni, ezért kérjük a lakosság megértését, türelmét! A kérelmeket 2016. decem-
ber 1-től – 2016. december 15-ig lehet benyújtani a Tarcali Közös
Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájába. 

Tóth Tamás
Szociális, Oktatási,  Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

SZILVESZTER
Szeretettel várunk minden kedves szórakozni

vágyó vendéget a TARCAL,  6 Puttonyos
Borfaluban tartandó

ÉLŐ ZENÉS  SZILVESZTERI MULATSÁGBA.
A jó zenéről: Tóth Janika gondoskodik.  

20 órakor vacsora, éjfélkor virsli 
Érdeklődni: Dorogi Zsuzsa 06-20/498-33-49 Takács Beáta

06-20/326-52-81  Andrássy György 06-20/362-06-35
Belépőjegy ára: 6 000 Ft/fő, gyermekeknek: 3 000Ft/fő

Szeretettel várunk minden kedves régi és új 
vendégeinket a Sport tér 4. szám alatti

üzletünkbe.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

- fodrászat  - kozmetika
- műkörömépítés - álló és fekvő szolárium

ÚJDONSÁG! 1-3D szempillaépítés, 
amely bevezető áron 3000 Ft.

Időpont egyeztetés: 
DOROGI ZSUZSA (fodrászat)

06-20/498-3349
TÓTH ENIKŐ (kozmetika)    

06-20/509-5300   vagy  06-20/343-5549
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Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett
emlékünnepség sorozatunk Tarcalon a 6 Puttonyos Borfaluban
került megrendezésre. Az ünnepséget megelőző hét lázas
munkával telt. A közművelődésben dolgozók  a díszletet és a
terem egész hangulatát az adott kornak megfelelően
igyekeztek kialakítani. Neves magyar és külföldi írók, költők,
történészek, politikusok az '56-os eseményekről megfogalma-
zott gondolatai voltak olvashatóak a falakon. A műsorban
szereplő diákok, pedagógusaik napi próbákkal igyekeztek a
legjobb tudásuk szerinti műsort színpadra állítani. 
Október 21-én a tarcali Klapka György Általános Iskola tartot-
ta meg ünnepi megemlékezését. Az '56-os eseményeket
felidéző irodalmi összeállítást a 8. osztályos tanulók adták elő,
Lovasné Tóth Judit osztályfőnök irányításával. A megem-
lékezésben az iskola énekkara is közreműködött hazafias
érzelmű kórusművekkel. Szólót énekelt Oláh Renáta 6. és
Hajdu Lara 2. osztályos tanuló. A kórust Kovács Józsefné
tanárnő készítette fel. Az iskolai ünnepséget követően a Hősi
Halottak Emlékparkjába vonultunk, ahol elhelyeztük az
emlékezés virágait, koszorúit. Kovácsné Drozda Aranka
művelődésszervező az 1956-os események máig ható üzenetét
fogalmazta meg. Zárásként  Obersovszky Gyula: A
siralomházból 1957-58 című versét mondta el. Tarcal község
Önkormányzata, intézményei és lakosai nevében Butta László
polgármester úr és Dr. Kovács Zoltán jegyző úr koszorúzott. A
Klapka György Általános Iskola tantestülete és diákjai
képviseletében Hunkó Emese igazgatóhelyettes asszony és
Lovasné Tóth Judit tanárnő helyezték el az emlékezés virágait.
A Szózat elhangzásával zárult pénteki programunk. 
Október 22-én a községi megemlékezés Butta László pol-
gármester úr bevezető gondolataival kezdődött. Ezután

Somogyvári Ákos egyetemi hallgató emlékezetes előadásában
hallhattuk Jobbágy Károly A rádió mellett c. versét. Ezt
követően Török Dezső úr, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke
mondta el gondolatait. Az ünnepi műsor Sasvári Sándor Jászai
Mari díjas színművész csodás énekével kezdődött. Az Utazás
c. rockoperából Veres Pál forradalmár dalát hallhattuk, mely
hangulatban visszarepítette a hallgatóságot az '56-os időkbe. A
Klapka György Általános Iskola 8. osztályos diákjai irodalmi
műsorukban felidézték az '56-os eseményeket. A  versek,
prózák mondanivalóját a Kovács Krisztián közművelődési
munkatárs által összeállított és vetített képek, bejátszások
nyomatékosították. Műsor záróképében Hajdu Lara 2. osztá-
lyos tanuló Ha én rózsa volnék c. dalt énekelte, melyre az
emlékezés virágait helyezték el a szereplők. Az ünnepi műsort
Sasvári Sándor művész úr zárta szívbemarkolóan szép
előadásával Zrinyi 1566 c. rockmusicalből Ha van közös
akarat c. dallal. 
Felemelően szép megemlékezés részesei lehettek a jelenlevők. 

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezést
követően Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész önálló
műsoros estet adott. Musicelekből, rockoperákból hallhattunk
egy-egy közismert művet. A csodálatos előadást közönségünk
vastapssal jutalmazta, háromszor vissza is tapsolta a rendkívüli
tehetséggel megáldott előadót. 
A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat anyagi támo-
gatása segítségével tudtunk ilyen színvonalas és igényes
műsorral emlékezni az 1956-os eseményekre. Köszönjük a
támogatást. 

Kovácsné Drozda Aranka
művelődésszervező

Emlékünnepség Tarcalon

A tarcali Emlékünnepség megélt pillanatai
Kedves Olvasó!

Szeretném Önökkel megosztani az 56’ programsorozat élményeit.
A Tarcali Klapka György Általános Iskola mindig a zenét helyezi
középpontba – ez pénteken délben is így volt. Szeptember első
napjától teljes együttműködésben készült a forradalom 60. évfor-
dulójára közel negyven diák a felnőttek irányításával. A lelkesedés-
nek, szorgalomnak meg lett az eredménye. A változatos jelenetek
között az igen nehéz dalokat a tanulók mélyen átérezve adták elő.
A színes kivetítés segítette a közönség együttérzését. Majd a közös
koszorúzás a Hősök emléktáblájánál – szép zárása volt a megem-
lékezésnek. A szombati községi ünnepséget – Egy szabad országért
– című új forradalmi alkotással kezdték. Megadva a mély gondola-
toknak a hangulatot – Butta László polgármester és Török Dezső a
B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke tolmácsolásában. A Tarcali
Klapka György Általános Iskola előadását Somogyvári Ákos igazi
színészi versmondása nyitotta meg. A szabadság ünnepét zárta, egy
nagyon ismert forradalmi töltésű dal (Ha én rózsa volnék…, mely
– Lara másodikos tanuló előadásában hangzott el. A „koronát” az
emlékműsorra – Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész tette
fel – a vastapssal jutalmazott bemutatójával. Olyan művek
részleteit hallgathatta meg a közönség, amit a jelen levők közül is
csak nagyon kevesen ismerhettek meg élőben.  Köszönet a szín-
vonalas emlékműsorért a diákoknak és az őket szeretettel irányító
felnőtteknek, és akik lehetővé tették ennek a programsorozatnak a
megvalósulását!

Kovács Józsefné
Mesterpedagógus
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Református Egyházközség 

következő programjai
Adventi Koncert
Fellépő: Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti
Intézetének Fúvós Kvintettje
Időpont: December 10. (szombat) 17. óra
Helyszín: Református Templom (Siderius János u.)
A belépés ingyenes!
ISTENTISZTELETEK
Helyszín: Református Templom (Siderius János u.)
Karácsony Szenteste
Időpont: December 24. (szombat) 18. óra - gyermekek
műsora
Karácsony I. napja
Időpontok: december 25. (vasárnap) 11. óra - úrvacsora, és
15. óra
Karácsony II. napja
Időpont: december 26. (hétfő) 11. óra
Óévért való hálaadás
Időpont: december 31. (szombat) 18. óra
Kérésre, beteg, mozgásukban korlátozott testvéreknek
házaknál is lehetőség van az úrvacsora vételére. Jelentkezni
a Református Lelkészi Hivatalban, Kovács Attila lelkipász-
tornál lehet (Cím: Tarcal, Fő u. 106; Tel.: 06-47-950-321)

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
Tarcali Református Egyházközség

Gyertyagyújtás 
2016. november 4-én 19 órakor az 1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatainak emléknapján közös gyertyagyújtásra gyűltek össze néhányan Tarcalon
a Hősi Halottak Emlékparkjában. Nemzeti himnuszunk eléneklését követően
Drozda Aranka Tarcal település művelődésszervezője idézte fel e gyászos nap
eseményeit és annak következményeit. Beszéde zárásaként a következőket mondta:
"Erkölcsi tőkénk: volt egy történelmi pillanat, amikor Magyarország elfelejtett
félni. Szívünkben őrizzük, tetteinkben védjük-óvjuk e csodálatos pillanat emlékét!"

Andrási Sándor:  Nagy Imre 
Utolsó kívánsága az akasztás előtt
hogy fenntarthassa a szemüvegét.
Amikor összerándult a teste
és előrezökkent a halálba
a fémkeretes könnyű üveg
betonra hullott és megrepedt.
Ha látni akarsz, vedd föl,
tedd föl és tekints
a repedt világba.

Ezután Butta László polgármester úr gyújtotta meg elsőként az emléktáblánál elhe-
lyezett fáklyákat. Ezt követően mindenki elhelyezte az által hozott mécsest s
főhajtással tisztelgett a hősi halált halt mártírok emléke előtt.                  K. D. A.

Ovisok jártak a Borfaluban
A tarcali Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,
Konyha és Étkezde Őzike csoportja Hunyor Lajosné és
Hajduné Wolf Krisztina óvónők vezetésével, Katika néni
segédletével a Borfalu helytörténeti kiállítását tekintették meg
őszi sétájukon. Első sorban a hagyományos szőlőművelő és
szüretelő eszközökre voltak kíváncsiak. Nagyon figyelmesen
és fegyelmezetten hallgatták végig a tárlatvezetést. Öröm volt
ilyen érdeklődő és már sok-sok ismerettel rendelkező aprósá-
goknak beszélni. Három kedves szürethez (is) kapcsolódó dal-
lal búcsúztak.                              Fotó és szöveg: K. D. A.

Római Katolikus Hírek
Adventi lelkigyakorlat a tarcali Római Katolikus Templomban
2016. december 17-én (szombaton) 
14 óra Gyónási lehetőség
15 óra Lelkigyakorlatos szentmise.

A lelkigyakorlatot vezeti: 
MAKKAI LÁSZLÓ görögkatolikus
lelkész,  Görögkatolikus Egyetemi és
Főiskolai Kollégium igazgatója.
Mindenkit szeretettel hív és áldott adventi
készületet kíván a Tarcali Római Katolikus Egyházközség.

Butta László polgármester úr gyújtja meg
elsőként az emlékezés gyertyáját
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November 14.-től 18.-ig megtartottuk az Idősek Hetét a klub-
ban. 14.-én és 15-én  a Youtubon néztük meg más települések
Idősek napi köszöntőit és műsorait . Nagyon sokat nevettünk
a színjátékot és táncokat előadó idősek és gondozók műsorán,
akik színesre és szórakoztatóra készítették saját maguk az
Idősek Napi főműsort. 16-án  és 17- én is volt vérnyomás és
vércukor mérés, majd Aranyosi Ervin az élet értelmét és
lényegét közvetítő verseit olvastam fel. Ezek a versek a lelki
fájdalmak, sérelmek  elengedésére szólítanak, kiemelve a
megbocsátást és hangsúlyozva
a szeretetet, elsősorban magunk
szeretetét és elfogadását, mert
csak ezután tudunk másokat is
szeretni és elfogadni. Majd
Putnoki Tibor  másfél órás élet-
történetét és 9 perces klinikai
halálban történt tapasztalását
néztük és hallgattuk meg szin-
tén a Youtubon. 17-én az
óvodások Őzike csoportja
látogatott el hozzánk. Hajdúné Wolf Krisztina óvodapedagó-
gus köszöntötte a szépkorúakat, majd a gyerekek verssel,
énekkel, körjátékkal, egyszóval bájos műsorral köszöntötték
a jelenlévőket. A végén családot és nagyikat ábrázoló rajzos
képet adtak át ajándékként a gyerekek a meghatódott
néniknek. Mi pedig megvendégeltük süteménnyel és szörp-
pel őket és megköszöntük őszinte, sugárzó, szép műsorukat.
Miután a gyerekek elmentek, a jelenlévő néniket is
megvendégeltük kólával és süteménnyel. Vidám beszélgetés-
sel telt el a nap hátralévő része, közben meghallgattuk Takács
Józsefné, Marika néni legújabb versét, amelyet a helyi

Vöröskereszt versíró pályázatára nyújtott be, és I. helyezést
ért el. Szívből gratuláltunk és kívántunk sok szép ihletet és
alkotó órát neki. 
18.-án felelevenítettük a hét élményeit és nyugtáztuk, hogy
tartalmasan telt el a hét. 11 órától pedig részt vettünk a Tarcal
Vezér szoboravató ünnepségén, ahol az égen köröző
Kerecsen sólyom (Turul)  is tiszteletét tette, ami méltó
lezárása volt heti programunknak.
Az Idősek napja Önkormányzati rendezvényt november 26.-

án tarjuk meg, amelyre a
személyes meghívókat a 65
éven felüliek részére
kézbesítettük. 
2016.-ban a legszebb korú
hölgy Bóna Istvánné,
Keresztúri utcai lakos, aki a
hónap elején töltötte be 95.-ik
életévét is, mely alkalomból
Orbán Viktor miniszterelnök úr
aláírásával Díszoklevelet is

kapott.  Köszöntötte Butta László polgármester úr is mint
településünk legszebb korú  hölgyét, és adta át részére az
Önkormányzat ajándékát egy csodálatos virágcsokor
kíséretével.  A legszebb korú úr pedig Szegedi Sándor Fő
utcai lakos, aki az Idősek Napi rendezvényen lesz köszöntve
polgármester úr által. Szívből gratulálunk nekik és kívánunk
erőt, egészséget és derűs, boldog éveket még sokáig, Tarcal
Község Önkormányzata és az Idősek Klubja nevében is.

Szász Béláné 
intézményvezető

Hírek az Idősek Klubjából

Tarcal Vezér szobrának avató ünnepsége
2016. november 18-án 11 órai kezdettel Tarcal település új
csodálatos látványossággal gazdagodott. Tarcal Vezér szobrának
avató ünnepségén beszédet mondott Butta László polgármester úr,
Krucsainé Herter Anikó az Emberi Erőforrások Minisztériuma
helyettes államtitkár asszony, Dr. Mengyi Roland úr, országgyűlési
képviselő, Kissné Pataky Lívia ny. iskolaigazgató asszony valamint
az alkotó Makoldi Sándor Gyula szobrászművész. 
A történelmi egyházak helyi képviselői - Kovács Attila
nagytiszteletű úr, Szűcs Zoltán plébános úr és Polyák Péter parókus
úr megszentelték és megáldották Tarcal névadójának szobrát. 
Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Török Dezső úr, a B.A.Z.
Megyei Közgyűlés elnöke, Negrutcz Ágoston elnöki főtanácsos
valamint Dr. Kovács János főjegyző úr.
Makoldi Sándor szobrászművész által készített műalkotás Tarcal

(talán) legszebb szobra. Erőt, energiát, határozottságot, tett-
rekészséget és elszántságot sugároz. Magán viseli az egykoron a
Vinnai dűlőben talált honfoglalás kori lelet szinte valamennyi
elemét mesteri kidolgozásban. 
Az avatáson tárogatón közreműködött Ringer István. Szívnek,
léleknek kedves dallamokkal tette még ünnepibbé az átadás pil-
lanatait.  A szobor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult
meg.                                                                            K. D.  A

Képünkön: Makoldi Sándor Gyula szobrászművész 
legújabb alkotásáról beszél



6                                                           Tarcali Hírek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Horváth Ádám és Hornyák Dávid – alapító tagok (Hegyaljai
Bringások Sport Egyesület - Tarcal)
•  Egy közelmúltban készült tanulmány alapján hazánkban 300.000
db kerékpárt adnak el évente, azaz a forgalomba kerülő biciklik
száma hasonló nagyságrendet képvisel az eladott autók számával.
Mindemellett a kerékpáros sport és turizmus Európa szerte az
egyik legnépszerűbb és legnagyobb mértékben növekvő szegmense
a szabadidő aktív eltöltésének. Ti milyen indíttatással határoztátok
el az Egyesület létrehozását, és milyen elképzelésekkel, kitűzött
célokkal tudtátok magatok mellé állítani a többi alapítót?
Ádám: Az Egyesületünk megalapításának gondolata már közel két
éve megfogalmazódott  bennünk. Elsődleges célunk az volt, hogy
fellendítsük a környékünk kerékpáros mozgalmát. Mivel már évek
óta járunk kerékpárversenyekre, indokolttá vált egy egységes meg-
jelenés, egy sportegyesület létrehozása, melyet különféle ren-
dezvényeken képviselhetünk. A többi alapító tagot részint baráti
körünkből, valamint környékbeli kerékpárosokból toboroztuk
össze.  
• A kerékpározásban rejlő közösségszervező erőt már nagyon
sokan megfogalmazták, de vélhetően jóval könnyebb ott szervezni
a közösséget, ahol sok az ember, pl. nagyobb városokban vagy a
már kialakult vonzerővel rendelkező turisztikai centrumokban.
Egyesületi tagként hogyan
definiálnátok a bringázás
ö s s z e k o v á c s o l ó d á s t
eredményező mivoltát? Mi kell
ahhoz, hogy egy formálódó
közösség valóban kinője
magát?
Dávid:  Nagyon fontos szá-
munkra, hogy a kerékpározás
lehetőséget teremt más sport-
egyesületekkel és a környék-
beli közösségekkel való össze-
fogásra, kitűzött céljaink
egyeztetésére, megvalósí-
tására. Programokat szervezünk fiatalok és felnőttek részére
egyaránt, ilyenek például az általunk Gyermeknapra szervezett
KRESZ és akadályverseny, és a tavasztól őszig tartó hétvégi
kerékpáros dűlőtúrák. Kimondottan nehéz a mai online világban a
fiatalokat kimozdítani a szabadba, így kitűzött céljaink elérése
többek között a sokak számára vonzó programok meg-
szervezésének eredményességétől is nagy mértékben függ.
További nehézséget jelent, hogy a környéken a kerékpáros sport
még nem rendelkezik hagyományokkal.  
• A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tervei között kiemelt
jelentőséggel bír a kerékpáros turizmus lehetőségének
megteremtése, ill. fejlesztése Tokaj-Hegyalján még akkor is, ha az
itt található dombok emelkedői/lejtői nehezebb terepet jelentenek
majd a kevésbé edzett kerekezőknek. Ti milyen ütemben, milyen
sorrendben építenétek kerékpárutat, ha öt éven keresztül évi 25-50
kilométerrel bővíthetnétek a hálózatot  térségünkben?
Ádám: Örömmel tölt el bennünket, hogy a közeljövőben Tokaj-
Hegyalján is elindulnak ezek a fejlesztések. Ha rajtunk múlna,
elsősorban a szomszédos települések kerékpárutakkal történő
összekötését szorgalmaznánk a biztonságos közlekedés érdekében.
Másodkörben a helyi látványosságok kerékpáros elérhetőségét biz-
tosító úthálózatot alakítanánk ki. A táj adottságait kihasználva több
hegyi kerékpárutat is létrehoznánk, különböző nehézségi szin-
tekkel, az extrém sportokat kedvelők igényeit is kiszolgálva. 
• A kerékpáros sport és turizmus növekvő népszerűségéhez az
alkalomszerű megmozdulások, a felvonulások, a szervezett

kerékpártúrák, és a különböző nehézségi szintű versenyek egyaránt
hozzájárulnak. Emellett nem elhanyagolható a technikai fejlődés
sem, amit a kerékpárgyártók produkálnak. A Hegyaljai Bringások
milyen rendezvényeken vettek részt 2016-ban? Terveztek-e önálló
szervezésű kerékpáros programokat? Megfigyelhető-e nálatok
valamilyen irányú szakosodás akár a kerékpárok, akár a választott
helyszínek tekintetében?
Dávid: Egyesületünk megalapításától számítva már több
versenyen is részt vettünk országszerte: Tarcal - Kőfejtő Cross,
Budapest - Underword kupa, Nyíregyháza és Kisvárda - Tirpák
Cross Maraton. Sikeresen zajlottak az általunk tervezett
hegykerülő túrák, dűlőtúrák, melyeket a Kövesdi Pincesorral
karöltve valósítottunk meg. Tarcalon, a Klapka György Általános
Iskolában rendezett gyermeknapi kerékpáros akadályversenyünk
és ki mit tud vetélkedőnk eredményessége pedig felülmúlta
várakozásainkat. A jövő évi Kőfejtő Cross versenyen már
társszervezők leszünk, így helyismeretünk alapján hasznos taná-
csokkal járulhatunk majd hozzá e színvonalas rendezvény még
népszerűbbé tételéhez. Jelenleg mind a négy versenyzőnk a hegyi
kerékpározásra irányuló versenyeken indul, de a közeljövőben más
kategóriában is szeretnénk rajthoz állni. 
• Működés, lelkesedés, támogatók, pályázatok. A 2016-ban alakult

Hegyaljai Bringások Sport
Egyesület célkitűzései között
szerepel többek között a fiatal
tehetségek segítése,
versenyeken történő részvétel
és felkészülés ezekre a
versenyekre. Mennyire biztosí-
tottak számotokra a működési
feltételek, rendelkeztek-e
szponzorokkal? Milyen
pályázati lehetőségekre tudtok
építeni?
Ádám: Mivel még
egyesületünk gyerekcipőben

jár, a működési feltételek is gyakran bizonytalanok, esetenként
pénzügyi nehézségekbe botlunk. Az elmúlt fél évben már több
helyi és megyei szponzort is sikerült magunk mellé állítani,
akiknek ezúton is köszönjük a segítségüket. Így a Szedmák
Pincészet, a Pataky Borporta, a Colas Északkő, Madarasi Réka
egyéni vállalkozó, Vinnai Károly egyéni vállalkozó és a miskolci
székhelyű Azur Tours Utazási Iroda - valamennyien hozzájárultak
az eddig elért eredményeinkhez. Pályázat benyújtására
egyesületünk friss alakulása miatt ebben az adóévben még nem
volt lehetőségünk, de a 2017-es évben már szeretnénk pályázat
útján olyan forrásokhoz jutni, amelyek nagyobb mozgásteret
tesznek majd lehetővé úgy a versenyzés terén, mint a technikai
oldalon.  
• A Magyarországon található kerékpáros civil szervezetekről,
azok tevékenységéről rendelkeztek-e valamilyen információval,
van-e élő kapcsolat más egyesülettel?  Létezik-e határainkon
átnyúló, a szomszédos országokba irányuló szervezett kerékpáros
turizmus?
Dávid: Több egyesülettel is van élő kapcsolatunk, ezenkívül szinte
minden tevékenységükről olvashatjuk azokat az információkat,
melyeket közösségi oldalaikon folyamatosan közzétesznek. Igen,
létezik szomszédos országokba irányuló kerékpáros turizmus, ami
gyakran a testvér települési kapcsolatoknak is köszönhető, de
nekünk eddig még nem volt lehetőségünk részt venni ilyen
eseményen. 

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com



                                                          Tarcali Hírek                                                            7

„Megy Tarczal, nyilazó seregeknek
büszke vezére,

Fecske lován legelől; nyilait 
pedig a levegőben

Már viszi zúgva feszült idegének 
könnyű hatalma.”

(Vörösmarty Mihály: Zalán Futása.)
Krisztus születése után, úgy 890 és 900
között az itt élő, az avar kaganátus bukása
után megmenekült és itt maradt zömmel
avar és szláv, földművelők és állattartók
nagy rémületére újabb fegyveresek jelen-
tek meg. A hegy nyugati oldalán észak
felől betörő harcosok ruhája, fegyverzete,
viselkedése egészen más volt, mint ami-
lyenekhez az elmúlt évtizedekben hozzás-
zoktak. A falu sokat látott legidősebb
embere sem emlékezett, hogy hozzájuk
hasonlóval találkozott volna. Gyors
lovaikon ide-oda cikázó harcosok nem
kegyelmeztek a falut védelmezni
bátorkodó ellenállóknak. Vagy egy pon-
tosan útnak indított nyíl végzett velük,
vagy egy villogó, borotvaéles szablya állí-
totta meg szívverésüket. A lovasok ami-
lyen gyorsan jöttek és elvégezték véres
munkájukat ugyan olyan gyorsan vissza-
vonultak. A falu elcsendesedett. Lakói
mindenüket hátrahagyva elmenekültek.
Volt, aki a hegytől délre elterülő síkság
mocsaraiban, sűrű nádasaiban, berkeiben
talált búvó helyet volt, aki a hegy oldalát
felszabdaló fákkal és bokrokkal sűrűn
benőtt árkok mélyén várta sorsának jobbra
fordulását.
A falu feletti gyepes dombra érkező
előkelő lovas csapat látható
elégedettséggel méregette a hegy előtt
heverő hatalmas, vadvizekkel, vízfolyá-
sokkal és erdő foltokkal tarkított rónasá-
got. A vezérek, mert azok voltak, jelezték
ezt az ezüstveretekkel sűrűn kirakott öveik
is, mohó kíváncsisággal sürgölődtek a
legelőkelőbb lovas, a nagyfejedelem körül.
Mindegyik fejében az járt, vajon hogyan
dönt majd uruk, kié lesz ez a gazdag vidék.
A fejedelem gondolataiba merülve nézte,
amint népe beözönlik a síkságra. A har-
cosok által vezetett és kísért családok és
szolgák sokasága lóháton vagy hatalmas,
métert is elérő címeres szarvú ökrök von-
tatta szekereken vonultak a szállásra
kijelölt területre. Az embereket az állatok
követték. Ménesek, gulyák, nyájak és
kondák vonultak a hatalmas gyepre és az
emberektől biztonságos távolságra terelve
békésen legelészni kezdtek. A nagyfe-
jedelem szinte hallotta, ahogy a jószágok
foga alatt ropog a legelők friss, illatos
füve. Döntött. Már tudta vitézeinek egyike

hogyan nyerheti el e csodálatos vidék tu-
lajdonjogát. Ismerve harcosait, azt is
sejtette ki lesz a szerencsés nyertes. 
Ló és lovas tökéletes összhangban, együtt
mozogva kaptattak fel a falu feletti domb
meredek oldalán. A tüzes szemű, acélos
izmú állat feltétel nélküli
engedelmességgel követte gazdája utasítá-
sait. Ragaszkodott ehhez az emberhez. Ha
nem érezte a hátán társának jól ismert
súlyát, türelmetlenül várta, hogy újra a
közelében lehessen, érezze gazdája szagát
és hallja megnyugtató hangját. Amikor
felértek, a lovas leszállt lováról és engedte,
hogy az kedvére válogasson az őszi gyep-
ben. A férfi leakasztotta derekáról pom-
pásan díszített fegyvereit, eszközeit és
legelésző lovának nyergére akasztotta
azokat. Előkelő mivoltáról már csak az
arany szálakkal és aranyozott ezüst
veretekkel díszített kaftánja, a derekán
körbe futó, bal combja előtt hosszan
lecsüngő, levél alakú, aranyozott ezüst
veretekkel fedett öve és az övre akasztott
palmetta mintás aranyozott ezüst lemezzel
borított tarsolya árulkodott. Ahogy meg-
fordult újra eltöltötte az a belső béke, amit
mindig érzett, ha végig nézett ezen a tájon.
Már akkor is nagyon kedvére való volt ez
a vidék, amikor először meglátta. Milyen
boldog volt, amikor megnyerte a versenyt
és a nagyfejedelem neki adományozta ezt a
birtokot. Úgy érezte és ez az érzés az azóta
eltelt hosszú esztendők alatt mit se válto-
zott, hogy ő kapta meg a regösök
énekeiben szereplő világ kertjének aranyos
szegletét. A hosszú kalandos harcok után
mindig szívesen tért ide vissza, amit immár
több éve a szíve szerint is a hazájának
tekint. Ezt a helyet, ahol most is van
különösen megkedvelte. Itt ruházta rá az
általa annyira tisztelt nagyfejedelem a
vidék birtoklásának jogát. A hegy oldalán a
meghódított lakosság már megkezdte a
beért szőlőfürtök gyűjtését, hogy a
gyümölcs levét leszűrve a hegy fenséges
italához jussanak. Amikor megkapta ezt a
földet az itt lakók lassan fokozatosan
előbújtak rejtekhelyeikről és elfogadták őt
uruknak. Ebben az időben ismerte meg a
hegynek azt az értékét, amely még be-
csesebbé tette számára ezt a birtokot. Az itt
lakók aranyuk nem lévén, az aranyként vil-
logó tüzes bort adták neki cserében, amiért
meghagyta életüket és lakhelyüket. Még a
honfoglaló nagyfejedelem idejében,
amikor egy egy vezéri tanácskozásra ment
a nemzet érdekében hozandó jelentős dön-
tések miatt, megkínálta kiváló borával a
nagyfejedelmet és a tanácskozáson

résztvevő többi nemzetségfőt. Már az első
csanak bor elfogyasztása után látta, hogy
nem csak vezértársai, de a nagyfejedelem
is megirigyelte tőle a bor termőhelyét.
Tekintete távolabb, a síkságon legelésző
állatokra siklott. Pásztorai a jószágok közt
nyargalászva megkezdték az éjjeli szál-
láshelyre terelést. Ő is szedelőzködött.
Miközben lovára pattant, agyába villant, el
ne felejtse megmondani a táltosnak, hogy
ha eljön az idő, ide temessék.
A kiásott sírokba már elhelyezték a
holttesteket. Feláldozták már az erre a
célra kiválasztott pompás fehér csődört és
a temetést megelőző toron már elfogyasz-
tották a vezér kedves lovának kumisszal
leöntött húsát. A három kisebbik,
párhuzamosan ásott sírban a vezér három
szolgája feküdt egyszerű fehér ruhában.
Semmit sem raktak a három test mellé. A
negyedik, keresztbe ásott, legnagyobb
sírba helyezték el a vezér holttestét, és
mindent oda készítettek, amire szüksége
lehet a túlvilágon. A díszes íjtegezét
melyen a nap vörösréz szegecsekből volt
kialakítva, a vékonyra gyalult fából készült
nyíltegezét, melybe pár élesre fent, acél
hegyű nyilat helyeztek és felajzott íja,
melyet életében oly mesterien kezelt úgy a
harcban, mint a vadászatokon. A test jobb
oldalára helyezték a virágmintás ezüst
lemezekkel gazdagon díszített hüvelyben
megbújó majd egy méternyi borotva élű
ezüst berakásos acél szablyáját. Testét
gazdagon díszített brokát, ahogy a bizánci-
ak mondják, „szkíta kabát” takarta. Fején
bőrből készült, prémszegélyes, ezüst
lemezes kucsma, lábán puha talpú bőr csiz-
ma volt. Derekán ott díszelgett az elenged-
hetetlen fényes veretű öv. Övéről nem
hiányzott az aranyozott ezüst lemezzel
borított tarsoly sem, melyben ott lapultak a
tűz gyújtásához szükséges szerszámok. A
főúri harcos baloldalán feküdt hűséges
lovának bőre, benne négy lábának csont-
jaival és a koponyájával. A ló és lovas
mellé a nyerget is odakészítették, de nem
hiányzott a sírból az ezüst veretekkel
díszített kantár és zabla sem. A táltos még
fohászkodott a magyarok Istenéhez az
elhunyt lelkének túlvilági nyugalmáért,
amikor a lenyugvó nap vöröses sugarai
utoljára villantak fel a tarsolyt ékesítő
mesebeli virágain.
Lehet, mind ez nem így történ, de engedjék
meg nekem, hogy így tisztelegjek őseink
előtt, akik megtalálták és megőrizték szá-
munkra a földnek e csodálatos részét,
"A világ kertjének aranyos szegletét.".

Guth Ferenc

Tarczal vezér emlékére
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Decemberi ünnepeink
Advent
A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik. Az advent szó jelentése a
latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól kará-
csonyig számított időszak, az ünnepekre való készülődés és a reményteli várakozás
időszaka. Ez az időszak csendes, elmélkedéssel töltött hónap, melyben testi és lelki
megtisztuláson is átmegy a hívő ember. Az adventet az 5. század óta tartják. A
karácsony ünneplésével együtt terjedt el, a kezdetektől összetartozik a két fogalom:
karácsony és advent, a felkészülés és az ünneplés. A négy vasárnapból álló adventi
időszakot VII. Gergely pápa rendelte el. A gyertyák színe katolikus körökben egy
kivételével lila: a bűnbánat és a megtérés jelképe. A meggyújtás sorrendjében a har-
madik gyertya rózsaszín. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák közül minde-
gyik egy fogalmat szimbolizál: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a
katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak.
Magyarországon főleg a második világháborút követő időkben vált szokássá adven-
ti koszorút készíteni. A hagyományos adventi koszorú általában örökzöldekből
(fenyőágból) készített koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyákat
vasárnaponként kell meggyújtani, minden alkalommal eggyel többet. A világító
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, a világosság eljöt-
tének reményét hirdeti.
Az első adventi gyertya a hit gyertyája, Ádámot és Évát jelképezi, hiszen a
bűnbeesés után nekik ígérte meg Isten először, hogy elküldi a Megváltót. Az első
gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a próféciákat, amik a Messiás
eljövetelét előre meghirdették.
A második adventi gyertya a remény gyertyája, amely a zsidó népet jelképezi, akik
évezredeken keresztül várták a Messiást. A második gyertya arra emlékeztet minket,
ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevel-
hetik fel Isten Fiát, Jézust.
A harmadik adventi gyertya rózsaszín, a küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt,
valamint Mária anyai örömeit szimbolizálja. A harmadik héten, amikor felgyullad-
nak immár három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pász-
torokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást
hozott mindannyiunknak.
A negyedik adventi gyertya Keresztelő Szent Jánosé, aki utat készített Jézusnak az
emberek szívében, ez a szeretet gyertyája. Amikor pedig a negyedik gyertya lángja
is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyo-
gása.
Ha tehát már mindegyik gyertya ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony,
boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen
Szeretetet.
december 6.: Mikulás napja
Szent Miklós püspök emléknapja, hazánkban az 1560-ban tartott zsinat döntése
szerint még parancsolt ünnep volt. A Mikulás-napi ajándékozás részben új keletű
szokás, de a téli ünnepek ajándékozó lényeinek igen régi hagyományai vannak
(’fagyapó’ ’télapó’ stb. részint szerencsét hozó, ajándékozó, részint ijesztő,
démonikus lények). A Mikulás-járás, a diákok középkori „püspökválasztási”
játékából ered. Miklós püspök kíséretével együtt betér olyan házakba, ahol
gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedésük
szerint jutalmazza vagy virgáccsal fenyíti őket, illetve a kíséretében lévő ördöggel
fenyítteti. Ismert a Mikulás-járásnak olyan formája is, ahol láncos, álarcos, gyakran
szalmába burkolt Mikulás ijesztgeti a gyermekeket és a fonóházbelieket.
A mai gyermekeknek mesélt legenda szerint a Lappföldön élő Mikulás apó felszer-
számozza rénszarvasait, amik sebes vágtával felrepítik az ajándékokkal roskadásig
megrakott szánkóját a felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussanak a
várva várt ajándékok.
A "Tél apó" kifejezést így, különírva, Arany János már 1850-ben íródott, Téli vers
című versében olvashatjuk. “Ej, ej, garázda tél apó!  Ki ördög hítta kelmedet,
Hogy sz. Mártonnap tájba' hó   Borítja házi telkemet?”
1877-ben megjelent „Szép Mikhál” című regényében Jókai Mórtól az alábbiakat
olvashatjuk: „Ne búsulj, Hanák! Biztatá Simplex. A vihodár nagy gavallér odahaza.
Tokaji borral traktálja meg a vendégét, meg karimás kásával; holtig megemlegeted
a vacsoráját. Körmöczi aranyat viszesz haza tőle feleségednek, szent Mikulást

porontyaidnak, meglásd”.                                            Nagyné Sárkány Mónika

A KÖZÖS ÖRÖM A
LEGSZEBB ÖRÖM!

HULL A PELYHES FEHÉR
HÓ... mindjárt itt a Télapó!

MIKULÁS SZOLGÁLAT
December 5-én hétfőn és 

december 6-án kedden 16 órakor 
indul községünkben hagyományos 

útjára a Mikulás.
Aki igénybe szeretné venni a

szolgáltatását, kérem juttassa el 
2016. december 2-án 16.00 óráig

a névvel és címmel ellátott csomagot 
a Borfaluba.  

A többit mi intézzük!

A SZOLGÁLTATÁS
DÍJA: 

400 FT/CSOMAG

KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK, 
PROGRAMOK  TARCAL 

2016. november - december hónapban
november 27. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás 
Közreműködnek: Kikelet Óvoda csoportja 
Helye: Tarcal - AGORA 
november 29. 17 óra KÖZMEGHALLGATÁS -
Falugyűlés
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4. 
december 5-6. 16 óra MIKULÁS szolgálat 
december 4. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás 
Közreműködnek: Klapka Gy. Ált. Iskola diákjai 
Helye: Tarcal - AGORA    
december 11. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás
Közreműködnek: Tarcali tehetséges fiatal
középiskolások, felnőttek
Helye: Tarcal - AGORA
december 20. kedd 13 óra ÜNNEPVÁRÓ kreatív
műhely
Készülődés az ünnepre: mézes és kalács sütés,
karácsonyi dekoráció és ajándék készítés,
ajándékötlet-börze 
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4. 
december 18. 16 óra  Adventi Gyertyagyújtás 
Ökumenikus szertartás
Helye: Tarcal - AGORA
december 18. (gyertyagyújtást követően)  
MINDENKI KARÁCSONYA 

– ünnepi műsor  

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK és  HELYI

TERMÉK VÁSÁR
Helye: Tarcal - AGORA
Részletes programok

plakátokon és
szórólapokon
olvashatók!


