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Tarcal Község Önkormányzatának Kép-
viselőtestülete 2017. október 9-én rendkívüli
ülést tartott, melynek első napirendi pontja a
művelődésszervezői munkakörre pályázók
meghallgatása volt. A Képviselőtestület áttek-
intette a művelődésszervező-könyvtáros
munkakörre beérkezett pályázatokat, majd
meghallgatta a megjelent jelölteket. A meghall-
gatást követően a Képviselőtestület Tóth Zsolt
nyíregyházi lakos kinevezését javasolta a pol-
gármesternek.
Az ülés második napirendi pontja a szociális
célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az
igénylés feltételeiről szóló rendelet-tervezett
megtárgyalása volt. A település ebben az évben
276 erdei m3 tűzifa támogatásban részesül. Ez
a mennyiség az elmúlt évben elnyer tűzifa
támogatást meghaladja, így lehetőség van arra,
hogy egy kicsivel több tűzifát kapjon egy-egy
rászoruló háztartás, de továbbra is egy lakcí-
men csak egy háztartás kaphat tűzifát.
A harmadik napirend során a képviselők a
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Tervről (HÉSZ) szóló önkormányzati rendelet
módosításáról döntöttek.
A következő napirendi pont során a HÉSZ
módosításához kapcsolódó Település-
szerkezeti tervet módosította a Kép-
viselőtestület.
Az ülés következő napirendje a Területi
Operatív programban elnyert projektekre
vonatkozó tervezési ajánlatok megtárgyalása
volt. A Képviselőtestület döntése alapján a bel-
és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása,
kialakítása Tarcal községben elnevezésű pro-
jekt, valamint a forgalomcsillapító és
kerékpáros létesítmények megvalósítása Tarcal
község közlekedésfejlesztése érdekében
elnevezésű projekt tervezési feladataival a
miskolci székhelyű PK-Terv Kft-t bízták meg.
A hatodik napirendi pont keretében a
képviselők módosították a 2017-2031.
időszakra vonatkozó víziközmű szolgáltatási
Gördülő Fejlesztési Tervet, valamint elfo-
gadták a 2018-2032. időszakra vonatkozó
víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési
Tervet, melyeket a Borsodvíz Zrt. készített el.
Az ülés utolsó napirendi pontja során a
Képviselőtestület döntött egy önkormányzati
tulajdonú beépítetlen terület értékesítéséről.
A napirendek tárgyalását követően a pol-
gármester és a jegyző tájékoztatta a
képviselőket a Szőlőhegy és a Könyves
Kálmán utcai aszfaltburkolat kivitelezéséről,

valamint az elnyert szociális célú rendkívüli
támogatásra benyújtott pályázatról.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. október 31-én rendes
ülést tartott, melynek első napirendi pontja
során a képviselők jóváhagyták az Idősek
klubja Szervezeti és Működési Szabályzatát,
Szakmai Programját.
A második napirendi pont az adózás
helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
volt. A Képviselőtestület megállapította, hogy
a helyi adóbevételek a helyi iparűzési adó
kivételével az elvárásoknak megfelelően
alakultak. Az adóhátralék csökkentésének
érdekében felhívta az adóztatásban dolgozók
figyelmét, hogy minden szükséges és lehet-
séges intézkedést tegyenek meg az év
hátralévő részében az adóbevétel növelése
érdekében, éljenek bátran a végrehajtási
eszközökkel.
Az ülés következő napirendi pontja keretében
a Képviselőtestület határozott a
Településrendezési Terv, Helyi Építési
Szabályzat és szabályozási Terv K-7 jelű
módosításának kezdeményezéséről.
A képviselők a negyedik napirendi pont során
a Könyves Kálmán utcát a 603 hrsz-ú út felől
határoló, leomlott támfal helyreállítása
érdekében vis-maior pályázat benyújtásáról
döntöttek.
A Képviselőtestület következő napirendje
Tarcal Község Önkormányzat Kép-
viselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati ren-
deletének módosítása volt.
A hatodik napirendi pont során a képviselők a
belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása, kialakítása Tarcal községben
elnevezésű, illetve a forgalomcsillapító és
kerékpáros létesítmények megvalósítása Tarcal
község közlekedésfejlesztése érdekében
elnevezésű projektek szemléletformáló
tevékenység biztosításra vonatkozó megbízá-
sokat tárgyalták meg. A Képviselőtestület a
feladatok elvégzésével az edelényi székhelyű
EVENTALISTA Kft-t bízták meg.
A következő napirendi pont a polgármester két
ülés közötti tevékenységének tájékoztatója
volt. Az ülés utolsó napirendi pontja, az
indítványok, javaslatok között a jegyző
tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2013-ban
elfogadott  Helyi   Esélyegyenlőségi   Program, 
a  2018-ban    esedékes   új   Esélyegyenlőségi

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról A tartalomból:

Adventi és karácsonyi 
szentmisék 
(3. oldal)

Méltó megemlékezés az
1956-os forradalom és

szabadságharcról
(4. oldal)

Mikulás szolgálat
(3. oldal)

SPORT (8. oldal)
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Halálozás
Október

- Komáromi Istvánné 
(sz: Éles Katalin, 1945.)

volt Tarcal Kövesd u. 21.  sz. alatti lakos,
elhunyt október 16-án,  

- Sztrikó János (sz: 1947.) 
volt Tarcal Kinizsi u. 12. sz. alatti lakos,

elhunyt október 20-án, 

Részvétünk a 
családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
Október

Oláh Melissza Jázmin 2017. 10.22.
Szülei: Báthori Melinda

Oláh Lajos

Fábián Zalán Richárd 2017. 10. 23.
Szülei: Fábián Szabina
Szabó Richárd Zoltán

Szabó Vencel József 2017. 10. 29.
Szülei: Pancza Rita
Szabó József Gábor

Soltész Hanna 2017. 10. 30.
Szülei: Soltész Szabina Diána

Gratulálunk!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

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: 
2017. december 15.

Tarcali Hírek

Házasságkötés   
Október

- Petri Róbert és Pásztor Andrea 
miskolci lakosok október 21-én,

- Udvari Róbert és Deák Noémi 
rakamazi lakosok október 27-én,  

kötöttek házasságot településünkön

Gratulálunk!

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
Program elfogadását megelőzően felülvizsgálatra szorul. A Program előzetes felülvizs-
gálata megtörtént, kérte a program elfogadását, melyet a Képviselőtestület elfogadott.
Ezt követően a jegyző tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az Idősek Klubja
vezetői munkakörére meghirdetett pályázatra egyetlen pályázat sem érkezett, ezért
szükséges a pályázat ismételt meghirdetése. A testület a pályázat ismételt kiírását
jóváhagyta.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fő utca 81. szám alatti un. Prefektus
ház megvásárlására érdeklődés mutatkozik. A Képviselőtestület az ingatlan értékbec-
slésének megrendeléséről döntött.
Az ülés végén képviselői közérdekű hozzászólások, javaslatok hangoztak el.

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

Véradásra hívjuk és várjuk a
segítőkész embereket!

A véradás ideje: 
2017. december 18.
14.00 – 18.00 óráig
A véradás helye: 

Tarcal, 6 puttonyos Borfalu (Rákóczi u. 4.)
A véradáshoz szükséges iratok:

lakcímkártya, személyi igazolvány és TAJ kártya
Köszönettel:

Magyar Vöröskereszt

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy Tarcal

Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 

2017. november 28-án (ked-
den) 17 órától a 

6 Puttonyos Borfaluban 
KÖZMEGHALLGATÁST

(Falugyűlést) tart.
Tarcal Község

Önkormányzata

Butta László polgármester úr a napok-
ban köszöntötte  Mihalik Barnabásnét
90. szüle- tésnapja alkalmából.
Csatlakozva polgár-mester úr jókíván-
ságaihoz mi is jó egészséget és még
további boldog esztendőket kívánunk! 

90. születésnapi 
köszöntés

ADVENTI 
KONCERT

2017. november 25-én
(szombat), 18 órai kezdettel,
a Református Templomban
(Tarcal, Siderius János u.)
ad Adventi Koncertet a
Classic Brass Quintet (ez
egy rézfúvós együttes.
Képünkön láthatóak.)

Az Adventi koncertre  mindenkit
szeretettel várunk. 

A belépés ingyenes!
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Ünnepeljük együtt a Slow Food által indított Terra

Madre (Földanya) napját!

December 11-én délután 5 órakor kerül megrendezésre  az első tar-
cali Terra Madre találkozó a Hatputtonyos Borfaluban!
Találkozzunk mind, akik ételt készítünk, zöldséget-gyümölcsöt ter-
melünk kertjeinkben, állatokat tartunk vagy a hozzávalókat helyi és
környékbeli forrásokból szerezzük be. Osszuk meg tudásunkat,
tapasztalatainkat, receptjeinket, kóstoljuk meg egymás kedvenc, jól
bevált, legendás, egészséges ételeit, beszélgessünk arról, hogy mit
tehetünk azért, hogy a mindennapi táplálékunk még jobb legyen.
Köszönöm a találkozó ötletére beérkezett visszajelzéseket és javasla-
tokat. 
Ezek alapján három témánk: 
- a házi kenyér(sütés)
- régi kenyér felhasználásával készített ételek
- helyi vagy saját zöldségekből, gyümölcsökből, alapanyagokból
készült ételek. 
Batyus találkozó lesz, közös asztalt terítünk a három témában
elkészített és kóstolni hozott ételekből. 
A Borfalu konyhájában is sül majd valami finomság!
Szeretettel várunk mindenkit, aki szokott kenyeret sütni, és azokat is,
akik szeretnének sütni - most eltanulhatják. És lehet majd kovászt
vinni, ha valaki kipróbálná.
A több mint negyedszázados nemzetközi Slow Food (szó szerint
lassú étel, a gyorséttermi ellentéteként jött létre) mozgalom célja az
élővilág sokféleségének megőrzése, ízlelésfejlesztés, termelő-vásár-
ló közötti kapcsolatépítés és tájékoztatás az ételről és étel által. Nem
valami úri huncutságot, hanem olyan élelmiszer - rendszert
népszerűsít, ami az iparinak az alternatívája mind az alapanyag ter-
melése, mind az elkészítés szempontjából, és ennek az alapja a helyi
termelésű hozzávaló. Tudnunk kell, hogy az ipari mezőgazdaság az
élővilág - benne az ember -  egyik legnagyobb pusztítója. Vegyük ezt
figyelembe vásárlásainknál, választásainknál. 
A Slow Food megalkotta a „fogyasztó, mint társtermelő”  fogalmát,
ezzel is hangsúlyozva vásárlói döntéseink fontosságát. 
A Slow Food hálózata 170 országban fogja össze az jó, tiszta és fair
élelmiszer iránt elkötelezett tagokat. Az étellel kapcsolatos hagy-
ományok, helyi termékek védelme is fontos a Slow Food számára.
Magyarországon is több tagja van, többek közott a Tokaji borvidék
is képviselteti magát. 
Válasszuk a helyi hozzávalókból készült ételeket, mert így lesz az
ételünk a legfrissebb, és ami azzal jár: finom, így személyesen ismer-
hetjük a termelőket és megtudhatunk további részleteket a ter-
mesztés-készítés módjáról és lehet arra ráhatásunk is, mindamellett a
helyi gazdaságot támogatjuk és ezáltal a saját közösségünket!
Kezet tudsz fogni ételed termelőjével?
Szeretettel várunk mindenkit - nőket, férfiakat, kicsit-nagyot, fiatalt-
időset!
Szervező: Bartha Gabó.
Részletek felől érdeklődni lehet a Borfalu telefonszámain: 580-008,
0620 218 3308. 
Aki pedig még többet szeretne tudni  a Slow Foodról, az keresse fel
az alábbi honlapokat:  www.slowfood.hu, www.slowfood.com

A D V E N T I   É S   K A R Á C S O N Y I   
S Z E N T M I S É K

A   T A R C A L I   R Ó M A I   K A T O L I K U S   
T E M P L O M B A N

2017. december
3. Vasárnap 11:30 A D V E N T   1.   V A S Á R N A P J A
Szent Miklós köszöntése a szentmise végén
8. Péntek 6:30 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
10. Vasárnap 11:30 A D V E N T   2.   V A S Á R N A P J A
16. Szombat 15:00 ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Főtisztelendő Nagy Krisztián atya vezetésével
17. Vasárnap 11:30 ADVENT 3. GAUDÉTE - AZ
ÖRVENDEZÉS  VASÁRNAPJA
24. Vasárnap 24:00 K A R Á C S O N Y   V I G Í L I Á J A
ÉJFÉLI SZENTMISE
25. Hétfő 11:30 URUNK SZÜLETÉSE K A R Á C S O N Y
A hittanos gyermekek pásztorjátéka a szentmisében
26. Kedd 8:00 SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE
31. Vasárnap 11:30 I. Szilveszter pápa ünnepe, az
esztendő utolsó napja   HÁLAADÁS

2018. január
1. Hétfő 11:30  SZŰZ  MÁRIA  ISTEN  ANYJA
Újév – a Béke világnapja
6. Szombat 11:30   V Í Z K E R E S Z T
Vízszentelés a szentmisében

ADVENTI  LELKIGYAKORLAT
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2017. december 16.
(szombat)

A lelkigyakorlatot vezeti:
F Ő T I S Z T E L E N D Ő

NAGY KRISZTIÁN
plébános atya.

A lelkigyakorlat programja:
14.00 gyónási lehetőség
15.00 szentmise
A szentmise keretében lelkigyakorlatos elmélkedés lesz.
Mindenkit szeretettel vár és áldott adventi készületet kíván a 

Tarcali Római Katolikus Egyházközség

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ...
MINDJÁRT ITT A TÉLAPÓ!

MIKULÁS SZOLGÁLAT
December 5-én (kedden) és december 6-án (szerdán) 16 órakor
a hagyományoknak megfelelően, községünket is meglátogatja
és körbejárja a Mikulás. Aki igénybe szeretné venni a szolgál-
tatását, kérem, juttassa el 2017. december 1-én 16 óráig a
névvel és a címmel ellátott csomagot a Borfaluba. A többit mi
intézzük!      A szolgáltatás díja: 400 Ft/csomag
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Hírek az Idősek Klubjából

November 06.-től 10.-ig megtartottuk az Idősek Hetét a klub-
ban.
06.-án és 07-én vérnyomás és vércukor mérést tartottunk annak,
aki igényelte. Hétfőn kreatív munka folyt, Takácsné Anikó
ötlete alapján és vezetésével. A nénik gyönyörű asztali díszeket
készítettek. Kedden a Youtubon néztük meg más települések
színvonalas Idősek napi köszöntőit és műsorait. Más
településeken is nagy gondossággal készülnek a szépkorúak
szórakoztatására és megvendégelésére. Szerdán az óvodások
Fecske csoportja látogatott el hozzánk, és kápráztatták el bájos
műsorukkal a jelenlévőket. A gyerekek műsora után Takács
Józsefné, Marika néni és Varga Gyuláné, Terike néni mondott
olyan régi, saját gyermekkorukból ismert verseket, amiket az
óvó nénik sem hallottak még. Nagy Istvánné, Marika néni pedig
körtáncra invitálta a gyermekeket. Köszönjük Kosárkó Jánosné
és Szívós Józsefné óvó néniknek a színvonalas felkészítést és
Székely Ágikának a folytonos figyelmet és segítséget a gyer-
mekek körül. Végezetül Ági óvó néni adott egy szép
Karácsonyi angyalkát, amit a gyerekek készítettek a néniknek,
mi pedig szörppel és süteménnyel kínáltuk meg a csoportot.
Miután a gyerekek elmentek, a jelenlévő néniket is
megvendégeltük kólával és süteménnyel.
Csütörtökön irodalmi délelőttöt tartottunk. Leskó Imre bácsi
vállalta, hogy eljön, de betegsége még nem tette ezt lehetővé,
így Kurucz Csilla gondozónő állított össze egy nagyon szép,
prózából, versekből és meséből álló csokrot. Ezek a művek
mind annyira szívhez szólóak voltak a szépkorúak számára,
hogy szem nem maradt szárazon. Köszönjük neki is ezt a
felemelő délelőttöt.
Pénteken felelevenítettük a hét élményeit és nyugtáztuk, hogy
tartalmasan telt el a hét, és kártyázás következett.
Az Idősek napja Önkormányzati rendezvényt 11. hó 18.-án tar-
juk meg, amelyre a személyes meghívókat már kézbesítettük. 
2017.-ben a legszebbkorú Hölgy Szabó Lajosné, Nagy Balázs
utcai lakos, aki 94 éves. Butta László Polgármester Úr köszön-
tötte, mint településünk legszebbkorú Hölgyét, és adta át
részére az Önkormányzat ajándékát egy csodálatos virágcsokor
kíséretével. A legszebbkorú Úr pedig Szegedi Sándor Fő utcai
lakos, aki december végén lesz 90 éves, szintén otthonában lett
köszöntve Polgármester Úr által, és adta át részére is az
Önkormányzat ajándékait. Szívből gratulálunk nekik és kívá-
nunk erőt, egészséget és derűs, boldog éveket még sokáig,
Tarcal Község Önkormányzata és az Idősek Klubja nevében is.

Szász Béláné 
intézményvezető

FELHÍVÁS
A Tarcal Archívum egy olyan civil kezdeményezés, ame-
lynek célja a település otthonaiban található régi fotók dig-
italizálása archiválás céljából. Megkérjük a tisztelt
lakosságot, akinek van a birtokában a régi Tarcalról őrzött
fotója, - legyen az természetkép, falurészlet, családi fotó - és azt szívesen
mentené meg az utókor számára, jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken! A
fényképeket kizárólag a tulajdonosak beleegyezésével, az adott fényképek
felajánlásának elfogadásával digitalizáljuk. Az archívum adatbázisában talál-
ható fényképeket feltöltjük a www.tarcalarchivum.hu weboldalra és a hozzá
kapcsolódó facebook oldalra, ahonnan letölthetővé válik.  A digitalizált fotók
eredeti példányait minden esetben visszajuttatjuk a tulajdonosok részére! A
fényképek begyűjtése meghatározott rendszerben és módon, mennyiségi és
állapot szerinti adatrögzítéssel történik. Várjuk szíves jelentkezésüket!

tarcalarchivum@gmail.com 
(20) 499 4111

Méltó megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról

Településünk is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiről és hőseiről. A Borfaluban lévő
Konferencia Központban szépszámú érdeklődő jelenlétében először
Butta László mondta el ünnepi köszöntőjét. Aztán Bártfainé Varga
Györgyi igazgatónő idézte fel az 1956 októberében lezajlott forradalmi
események menetét. Felidézte azt a pillanatot, amikor az egyetemisták
után Budapesten, majd vidéken is mind több ember gondolta úgy, hogy
a szovjet elnyomás helyett egy szabad országban szeretnének élni.
Végül azonban ezt a forradalmat is, mint az 1848-as forradalmat is lev-
erték. Ennek ellenére, mondta az igazgatónő, nagyon sok forradalmár
reménykedett a következő év márciusi újrakezdésében, és soha nem
mondott le arról, hogy Magyarország egykor független és szabad ország
lesz.
Az ünnepi beszéd után következett az általános iskolai tanulók ünnepi
műsora, melyben versekkel és visszaemlékezések alapján idézték fel

Magyarország dicsőséges napjait.
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„Ott a Szentkereszten akadtak olyan barlangok.
Ott vóutak a veres barátok. Osztán azok valami
bajt csináltak…Kemenci bátyám sorolta, az is
régi ember vóut…
A keresztúri út, Tokajba ott jártak. És az a Bátori
István lánya is arra ment. Az országnak a min-
iszterelnöke vóut. Azok a papok megfogták, nem
tudták kicsoda. Bevitték a kolostorba és ott tar-
tották.
Egyszer egy zarándok bejárt oda látogatóuba.
Mikor bemegy – de este vóut, hát nem mehetett
be. Lefeküdt a kolostornak a faljába. És akkor
zokogást hallott a falon. Odaszóul neki valaki:
- Hát maga kicsoda?
– Én egy zarándok vagyok.
– És kit keres maga?
– Bejöttem a papokhoz, mert szoktam kéregetni.
És maga kicsoda?
– Én Bátori Istvánnak a jánya vagyok. Hát maga
ismeri-e Bátori Istvánt?
– Hogyne ismerném, én bejárok oda és szép
ajándékot kapok.
– Na, ha maga ismeri Bátori Istvánt és be szokott
oda járni, mongya meg neki, hogy itt vagyok má
hét éve. És megkapja a szép jutalmat. De ne
mondja el senkinek!
A zarándok nem is várta, hogy megvirradjon,
hanem utnak indult.
Akkor Bátori István kastélyához odaért, mindjárt
mondták neki a testőürök, hogy várjon, amint
kell.
– Jelentsék be Bátori Istvánnak, hogy én itt
vagyok, egy zarándok.
Oszt bejelentették.
Azt mondta Bátori István, akkor jöjjön be.
Kérdezte oszt tőle:
- Mi járatba vagyol?
Azt mongya oszt neki:
- Ekkor és ekkor Tarcalon, a Szentkereszt tetőn,
ahol vannak a fejér papok, van Bátori Istvánnak
a jánya.
Akkor oszt Bátori István bejelentette a királynak.
A király azt mongya: mit csináljanak evvel?
Evvel mást nem lehet csinálni… mer hát a király
a pápa fennhatósága alatt vót.
– Tanáljatok ki valamit, hogy lehetne ezt
megoldani?
Kitanálta Bátori István, hogy rendezzen a király
egy nagy mulatságot. Itt fog mondani Bátori egy
tréfát, amin a király nagyot fog nevetni. És
ekkor, majd ha egy jóu nagyot kacagott, akkor
azt fogom neked mondani:
- Amit kérsz, megadom!
– Én kérnék a királytóul egy nagy feladatot.
– Mi az óuhajod?
– Huszonnégy óurára add át nekem a királysá-
got.
– Hát mit tennél te huszonnégy óura alatt? Erre
már magam is kiváncsi vagyok.
Tizenkét órakor, amikor a tizenkét órát húzták, a
papoknak össze kell menni a kolostorba. De
Bátori István már előtte Keresztúrt ellátta
katonasággal. Nem tudták, hogy miért. Mikor a
tizenkét órát harangozták, körülfogták a
kolostort. És most már, mikor körülfogták, azt
mondja neki:
- Itt van az én jányom már hét éve, most aggyá-
tok ide!
Már akkor meg vóutak ijedve…

- Mer ha nem adjátok, akkor is tudom hol van!
Bátori egyenest odament, aztán kihozta.
Akkor a papokat legyilkolták. A kolostort széj-
jelrombolták, oszt ebbőül építettek templomot.”
Így mesélte (szó szerint) Margittay Sámuel
1962-ben a leányrabló veres barátok históriáját.
Lejegyezte Dobos Ilona.
Számtalan ilyen és ehhez hasonló történet
keringett még ebben az időben a tarcali népek
között. Ugyan volt már egy pár televízió a
településen, mely egyre népszerűbbé vált a
központilag irányított műsoraival, de élt még a
hagyományos, a társas összejövetelek alkalmá-
val kialakult időmúlatás formája is. A borozgatá-
sok, jóízű beszélgetések során egy-egy jó előadó
képességgel megáldott öregember meséje nem
csak a gyerekeket varázsolta el, de a felnőttek is
szívesen hallgatták. A szüretek alkalmával nem
az előző esti „Éjjel-nappal Budapest”,
„Survivor” vagy egyéb reality show műsorokat
tárgyalták, hanem a helyi pletykákat, amin
keresztül aztán rövid úton eljutottak a faluban
akkor még élt, boszorkányoknak tartott szemé-
lyekhez. Ebbe a közegbe érkezett Dobos Ilona,
aki történelem szakos középiskolai tanári
diplomával, mint a Néprajzi Múzeum muzeoló-
gusa kutatta a tarcali szóhagyományban élő
történeti emlékek tulajdonságait,
törvényszerűségeit. Az 1922. május 7-én,
Nagyszőlősön, egy adóhivatalnok és egy
tanítónő második gyermekeként született Dobos
Ilona kilenc éves koráig Szolyván, huszonhárom
éves koráig pedig Munkácson élte át a Trianon
utáni Csehszlovák nacionalizmust, a bécsi dön-
tés utáni magyar bevonulást, a nyilas terrort és
zsidóüldözést, a szovjet felszabadítást (megszál-
lást) és a férfideportálást. 1945 tavaszán
költöznek a megmaradt Magyarország
fővárosába, Budapestre. Különféle vállalatoknál,
kiadóknál adminisztrátori és titkárnői állásokat
töltött be, miközben megházasodott és két gyer-
meknek adott életet. Férje a nagyreményű író
Sándor András eredeti végzettségét tekintve
történész és ókori nyelvész volt, aki a háborút
követő különféle ideológiák tülekedéséből az
erős és hatalmas keleti háttér segítségével
győztesen kikerülő Kommunista Párt tagjává
vált. Politikai pályafutása során először Rákosit
követte, majd miután csalódott benne és nem
fogadta el feltétel nélkül a nagyvezér eszméit,
mintegy száműzetésként 1951-ben
Sztálinvárosba (Dunaújváros) költözött családjá-
val együtt azzal a feladattal, hogy írja meg az
újonnan épülő szocialista város történetét. Ezt
követően a pártból is kizárják, így nem csoda,
hogy egyenes út vezet az 56-os forradalom
felkelőihez és válik Nagy Imre tanácsadójává.
Mindeközben Ilona megkezdte tanulmányait az
ELTE Történettudományi Karán, történelem sza-
kon, majd a Bölcsészettudományi Karon 1964-
ben történelem szakos középiskolai tanári
oklevelet szerzett. A történelem eközben tovább
zajlik, férjét az 1956-os eseményekben betöltött
szerepéért 8 év fegyházra ítélték, amiből hármat
le is töltött Vácon. 1960-ban szabadult, de
eszméi mellett kitartott, aminek következtében,
ahogy egyik barátja írta „A Párt “liberális
utóüldöztetése” miatt még a 60-as években fel-
bomlott a családja;”. 1966-ban váltak el. Dobos

Ilona már Sztálinvárosi tartózkodásuk alatt
megkezdte folklórgyűjtői tevékenységét élet-
történetek, igaz történetek és mesék lejegyzésé-
vel. Amikor Tarcalra jött az itteni meséket,
történeti mondákat gyűjteni már több kiadott, a
korábbi gyűjtéseit tartalmazó könyv volt a háta
mögött. Azt is tudnunk kell, hogy már ismerős
volt ez a vidék számára, ugyanis bakfis korában
1932-40 között a nyarait a Bodrogkeresztúron
élő, ott óvónősködő nagynénjénél töltötte. Erről
az időszakról felnőtt fejjel az 1988-ban megje-
lent Bodrogkeresztúri mesék és mondák című
könyvében így emlékezik vissza:
„Emlékezetemben élt még a sok különös, félel-
metes, babonás történet, melyet valaha a
falubeliektől hallottam.” 1962-64 között járt
Tarcalra és több mint nyolcvan embertől
gyűjtötte és jegyezte fel szó szerint a történeti- és
hiedelem-mondákat, szóhagyományokat. A
földrajzi helyekre (dűlőkre), történelmi
eseményekre, az élet számtalan területére
kiterjedő szóhagyomány útján terjedő
elbeszélések előadói, hivatalosan adatközlői
közül néhányan, mint Kovács János, Borsi
Sámuel, Klájnyik Sámuel, Bátori Lajos, Pásztori
Sándor, Éles Imre, vagy a fentiekben idézett
Margittay Sámuel kiemelkedő közvetítői voltak
a helyi hagyományoknak.
A két éven át tartó gyűjtés eredménye a „Tarcal
története a szóhagyományban.” című disszertá-
ciója, mellyel 1968-ban szerezte meg a doktori
címet. A munka 1971-ben ugyanezzel a címmel
könyv formában is kiadásra került. A szakma a
magyar néprajzi irodalom különleges munká-
jaként emlegeti a tanulmányt, melyben miután
rekonstruálta a fellelhető oklevelek, iratok segít-
ségével az egykori mezőváros történetét, a szó-
beli hagyományokban keresi a valóban
megtörtént események emlékét. Újszerűsége
abban állt, hogy a néprajz hagyományos kereteit
igyekezett kiszélesíteni a helytörténetírás és a
szociológia felé. Dobos Ilona 1977-ig volt a
Néprajzi Múzeum muzeológusa, tudományos
munkatársa. Ebben az évben kapja meg az iro-
dalom (néprajz) tudomány kandidátusa címet is.
Ez idő alatt több mint 5000 népmesét és több
száz történeti mondát gyűjtött össze, melyek
könyvek, értekezések, tanulmányok formájában
jelentek meg a korabeli médiában. 1993. július
2-án hunyt el Budapesten. Visszatérve a tarcali
gyűjtését tartalmazó könyvéhez nekünk, tarcali
polgároknak sokkal többet jelent, mint
tudományos értekezés. Lassan kikopunk azokból
az idős, megőszült tarcali nénikből, bácsikból,
akik még emlékeznek a szüleiktől,
nagyszüleiktől hallott tarcali mondákra,
hiedelmekre, bűbájos történetekre. A szájha-
gyomány útján terjedő helyi érintettségű
meséket szinte teljesen kiszorították a különféle,
egyre modernebb felfogású, sok esetben fantáz-
iátlan gyermekmesék. Pedig, ahogy Balassa Iván
írta, „…mondában Zemplén megye látszik a
leggazdagabbnak.” Dobos Ilona ebben a
könyvben a település történelmét, népének
hiedelemvilágát, az addig csak szóbeszéd útján 
terjedő „irodalmát” tette halhatatlanná.

Guth Ferenc

Dr. Dobos Ilona
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Bíró László – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés tagja,  a Közgyűlés Pénzügyi és Társadalmi

Bizottságának alelnöke
• Tisztelt Bíró Úr! A Megyei Közgyűlésben végzett munkája mellett
Ön mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok készítésével is
foglalkozik, ezen felül pedig Szakáld településen önkormányzati
képviselő. Engedje meg, hogy beszélgetésünket a pályázatírói
tevékenységgel kezdjük. Mint honlapjukról kiderül, a támogatási
kérelmek összeállítása, és a kifizetési kérelmek kezelése mellett a
monitoring adatszolgáltatásokat is elvégzik. Hogyan jellemezné a
pályázati folyamatok jelenlegi működését?
- Köszönettel vettem a felkérést ezen interjúra. Szakáldon
gazdálkodom aktívan, követve a családi hagyományokat. Így kerül-
tem a szakáldi képviselőtestületbe is. A Megyei Közgyűlésben 7
éve dolgozom, feleségemmel 10 éve foglalkozunk mezőgazdasági
és vidékfejlesztési pályázatokkal. Jelenleg a 2014-2020-ig tartó
Európai Uniós tervezési ciklusokból megvalósítható pályázatok
benyújtásnak és elbírálásának időszakában vagyunk. A kiírások
hosszú felkészülési időt tesznek lehetővé arra, hogy a források
tudatában a pályázók olyan fejlesztési célokat tudjanak bemutatni
és benyújtani az irányító hatóságok felé, melyek valódi gazdasági
fejlődést, vagy vidékfejlesztést eredményeznek. A már megnyert
pályázatok ideális esetben, jól kidolgozott költ-
ségvetéseken alapulnak. A nyertes pályázatok költ-
ségvetését egy-másfél éve kellett összeállítani. A
benyújtás annak tudatában történt akkoriban, hogy
azokat érdemben 45 napon belül fogják bírálni. Ez sajnos
nem sikerült. Az eltelt majd másfél év alatt a költ-
ségvetésekben olyan rések keletkeztek az áremelkedések
következtében, melyeket a határozatokban elnyert forrá-
sok megállapításakor nem vett figyelembe az irányító
hatóság. Az építéssel járó beruházások esetében ez azt
jelenti, hogy a megnyert támogatásokon felül, a vállalt
önerőt 25-30%-kal is meg kell toldani a beruházóknak. Erre nin-
csenek felkészülve sem az egyházak, sem a civil szervezetek, sem
a valóban kis- és közép vállalkozások térségünkben, de aggasztó a
kivitelezési oldalon tapasztalható szakemberhiány is az elvándor-
lásnak köszönhetően. A hivatalok átalakítása ugyan elkerülhetetlen,
de célja a bürokrácia csökkentése volt. Ez a cél nem valósult meg.
Jelenleg a pályázók nehezebb helyzetben vannak e téren, mint az
átalakítások előtt. A kifizetési kérelmek összeállítása eddig
lényegesen egyszerűbb volt. Sokáig, egy működő Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal és az általa biztosított ügyfélszolgálat
képes volt gyors és pontos válaszokat adni. Jelenleg azt tapasz-
taljuk, a folyamat lelassult, sokszor hetek, hónapok telnek el a
kérdések felvetése és a megadása között. Nincs kiforrott eljárás-
rend. Rengeteg a nem megfelelően szabályozott terület a pályázati
kiírásokban és a kifizetési kérelmek területén. Sajnos már találkoz-
tunk nagy értékű nyertes pályázatoktól való elállási szándékkal is,
a fentebb említett okok miatt. Remélem, mint gazdálkodó és mint
vállalkozó is, hogy ezeket a problémákat megoldják az átalakítások
végére.
• A Közgyűlés Pénzügyi és Társadalmi Bizottságának alapvető fela-
datai között találjuk a megye közbiztonsági és foglalkoztatási
helyzetének javítását elősegítő pályázati kiírások nyomon
követését, de kiemelném még itt a civil szervezetekkel történő kap-
csolattartást is. Az elmúlt három évben milyen érdemi változások,
ill. eredmények születtek ezeken a területeken?
- A közbiztonsági beszámolók minden évben javuló tendenciákat
mutatnak a statisztikai adatok alapján. Valóban, az erőszakos
bűncselekmények számának csökkenése eredményként
könyvelhető el. Ezért az évente átadott Megye Közbiztonságáért
járó díjak nem csak a díjazottaknak, de az egész rendőri állomány

munkájának elismeréseként is fontosak. A gazdasági
bűncselekmények felderítettsége, a lopások, betörések számának
növekedése viszont aggasztó adatokat mutatnak. Elhibázott lépés-
nek és elfogadhatatlannak tartom a bűncselekményi besorolás 50
ezer forintos határértékre való emelését. A statisztikákban sokszor
pontosan ezen értékhatár megjelenése óta látszatjavulás
következett be. A rendőrség drogprevenciós tevékenysége az
iskolákban, az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények
megelőzése érdekében meghirdetett programok elismerésre és
támogatásra méltóak. Minden olyan pályázatot, amely a közbizton-
ság javításának érdekében kiírásra kerül, maximálisan támogatok
és szükségesnek is tartok. Sajnos a foglalkoztatási pályázatokat
érdemi viták lefolytatása nélkül tudom csak támogatni. A Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program Előkészítő Bizottságban
csak a kormánypárti megyei képviselők vesznek részt a demokrácia
teljes mellőzésének jegyében. A civil szervezetekkel való kapcso-
lattartás szorosabb jelenleg a Megyei Közgyűlés részéről, mint az
előző ciklusban. A kitüntető díjak odaítélésén felül a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár létrehozásával és támogatásával a
Megyei Önkormányzat lényegesen több civil szervezetet tud
megismerni és támogatni.
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Foglalkoztatási Stratégiája (2016-

2021) – A kilencven oldalas tanulmány szerint a köz-
foglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacra történő
visszavezetése a jogszabályi kötelezettségeiket ezen
munkavállalók bevonásával ellátó önkormányzatoknál
feszültségeket generálhat. Milyen megoldásokat lát e
valósnak tűnő probléma megoldására?
-  A probléma meglátásom szerint is valós. A
versenyszféra minden résztvevője a képzett munkaerő
hiányával küzd. Az önkormányzatok ugyan képesek az
alacsonyan képzett munkaerő fogadására, képzések
lefolytatására, így a munkaerő-piaci átsorolásban fontos
szerepet kénytelenek betölteni. Hosszú távú megoldást

csak egy átfogó munkaerő-piaci és oktatási reform hozhat. A kor-
mányzati akarat meglátásom szerint ehhez hiányzik. A foglalkoz-
tatási stratégia és azok paktumainak ismeretében ezt a
következtetést tudom levonni. Az elvándorlás elismerése és a sza-
koktatás szükséges átalakításának megállapítása csak az első lépés.
Az elvándorlás megállításához valós és következetes gazdaságpoli-
tika kell. A második lépés az elvándorlási folyamat visszafordítása
kell, hogy legyen. Haza kell, hogy térjenek a Magyar Emberek,
mind külföldről, mind az ország fejlettebb régióiból térségünkbe. A
béruniós kezdeményezés, annak teljes hátterének ismeretében, a
foglalkoztatási kérdéseket, az elvándorlási folyamat vis-
szafordítását és ezen keresztül a gazdasági problémákat is képes
orvosolni.
• „Általánosságban a fenntartható fejlődés a közpolitika legabsz-
traktabb, leginkább horizontális szintje” – olvashatjuk a Megyei
Környezetvédelmi Programban (2017-2022). Az absztrakt szó
jelentése: A valóság összefüggéseivel nem törődő, a szokásos for-
mákat megbontó. Értsük ezt úgy, hogy nekünk van szükségünk
szemléletformáló külső útmutatásra?
- A környezetvédelem és a tömegtermelés összefüggéseinek vizs-
gálata elengedhetetlen az idézett megállapítás értelmezéséhez. A
munkanélküliség megoldására a megyében a multi vállaltok
betelepedése és azok működtetése lett az elsődleges válasz.
Alacsony bérért képzett munkaerőt nem lehet biztosítani Európa
közepén. A fenntartható fejlődés elképzelhetetlen az innovációs
értékek folyamatos beépítése nélkül. Horizontális szinten kezelve a
környezetvédelmi kérdéseket csak akkor kaphatunk 

(Folytatás a 7. oldalon)

mesterseg.tarcal@gmail.com
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Decemberi Ünnepnaptár

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét)
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör
advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. A karácsonyt megelőző
várakozás az Úr eljövetelében éri el jutalmát.
Az adventi koszorú az örökkévalóságot jelképezi. Minden gyertya szimbolizál egy fogal-
mat: hit, remény, öröm, szeretet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy
személyre vagy közösségre is utalnak:
Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);
Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek
szívéhez (szeretet).
A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egy-
szerre ég az utolsó vasárnapon.
december 6.: Mikulás napja: Szent Miklós püspök emléknapja. 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).  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. 
A mai gyermekeknek mesélt legenda szerint a Lappföldön élő Mikulás apó felszerszámoz-
za rénszarvasait, amik sebes vágtával felrepítik az ajándékokkal roskadásig megrakott
szánkóját a felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussanak a várva várt ajándékok
december 13.: Luca napja. Neve a fény (lux) szóval áll kapcsolatban. A magyar néphit két-
féle Lucát ismert, a jóságost és a boszorkányost. A neve napján végzett munkák tilalmainak
megszegőit megbüntette. Luca napja előestéjén bosszantó tréfákat csináltak a faluban:
leszedték és elcserélték, eldugták a kapukat, elsősorban a lányos házaknál szalmát szórtak,
az ajtót eltorlaszolták vagy szétszedték és a tetőn újra összerakták stb. A jövő évre
vonatkozóan időjósló (hagymakalendárium), termésjósló (lucabúza) voltak ismertek. Ezen
a napon kezdték csinálni a boszorkány felismerő eszközöket, amelyek rendszerint kará-
csony éjszakáján fejeződtek be. Legismertebb a lucaszéke, amelynek anyagát, formáját
előírás szabályozta. Ezen a napon szépség- és egészségvarázsló eljárások is szokásosak
voltak.
december 24.: Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja. Régen, fő jellemzője a várakozás
volt a még böjtös, egyszerű vacsora után. A karácsony mai, közismert jelképe, a feldíszített
fenyő, a karácsonyfa ebben a formájában újabb keletű szokás. A karácsonyi ajándékozás a
karácsonyfa-állítás szokásánál is újabb. Sokáig csupán a gyerekeket ajándékozták meg, s
az ajándék többnyire maga a karácsonyfa volt a rajta függő nyalánkságokkal.
A titokban hozott csomagok a Jézuskától, más magyarázat szerint az angyalkától vagy
egyéb földöntúli lénytől származnak.
december 25.: Karácsony napja. Jézus születésének ünnepe. A család ünnepe volt a
hagyományos magyar paraszti életben. Mint minden nagy ünnep, munkatilalommal járt.
Manapság ezen a napon felkerekedik az ország apraja-nagyja, és meglátogatjuk régen látott
rokonainkat. Nagy evések, ivások, meghitt beszélgetések jellemzik.
december 26.: Karácsony másnapja, Szent István vértanú ünnepe. István Jeruzsálemben
élt, az első hét diakónus egyike volt, akiket a hívők az apostolok segítőivé választottak.
Nemcsak az igehirdetésben, de a szegények gondviselésében is jeleskedett. István vértanú
estéjéhez fűződik egyik legrégibb magyar népszokásunk, a regölés, mely valójában ősi,
pogány eredetű varázslat, nem egyszerűen jókívánságok tolmácsolása.
december 31.: Szilveszter napja. I. Szent Szilveszter pápa ünnepe, aki december 31-én
hunyt el Rómában. Ez az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óesztendőtől. A
legzajosabb, legvidámabb és legnyitottabb napja ez az évnek, a nagy fogadalmak ideje. A
szilveszteri és újévi szokások közös célja eredendően az, hogy a következő évre
egészséget, bőséget, boldogságot és szerencsét varázsoljanak. A lencse, a bab vagy bármi-
lyen más apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A szerencsepogácsa úgy készül,
hogy a sima pogácsák egyikének közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban
az évben a legnagyobb szerencse. Szintén szerencsés lesz az az ember, aki újév napján
malacot eszik. Újév napján tilos a mosás és a teregetés, mert az valakinek a halálát hozza,
továbbá tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük vele a szerencsét házból. Ezen a napon tilos
kölcsönkérni vagy kölcsönadni bármit is, beleértve a pénzt és a használati tárgyakat is.
Nem szabad orvoshoz menni vagy orvost hívni, mert akkor betegséggel töltjük az
elkövetkezendő esztendőt. Ha újév napján az első látogató asszony vagy lány, az szeren-
csétlenséget jelent, viszont ha férfi csenget be elsőként, az éppen az ellenkezőjét jelenti,
mégpedig szerencsét. Ennek biztosításaként szokás volt a fiúkat, férfiakat elküldeni a
szomszédokhoz, rokonokhoz újévet köszönteni.
Rendkívül fontos: újév napján ne veszekedjünk! Tartózkodjunk a viszálykodástól, perpat-
vartól, mert különben az egész évet veszekedéssel fogjuk tölteni.

N. S. M.

Bíró László interjú folytatása
(Folytatás a 6. oldalról)

valamelyest megnyugtató válaszokat, ha beemeljük a
megoldások közé az újrahasznosítást, a megújuló
energiaforrások alkalmazását és a szelektív
begyűjtés fogalmát. Ehhez valóban szükség van
szemléletváltásra. Ezt a szemléletváltást a multina-
cionális vállalatokkal ellentétben, valójában a kis és
közepes vállalkozásokra erőltette eddig rá az Európai
Unió. A multik csak addig akarják ezt teljesíteni,
ameddig a profitjuk maximalizálásával
összeegyeztethetők ezen tevékenységek. Ma a
megye egyik legnagyobb környezetvédelmi prob-
lémája meglátásom szerint a tűzifa-hiány és drágulás
miatt, de az elszegényedés következtében is
általánossá váló illegális hulladékégetés a lakosság
egy részénél.
• A lakosságszám alapján nem, de földrajzi
elhelyezkedéséből adódóan talán némiképp
párhuzamba állíthatjuk Szakáld és Tarcal megoldás-
ra váró, vagy már megoldott feladatait. Szakáld
önkormányzati képviselőjeként hogyan tekint
településünkre?  
- A két település problémái eltérőek. A Tiszaújvárosi
járásban a munkanélküliség nagyobb problémák elé
állítja az önkormányzatokat. A vegyipari és multina-
cionális vállalatok csak bizonyos végzettségre és
gyakorlatra alapozottan tudnak munkát biztosítani. A
munkahelyeken a fluktuáció magas, sokszor a
tömeges létszámleépítések áldozatai a szakáldiak is.
A mezőgazdaság és a turizmus nem képes a
munkaerőt akkora mértékben kihasználni, mint
Tokaj-Hegyalja térségében. Mégis látványos
párhuzamot lehet azért felfedezni. Az idei évben a
szőlő átvételi árak katasztrofálisan alakultak, pedig
sem a mennyiséggel, sem a minőséggel nem volt
probléma. Aszú is lett volna bőven, ha a felvásárlás
nem ütközik akadályokba. Szakáld környékén a
szántóföldi növénytermesztés a jellemző. Ott is az
integrátorok által meghatározott felvásárlási árakkal
van a probléma. A termelőket itt is, ott is
kihasználják a piacot uralmuk alatt tartó állami, vagy
nagytőkés elemek. A testület és a polgármester
együttműködése viszont kevésbé hasonlít. Testületi
üléseken sokszor hozok fel olyan kérdéseket
Szakáldon, melyeket itt Tarcalon a polgármester és a
testület sokkal jobban képes kezelni. Tarcal pol-
gármesterével sok olyan rendezvényen, konferencián
találkozom, ahol a települések érdemben kaphatnak
segítséget, iránymutatást a rendelkezésre álló forrá-
sokról, lehetőségekről. Meglátásom szerint Tarcal
polgármestere sokkal több forrást és sokkal több
lehetőséget tudott megragadni a település
fejlődésének érdekében. A turizmusra alapozott
fejlesztések Tarcalt néhány év alatt kitörölhetetlenül
felrajzolták a magyarországi turisztikai célok
térképére. A tarcali polgárőrség munkáját szintén
többször említem követendő példaként Szakáldon.
Elismerésre méltó a munkájuk. A helyi vállalkozások
együttműködésének terén is javulást tapasztalok. A
vállalkozói fórumok, összejövetelek erősítik Tarcal
pozícióját és fejlődését.      

Erdélyi István
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S P O R T
Ősszel 14. helyen a Tarcal FC

Folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ság. A Tarcal FC a következő eredményeket érte el az
előző számunk zárása óta:
12. forduló: 2017. október 29.
Tarcal - Abaújszántó 1-1 (1-0)
Tarcal, 100 néző. V.: Resán.
Tarcal: Szükösdi - Kamarási, Kádas, Szegedi K. (Rácz),
Czentnár, Gál (Ötvös), Szegedi M., Sárosi, Szárnya
(Nagy I.), Beőr, Fábián. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Beőr. Kiállítva: Kamarási (61. perc). Jók: az egész
csapat. Ifi: 8-1.  
Soltész Csaba: - Emberhátrányban sikerült itthon tar-
tani legalább az egy pontot. A második félidőben a nagy
szél jelentősen segítette a vendégeket. Jó volt  a
játékvezetés. Gratulálok az ifi fordításához.   
13. forduló: 2017. november 5.
Garadna – Tarcal 4-1 (3-0)
Garadna, 100 néző. V.: Vágási.
Tarcal: Kiss J. – Kádas, Szegedi (Gál), Nagy I., Ötvös,
Czentnár, Rácz, Szegedi, Németh, Szárnya, Beör. Elnök:
Soltész Csaba.
G.: Beör (11-esből). Jó: senki.Ifi: 3-0.
Soltész Csaba: – Mint mindig, ma is csak ennyire futotta!
Sok sikert a sportszerű hazaiaknak, jó volt a játékvezetés.
14. forduló: 2017. november 12. 
Tarcal – Kenézlő 1-1 (1-1)
Tarcal, 50 néző. V.: Rendek.
Tarcal: Szűkösdi – Fábián, Hojdák, Nagy I., Mérész
(Szegedi K.), Kádas, Czentnár, Gál, Szegedi M., Sárosi
(Ötvös), Beör. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Hojdák. Jók: Szűkösdi (a mezőny legjobbja), Szegedi
M., Szegedi K., Fábián, Beör.  Ifi: 5-1.
Soltész Csaba: – Kihagyott helyzetek sokasága, jó csa-
patnak szerencséje is van, ma nekünk nem volt. Sajnos a
mai mérkőzésen nem csak a foci volt a főszereplő, elsz-
abadultak az indulatok. A Kenézlő csapata válasszon más
sportágat. Gratulálok az ifi győzelméhez.
15. forduló: 2017. november 19.
Pácin - Tarcal  mérkőzés elmaradt, mert Tarcal -
információink szerint - létszám gondok miatt nem
utazott el a mérkőzésre...

HAJRÁ TARCAL!
(M.L.)

Községi rendezvények, programok Tarcalon
2017. november-december hónapban

November 28. 17.00  óra  KÖZMEGHALLGATÁS --Falugyűlés
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.
December 3. 16 óra 30 perckor Adventi Gyertyagyújtás
Adventi gondolatait elmondja: Polyák Péter görögkatolikus parókus
Közreműködik: Kikelet Óvoda Nyuszi csoportja
Helye: Tarcal – AGORA
December 10. 16 óra 30 perckor Adventi Gyertyagyújtás
Adventi gondolatait elmondja: Kovács Attila református lelkész

Közreműködnek:
Klapka Gy. Ált. Iskola diákjai
Helye: Tarcal – AGORA
December 5 – 6. 16 óra
MIKULÁS szolgálat
December 17. 16 óra 30 per-
ckor Adventi Gyertyagyújtás
Adventi gondolatait elmond-
ja: Szűcs Zoltán római kato-
likus plébános

Közreműködnek: tarcali tehetséges fiatal középiskolások, felnőttek
Helye: Tarcal – AGORA
December 17.
KARÁCSONYI AJÁNDÉK és HELYI TERMÉK VÁSÁR
Helye: Tarcal – AGORA
December  22. (péntek)  14 óra  Készüljünk együtt a Karácsonyra! –
kreatív műhely
Ünnepi készülődés: mézes és kalács sütés, karácsonyi dekoráció-  és
ajándékkészítés
Helye: Borfalu, Tarcal, Rákóczi út 4.
December 23. 16 óra 30 perckor  Adventi Gyertyagyújtás
Ökumenikus szertartás
Helye: Tarcal – AGORA
December 23. gyertyagyújtást követően
MINDENKI  KARÁCSONYA- ünnepi műsor

A részletes programok  a  plakátokon olvashatók!

Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg nekem, hogy a 6 Puttonyos Borfalu új művelő-
désszervezőjeként bemutatkozzam Önöknek: Tóth Zsolt vagyok.
Művelődési és felnőttképzési menedzser diplomámat a Debreceni Egyetemen
szereztem meg, amit később kiegészítettem egy PR menedzser felsőfokú sza-
kképzettséggel. Tizennégy évig dolgoztam egy nyíregyházi középiskolában
szabadidő szervezőként, majd másfél évig egy dunántúli településen dolgoz-
tam Faluház vezetőként, aztán a százhalombattai Barátság Kulturális
Központban dolgoztam kommunikációs és PR munkatársként.
Mivel Nyíregyházán él a családom, ezért több mint két éve visszatértem
szülővárosomba.
Remélem hogy nyíregyházi kötődésem ellenére sikerül Önökkel, Tarcal
község lakóival minél több közös kulturális programot létrehoznunk.
Szeretném megadni a lehetőséget nem csak a helyi civil szervezeteknek,

hanem a település lakosainak is, hogy
együttműködésünknek köszönhetően egy sokszínű,
mindenki megelégedésére szolgáló kulturális élet-
ben minden tarcali lakos megtalálja a hozzá
közelálló kulturális programot. 
Munkámban természetesen számítok a tarcali isko-
la és óvoda aktív és kezdeményező
együttműködésére.
Kérem Önöket hogy ötleteikkel és javaslataikkal
bátran keressenek fel a Borfaluban található
irodámban, hogy Önökkel közösen még a mostan-
inál is sokszínűbb és mozgalmasabb kulturális élet
valósulhasson meg Tarcalon.

Tarcal Körzeti
megbízott

telefonszáma

06-20-610-51-01


