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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. január 31.
napján ülést tartott, melynek első
napirendje keretében a Tokaj Borvidék
Hegyközségi Tanácsa tájékoztatóját a
Tokaj Hegyaljai Fejlesztési Program
Hegyközségi Tanácsot érintő részeiről;
valamint a Tokaj Szőlő- és Bortermelési
Közösségi Infrastruktúra Központ
Nonprofit Kft. tájékoztatóját a
Közösségi Infrastruktúra Programról
hallgatták meg Prácser Miklós illetve
Pásztor Péter előadásában.
Az ülés következő napirendje; konzultáció a KLIK Szerencsi Tankerületi
Központ Vezetőjével zárt ülés keretén
belül
történt,
melyről
külön
jegyzőkönyv készült.
Ezt követően a Képviselőtestület a
2016. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót tárgyalta, s
azt elfogadta, jóváhagyta. A testület
ugyanakkor sajnálattal állapította meg,
hogy a színes, sokoldalú, sokféle ízlést
kiszolgálni kívánó programokat a
település lakossága köréből rendkívül
kevesen látogatják, annak ellenére, hogy
a rendezvényekről valamennyi háztartás
egyedi értesítést kap. A testület e tapasztalatokra alapozva azt javasolta, a
Képviselőtestület Szociális, Oktatási,
Kulturális és Sport-bizottságának,
valamint az önkormányzat művelődésszervezőjének, hogy gondolják újra az
elmúlt években megszokott rendezvények rendszerét, s lehetőség
szerint a továbbiakban csak a leginkább
látogatott
rendezvények
megszervezésében gondolkodjanak.
A negyedik napirendi pont a Civil
szervezetek beszámolóinak jóváhagyása volt. A Képviselőtestület a
Tarcal FC Egyesület, a Tarcali Diáksport
Egyesület, A Harlequin Tánccsoport
Egyesület, valamint a TT. Dance tánccsoport beszámolóját megtárgyalta, s
valamennyi civil szervezet tevékenységét hasznosnak és közösségépítőnek, a település jó hírnevének öregbítésében élen járónak értékelte.
Az ülés következő napirendje a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításának

megtárgyalása volt, s tekintettel arra,
hogy a rendelettervezet olyan változtatásokat tartalmaz, amely az idős korú
lakosság támogatását segíti elő, a rendeletet módosította.
A hatodik napirendi pont keretében a
testület határozott a helyi adókról szóló
18/2010. (XI-16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Ezt követően a Településrendezési Terv,
a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv K-6 jelű módosításának kezdeményezéséről döntött a
Képviselőtestület, s egyetértett azzal,
hogy a Település-rendezési terv
elkészítésével a LAURBE Építésziroda
Kft.-t bízzák meg 500.000,- Ft + ÁFA
áron. A nyolcadik napirendi pont
keretében a testület megköszönve a
Pénzügyi
és
Településfejlesztési
Bizottság, valamin a Szociális, Oktatási,
Kulturális és Sport-bizottság vezetőinek
és tagjainak 2016. évi munkáját, a
bizottságok beszámolóit megtárgyalta, s
változtatás nélkül elfogadta.
Ezután a Képviselőtestület a helyi
köztemető üzemeltetőjének - a FLÓRA
AMBIENTE Bt. ügyvezetőjének - a
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, s azzal fogadta el,
hogy az üzemeltetőnek és az önkormányzatnak – 2016. vonatkozásában –
egymással szemben követelése nincs.
A tizedik napirendi pontban a testület a
Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3. székhelyű
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Zrt-ben lévő 15.036 db, egyenként 1,- Ft
névértékű részvénycsomagjának a felajánlott vételáron, - azaz névértéken –
15.036,- Ft-ért értékesítéséről döntött a
Budapest, Kapás u. 6-12. 1. em.
székhelyű Regionális Fejlesztésű
Holding
Zártkörűen
működő
részvénytársaság részére.
Az indítványok, javaslatok napirendi
pont keretében a testület – figyelemmel
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CLXXXIX. törvény 71. §-ában foglaltakra – Butta László polgármester illetményét, illetve költségtérítését állapította meg.
(Folytatás a 2. oldalon)

A tartalomból:

Valentin napi bál (4. oldal)

Iskolai farsang (4. oldal)

Imahét (7. oldal)

Magyar Kultúra Napja (8. oldal)
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Tarcali Hírek
Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
(Folytatás az első oldalról)

Ezt követően a polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestületet arról, hogy a Napkút
Kiadó azzal a kéréssel kereste meg az
önkormányzatot, hogy a mártírhalált halt
volt tarcali káplán – Szerednyei János –
életéről kiadni tervezett könyv megjelenését az önkormányzat támogassa. A polgármester elmondta, hogy egyeztetve a
kiadó vezetésével arra is van lehetőség,
hogy bizonyos példányszámú könyvet kedvezményes áron rendeljen az önkormányzat. A testület úgy határozott, hogy a
megjelenő kötetből 1.500,- Ft/db áron
megrendelnek 60 db-ot, s a könyvvásárláshoz szükséges 90.000,- Ft-ot a 2017. évi
költségvetése terhére biztosítják.
Ezután a Képviselőtestület a „Tarcal Bor és
Kultúra Egyesület” kérelmére, a „TARCAL BOR” márkanév létrehozásához
engedélyezte a „TARCAL” település
nevének névhasználatát határozatlan időre.
Végül a Képviselőtestület örömmel és
megelégedéssel vette tudomásul, hogy
Magyarország kormánya az 1818/2016.
(XII.22.) Korm. határozatban foglaltak
szerint 55 millió forint támogatást nyújt,
egy az idősek nappali ellátását szolgáló
ingatlan megvásárlására, illetve az átalakítás megkezdésére. A Képviselőtestület
egyetértett a polgármester azon tájékoztatásával, mely szerint kezdeményezte a
Kormányhatározat módosítását, figyelemmel arra, hogy a Magyar közlönyben a
támogatás céljaként – hibásan – csak az
ingatlan vásárlás került megnevezésre, az
átalakítás, mint felhasználási cél kimaradt a
határozatból. A testület ugyanakkor megbízta a polgármestert, hogy a megvásárolni
tervezett ingatlanokat, illetve azon önkormányzati ingatlanokat, amelyekből származó bevétel a beruházási feladatokat szolgálhatja, ingatlanforgalmi szakértővel
értékeltesse fel.
Az ülés befejezéseként a testület úgy
határozott, hogy megbízza, felhatalmazza
polgármesterét, hogy kössön szerződést a
3900 Szerencs, Rákóczi u. 43szám alatti
székhelyű GLOBO Televízióval, a
település életével kapcsolatos hírek és
riportok készítésére, illetve bemutatására.
A testület a hírek, riportok készítésére,
bemutatására 2017. évi költségvetése terhére havi bruttó 20.000,- Ft-ot bitosít azzal,
hogy a díjazás ellenében minimálisan havi
két riportot, anyagot köteles a
szerkesztőség készíteni, bemutatni.

A Képviselőtestület a következőkben a TT.
Dance Tánccsoport 2017. február 11-én,
valamint a Harlequin Tánc Sport Egyesület
2017. március 4-én a 6 Puttonyos
Borfaluban
megrendezésre
kerülő
jótékonysági báljainak támogatásaként, a
terembérleti és eszközhasználati díj megfizetésének eltekintéséről határozott.
A továbbiakban Butta László polgármester
tájékoztatta a Képviselőtestületet arról,
hogy lezárult az orvosi ügyeletre
vonatkozó közbeszerzési eljárás, amelyet a
Kistérségi Társulás bonyolított le. A
pályáztató ismételten az Oxytrans Kft-t
bízta meg a feladat ellátásával, melyhez az
önkormányzatoknak havi 112,- Ft/fő támogatást kell biztosítani a település
lakosságszáma alapján.
Ezután Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete
megbízta
polgármesterét, hogy a települési marketing
bővítése jegyében rendelje meg a
Studiomax Betéti Társaság SMX Média
Kft-től (8071 Magyaralmás, Diófa u. 65.)
Tarcal településről az „Egy perc Tarcal”
című képes hangos bemutató gyártását, s
annak elhelyezését a www.youtube.com 1
perc Magyarország csatornán. A testület a
bemutató gyártására 2017. évi költségvetése terhére 25.000,- Ft + ÁFA
kifizetését engedélyezte.
Butta László polgármester ismertette a
Magyar Hollywood Tanács megkeresését,
mely szerint ajánlatot tettek egy
közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére, mely alapján
bizonyos támogatás ellenében évente
néhány alkalommal ismeretterjesztő
előadásokat tartanának a településen a képi
kultúrát illetően. A testület miután az
elhangzottakat megvitatta úgy foglalt
állást, hogy a polgármester vegye fel a
kapcsolatot a Hollywood Tanáccsal és
tájékoztassa őket arról, hogy az önkormányzat szűkös anyagi forrásai miatt, évi
legfeljebb egy ismeretterjesztő előadás
megtartásában tudna együttműködni.
Butta László polgármester ismertette
Luhály Ildikó és Farkas Gábor első
lakáshoz jutók támogatási kérelmét, akik a
településen szeretnének lakást vásárolni, itt
szeretnének maradni, itt kívánnak családot
alapítani. A testület úgy foglalt állást, hogy
tájékoztatni kell a kérelmezőket az első
lakáshoz jutók támogatási rendszerének
előkészítéséről, illetve türelmüket kell
kérni a helyi rendelet elfogadásáig, egye- Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus
formában - a Községi Könyvtárban
bekben pedig az önkormányzati rendelet
megtekinthetőek.
megszületéséig a kérelmet a Közös
Önkormányzati Hivatal vegye nyilvántartásba.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés és gyermek születés
januárban nem volt.

Halálozás
2017. január
- Erdey István
(sz: 1946.)
volt Tarcal Vasút u. 23. sz. alatti lakos
elhunyt január 19-én.
- Varga Gyuláné
(sz: Nagy Margit, 1937.)
volt Tarcal Nagy B. u. 21. sz. alatti lakos,
elhunyt január 20-án,
- Kádas Józsefné
(sz: Butta Zsuzsanna, 1936.)
volt Tarcal Vasút u. 8. sz. alatti lakos,
elhunyt január 21-én,
- Ficsor Istvánné
(sz: Takács Veronika, 1922.)
volt Tarcal Sport tér 32. sz. alatti lakos,
elhunyt január 27-én,
- Réti József Jánosné
(sz. Gulyás Katalin, 1960.)
volt Tarcal Fő u. 141. sz. alatti lakos,
elhunyt január 28-án.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk
Szabó József
Tarcal, Vasút utcai lakost
utolsó útjára elkísérték, tőle elbúcsúztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Bóna Istvánné
szül.: Szepesi Julianna
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

*
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Réti Jánosné
szül: Gulyás Katalin
temetésén megjelentek, sírjára a részvét
virágát helyezték. Gyászunkban
együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Szeretettel várok minden kedves
vendéget
a Tarcal Fő út 49. szám alatti fodrászüzletbe!

Kovács Beatrix fodrász
Tel.: 06-20/315-4991
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Tarcali Hírek
Tisztelt Hölgyem,
Konzultáció a tarcali vállalkozókkal
község Önkormányzatának képviselő-testülete baráti beszélTisztelt Uram!

Tarcal
getésre hívta és várta a településen tevékenykedő vállalkozókat. Sokan
elfogadták a felkérést. Többen itt találkoztak úgymond egymással s
"Boldog Új Évet" kívánva üdvözölték egymást.
Butta László polgármester összefoglalta az elmúlt egy év alatt történt
változásokat. Részletesen ismertette, hogy 2016-ban milyen új
fejlesztések, felújítások valósultak meg. Megköszönte mindazt a segítséget, amit az elmúlt év során nyújtottak az önkormányzati munkához a
település fejlődésének érdekében.
Mivel legtöbben hosszú évek óta ismerik egymást és tevékenységi
körüket, így csak az új vállalkozók bemutatkozását kérte a település
vezetője. Kérdések is megfogalmazódtak, melyre a település vezetői
kimerítő választ adtak. A pohárköszöntőt követően finom vacsora
következett. Kötetlen beszélgetéssel zárult az est.
DA

Elhurcoltakra emlékeztünk
Kegyeleti megemlékezést tartottunk a "málenkij robotra" elhurcoltak
emlékére Tarcalon. 1945. január 23-a szomorú nap volt a település
életében. Ezen a napon hurcoltak el 124 ifjú lakost egy „kis” munkára
a Szovjetunióba. 18 férfi névtelen sírban nyugszik, soha nem térhettek
vissza. Közöttük van Szerednyei János római katolikus káplán is, aki
önként vállalta híveivel a szovjet lágerélet megpróbáltatásait.
Ő rájuk emlékeztünk H. Örkény Ilona által lejegyzett
visszaemlékezéseiből idézve. Megdöbbentő pontossággal jegyezte le a
kényszermunkán történteket. Szerednyei János által írt versek
felidézése még drámaibban vetítették a hallgatóság elé a történteket.
Butta László polgármester megható beszédét Szerednyei János
szavaival zárta: „S ha földi honba nem visz az út, az örök hazába mindenki hazajut.” Nyugodjanak békében messze földön, a donyeczki
szénbányák hatalmas salakhegyeinek árnyékában. Emlékezzünk ma
rájuk és minden idegenben elhunytra!”
A visszaemlékezéseket tolmácsolta Sápiné Smiger Klára, Kovácsné
Drozda Aranka, valamint Nagy Anita 8.
osztályos tanuló. Hegedűn közreműködött
Elek Boglárka művésztanár.
Ökumenikus szertartást főtisztelendő Szűcs
Zoltán
római
katolikus
plébános,
nagytiszteletű Kovács Attila református
lelkész és főtisztelendő Polyák Péter görög
katolikus parókus végezte. Nagytiszteletű
Kovács Attila református lelkész Szerednyei
János káplán (képünkön) személyét méltatta
kiemelve hivatásához való elkötelezettségét.
A visszaemlékezést koszorúzás zárta, mely után számos elhurcolt hozzátartozója, és több együtt érző emlékező helyezte el mécsesét.
Kovácsné Drozda Aranka

A
Tarcali
Polgárőr
Egyesület
elnökeként
zavarnám Önöket ezzel a
néhány sorral. Először is
köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a 2016 évben
úgy rendelkeznek adójuk 1 %-ról, hogy azt egyesületünk
kapja meg. A tavalyi évben 119.088.- forinttal támogatták
Egyesületünk munkáját.
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy azoknak is
köszönetet mondjak, akik a 2016 évben anyagilag vagy
erkölcsileg támogatták egyesületünket. Higgyék el nekem,
nagyon jól esik az egyesület valamennyi tagjának a „dicséret” legyen az egy apró ajándéktárgy valamelyik megyei,
helyi rendezvényen, vagy csak egy jó szó egy köszönöm,
ugyanis ezek az emberek minden anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzik lelkesen, töretlen lendülettel már 19. éve az
önként vállalt társadalmi munkájukat.
Most azzal a kéréssel fordulok ismét Önökhöz, amennyiben
úgy érzik, hogy egyesületünk munkájával segíti a
településünkön élő lakosok biztonságérzetét, támogassák
munkánkat adójuk 1 %-val. Önöknek ez nem kerül semmilyen plusz kiadásba, nekünk azonban a munkánk
hatékonyabb elvégzésében nagyon sokat jelent. Rengeteg új
ötletünk van amelyekről most még nem szeretnék részletesen beszélni, amelynek eredményeként hatékonyabban
léphetnénk fel az Önök és településünk közbiztonságának
javítása érdekében. Kérem, hogy amennyiben egyet értenek
törekvéseinkkel, elégedettek munkánkkal adójuk 1 %-val
támogassák a Tarcali Polgárőr Egyesületet. Azok, akik év
közben támogatni szeretnének minket az alábbi számlaszámon tehetik meg.
Számlaszámunk: 55800013-17002468
Számlavezető bankintézetünk: Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet
Adószámunk: 18428535-1-05
Támogatásukat előre is köszönöm a Tarcali Polgárőr
Egyesület nevében.
Lovász László
elnök
Tokaji Járási koordinátor

VÉRADÁS
Véradásra hívjuk és várjuk
Tarcal jó szándékú lakosait.
Ideje: 2017. március 17-án
12.30 - 17.00 óráig
Helye: Tarcal, 6 puttonyos Borfalu Rákóczi út 4.
Kérjük hozza magával a személyi
igazolványát vagy útlevelét
vagy lakcímkártyáját, valamint a TAJ-kártyáját!
AKI VÉRT AD, ÉLETET MENT!

TARCALI HÍREK
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580-008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka 30-458-73-01 Szerkesztő: Mező
László Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc,
Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416-226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2017. MÁRCIUS 18.
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Farsangoltunk

Tarcali Hírek
Valentin napi bál a T.T. Dance tánccsoport
szervezésében
iskolai farsan-

Idén február 3-án rendeztük meg hagyományos
gunkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan szintén sikerült megmozgatnunk Tarcal szinte egész lakosságát.
Ismét nagyon sok színvonalas, ötletes jelmez került bemutatásra.
Az osztályok, csoportok ügyes produkciókkal színesítették a
farsangi kavalkádot. Nem volt könnyű a zsűri munkája!
Az idén valamennyi végzős tanulónk bálkirálynő és bálkirály volt.
A nyolcadikosok nagyon szép keringővel színesítették a karnevált.
A tánc betanítója Matu Zsolt és Lovasné Tóth Judit volt.
A jelmezek és produkciók elkészítéséért köszönettel tartozunk a
szülőknek, az osztályfőnököknek, a gyerekeknek.
Az iskolai farsangot anyagilag is nagyon sokan támogatták, mely a
Diákönkormányzat bevételét növelte. Hálás szívvel köszönjük!
A tavalyi farsangon egy jótékonysági akciót hirdettünk meg,
melyet az éven is tovább szeretnénk folytatni. Mivel Ökoiskola is
vagyunk, ezért nemcsak a környezetvédelemmel, szelektív
hulladékgyűjtéssel, hanem állatvédelemmel is szeretnénk a
megtisztelő címhez hozzájárulni. Ennek kapcsán gyűjtőakciót hirdettünk meg, melynek kapcsán minden februárban egy-egy állatmenhelyet vennék párfogásba, nekik szervezünk gyűjtést. Idén
februárban a Szerencsi Kóborkák Állatvétő Alapítvány lakóit
szeretnénk megajándékozni.
Kérjük a kedves szülőket, gyerekeket, állatbarátokat, hogy a plakáton (lásd 5. old.) feltüntetett módon segítsenek nemes akciónkban.
Az iskola tantestülete és diákönkormányzata nevében ismét
szeretnék köszönetet mondani a Szülői Munkaközösség tagjainak,
valamennyi segítő szülőnek, pedagógusoknak, a támogatóknak,
akik hozzájárultak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához.
Úgy gondolom, hogy valamennyien egy hangulatos, színvonalas
farsangi kavalkád részesei lehettünk ezen a délután!
Bízunk benne, hogy minden jelenlévő felnőtt és gyerek sok szép
élménnyel gazdagodva tért haza!
Hunkó Emese DÖK mentor-pedagógus

Élet az Idősek Klubjában
Február 9-én farsangra hangolódásként csörögét sütött Anikó
gondozónő a klubtagok segédletével, amelyet lakmározás követett
mindenki megelégedésére. 16.-án pedig Farsangi mulatságot tartottunk. Eleinte nem akart senki felöltözni, de titokban készültek és
nagyon ötletes jelmezeket készítettek a nénik. Végül bő kétórás buli
kerekedett ki zenével, tánccal és közben evés- ivással. Amikor
elfáradtunk a Youtubon néztünk táncokat, jeleneteket, amit más
nyugdíjas klubok adtak elő. Sok nevetés, és vidám felszabadultság
lengte be a délelőttöt.
Szász Béláné

Helyesbítés félreértés miatt
Az előző lapszámban tévesen jelent meg, hogy az Idősek klubja tagjai is kaptak karácsony előtt gyümölcscsomagot. Helyesen: Az
Idősek klubja dolgozói hordták ki a sérült gyerekeknek azt a 11 db
gyümölcscsomagot, amit a Konyháról küldtek fel a klubba. Mivel
számon lettünk kérve, ezért fontos helyesbíteni.
Szász Béláné

Immár 7. alkalommal szerveztük meg jótékonysági bálunkat, amely
szintén elmondható, hogy nagyon jó hangulatban telt, és mindenki
jól érezte magát. A vacsora és a zene valamint a fellépő gyerekek sikert arattak. A táncbemutatót színesítette a néptánccsoport bemutatója, amely szeptemberben kezdte meg a munkát 16 fővel, valamint a
8. évfolyam keringője. A bemutató a táncosoknak ilyenkor szokásos
ajándékozásával fejeződött be. Köszönöm a táncos szülők egy
részének a támogatást, a segítséget, a szervezést, külön Andrássy
György szülőnek, aki velem izgult a bál sikeréért, valamint a vállalkozóknak, jó ismerősöknek, barátaimnak a támogatást, és természetesen a bálozóknak, hiszen ha ők nem lettek volna, ezt a
jótékonysági bált sem tudtuk volna megrendezni. A tombola fődíjak
egyike 2 db 3 személyre szóló Görögországi szállásfelajánlás volt
Makrygialosra az Andromeda Travel Székesfehérvár felajánlása. A
bál bevételét a néptáncosok első saját ruhájára, táborozási támogatásra, valamint a modern táncosoknak szükséges kellékekre, gyermeknapra fordítjuk.
Lovasné Tóth Judit csoportvezető
Támogatóink:
Adámy Józsefné, Andrássy Pincészet Tarcal, Angi Anna, Bártfainé
Varga Györgyi, Boglárka Ajándék és Virágbolt, Borecet KFT
Bodrogkeresztúr, Borecet Kft.-Bodrogkeresztúr, Butta László, Colas
Északkő KFT., Csacsagumi KFT Tarcal, Csekő Martin, Csoma
László, Csománé Német Emese, Dorogi Zsolt és családja, Drozda
Aranka, Faragó Gyógyszertár Tarcal, Fia József, Fia Nikolett és Kis
László-Budapest, FUX ZRT, Miskolc Dr. Barkóczi István, Gaálné
Király Enikő vállalkozó-Szerencs, Gacsal Kinga, Hajdú Szonja és
családja, Halász Zöldség Gyümölcs, Hanna Cukrászda Tarcal,
Hauberger Mónika Szerencs, Háziasszonyok Boltja, id. Andrássy
György és családja, Ilosvainé Nógrádi Piroska, KARUD Kft.-Tard,
Keresztes Ákos, Kertész Trafik BT, Királyudvar Tarcal, Kóder
Ágnes, Kovács Attila – Vegyeskereskedés, Kovács Kálmán
Pincészete, Kovács Levente, Kovácsné Józsefné, Magyar
Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete, Majoros Birtok, MatyisákVízkeleti Pincészet Tarcal, Mező László Miskolc, Myrtus Pince,
Netty Fruit BT Tarcal, Ötvös Tamás és családja, Pataki Dezső,
Pataky Borbála, Perge Géza és családja, Rudi László, Sárospataki
Művészetoktatási Intézmény, Sárossi Marika, Skara Milán és
Jázmin, Soltész Lászlóné, Szabó és Társa KFT., Szerencsi Bonbon
KFT., Szilágyi Tibor Zemplén Sajt Mf., Takács Beáta, Takácsné
Szadai Magdolna Virágbolt, Takarékszövetkezet Tarcal, Tokaj –
Agrovin KFT Tarcal, Túróczi Gergő és családja, Újfalusi Beáta,
UNIO COOP ZRT, Tarcal, Varga Judit, Varga Méhészet Tarcal,
Vaskó Panzió Borozó, Zsolt ABC Tímár, Zsuzsa Illatház-Szerencs
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Szomjas kastély
Településünk határában, Tarcal és Tokaj
között, a Kengyel tótól alig 100 méterre áll
egy kastély, amit a tarcaliak csak
kishomokosi
kastélynak
neveznek.
Korábban már Andrássy kastélyként is hallottam emlegetni, de az utóbbi időben, amióta az internet népszerűsége és elérhetősége
ennyire megnövekedett és az ismeretek
széles választékát tárja elénk egyre több
helyen látom, hogy Szirmay kastélynak
nevezik az épületet. Az tény, hogy a Szirmay
grófoknak Tarcalon és környékén komoly
birtokaik voltak. Gróf Szirmay Györgynek
háza is volt Tarcalon. A hegy déli lejtőjén
található szüretelő házat még ma is Szirmay
borháznak nevezik. A kastélyt azonban itt a
környéken soha nem hallottam, hogy
Szirmay-kastélyként emlegették volna. Nos,
a tisztánlátás érdekében elkezdtem kutatni a
kastély múltját, eredetét.
Amit először hallottam a kastélyról az egy
mese. Pár évtizede egy öreg tarcali embertől,
apósomtól hallottam az alábbi szép
történetet.
Így mesélte.
„Én úgy hallottam az öregektől, hogy élt itt
két testvér. A nevük nem ismeretes. Az egyik
amolyan katona féle ember volt, míg a másik
egy gazdálkodó civil volt, aki Tarcalon
lakott. A katonatiszt egy kastélyt álmodott a
birtokában lévő Kis-homokos tanyára, amit
úgy tervezett, hogy legyen egy olyan magas
tornya, ahonnan belát Tarcalra és így minden
nap láthatja majd a testvérét. El is kezdte az
építkezést, szépen haladt vele. A hatszögletű
torony falával már túl is elérte a kastély falának magasságát, amikor is jött a szörnyű hír.
A tarcali testvér tragikus hirtelenséggel
meghalt. A gyász annyira megviselte a
katonaembert, hogy a kastélyt ugyan
felépítette, de a tornyot nem fejezte be, mert
már semmi oka nem volt belátni Tarcalra.
Így aztán, úgy ahogy volt az addig felépített
torony falára felácsolták a süveg vázát és
befedték. Hát ezért olya csökött a kastély
tornya.”
Hogy a történet igaz e nem tudni. Az tény
azonban, hogy az épület disszonáns. Ennek
oka, hogy a torony nem illeszkedik harmonikusan az épülethez. Meglátásom szerint
ugyan ez az aránytalanság figyelhető meg a
torony falazata és süvege között is. Ettől
eltekintve a fedett, oszlopos kőkorlátos
teraszával, kőkorlátos lépcsőivel, rizalitokkal, fehér keretes ablaknyílásokkal változatossá tett homlokzataival tetszetős építményt alkotott a tervező és a kivitelező. A
földszintes, kúriaszerű kastély akár Tarcal
akár Tokaj felől már több kilométerről jól
látható annak ellenére, hogy padlószintje
csupán 1 m-re emelkedik a talaj felszíne
fölé. Oka, hogy a Kopasz-hegy lábától nem
messze a síkságon, a Nagyalföld rónaságára
építették. Pontosabban a Kengyel tó melletti

Kis-homokos tanya szomszédságában lévő
területre. A tanya a nevét a környezetéből pár
méterrel kiemelkedő terület homokos talajáról és az ott művelt homokbányáról
kaphatta. Ezen a helyen a homokbányát már
egy 1850-es 60-as években készített katonai
térképen is jelölték, mely az 1900-as évek
elején még megvan, de egy 1941-es katonai
térképen már nem jelölik.
Az 1904-ben készített Tarczal, Zemplén
vármegyei
nagyközség
Kataszteri
Birtokvázlata egy olyan térkép melyen
feltüntették Tarcal összes földjét és házát. A
földeket aztán számokkal jelölték meg,
illetve ahol tudták, beleírták a tulajdonosok
neveit is. Nos, ezen a birtokvázlaton a kastély alatt lévő földrészlet helyrajzi száma
még 5706., ami megegyezik a későbbi
6154/8. majd a jelenlegi 0416. helyrajzi
számú földrészlettel. Ezen a térképen még
nincs feltüntetve épület. Ugyan úgy az 1905.
évben összeállított kataszteri Földkönyvben,
melyben a helyrajzi számok mellet bejegyezték a földrészlet tulajdonosait, területét,
művelési ágát, a termőföldek hozamát stb.
sincs a fenti helyrajzi számmal ellátott földrészlethez épület bejegyezve. Ugyan itt tulajdonosoknak a Szomjas testvérek vannak
feltüntetve. Úgy, mint Szomjas Ferencz,
Szomjas Lajos, és Szomjas László. A rokoni
kapcsolatok
sokaságával
rendelkező
Szomjas család hasonlóan a Szirmay családhoz szintén nagy birtokosok voltak. Volt
köztük
1848-as
honvédőrnagy,
országgyűlési képviselő, megyei főispán,
földművelésügyi államtitkár és az 1924-es
párizsi olimpián résztvevő olimpiász. Az
egyiküknek 1908-ban nemességet és a velejáró „Tarczali” előnevet adományozták, így
aztán az Osztrák-Magyar Monarchia
területén ebben az időben már két olyan
nemes élt, akinek az előneve „Tarczali” volt.
Az egyik az Olaszországhoz tartozó
Trentínóból
származó
tengernagy
Dell’Adami de Tarczal, a másik a magyarországi Tiszadadáról származó dr. tarczali
Szomjas Lajos „földmívelésügyi osztálytanácsos”, államtitkár. A családnak az ország
számos településén voltak birtokaik, köztük
Tarcalon is. A szinte egybefüggő tarcali birtokuk az alábbi dűlőket foglalta magába.
Kengyel tó Kengyelhát, Kis-homokos,
Mikolatava melléke, Zugolyhát, Ekere,
Csereerdő felett. Látható tehát, hogy nem
csak a tanya és a kastélyhoz tartozó terület
volt a Szomjas testvérek tulajdonában,
hanem az egész több hektáros Kis-homokos
dűlő is. A végső bizonyítékot egy árverésen
látott képes levelezőlap szolgáltatta. Ezen a
lapon bizonyos Annuska küldi üdvözletét a
távolból és a kishomokosi kastélyt ábrázoló
fénykép alatt a „Szomjas-Kastély” és a
„Tarczal” felirat látható. Sajnos a képeslapot
nem foghattam a kezembe, így nem láthat-

tam a lap készítésének idejét, melyből
következtetni lehetne, hogy mikor építették a
kastélyt. Az bizonyos, hogy 1941-ben már
megvolt az épület, mert a korábbiakban
említett az ebben az évben kiadott katonai
térképen már ábrázolják. Mivel csak találgatni tudnánk az építés évszámát, maradjunk
annyiban, hogy jelenlegi ismereteink alapján
a kastélyt és most már nevezzük a nevén a
Szomjas-kastélyt 1904 és 1941 között építették. Azért hogy meglebegtessem az apósomtól hallott mese valóság alapját, a fentiekben említett földkönyvben a 11. helyrajzi
számmal, „2 lakóház udvar” jelzéssel ellátott
belterületi földrészlet, a mai Könyves
Kálmán u. 49. számú lakóházas ingatlan
tulajdonosának Szomjas Ferencz van bejegyezve, aki 1934-ben, viszonylag fiatalon,
40 évesen hunyt el. A többit az olvasó fantáziájára bízom.
Guth Ferenc

Megemlékezés
Soha nem múlnak el az
emlékezetünkből, az eltávozott
IDŐSEK-KLUB társaink. Naponta
gondolunk rájuk. Emléknapot tartottunk értük február 9-én, csütörtökön.
Sipos Pálné, Kovács Béláné, Terebes
Istvánné, Csáti Lajosné, Szabó
Vincéné, Bajnok Lászlóné, Bódor
Sándorné, Gulyás Mihályné, Nagy
Imréné, Losonczi Lászlóné.
Nyugodjanak Békében!
A klub dolgozói
és a klubtársai nevében:

Spitzmüller Istvánné
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mesterseg.tarcal@gmail.com
Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc
– az orvostudományok doktora, egyetemi tanár

(II. rész)

• Napjainkban az információáramlásnak egy-egy technikai üzemzavaron
kívül szinte már alig vannak akadályai. A 70-es, 80-as években hogyan
működtek az Ön tevékenységét érintő nemzetközi kapcsolatok?
- A könyvtárakban lévő tudományos folyóiratok olvasásával, valamint
levelezéssel normál és légi postán, továbbá személyes találkozásokkal
konferenciákon. Nagyon ritkán telefonon tartottuk a kapcsolatot, tudván,
hogy azokat mindkét oldalon lehallgatják.
• Melyek voltak azok a nagy események, amelyek jelentős hatással voltak
életfilozófiájára és tudományos-oktatói munkájára?
- Tarcalon nagyon jó és reális alapokat kaptam ezekhez a szüleimtől, és
azoktól a tapasztalt, kemény és bölcs munkásemberektől, akikkel már 10
éves koromtól együtt dolgoztam a földeken, a szőlőben, a Téglagyárban
és az Állami Gazdaságban az iskolai szünetek alatt, valamint általános
iskolai becsületes tanítóimtól, miskolci gimnáziumi tanáraimtól és
debreceni egyetemi oktatóim többségétől.
Én 1938-ban születtem, tehát még emlékszem a II. világháború tarcali
borzalmaira, az emberek egymást segítő szolidaritására és támogatására.
Tapasztaltam később is, hogy a becsületesség, a kemény munka és az
egymást segítés az emberek legfőbb értékmérői. Ez megmutatkozott
1956-ban is, a forradalom alatt és leverése után. Engem személyesen ez
úgy érintett, hogy az egyetemi felvételemhez 1957. elején véleményt
kértek Tarcal község MSZMP titkárától, Kádas
József/Jánostól (nem emlékszem pontosan a keresztnevére). Összetalálkoztunk a húsvéti szünetben otthon a Fő
utcán, leszállt a biciklijéről és ezt mondta: „Feri, rajtam
nem fog múlni az egyetemi felvételed, most meghálálhatom apádnak, hogy pincemesterként mindig adott
munkát nekem, hogy eltarthassam népes családomat.”
Mondtam: köszönöm, az Isten áldja meg! Nem is lett
bajom a Tarcal vezetését végző Forradalmi Munkás Tanács
megválasztásának levezetése miatt, amely a Fő utcán a
Galik vendéglő zsúfolásig megtelt mozitermében történt.
Abból sem lett bajom, hogy megszerveztem a
lefegyverzését azoknak az álforradalmároknak, akik fegyvereket
szereztek és bosszúálló vérengzésre készültek a községben. Édesapám
ekkor már nagyon beteg volt a vérző gyomorfekélye miatt, ezért
közvetlenül nem tudott részt venni a forradalomban. A tudata azonban
tiszta volt, s korábbi járási szakszervezeti, majd Kisgazda párti vezetői
tapasztalataival otthonról irányított minket az őt gyakran látogatók által
hozott hírek alapján.
USA-beli tapasztalataimra térve, a saját szememmel láttam, hogy nem is
rothad annyira a kapitalizmus, mint ahogyan itthon mondták.
Szólásszabadság volt, amelyben azonban bőven teret kapott a rémhír is.
Árubőség volt, de ijesztő volt a különbség a gazdagok és a szegények
között. A közbiztonság a nagyvárosokban rossz volt. New York kábítószeres nyomornegyede megdöbbentett a földön saját mocskukban
fetrengő-alvó kábítószeresekkel. A népesség többsége viszonylag jól élt,
de az európaiakhoz viszonyítva nagyon tájékozatlanok voltak még a
saját hazájukról is. A TV műsorok többsége a népbutítást, nem a
nevelését szolgálta, némelyek rendkívül alacsony színvonalúak voltak,
úgy, mint most nálunk. Nem volt általánosan ingyenes egészségügyi
ellátás, a megfelelően széleskörű biztosítás igen sokba került. Az egyetemi tanulás lehetőségéért fizetni kellett, ugyanakkor ezért a diákok nagyon színvonalas oktatást vártak el a tanáraiktól. Nagyon nyílt volt az
egyetemi légkör, a diák-tanár vita mindennapos és természetes része volt
az egyetemi életnek.
Ugyanakkor nagy volt a kutatói szabadság, sok olyan kutatási célra
adtak pénzt, amelyeknek az eredményeit hamar lehetett hasznosítani a
termelésben és fogyasztásban. Tehát nagyon kiszélesedett a látóköröm
az amerikai tanulmányutam alatt, s elég nehezen tudtam visszazökkenni
a magyarországi szocialista egyetem feudális viszonyaiba, többé már
nem az voltam, aki a tanulmányút előtt volt.
• A budapesti Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézetének
1996-2003 közötti kinevezett igazgatójaként milyen maradandó dolgokat
alkotott, amelyek leginkább büszkeséggel töltik el még napjainkban is?

- A fertőzések laboratóriumi diagnosztikáját addig más kórházaktól
vásárolták az Egyetem klinikái. Létrehoztam a Központi Klinikai
Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratóriumot, mely biztosította és mai
is biztosítja azon klinikák számára is az Egyetemen belüli mikrobiológiai szolgáltatást, - vagyis a fertőzések kórokozóinak a kimutatását és
antibiotikumok iránti érzékenységének meghatározását-, melyek nem
rendelkeztek saját mikrobiológiai laboratóriummal. Ugyanakkor biztosítja a szakorvosképzés tárgyi és személyi feltételeit. Erre építettem a
tudományos kutatói utánpótlás nevelést is, melynek eredményeként 18
tanítvány-munkatársam szerzett tudományos minősítést, akik közül 2
már akadémiai (MTA) doktor is, mint én vagyok, 4 pedig igazgató professzor, mint én voltam. Vagyis tudományos kutatói iskolát teremtettem.
• 75. születésnapján azt kívánta az Önt köszöntő kollégáinak,
tanítványainak és barátainak, hogy szakmailag legalább olyan szerencsések legyenek az életben, mint amilyen Ön volt. Valóban nagy szerepet
kapott Professzor úr életében a szerencse?
- Igen. A tehetség és a szorgalom mellett szükség van a szerencsére is.
Már az szerencse volt, hogy megfogantam és 6. gyerekként megszülettem, miután édesanyámnak 40 évesen elpukkadt az epehólyagja és
hashártyagyulladással megoperálták, amikor még nem voltak gyulladás
elleni antibiotikumok. Szerencsém volt, hogy nem fulladtam meg,
amikor 11 évesen a legelőn itatás közben beleestem a kútba, mert a
közelben dolgozott Lenkovics Józsi bácsi, és kihúzott. Szerencse, hogy
nem nyomott össze a szüretről lehozott, szőlővel teli 5 hektoliteres terhes, amikor felborult vele a szekér és én azon
az oldalán mentem, amelyikre dőlt, de engem éppen egy
nagy gödörbe nyomott. „Terhes”-nek neveztük az egyik
oldalán nyitott, szüreteléskor szőlővel megrakott hordót,
amelyben a présházba vittük a szőlőt. Az, hogy Monoki
igazgató úr felismerte a tehetségemet és rávette a
szüleimet, hogy ne Hatvanba, a Fémipari Technikumba
küldjenek tanulni, hogy legyen egy biztos szakmám,
hanem Miskolcra a gimnáziumba, hogy nyitva maradjon
az út előttem az egyetemi tanulmányokra, ugyancsak
szerencse. Hogy a Földes Gimnáziumban Tok Miklós
személyében olyan igazgatóm volt, aki átlátta a tarcali helyzetemet és
megengedte, hogy minden évben tavasszal és ősszel hazajöhessek a
szőlőbeli munkák elvégzésére, szintén szerencse. A fenti Kádas
vélemény ugyancsak az.
Az is szerencse, hogy saját erőmből, minden szülői segítség nélkül,
ingyen úgy el tudtam végezni az orvosi egyetemet, hogy még nekem
fizettek a jó tanulmányi eredményeimért. Annak tartom azt is, hogy
vendégprofesszor lehettem a Svéd Agrártudományi Egyetem Állatorvosi
Karának Bakteriológiai és Epizootológai Intézetében és egyidejűleg az
Uppsalai Egyetem Biokémiai Intézetében, a Berlini Szabad Egyetem
Orvosi Mikrobiológia és Infekció-Immunitástani Intézetében és
egyidejűleg a Robert Koch Intézetben, a Kölni Egyetem Orvosi
Mikrobiológiai és Közegészségtani Intézetében, és a Glasgowi Egyetem
Királyi Kórház Bakteriológiai Intézetében. Végül az is szerencse, hogy
a 3 pályázó közül engem választottak a Semmelweis Egyetem Orvosi
Mikrobiológiai Intézetének igazgató professzorává.
• Kérem engedje meg, hogy beszélgetésünk végén térjünk vissza
Tarcalra. Közel nyolc évtized távlatából visszatekintve milyen gondolatok fogalmazódnak meg Önben, amikor felkeresi születési helyét?
- Mindig nosztalgiával tölt el a hazajövetelem. Tokaj felől jövet keresem
a bányából a vasútállomásra drótkötélen felettem jövő-menő csilléket, a
téglagyárat, ahol nyaranként dolgoztam, hogy az ösztöndíjam mellett
még legyen plusz pénzem. A mozit, az iskolákat, ahol tanultam, a
kultúrotthont, ahol önfeledten szórakoztunk,… stb. Hiányoznak.
Szomorúan látom, hogyan lesznek az enyészeté a régi házak. Gyakran
felmegyek megnézni a szülőházamat, de már nem a régi. Ugyanakkor
örülök a régi házak megújulásának, az új építkezéseknek, és hogy jó
néhány porta átalakítása falusi turizmus céljára mégis megpróbálja a
múlt szépségeinek néhány emlékét átmenteni a mába és a jövőbe.
További gyarapodást, és sok, hozzám hasonló tehetségű fiatalt kívánok
szeretett Tarcalomnak!
Erdélyi István
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Márciusi ünnepnaptár

PC-Sarok, PC-Klub
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Erős kezdéssel indult idei évünk. Új csapat, új kihívás, új siMárcius a meteorológiai évszakváltások szerint az első tavaszi kerélmény. A klubtagok most is nyugdíjasok voltak, hiszen
hónap. A nappalok hosszabbodnak, enyhül az időjárás. A hó elsődleges célunk az idősebb korosztály megismertetése a
alól kidugják a fejüket az első virágok, madarak készülődnek a számítógéppel, és az internet használatával. Ami komoly próbatételt
fészekrakáshoz.
jelentett számomra, hogy most négy „fiúval” szelídítettem az egeret
Március 8.: Nemzetközi nőnap
és a billentyűzetet. A témát az Ő érdeklődésükhöz igazgattam, így
Március 9.: Azt tartják, hogy amilyen időjárás uralkodik picit talán könnyebben ment a koncentráció. Minden nap jól elfáradFranciska napján, olyan lesz egész márciusban.
tunk, de közben szórakoztunk, nevettünk is. Ma már mindannyian
Március 12.: Gergely napja. A naphoz kapcsolódó legismertebb tudják, hogy az asztalon ikonok tanyáznak, ablakot meg lehet nyitni,
népszokás a gergelyjárás. Ezen a napon emlékeztek I. Gergely köztük közlekedni, és tálcára helyezni. Kiderült, hogy férfiasan
pápára, az iskolák patrónusára. Ezen a napon a gyerekek vidám vadásznak szellemekre, de az óraközi szünetben mindenkire rá fér
jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus egy kis torna. Ügyesen keresnek és kezelnek információt, képet,
játékokkal mutatták be az iskolai életet, az új tanulókat iskolába videót, ki-ki hobbijának és érdeklődési körének megfelelően.
hívogatták, adományokat gyűjtöttek.
Elboldogulnak az elektronikus levelezéssel akár egyetlen szeGergely napjához időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ha mélynek, vagy egész csoportnak szól az üzenet. Kitartó gyakorlással
ezen a napon esik a hó: “Megrázza még szakállát Gergely.”
pedig garantált a sikerélmény is. Köszönöm mindannyiuknak a
Március 15.: Nemzeti Ünnep: Az 1848-49-es magyar forradalom bátor hozzáállást, és gratulálok a szép munkához!
és szabadságharc ünnepe; a Magyar Sajtó napja Jelképévé vált, A PC-Sarok természetesen továbbra is várja az érdeklődőket
nemzetünk szabadságszeretetének, minden megemlékező kokárdát hétfőtől szombatig, 14:00-18:00 nyitva tartással, az általános iskola
tűz ruhájára. 1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten, és földszintjén. Újabb klubfoglalkozások folyamatosan indulnak,
ekkor nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a 12 pontot és jelentkezők létszámától függően 3-4 fős csoportokban. Elsősorban
a Nemzeti Dalt.
az internet használatára, kapcsolattartásra koncentrálva kezdőknek,
Március 18., 19., 21.: Sándor-József-Benedek napja. A néphit úgy vagy ismereteiket frissíteni kívánóknak, egyeztetés szerint.
tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a hosszú, hideg télnek és
Nagyné Sárkány Mónika
ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz: “Sándor, József, Benedek
zsákban hozza a meleget.” “Ám ha üres ez a zsák, nem kapod csak
a harmadát”. Benedek napja a tavaszkezdés, azaz a tavaszi nap-éj
egyenlőség napja.
Március 28-29.: A nyári időszámítás kezdete. Március utolsó
szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka 2-ről, 3-ra állítjuk az
órákat. Sokak számára az óraátállítás akár 1-2 hétig tartó
kellemetlen közérzettel, fejfájással, figyelmetlenséggel, csökkent
koncentrálóképességgel jár, mivel az ember belső, biológiai óráját
nem lehet egy pillanat alatt átállítani. Az óraátállítást követő
néhány napban legyünk különösen óvatosak és körültekintőek a
közlekedésben, kerüljük a balesetveszélyes elfoglaltságokat.
N.S.M.

Egység a sokféleségen belül

“Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Ha el is
választ annyi korlát, Testvérnek adj testvérkezet!” –csendült fel
községünkben idősek és fiatalok ajkán az idei ökumenikus imahét
istentiszteleti alkalmainak kezdetén az evangélikus ének.
Maga az ökumenizmus fogalom egyetemes, egész világot érintő
jelentéssel bír. A mozgalom a különböző keresztény felekezetek,
egymás hitnézetei különbségeit félretéve, a közösség vállalásra, a
felekezeti különbségek helyett a közös pontok, alapvető hitnézeti
egyezőségeire épít.
Idén január 19-én, 20-án és 21-én este lehettünk együtt más
felekezetekhez tartozó, de a Biblia ősi tekercseiben és kódexeiben
önmagát kijelentő Szentháromság egy Istenben hívő testvéreinkkel
három különböző helyszínen.
Az első estén főtisztelendő Polyák Péter görög katolikus parókus
hirdette az igét a római katolikus templomban Jézus követése kapcsán a Lukács evangéliumának 9. fejezetéből. Péntek este a görög
katolikus templomban nagytiszteletű Kovács Attila református
lelkipásztor osztotta meg a jelenlévőkkel azt, hogy mit is jelentenek
Jézus szavai a Máté evangéliumában: “aki meg akarja menteni az
életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja” A
harmadik, s egyben záró alkalmon pedig főtisztelendő Szűcs Zoltán
római katolikus plébános fejtette ki a Jézus Krisztust követők
egységére vonatkozó igeszakaszt János evangéliumából.
Mindhárom alkalom szeretetvendégséggel zárult, ahol a finom
sütemények és üdítők mellett lehetőségünk nyílt egy kis beszélgetésre is.
Anderkó Ágnes
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A Magyar Kultúra Napja Tarcalon
Tarcal Open 2017 - Chess in the City – 2017
A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Sakkszövetség és Tarcal
község Önkormányzata rendezésében 2017. február 2 – 5. között
immáron 3. alkalommal került lebonyolításra a Tarcal Open
nemzetközi egyéni sakkverseny. Az esemény a Chess in the City
– 2017 sorozat első állomása volt.
A 6 Puttonyos Borfalu adott otthont az eseménynek, mely ezúttal is
a 7 fordulós főverseny mellett, jó hangulatú gyors versenyt is kínált
a részvevőknek. A rendezők borkóstolóval is kedveskedtek az
érdeklődőknek. Végül 4 ország 62 fő sakkozója, közte 3 fő IM és 1
fő FM. indult el a tornán.
50 férfi és 12 nő mérte össze tudását, logikai készségét.
Nemzetiségeket tekintve 3 fő román, 3 fő ukrán és 2 fő szlovák
játékos versengett. Nagy öröm volt, hogy 26 fő 14 éven aluli fiatal
is asztalhoz ült és keményen küzdött. A legfiatalabb a 9 éves Tran
Dávid volt. Ő a hét partiból hatot játszott, melyből 4-szer győzött.
Egy fordulót azért hagyott ki, mert Debrecenben részt vett a sakk
diákolimpia selejtezőjén, amit megnyert.
Molnár Béla (Salgótarján) sakk edző 12 fő diákkal érkezett a
versenyre. A megmérettetéssel párhuzamosan sakktábort is tartott
tanítványainak.
A negyedik nap végén kora este vált véglegessé a rangsor.
Galkó Tibor a B- A-Z Megyei Sakkszövetség titkára ismertette a
helyezéseket, díjakat.
Török Dezső a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke, Butta László,
Tarcal polgármestere és Döme Aladár a B.A.Z - Megyei SSZ elnöke
adta át a jól megérdemelt jutalmakat.
Bajnok: Ianov Viktor IM UKR 5,5 pont
Ezüst: Borsos Bogdan IM UKR (Kazincbarcika VSC.) 5,5 pont
Bronz: Dr. Radics László Tiszavasvári SE 5,5 pont
4. hely Dovzik Jurij UKR, Kazincbarcika 5.5 pont
5. hely: Pribelszky Bence MVSI Miskolci KisBocsok SSE 5,0 pont
6. hely: Trajber Csaba dr. Fóti SKE 5 pont
7. hely: Vodila Martin Botond Edelényi Városi SE 5,0 pont
8. hely: Debreceni Máté Debreceni SBSE 4.5 pont
A gyorsversenyt Ianov Viktor IM UKR nyerte 8,5 ponttal!
A díjátadón megjelent valamennyi sakkozó egyedi címkés palack
bort, illetve Tarcal nevezetességeivel illusztrált falinaptárat kaptak.
Galkó Tibor – Drozda Aranka

MEGNYÍLT
Kedves Vásárlóink! Megnyitottuk virágboltunkat a
Tarcal Fő út 55. szám alatt.
Kínálatunkból: vágott-, cserepes virágok,
ajándéktárgyak, sírcsokrok, koszorúk.
A bolt elérhetősége: 06-70/505-2488
Pergéné Gonda Boglárka

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Az idén is igyekeztünk e célnak megfelelően ünnepi műsorunkat
összeállítani. Nemzeti himnuszunk születésnapjához illően
Sinkovics Imre által tolmácsolva hallgattuk meg a teljes költeményt. Ezt követően Kissné Pataky Lívia ny. igazgató asszony
(címlapunkon) mondott beszédet. Kiemelte kultúránk
sokszínűségét. Számba vette, hogy településünkön hány és hány
közösség ápolja és adja tovább pl. tánckultúránk értékeit, népi
hagyományainkat. Milyen alkalmak adódnak nyelvi-irodalmi
értékeink ápolására. Fontos, hogy mindannyian elkötelezettek
legyünk ez iránt.
Egy videóbejátszás segítségével mutattuk meg hazánk épített és
természeti örökségét. Jártunk Budapesten és Pécsen, Egerben és a
Szalajka-völgyben, Ópusztaszeren és Szegeden stb. - stb..

Ünnepi műsorunkban "Dalok vallomása" – címmel a Pesti Zenés
Színpad zenés irodalmi összeállítását hallhattuk, magyar költők,
zeneszerzők műveiből. Előadók voltak Pánti Anna előadóművész,
Kiss Tivadar énekművész és Rákai András zongoraművész. Pánti
Anna mély gondolatiságú összekötő szövegeit és híres költők verseit tolmácsolta lebilincselően. Kiss Tivadar énekművész híres és
közismert operettekből és operákból adott elő. Erkel: Bánk bán c.
operájából a Hazám, hazám c. áriát sokunk borzongva hallgatta,
oly gyönyörű volt. Operettekből – Kálmán Imre: Marica grófnő duettet énekeltek, hisz az operett úgymond nagyhatalma vagyunk,
s hatalmas értéket képvisel a zeneirodalomban. Kodály és Bartók
egy-egy műve is felcsendült. Rákai András előadásában Liszt
Ferenc Szerelmi álmok zongoradarabját hallhattuk s közben a
művésznő Petőfi és Ady egy-egy gyönyörű szerelmes versét
tolmácsolta. Elragadtatással hallgattuk.
Pánti Anna számos idézetet osztott meg a hallgatósággal. Egy a
sok közül: Szepes Mária gondolata a művészetről:
„Az ösztönök irányította földi létből az embert a művészet emeli
ki. Tehát az irodalom, a festészet, a szobrászat az építészet és a
zene. Valamint ezek szintézise a tudományokkal. A világ legnagyobb művészete pedig, mind közül a zene. Ez a művészetek
királynője. Anyagba sosem költözik, a legtöbbet mondja, láthatatlanul is láttat, és úgy jut el az emberekig, hogy közben nem ér le
a földig. De mindez olyan valami, amit csak akkor látok, ha látni
akarok. Ha nem vagyok rá nyitott, ha nem akarom észrevenni,
akkor számomra nem létezik, életemhez semmit nem ad. Az
enyémhez adott. Sokat!”
Sajnálom, hogy kevesek élték át velünk a varázslatos előadást.
Drozda Aranka

