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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. november 8-án rendkívüli ülést tartott, melynek első napirendje
keretében a képviselők jóváhagyták a
Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló Tarcal, Fő u. 89. szám alatti Zarándok
pihenőhely épület külső felújítását, az épület
korszerűsítését, s ezzel egyidejűleg a projekt
közbeszerzési feladataival a miskolci
székhelyű Szinva-Köz Kft-t bízták meg.
A képviselők a második napirendi pont során,
zárt ülés keretében szociális ügyet tárgyaltak
meg.
A napirendek tárgyalását követően a polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet
arról,
hogy
a
napokban
a
BM
Közfoglalkoztatási Államtitkárság helyszíni
ellenőrzést tartott és az ellenőrzés során
ismertették a jövő évi közfoglalkoztatási
lehetőségeket, tervezési elképzeléseket.
Az ülés további részében a képviselők aktuális
feladatokat beszéltek meg.
Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. november 22-én rendkívüli ülést tartott, melyen konzultáltak a KLIK
Szerencsi Tankerületi Központ vezetőjével. A
konzultáció során a jelenlévők a Klapka
György Általános Iskola tanuló létszámának
drasztikus csökkenését, az iskolát érintő elvándorlás okait és a lehetséges megoldásokat vitatták meg. A polgármester a konzultáció
lezárásaként kijelentette, hogy az elhangzottak
alapján a legszükségesebb intézkedéseket
megteszik.
Az indítványok, javaslatok során elfogadták az
önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát,
jóváhagyták a Tarcal, Fő u. 89. szám alatti
„Zarándok pihenőhely felújítása” projekt
közbeszerzési kiírását.
A képviselők döntöttek a Település-szerkezeti
Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv K-7 jelű módosítása keretében kiemelt
fejlesztési terület megállapításáról, tárgyalásos
eljárás megindításáról.
A napirend keretében a Képviselőtestület
határozott két Fő utcai ingatlan építési tilalmának megszüntetéséről, melyek bejegyzésére
1983-ban a Tarcal község Tanács VB határozata alapján került sor, és ezen tilalmak fenntartására nincs ok.
Az ülés végén a polgármester tájékoztatta a
képviselőket a lomtalanítást, a zöldhulladék
szállítást, és a szelektív hulladékgyűjtést érintő
jövő évi változásokról.

Tarcal
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. november 28-án rendes ülést tartott, melynek első napirendje során
a Képviselőtestület elbírálta az Idősek Klubja
vezetésére beérkezett pályázatot. Az intézmény
vezetésével Horváth Tünde nyíregyházi lakost
bízták meg.
A második napirendi pont keretében a
képviselők megismerték a Tokaji Többcélú
Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról szóló
tájékoztatót.
Az ülés következő napirendi pontja Tarcal
Község Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása volt.
Az ülés negyedik naprendi pontja során a
Képviselőtestület döntött az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvétel
támogatásáról.
A következő napirendi pont az önkormányzati
szolgáltatási díjak felülvizsgálata, megállapítása volt, melynek keretében egyes önkormányzati ingatlanok bérleti díjának emelésére
került sor.
A hatodik naprendi pont keretében a képviselők
döntöttek az önkormányzati tulajdonú Fő u. 81.
szám alatti – Prefektus ház – értékesítéséről,
kereskedelmi, idegenforgalmi, turisztikai célú
hasznosításáról.
A Képviselőtestület következő napirendje a
polgármester két ülés közötti tevékenységéről
szóló tájékoztatója volt.
Az indítványok, javaslatok között a képviselők
jóváhagyták a Tarcal, Fő u. 89. szám alatti
„Zarándok pihenőhely felújítása” projekt
közbeszerzési kiírásának módosítását.
A napirend keretében a Képviselőtestület
megalkotta az új hulladékgazdálkodási rendeletet, melyet a hulladékszállítást érintő változások indokoltak, valamint a tavalyinál magasabb számú tűzifa támogatás iránti kérelem
benyújtása indokolttá tette a kérelmek
benyújtására
megállapított
határidő
módosítását.
Az ülés hátralévő részében a polgármester
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
„Kőfejtő Cross” szerevezői megkeresték az
önkormányzatot, mivel a jövő év tavaszán nagy
szabású, nemzetközi versenyt szerveznének a
Tarcali
Bányató
környékén.
A
Képviselőtestület határozott a rendezvény
erkölcsi és anyagi támogatásról.
(Folytatás a 2. oldalon)

A tartalomból:

Karácsonyi versmondó
verseny (3. oldal)

Idősek napja (4. oldal)

Mikulás az iskolában és az
óvodában (5. oldal)

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
EGÉSZSÉGBEN ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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Tarcali Hírek
Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

ANYAKÖNYVI HÍREK

(Folytatás az első oldalról)
Az ülés végén a Képviselőtestület döntött a Tarcal, Fő u. 49. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakóingatlan bérbeadásáról.
Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangoztak el.
A Képviselőtestületi ülés 17 órától a 6 puttonyos Borfaluban közmeghallgatással folytatódott.
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

Tájékoztatom Önöket, hogy

„Egészséges Életmód, TestiLelki-Szellemi szinten”
előadás sorozat folytatódik
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu /Tarcal, Rákóczi
u. 4./
IV. Előadás témája: Magyarság, MagnépMagerő-Magfeladat.
Időpont: 2018. január 10. szerda
V. Előadás témája: A Teremtés művészete és
felelőssége az Életünkben.
Időpont: 2018. február 7. szerda
VI. Előadás témája: Földben lévő sugárzások
mérése, ingázás, csakrák energiamérése.
Időpont: 2018. március 7. szerda
VII. Előadás témája: Testi-Lelki tisztítás,
méregtelenítés formái évszakonként.
Időpont: 2018. április 4. szerda
Belépés: díjtalan!
Szeretettel várok minden érdeklődőt:
Marosán Judit
természetgyógyász

TARCAL LEGIDŐSEBB
POLGÁRAINAK KÖSZÖNTÉSE
Butta László polgármester úr és Szász Béláné intézményvezető
asszony az Idősek Napja alkalmából köszöntötte a település
legidősebb lakosát, a 94 éves özvegy Szabó Lajosnét, és a
település legidősebb férfi lakosát, a 90 éves Szegedi Sándort.
Mindkettejüknek, a község lakosainak nevében is, kívánunk még
további jó egészséget és még további boldog esztendőket!

„S az esztendő hiába fordul újra,
a lombokkal hiába sápadok,
ott élek én pirostüzesre gyúlva,
ahogy régente annyit láttatok.”
Áprily Lajos

Születés
November
- Váradi Tifani Lia 2017.11.06.
Szülei: Váradi Bianka
Kiss Szabolcs
- Borsodi Zoé 2017.11.11.
Szülei: Czipelle Beáta
Borsodi József
- Poczkodi Máté Kristóf 2017.11.15.
Szülei: Lengyel Mónika
Poczkodi András
Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Házasságkötés
Novemberben nem volt.

Halálozás
November
- Hunkó Sándor (sz: 1940.)
volt Tarcal Fő u. 164. sz. alatti lakos,
elhunyt november 14-én
Részvétünk a családnak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

Adventi Gyertyagyújtás
A hagyományokhoz híven, advent első vasárnapján, Tarcalon is sor
került az első Adventi Gyertyagyújtásra. Polyák Péter görögkatolikus parókus Jézus születésének csodájáról beszélt, ugyanis nekünk
embereknek nem szabad elfelejtenünk,hogy a vasárnaponként meggyújtásra kerülő gyertyák az ő eljövetelét vannak hivatva hirdetni.
Az első adventi gyertya meggyújtása után a Kikelet Óvoda Nyuszi
csoportja adott elő egy rövid ünnepi műsort. Majd Butta László polgármester mondta el adventi gondolatait.
December 10-én advent második vasárnapján meggyújtottuk
településünk közös adventi koszorújának második gyertyáját. A
jelenlévők meghallgathatták Kovács Attila református lelkész
ünnepi gondolatait, majd a Klapka György Általános Iskola tanulói
ünnepi műsora következett. A tanulókat felkészítette Kovács
Józsefné Gabika kórusvezető. Zárásként,a szép számban megjelent
lakosokat látta vendégül finom süteményekkel és forró teával az
önkormányzat és a 6 Puttonyos Borfalu.

Tarcali Hírek
KARÁCSONYVÁRÓ VERSMONDÓ VERSENY
Idén első alkalommal került
megrendezésre a Karácsonyváró
Versmondó Verseny, amelyre három
kategóriában vártuk a gyerekek
jelentkezését.
December 1-én adhatták elő az
óvodások és az iskolai tanulók a
karácsonyról és a téli ünnepkörhöz
kapcsolódó verseket. A zsűri nem
volt könnyű helyzetben, amikor
döntenie
kellett,
hogy
kategóriánként ki legyen az a három,
aki a nagyon sok jól teljesítő gyerek
közül, mégiscsak olyan produkciót
nyújtott, amellyel kivívta a nézők és
a zsűri elismerését.
A zsűri végül úgy döntött, hogy az
óvodások kategóriájában mind az öt
versenyző jutalomkönyvet
és
oklevelet kapott, az általános iskola
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felső tagozatán tanulók közül az első
három helyezett oklevelet és
jutalomkönyvet vehetett át a
zsűritől.
A végeredmény az alábbiakban
olvasható:
Óvodai kategória díjazottjai:
1. Szilágyi Csilla Luca
2. Fábián Csaba István
3. Báthori Nóra
Külön díjazott
Lengyel Dávid
Novák Zsolt
Iskolai kategória díjazottjai:
1-2. osztály
Szilvási Bence 2. osztály
3-4. osztály
1. Tóth Alexandra 3. osztály
2. Hajdu Szonja Sára 4. osztály
3. Rontó Kinga 4. osztály

Karácsonyi kiállítás
Karácsonyi a szó minden értelmében, ugyanis a kiállítás nem másra vállalkozott, mint hogy bemutassa hogyan ünnepelték a Karácsonyt a második
világháború előtti Magyarországon. Azonban ha ez nem lenne elég, akkor a
kiállítás két nézőpont szerint mutatja meg nekünk, hogy milyenek voltak
egy már feledésbe merült korszak karácsonyai. Ugyanis az egyik nézőpont
azt mutatja be, hogy milyen volt a Karácsony a vidéki Magyarországon, a
kiállítás másik része pedig azt mutatja meg, hogyan telt egy karácsony este
nagypolgári miliőben.
Erre a kettőségre világított rá megnyitó beszédében Nagyné Bősze Katalin,
a Tokaji Múzeum igazgatónője, aki azonban megoldási kulcsot is adott,
hogy a paraszti karácsonyi asztalon milyen jelentéssel bírt a cikkekre vágott
alma, a fokhagyma, vagy a só. Aki figyelmesen hallgatta igazgatónőt, azt is
megtudhatta, hogy azért nincs karácsonyfa a paraszti kiállítási térben, mert
a vidéki Magyarországon a fenyőfa állítása és díszítése csak a második
világháború után vált általános szokássá Magyarországon.
A megnyitó beszéd után Újvári Marika (alábbi képünkön) műsora tette
emlékezetessé a kiállítás megnyitását. Műsorában a vallásos énekek mellett
felcsendültek mára már feledésbe került népdalok, és a karácsonyi csoda
üzenetét hordozó versek is.
Ahhoz azonban hogy ez a kiállítás létrejöhessen szükség volt nagyon sok
ember áldozatos munkájára és önzetlen felajánlására. Így köszönet jár a kiállítás megvalósulásáért Nagyné Bősze Katalinnak, a Tokaji Múzeumnak,
Sápiné Klárikának, Pataky Sándornak, a Szentendrei Skanzennek, és a
Borfalu minden dolgozójának.
A kiállítás 2018. január 12-ig tekinthető meg, hétköznap 8.00 -16.00 között.

Mikulás szolgálat
December 5-én és 6-án is úton volt a Mikulás szolgálat,
és szerencsére sok dolga volt,igaz hogy nem jutott el
Tarcal minden gyerek lakójához, de azok a gyerekek,
akiket felkeresett, mindegyikük nagy izgalommal várta a
nagyszakállú Mikulást. Mivel idén nagyon sok gyerek
volt jó, mindenki megérdemelte az édességekkel és
játékokkal teli csomagot. Amit a gyerekek csak azután
kaphattak meg, miután énekeltek vagy szavaltak egy szép
verset a Mikulásnak.
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Köszönet Idősek Napja alkalmából
2017. november 18-án megtartottuk a Szépkorúak ünneplését a
Klapka György Általános Iskola tornatermében.
Lakásán köszöntöttük Butta László Polgármester Úrral Tarcal
legszebb korú Hölgyét Szabó Lajosnét, Nagy Balázs utcai lakost és
a legszebbkorú Urat Szegedi Sándort Fő utcai lakost és adtuk át
részükre az Önkormányzat ajándékait.
Az iskolában pedig a jelenlévők közül a legszebb korú hölgy Varga
Gyuláné Mikszáth utcai lakos, az urak közül Bócsi Lajos Táncsics
utcai lakos lett külön köszöntve Butta László Polgármester Úr által
és adtuk át részükre is az Önkormányzat ajándékait. Köszöntötte
Pogármester Úr továbbá az 50. házassági évfordulójuk alkalmából
Oláh Zoltánt és feleségét Margitka nénit és Szabó Gyulát és
feleségét Katika nénit. Köszöntöttük továbbá Posta Lajost és
feleségét Ilonka nénit 55. házassági évfordulójuk alkalmából. Ők is
szép ajándékokat és emléklapokat vettek át Polgármester Úrtól.
Ezúton is kívánunk mindannyiuknak erőt, egészséget és hosszú
boldog életet.
A 481 meghívott közül 145 fő Szépkorú jött el a rendezvényre.
Butta László Polgármester Úr köszöntötte a településünk minden
szépkorú lakosát, hisz a jelenlévőkön kívül a helyi Tv műsor és a
Szerencs Tv nézői is velünk voltak. Majd Török Dezső Úr a B.A.Z.
Megyei Közgyűlés Elnöke is méltatta a szépkorúakat köszöntő
beszédében, továbbá Koncz Ferenc Úr Szerencs Város
Polgármestere is szívhez szólóan beszélt az összetartozásról és
szeretetről.
A műsort a Miskolci Nemzeti Színház művészei: Havasi György,
Kékesi Erika, Ötvös Éva nyújtották, szintetizátoron kísérte őket
Szendrei Szabolcs. A nóták, operettek és slágerek sziporkáztak
ajkaikról fergeteges hangulatot varázsolva a terembe. Szűnni nem
akaró taps volt a jutalom és voltak, akik táncra is perdültek jókedvükben és együtt énekeltek a művészekkel.
Polgármester Úr és a Képviselőtestület 14 ajándékcsomagot ajánlott fel, melyeket tombolahúzáson sorsoltunk ki Kissné Fási Nóra
Alpolgármester Asszony közreműködésével.
Butta László Polgármester úr Köszöntötte a Szociális Munka Napja
alkalmából az Idősek Klubja dolgozóit, amely nagyon jól esett
mindnyájunknak, és örömmel fogadtuk a gyönyörű virágokat.
A vacsora előtt a Pohárköszöntőt Negrutz Ágoston Elnöki
Főtanácsos Úr mondta, aki szintén szép szavakkal méltatta a
Szépkorúakat.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után jó hangulatban, örömteli

szívvel és lélekkel távozott mindenki az otthonába, az önkormányzat által biztosított járművekkel.
Köszönetet mondok a rendezvény megvalósulásának engedélyezéséért Butta László Polgármester Úrnak és dr. Kovács Zoltán
Jegyző úrnak, valamint Bártfainé Varga Györgyi Igazgató
Asszonynak.
Köszönet illeti a Támogatóinkat:
Butta László Polgármester Urat és feleségét, Kissné Fási Nóra
Alpolgármester Asszonyt és férjét, Bekényi József Képviselő Urat
és feleségét, Erdélyi István Képviselő Urat és feleségét, Perge
Zoltán Képviselő Urat és feleségét, Szilágyi Péter Képviselő Urat
és feleségét, Tóth Tamás Képviselő Urat, Lengyel István Urat és
feleségét, Kovács Kálmán Urat és feleségét, Sebesta Sándor Urat és
feleségét, Szegedi Sándor Urat, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézetet és vezetőjét Havriló Józsefet ésVinnai
Károly Urat és feleségét
Ők bor és pálinka adományaikkal és az ajándékcsomagokkal járultak hozzá rendezvényünkhöz.
Köszönet Tóth Zsolt művelődésszervezőnek, valamint Nagyné
Sárkány Mónikának, Gergely Tamásnak, Cipelléné Marikának
segítőkész és odaadó munkájukért, és a díszítésért.
Köszönöm a Napközi Konyha vezetőjének Hornyák Istvánnak és a
szakácsoknak, Antóniné Margónak, Bánóczkiné Ilonkának,
Siskóné Magdikának, és Szűcsné Etának és a főzésben résztvevő
valamennyi dolgozónak a finom és ízletes vacsorát.
Köszönet Csekő Csabának, Takács Lászlónak. és a műhely valamennyi dolgozójának, akik részt vettek az asztalok, székek és
egyéb eszközök szállításában, pakolásában és a terem berendezésében és visszabontásában.
Köszönöm az Idősek Klubja dolgozóinak: Béresné Jucikának,
Csernyeiné Katicának, Gáspárné Áginak, Hockné Ibolyának,
Kurucz Csillának, Takácsné Anikónak, és Tóth Ilonának, a kreatív
és lelkes lebonyolító munkájukat.
Köszönet a sofőröknek Cservák Józsefnek, Mészáros Lajosnak és
Vitányi Zsoltnak, akik a szépkorúak oda és haza, valamint a vacsora és az eszközök szállításáról gondoskodtak.
Köszönet a videósnak: Borz Zsoltnak az események rögzítéséért.
Köszönet a Polgárőröknek: Fekete Tamásnak és feleségének: a
felügyeletért.
Szász Béláné
Intézményvezető

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tarcal.
Tel.: 47/580-008 Főszerkesztő: Tóth Zsolt. Szerkesztő: Mező László Nyomdai
munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416-226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 2018. január 19.

Tarcal Körzeti
megbízott
telefonszáma
06-20-610-51-01

Tarcali Hírek
Köszönet az Önkormányzatnak
2017. 12. 05-06-án 15 db Mikulás csomagot vittünk Polgármester Úr megbízásából sérült gyerekeknek.
2017. 12. 12-tól 15- ig az Idősek Klubja gondozói kihordták 472 fő 65 éven felüli
Szépkorúnak az Önkormányzat 4000 Ft-os Karácsonyi ajándékpénzét, valamint
háztartásonként egy 2018. évi Tarcal és környékén készült csodaszép fotókkal
illusztrált naptárt, és egy üdvözlő képeslapot. Mindenki nagy örömmel fogadta a
csomagot, a pénzt az üdvözlő lappal és a naptárt is, szépen megköszönték és
kívántak áldott békés Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet Polgármester
Úrnak, Jegyző Úrnak, és a Képviselő Testületnek.
Szász Béláné
Intézményvezető

Köszönet a Vöröskereszt Helyi Szervezetének
2017. 12. 08-án tartotta a helyi Vöröskereszt a sérült embereknek és kísérőiknek,
valamint a támogatóknak a műsoros teadélutánját. Nagyon szép műsorral készültek az ifjú vöröskeresztes önkéntesek, az éneklő és verselő kislányok, valamint
Leskó Imre bácsi, mint a helyi véradás alapító tagja. Finom süteményekkel,
karácsonyi hangulatot idéző fahéjas-almás teával és kólával várták a meghívottakat a szervezők. Nagyon jól éreztük magunkat, és a sok tombola, ami kisorsolásra került, valamint a Vöröskereszt adománycsomagjai, csak emelték a
délután fénypontját.
Köszönet Ilosvainé Piroskának, a szervezőknek, a lebonyolítóknak és a támogatóknak is, a sofőrnek Vitányi Zsoltnak, valamint Takácsné Anikónak, aki
segítette a sérült emberek biztonságos közlekedését.
Szász Béláné
gondnok

Mikulás az óvodában és az iskolában
December 6-án a Kikelet óvoda óvodásait és bölcsődéseit és a Klapka György
Általános Iskola tanulóit is meglátogatta a Mikulás. A gyerekek nagy izgalommal
és versekkel, énekekkel várták a kedves, öreg Télapót. Aki a szíves fogadtatást
ajándékokkal hálálta meg.
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Községi rendezvények, programok
Tarcalon
2017. december hónapban
December 17. (vasárnap) 16 óra 30 perckor
Adventi Gyertyagyújtás
Adventi gondolatait elmondja: Szűcs Zoltán római
katolikus plébános
Helye: Tarcal – AGORA
Ünnepi műsort ad: Kosárkó Gréta és a Continental
Singers Band (Miskolc)
December 17. (vasárnap) 15.30- tól – 17.00-ig
KARÁCSONYI AJÁNDÉK és HELYI TERMÉK
VÁSÁR
Helye: Tarcal – AGORA
December 20. (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. (szombat) 16 óra 30 perckor Adventi
Gyertyagyújtás
Ökomenikus szertartás
December 23. (szombat) Gyertyagyújtást követően
MINDENKI KARÁCSONYA – ünnepi műsor
Helye: Tarcal -AGORA
A részletes programok a plakátokon olvashatók!
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ÁLDOTT,
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EGÉSZSÉGBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

NŐI – FÉRFI ÉS
GYERMEK
FODRÁSZ SZALON
3915 TARCAL, FŐ UTCA 34.

SOK SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES VENDÉGET!
BEJELENTKEZÉS:
SZALÁNCZI ZSUZSANNA
TELEFONSZÁM: 06-20-473-90-52
NYITVATARTÁS:
HÉTFŐ, SZERDA: 12:00 - 19:00
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK:
08:30 - 14:00
SZOMBAT: BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN DÉLUTÁN
VÁLTÓ KOLLÉGANŐM:
KÓDER ÁGNES
TELEFONSZÁMA: 06-20-952-31-10
NYITVATARTÁSA:
HÉTFŐ, SZERDA: 07:00 - 12:00
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK:
14:00 - 20:00
SZOMBATON: 07:00 - 13:00
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK:
OLAPLEX HAJKÖTÉST
ERŐSÍTŐ KEZELÉS,
INDOLA HAJKÖTÉST ERŐSÍTŐ HAJFESTÉK,
SCHWARZKOPF HAJKÖTÉST ERŐSÍTŐ,
BRAZIL CACAU VÉGLEGES HAJEGYENESÍTŐ,
HŐILLESZTÉSES
HAJHOSSZABBÍTÁS
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mesterseg.tarcal@gmail.com
merül fel bennünk, fogyasztókban
Szilágyi Tibor – sajtkészítő mester
(Zempléni Sajt Manufaktúra - Tarcal)
• Kedves Tibor! A régi görögök szerint a sajt az istenek
ajándéka volt, emellett a tej tartósításának legősibb módja a
Bibliában található utalások szerint is sok ezer éves mesterség. A mai értelemben vett sajtkészítés Magyarországon csak
a 18. század végén kezdődött el, elsősorban egyes uradalmak
állattartó telepein, napjaink kézműves sajt manufaktúrái
hagyományőrző jellegüknél fogva pedig egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek. Téged mi inspirált erre az útra?
- Azt mondják, minden fontos beszélgetés a konyhában történik.
Ezt jómagam is meg tudom erősíteni, hisz 1997-től kezdődően
15 évig az élelmiszeriparban, azon belül is a vendéglátásban dolgoztam, mint szakács. Ekkor kezdtem el kutatni a kézműves termékeket, de nagyon kevés jó minőségű áru volt még 20 évvel
ezelőtt a piacon. Alapanyagként dolgoztam házi sajtokkal is, és
felfigyeltem a bennük rejlő lehetőségre akár a
minőségjavítás, akár a választékbővítés
vonatkozásában.
Az
Oroszlános
Borvendéglőnek voltam a séfje Tállyán,
amikor elkezdtem kísérletezgetni, hogy
hogyan tudnék jó minőségű sajtokat
előállítani.
Mivel
benne
voltunk
Magyarország 100 legjobb éttermében, nekem
mindig fontos volt, hogy a legjobb minőségű
alapanyagokkal dolgozzunk - jegyeztek minket - a Dining Guide-on is mindig jó eredményeket értünk el. Ezt követően vettem egy
tehenet és hobbiként készítettem magamnak
sajtot. Másfél év elteltével rájöttem, hogy
nekem ezzel kell foglalkoznom, mert itt találtam meg önmagamat. Ekkor találkoztam össze
Sándor Tamás bükki sajtmesterrel, aki
meghívott magához és néhány hónapig nála
dolgoztam/tanultam. Az ő segítségével jutottam el svájci tanulmányútra és a mai napig is fontosnak tartom a külföldi
képzéseket és az ottani tapasztalatszerzést.
• A sajtról azt olvashatjuk, hogy „varázslatos, élő, mint az
emberi kéz, amely készíti, formálja. Élő mindaddig, amíg
nem érjük el a megfelelő érettségi fokot, és le nem állítjuk a
folyamatot. Élő, mint a bor.” A gasztronómiai kultúrában a
sajt- és borpárosítások évszázados múltjáról sokat hallhattunk már, de vannak-e tapasztalataid szerint új tendenciák
ezen a területen?
- A vállalkozásom Mezőzomboron indult, 2 évvel ezelőtt
költöztünk át Tarcalra, melynek apropóját pontosan az említett
hasonlóság adta, ezért is döntöttünk mindenképpen a borvidék
mellett. Több helyi és mádi borásszal dolgozunk össze, és megpróbálunk az adott borokhoz méltó módon illő sajtokat
előállítani. Érdekességképpen itt említeném meg Szepsy Istvánt,
akinek búr kecskéi vannak és egy közös kísérlet eredményeként
született meg az az érlelt keménysajt, ill. a nyári időszakban az a
friss fehérpenészes, camembert típusú, egyedi ízvilágú sajt, amelyek valóban új tendenciát képviselnek borkóstolók alkalmával.
A hosszú érlelésű, egész évben elérhető kecskesajtok iránti
kereslet egyre nagyobb, de ettől függetlenül továbbra is a
tehéntejből készült termékeink határozzák meg profilunkat.
• Azt mindenki tudja, hogy sajtból van a hold, de miből van a
sajt? Sajnos ezt nem én találtam ki, de annak ismeretében,
hogy a világon több mint 4000 féle sajtot készítenek, jogosan

a kérdés, hogy milyen
tényezők teszik lehetővé ezt a sokféleséget? Nálad hogyan
alakult ki a jelenlegi termékpaletta?
- A sokféleség egyik alapvető meghatározó tényezője a tej, ill. a
tejet adó tehenek fajtája és élőhelyük. Mi Sárospatak mellett, egy
apróhomoki kis tanyán találtuk meg magyar tarka teheneink
számára azt a helyet, ahol a hegyvidéki sajtkészítéshez megfelelő
legelő – beleértve a füvek összetételét és a bennük található
nyomelemek arányát is – áll rendelkezésre. Termékpalettánk
javarészét az érlelt sajtok teszik ki: a hegyvidéki érlelt sajt (6
hónapos érleléssel), zempléni érlelt sajt (ementáli típusú,
édeskésebb, puhább), füstölt sajt, kakukkfüves sajt, rózsaborsos
ízesítésű sajt, rúzsos sajt (lágy, pálpusztai típusú), zempléni kék
sajt. Emellett készülnek még nálunk friss termékek is: házi vaj,
joghurt, krémsajtok és friss gomolyasajt.
• Már említettük a sajt és a bor kapcsolatát. Mivel manufaktúrád a Tokaji-hegy lábánál, Tarcalon található, úgy gondolom kézenfekvő a kérdés, hogy készítesz-e
kimondottan a Tokaj-hegyaljai borvidék
ihletésének köszönhető sajtokat?
- Az elmúlt közel 2 év alatt nagyon eredményes kapcsolatot tudtunk kialakítani a tarcali borászokkal és vendéglátókkal. Itt kell
megemlítenem Majoros Lászlót, az Andrássy
Rezidenciát, a Basilicus Borkultúra
Központot, a Grand Tokajt, a Rákóczi Pincét,
de beszállítók vagyunk Mád valamennyi
éttermébe is. Termékeinket főként az igényesebb fogyasztók részére készítjük, próbálunk
prémium minőséget előállítani, melyek akár
nemzetközi piacokon is megállják a helyüket
minden kategóriában. A borvidék ihletésének
köszönhetjük új termékünket, a tokaji
aszúhoz készített kék sajtot. Ugyanígy a furmint borokhoz ajánljuk a rúzsos sajtot, a
muskotályos borokhoz a kakukkfüves sajtunkat javasoljuk, a
könnyebb, reduktív erjesztésű borokhoz pedig a hegyvidéki érlelt
sajtunk illik.
• A hazai sajtfogyasztás jelentősen elmarad a sajt-kultúra
terén nagy múlttal rendelkező európai nemzetekétől, azonban nálunk is egyre igényesebb és „ínyencebb” a fogyasztók
ízlése. A Zempléni Sajt Manufaktúra milyen szakmai rendezvényeken, fesztiválokon vett már részt, és milyen elismerésekben részesült?
- Többnyire budapesti rendezvényeken vettünk részt: a Magyar
Ízek Vásárán (ahol csak a legkiválóbb minőséget előállítók jelenhetnek meg), Vajdahunyad várában a Furmint Február rendszeres
kiállítói vagyunk - próbáljuk preferálni a boros rendezvényeket de a Tokaj-Hegyalja Piacon is megtalálhatók vagyunk. Szakmai
rendezvények közül első helyen a Magyar Sajtmustrát említeném
Nagyegyházán, ahol tavalyelőtt kakukkfüves sajtunkkal
bronzérmet nyertünk, az idén novemberben pedig Budapesten, az
Újbor és Sajtfesztiválon 2. helyezést értünk el.
• Tekintettel a közelgő ünnepekre, és arra, hogy a sajtok
igazán jó zárását adják az elfogyasztott ételeknek, Te milyen
karácsonyi sajttálat ajánlasz a Tarcali Hírek olvasóinak?
- Az ünnepi asztalra mindenféleképpen ajánlanék egy-két érlelt,
féléves, három hónapos sajtot, egy kis kakukkfüves, illetve
faszenes lágysajtot és camembert sajtot. Úgy gondolom, hogy
egy pohár borral ezek lehetnek az ünnepi vacsora megfelelő
kísérői.
Erdélyi István
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330 éve történt
Ebben az évben, Franciaországban XIV.
Lajos parancsára fogva tartott máig
ismeretlen vasálarcos Saint Mars a király
számára különösen veszélyes, de nem
kivégezhető fogoly őrének kíséretében a
francia Saint-Marguerite (szent Margit)
szigetén álló börtönbe érkezett. 11 év
elteltével De Saint Mars urat kinevezik a
párizsi Bastille börtönigazgatójává, ahová
„koloncként magával hozott egy régi foglyot, akit már Pinerolóban is őrzött. A
fogoly folyamatosan álarcot visel, és a
nevét nem árulták el nekem, és nem is
jegyezhettük be.” írja a börtön egyik hadnagya naplójában.
Egy angol kalóz és hajóskapitány, William
Dampier volt az első brit, aki miután 1687ben a Csendes-óceánon utazva végig fosztogatta más országok hajóit a következő
évben csaknem egy évszázaddal James
Cook előtt kötött ki valahol ÉszaknyugatAusztrália partjainál. William Dampier
nemzetének
egyik
legnagyobb
felfedezőjeként vonult be a történelembe,
aki háromszor is körbehajózta a Földet, és
rengeteg feljegyzést készített a felfedezett
helyek növény- és állatvilágáról, valamint
az ott élő bennszülött emberekről, akikkel ő
találkozott először.
Athén török megszállás alóli, Morosini
velencei hadvezér által vezetett felmentése
során az ostrom alatt egy bomba felrobbantotta az ókori görögök építette, a törökök
által mecsetként, majd lőporraktárnak
használt Niké templomot s vele együtt
Pallasz Athéné templomát, a Partheont.
1687 szept. 29-én Athén ugyan felszabadult, de az egyetemes kultúra sokat
veszített.
Kang Hszi (Kangxi) császár Kínában,
pornográfiára hivatkozva ebben az évbe
helyezte tilalmi listára, a 1980-as évekre
hazánkban is nagy karriert befutott Szép
asszonyok egy gazdag házban címen megjelent híres-hírhedt történetet. A könyv
1500-as évek végén és 1600-as évek elején
játszódó cselekménye azonban nem csak a
szexualitásról szól. Kemény társadalomkritikát tartalmaz, leleplezve a Ming dinasztia
késői, korrupcióval terhelt korának romlottságát.
Az amerikai kontinensen még nyomokban
sem látható a szabadság és demokrácia fellegvára, a szuper hatalom, a világ
csendőrének tartott Amerikai Egyesült
Államok. Ebben az időben még európai
migránsok kisebb-nagyobb csoportjai alapítanak telepeket, kolóniákat, európai egyházi
szervezetek evangelizációt végeznek az új,
missziós területeken, illetve szintén európai, de nagyhatalmak hoznak létre gyarmatokat. Teszik ezt a hosszú évezredek óta itt

élő őslakosok rovására kényszerítve őket
életvitelük, vallásuk, kultúrájuk feladására.
Persze mindez nem ment annyira könnyen.
Sok-sok áldozatába került ez mindkét félnek. Ártatlanok és bűnösök egyaránt hullottak ebben a folyamatban. A Wisconsin béli
De Pere közelében 1687-ben irokéz
indiánok támadták meg és semmisítették
meg a néhány évvel korábban létrehozott
Xavéri Szent Ferenc missziót. Ugyan ebben
az évben a francia René-Robert Cavelier de
La Salle, az amerikai kontinens belső
területeinek egyik legismertebb felfedezője,
amikor a Mexikói-öbölben kereste a
Mississippi torkolatát, március 19-én
katonái megölték.
Mind e közben, hazánkban, Buda 1686-os
visszavételét követően egyre több
győzelmet aratnak az egyesített keresztény,
osztrák-magyar-bajor-horvát hadtestek a
törökök magyarországi állásai felett. 1687.
augusztus 12.-én lezajlott és számunkra
fényes győzelemmel végződött, a második
mohácsi csataként emlegetett nagyharsányi
ütközet. Ennek következtében, az uralkodó
I. Lipót kihasználva stabilabbá vált
helyzetét, szabadjára engedte vérszomjas
generálisait, köztük Caraffa tábornokot. A
háború okozta zavaros helyzetbe igyekezett
megszabadulni minél több a Habsburg-ház
hatalmát vitató Magyarország függetlensége mellet állást foglaló nemestől, polgártól, közembertől. Ennek egyik példája a
Caraffa által végrehajtott 1687-es eperjesi
vérengzés, melyen felségárulás címén vagy
300 embert kínoztak meg, de 24 gazdag
polgárt ki is végeztek a város főterén e célra
„emeltetett kínzó nagy tehátrumon”.
Természetesen a vagyonukat is elkobozták.
Az ország jövőjére kiható az ez évi másik
nagy esemény a november 7-ére összehívott
pozsonyi diéta (országgyűlés). Nemeseink,
a szavazásra jogosult elit úgy a felső, mint
az alsótáblában itt is „kitettek magukért”.
Hogy ki milyen okból, az szinte mindegy. A
lényeg a végeredmény. Lemondanak
jogukról, miszerint ellenállást szervezzenek
a király ellen, ha az hűtlenné válik néphez,
valamint elfogadták Habsburg-ház fiúági
örökösödésének törvényét. Ebből adódóan
végezhették ki vagy kellett menekülnie felségárulás miatt a Rákóczi-szabadságharcban résztvevőknek, és ugyan ez történt az
1848-49-es szabadságharcban résztvevő
hőseinkkel is.
Máriagyűdön a korabeli feljegyzések
szerint Szűz Mária 1687-ben három esetben
jelent meg fényözönben az akkor még apró,
kálvinisták kezén lévő templom ablakában
két katolikus és egy kálvinista embernek.
A protestánsok és katolikusok közötti vallási ellentétek Tarcalt sem hagyták érin-

tetlenül. Az ebben az évbe elhunyt RimaSzombati Márton prédikátor helyére a
feleségével együtt utazó Gyöngyösi István
prédikátort útban Tarcal felé gyalogos
katonák támadták meg. Életüket ugyan
meghagyták, de mindenükből kifosztották
feleségén is csak egy inget hagytak. Ugyan
ezen esztendőben a korábban protestánsok
által elfoglalt eredetileg katolikus templomot és parókiát az evangélikus (katolikus)
lakosok előbb a legutóbbi török támadásban
leégett templomot foglalták vissza, majd a
már rendbe hozott parókiából Babocsay
szavaival élve „reménytelenűl kihányják és
exturbálják Tiszt. Gyöngyösi István
Ordinárius Prédikátort”
1687. december 18-án, 91 évi idegen
megszállás után vonult ki Rusztem, az utolsó pasa 3500 kiéheztetett török társaságában az egri várból. A török harcosok
fegyverzetükkel, ’lobogó zászlókkal’
császári katonai kíséret mellett az ingóságok, az öregek, asszonyok és gyerekek szállítására 300 kocsi rendelkezésükre bocsátásával vonulhattak Nagyváradra. A
menekülő török konvojt a konvojtól
lemaradozó gazdagon megrakott szekereket
kirabolva kísérte a nagyszámú német sereg.
Babocsayt idézve ez a tömeg „épen NagyKarácsony’ innepe’ első napján érkeznek
Tarczal’ városába.” De milyen is volt 330
éve a karácsony Tarcalon. Az otthonokban
az asztali imádság, ott ahol írástudó ember
volt a családba az imakönyvből történő
felolvasás mellett a hétköznapiaktól eltérő,
különb, gazdagabb ételek, az alma, a dió és
a bor jelentették az ünnepet. Akkor még
nem volt karácsonyfa, a karácsonyfán villogó fényfüzér, üveggömbök, angyalhaj és
szaloncukor. Még mindig első sorban a
templomban ünnepelték Jézus születését.
Ennek az volt az elsődleges oka, hogy nagyon kevesen tudtak olvasni, az emberek
zöme analfabéta volt jóllehet ekkor már
megvolt a magyar nyelvű biblia. Arról is
hírt adnak a korabeli krónikák, hogy 1687
karácsonya rendkívül hideg volt. Nos,
ebben az időben lepte el pihentetés ürügyén
Tarcalt a sokadalom. Házak nem égtek, a
lakosokat nem bántották, de kerteket, a
szőlőket, a gyümölcsösöket a tűzre való fa
miatt elpusztították. Persze nem csak Tarcal
volt kitéve az ilyen megpróbáltatásoknak.
Tokajban, ez időben Caraffa tábornok
Munkácsra vonuló sereg dorbézolt. Adja
Isten, hogy soha ne éljünk meg ilyen karácsony és ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT, VALAMINT BOLDOG ÚJ
ÉVET KIVÁNOK MINDEN KEDVES
OLVASÓNAK!
Guth Ferenc
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Tarcali Hírek
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI
SZENTMISÉK

SPORT

A TAR CALI R Ó MAI KATO LI K U S
TEM PLOM BAN
2017. december
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
VIGÍLIÁJA
ÉJFÉLI SZENTMISE
25. Hétfő 11:30 URUNK SZÜLETÉSE
KARÁCSONY
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

14. helyen „telel” a Tarcal FC
A Tarcal FC az előrehozott tavaszi rajton súlyos vereséget szenvedett az
éllovas Cigánd II-től. Ezzel a 14. helyen tért téli pihenőre. Tavasszal
sokkal több kell!
16. forduló: 2017. november 26. Cigánd II. - Tarcal 9-1 (2-1)
Cigánd, 100 néző. V.: Balázs.
Tarcal: Kiss - Koma, Mérész, Szegedi, Szükösdi, Ötvös, Soltész (Kovács),
Kádas, Czentnár, Fábián, Németh. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Szegedi. Jó: senki.
Spitzmüller Zsolt csapatvezető: - Köszönöm a szövetségnek az előrehozott
fordulót. Talán a fél csapat meg is úszta megfázás nélkül. Köszönöm játékosaim kitartását és, hogy megjelentek a mérkőzésen. Köszönjük támogatóink
egész éves segítségét. Jövőre, talán máshonnan, talán jobban fog menni.
A felnőtt csapat 14. helyen zárt az alábbi mérleggel:
14. Tarcal 16 2 3 11 24-62 8 (-1 büntetőpont)
Az U 19 tabellasora:
9. Tarcal
14 6 1 7 41-48 19

HAJRÁ TARCAL!

ADVENTI LELKIGYAKORLAT
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2017. december 16.
(szombat)
A lelkigyakorlatot vezeti:
FŐTISZTELENDŐ
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

A védőnői szolgálat új
telefonszáma:
47/580-449

Tarcal FC felnőtt csapata. Állónak balról. Beőr Gergő, Liszek József,
Németh Attila, Kovács Attila, Rácz Bence, Ötvös Gábor, Gál Róbert,
Sárosi Tamás, Czentnár Gergely. Guggolnak balról: Mérész Máté, Szegedi
Márk, Kádas Szabolcs, Szegedi Krisztián, Szárnya Márk, Nagy István,
Kamarási Csaba. Fekszik balról: Lechner István, Dovák Dávid. Nincs a
képen, de kerettag: Hojdák László, Fehér Tibor, Czirba Róbert

Tarcal FC U 19 csapata. Állnak balról: Szükösdi László, Szabó Tibor,
Demeter Máté, Kuknyó Csaba, Soltész Bence, Sneider Gergő, Demeter
Ákos, Székelyföldi Richárd. Guggolnak balról: Tóth Gyula, Fábián
Richárd, Kovács Levente, Soltész Tamás, Budai Dezső, Koma György,
Kiss Norbert. Fekszik: Kiss József. Nincs a képen, de tagja a keretnek:.
Fekete Tibor, Székelyföldi Erik, Lakatos Gusztáv, Csorba Patrik, Adu
Zsolt, Adu Oszkár, Kiss Arnold

