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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. október 30-án
rendes ülést tartott, melynek első napirendi
pontja a szociális célú tűzifa rászorultsági
szabályairól, az igénylés feltételeiről szóló
rendelettervezet megtárgyalása volt.
A második napirendi pont keretében a
képviselők megismerték és elfogadták az
adózás helyzetéről szóló beszámolót. A
Képviselőtestület megállapította, hogy a
helyi adóbevételek az elvárásoknak, illetve
az önkormányzat likviditási szükség-
leteinek megfelelően alakulnak. A
Képviselőtestület felhívta az adóztatásban
dolgozók figyelmét, hogy minden szük-
séges és lehetséges intézkedést tegyenek
meg az év hátralévő részében az adóbevétel
növelése érdekében, éljenek a hatályos
adózás rendjéről szóló törvény által biztosí-
tott intézkedési lehetőségekkel, az adók
beszedéséhez végső soron vegyék igénybe
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
közreműködését.
A következő napirendi pont során a
Képviselőtestület elfogadta a 2018-2023.
időszakra vonatkozó Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
Az ülés negyedik napirendi pontja a
víziközmű rendszerek (víz-szennyvíz)
2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv módosításának
jóváhagyása volt.
Az ötödik napirendi pont keretében a
képviselők megtárgyalták a központi orvosi
ügyelet feladatellátási szerződésére
vonatkozó előterjesztést.

Az ezt követő napirendi pont folyamán a
Képviselőtestület döntött belterületi ingat-
lanokon - 1983-ban a Tarcal Községi
Tanács VB. határozata alapján – bejegyzett
építési tilalmak megszüntetéséről.
A hetedik napirendi pont az önkormányzati
tulajdonú zártkerti ingatlanokon található
lábon álló fatömeg értékesítésének megtár-
gyalása volt, az értékesítés célja az önkor-
mányzat bevételének növelése, illetve az
érintett ingatlanok a fakitermelést, bozót
irtást követően rendezett állapotba kerül-
nek.
A nyolcadik napirendi pont során a
képviselők döntöttek önkormányzati saját
használatú utak értékesítéséről.
Az ülés következő napirendi pontja az
önkormányzati tulajdonú bérlakások lak-
bérének megállapítása volt.
Ezt követően a képviselők meghallgatták a
polgármester az előző ülés óta eltelt
időszak intézkedéseiről szóló tájékoz-
tatóját.
Az indítványok, javaslatok keretében a pol-
gármester és a jegyző aktuális teendőkről,
feladatokról tájékoztatta a
Képviselőtestületet, többek között a szo-
ciális célú tűzifa árának jelentős
megemelkedéséről, ami szükségessé tette a
saját forrás megemelését.
Az ülés befejezéseként képviselői
közérdekű indítványok, javaslatok hangoz-
tak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus
formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:

Sport (8. oldal)

Terra Madre-Napi
találkozó 
(5. oldal)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének munkájáról

Idősek Napja  (3. oldal)

2018. december 15.  (szombat)
A lelkigyakorlatot vezeti:

F Ő T I S Z T E L E N D Ő
KERTÉSZ FERENC

esperes, tokaji plébános atya.
A lelkigyakorlat programja:

13.00 gyónási lehetőség
14.00 szentmise

A szentmise keretében lelkigyakorlatos
elmélkedés lesz.

Mindenkit szeretettel vár és áldott
adventi készületet kíván

a Tarcali
Római Katolikus Egyházközség.

ADVENTI  LELKIGYAKORLAT
A TARCALI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Egy éves a Baba-Mama
Klub

(4-5. oldal)

“Egy embernek egyféle
rangja van csak, a jelleme.”

Márai Sándor
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Halálozás
2018. október

- Mocsári Mihályné (sz: Bodnár Ilona, 1945.) 
volt Tarcal Árpád köz 5. sz. alatti lakos, elhunyt

október 13-án, 

- Lechner józsef (sz: 1937.) 
volt Tarcal, Babocsay u. 34. sz. alatti lakos, elhunyt

október 16-án, 

- Fábián jánosné (sz: Tóth Anna, 1927.)
volt Tarcal Kövesd u. 17. sz. alatti lakos, elhunyt

október 28.

Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

2018. október hónap

Házasságkötés
- Lakatos Sámuel és Maczó Anett tarcali lakosok

október 5-én, 
- Tóth józsef és Kiss Noémi tarcali lakosok 

október 6-án, 
- Takács Gergely és Katona Éva tarcali lakosok

október 6-án 
- Bukó András és Ónodi Izabella tarcali lakosok

október 6-án, 
- Ötvös Balázs és Litvai Mária tarcali lakosok

október 20-án,

kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk!  

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

akik szeretett Édesanyánk Turós Miklósné 
(sz. Takács Margit) temetésén megjelentek és sírjára,
koszorút virágot helyeztek s ezzel osztoztak fájdal-
munkban.

Fia és Lányai

Tarcal Község Önkormányzat
Községi Könyvtár és PC-Sarok

Nyitva:
Keddtől szombatig 13:00-17:00

Szerdán 9:00-12:00 iskola könyvtár

Új könyvek érkeztek!
Új gyermek és ifjúsági könyvek kerültek a polcokra mese, ifjúsági regény és
ismeretterjesztő kategóriákban. Többek között Titkos Királyság, Csodakunyhó,
Rosszcsont Peti, Cukorfalat, Rumini és Mi micsoda? sorozatok várják az apró
olvasókat. D.A.C., L.O.L., Szent Johanna Gimi és társai sorakoznak a nagyob-
baknak összeállított polcokon.
A felnőttek Szulejmán-ról és udvaráról olvashatnak, esetleg Az Arab sorozat
szereplőivel találkozhatnak. Oravec és Coelho, Tari Annamária, Almási Kitti,
Vujity Trvtko, Kepes András, Bagdy Emőke szavaiból építkezhetnek.
Egészséges életmód és táplálkozás témakörben keresgélhetnek. Történelmi és
földrajzi, képes ismeretterjesztőket lapozhatnak.
A Községi Könyvtár szolgáltatásai beiratkozási- és tagdíj befizetése nélkül, tehát
ingyenesen, egyszeri regisztrációval vehetőek igénybe.
A Pc-Sarok számítógépei, alkalmankénti regisztráció után ingyenesen használ-
hatóak, akár internetezésre is. Forgalomtól függően 60 perc időtartamban.
Zenehallgatáshoz kérem saját fülhallgató használatát! Fekete-fehér szöveg
nyomtatása A/4 méretben, 25Ft/lap.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2019-ben is!
N.S.M.

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

2018. december
2. Vasárnap 11:30 ADVENT   1.   VASÁRNAPjA
Az elsőáldozásra és bérmálásra készülők
bemutatása a szentmisében
8. Szombat 6:30 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
9. Vasárnap 11:30 ADVENT 2. VASÁRNAPjA
Szent Miklós köszöntése a szentmise végén
15. Szombat 14:00 ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Főtisztelendő Kertész Ferenc atya vezetésével
16. Vasárnap 11:30 ADVENT 3. – GAUDÉTE –
AZ ÖRVENDEZÉS VASÁRNAPJA
23. Vasárnap 11:30 ADVENT 4.  VASÁRNAPjA
24. Hétfő 24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE
25. Kedd 11:30 URUNK SZÜLETÉSE
KARÁCSONY
A hittanos gyermekek pásztorjátéka a szentmisében
26. Szerda 8:00 SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ
ÜNNEPE
Az újbor megáldása a szentmise végén
30. Vasárnap 11:30 A SZENT CSALÁD
JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF
31. Hétfő 11:30 HÁLAADÁS

2019. január
1. Kedd 11:30 SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
Újév – a Béke világnapja
6. Vasárnap 11:30 VÍZKERESZT
Vízszentelés a szentmisében

Lovász László
a tarcali Polgárőr Egyesület elnöke  

telefonszáma

06-70/
457-95-81

TARCAL HIREK UJ MERET2_TARCAL HIREK UJ MERET2.qxd  2018. 11. 21.  15:38  Page 2



                                                            Tarcali Hírek                                                            3

 
 

  

Márai Sándor soraival szeretném kezdeni az Idősek Napja alkal-
mából rendezett műsoros délután beszámolóját. „Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb ha megtöltöd a hétköznapok néhány per-
cét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal: 
tehát az ünneppel.” 2018. november 10-én megtöltöttük ünneppel a
Klapka György Általános Iskola tornatermét, ahol Tarcal község 65
év feletti lakosai szép számban megjelentek a rendezvényen. A ha-
gyományokhoz híven előző nap a saját otthonukban köszöntöttük
Butta László polgármester úrral Tarcal legszebb korú hölgyét Szabó
Lajosnét, aki kitűnő egészségnek örvend és saját készítésű süte-
ménnyel kínált meg bennünket, Tarcal legszebb korú ura Szegedi
Sándor tanár úr, akit szintén felköszöntöttük és átadtuk az önkor-
mányzat ajándékait. 
A helyszínen jelenlévő legszebb korú hölgyet Varga Gyuláné, Terike
nénit és a legszebb korú úrat  Bócsi Lajos bácsit is köszöntöttük az
Idősek napja alkalmából. A rendezvényen három pár 50. házassági
évfordulója alkalmából gratuláltunk Erdélyi Endre és Endrénének,
Szegedi Pál és Pálnének, Tóth András és Andrásnénak. 
Butta László polgármester úr köszöntötte Tarcal község szépkorú
lakosait, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úr is kifejezte
jókívánságait az ünnepeltek felé. Török Dezső a BAZ Megyei
Közgyűlés Elnöke méltatta az időskor bölcsességét és szépségét.   
A köszöntők után kezdődtek a műsorszámok, elsőként az Idősek
klubja tagjai énekeltek a közönségnek, profi segítséget is kaptak
Újvári Marika személyében. Az éneklés után Kóder Ferencné egy
verssel örvendeztette meg a közönséget, majd a Harlequin tánccso-
port „Senior” részlege, vagyis az Idősek klubja munkatársai nótáztak
és táncoltak a Kedves közönségnek. 
A valódi  Harlequin tánccsoport fergeteges tánccal kápráztatta el a
közönséget, ahol sok kedves családtag is láthatta az unokáját fellép-
ni. Végül, de nem utolsó sorban  a Pom-Pom Familia, Mariann és
Aurél varázsolt táncos hangulatot a teremben, ahol sokan táncra pen-
derültek a nosztalgikus zenékre. 
Polgármester úr a Szociális Munka napja alkalmából köszöntött ben-
nünket, az Idősek klubja dolgozóit és a dicsérő szavak mellett virág-
gal köszönte meg munkánkat.
Pohárköszöntőt mondott Negrutz Ágoston miniszteri főtanácsadó,
aki szép szavakkal és jókívánságokkal kívánt még boldog éveket a
szépkorúaknak. 
Az ünnepi menü kijevi csirkemell, petrezselymes burgonya és
káposztasaláta volt, a desszert meggyes –mákos sütemény. 
A vacsora után a szerencsét is próbára tehették a megjelentek, a
tombolasorsolás keretében, az ajándékcsomagokat a Polgármester úr
és képviselőtestület tagjai ajánlották fel.
Azt hiszem a vacsorával egybekötött műsoros délután hangulata
valamennyiünk emlékeiben kellemes órákat okozott.  
Köszönetet mondok a rendezvény támogatásáért Butta László pol-
gármester úrnak, Dr Kovács Zoltán jegyző úrnak és Bártfainé Varga
Györgyi igazgató asszonynak.
Támogatóinknak szeretném kifejezni őszinte köszönetemet:  
Butta László polgármester úrnak és feleségének, Kissné Fási Nóra
alpolgármester asszonynak és férjének, Perge Géza képviselő úrnak
és feleségének, Erdélyi István képviselő úrnak és feleségének, Tóth
Tamás képviselő úrnak, Sebesta Sándor úrnak és feleségének, a
Varga Méhészetnek, a Kikelet Pincészetnek Berecz Zsoltnak és
Berecz Stefaninak, a Kovács Pincészetnek, Szegedi Sándor tanár
úrnak, Lengyel István és feleségének, Spitczmüller József és
feleségének, a Pataky Borportának, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézetnek   a nagylelkű adományaikat. 
Köszönet illeti a Szociális Konyha vezetőjét Hornyák Istvánt és
munkatársait  Siskóné Magdikát, Bánóczkiné Ilikét, Fazekasné
Évikét, Szűcsné Etelkát, Szólát Enikőt, Czirjákiné Erzsikét és

Végessi Emőkét az ízletes vacsoráért és a tálalásért. 
A tornaterem díszítésében segítséget nyújtottak Gergelyné Imre
Mariann és Szabó Adrienn, köszönetet szeretnék mondani a
Borfalu vezetőjének Újvári Marikának.
A rendezvény technikai munkatársa Borz Zsolt volt. Az idősek
szállításban és a mennyei étkek szállításában közreműködött:
Mészáros Lajos, Vitányi Zsolt és Veréb István.
A terem berendezésében segédkeztek a műhely munkatársai,
köszönet illeti még Csekő Csabát és Takács Lászlót.
Biztonságunkról a tarcali Polgárőr Egyesület tagjai gondoskodtak
név szerint Pusztai István, Nyusti Sándor. 
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni munkatársaimnak
áldozatos munkájukat.    

Horváth Tünde 
intézményvezető 

IDŐSEK VILÁGNAPjA 2018. TARCAL
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Eltelt egy fél év, az előző cikk megjelenésétől.
A klub életében pedig már egy év telt el! Egy
kis visszatekintést tennénk az elmúlt 6
hónapra.
Májusban három előadásunk is volt. Elsőnek
Dr. Kis Imre, csecsemő és gyermekorvos tar-
tott nekünk felvilágosítást, a kötelező, és
kérhető oltások tekintetében. 
Ezt követően tartottuk meg az Anyák napját,
melyen helyi vállalkozók mutatkoztak be
nekünk, és termékeik bemutatása után kós-
tolót tartottak, mely íz élményben gazdag volt.
Varga Méhészet, Zemplén Sajt, Csicsörke
Lekvár, Strumfné Kosárkó Melinda, és a
szomszédos községből a Borecet Kft ,
kényeztette a jelenlévőket. Az anyákat  még
várta pár meglepetés, apró kedvesség. Ez az
alkalom nem csak egy előadás, hanem egy
feltöltődés is volt a tél után.
Májusban a harmadik előadást Tóth Gyuláné
Editke (nyugalmazott) óvodavezető, és
Kovács Tiborné Marika óvodavezető helyettes
tartotta, a bölcsődei, óvodai beszoktatásról.
Kérdésekből nem volt hiány, a válaszok pedig
tartalmasak, mindenre kiterjedően részletesek
voltak. 
Június első előadásán egy Hello Anyu
Gyümölcsnapot tartottunk, melyre a megje-
lent anyukák hoztak többnyire a saját
kertjükből gyümölcsöt, általuk készített
lekvárt, szörpöt. Beszélgettünk mit érdemes
nyaralásnál okvetlenül magunkkal vinni, mire
figyeljünk oda. Tervbe vett előadókkal kap-
csolatban, ötletet, javaslatokat tettünk, jól
éreztük magunkat.
Második alkalommal június 28-án jöttünk
össze, amikor is Kovács Józsefné Gabika,
iskola pszichológus tartott nekünk előadást a
dackorszakról. Ez igazából egy nagyon
érdekes, összetett, tartalmas előadás volt.
Felhívta a figyelmünket, hogy merjünk NEM-
et mondani gyermekünknek, ezzel segíthetjük
a nevelését. Ne a gyerek irányítson minket,
hanem az általunk lefektetett szabályokat,
napirendet próbáljuk megtartani, és elkerül-
hetjük a "neveletlen" gyermek kategóriát.
Júniusban kísérő programként Nádasdi Judit
védőnő baba-masszázs, tanfolyamot tartott az
érdeklődő anyukáknak. Akik záró akkordként
oklevelet vehettek át a munkájuk elis-
meréseként. Nagyon szépen köszönjük a
kellemes és egyben hasznos órákat, valamint
Nagyné Csengeri Gabriella védőnőnek is a
támogatását.
Július 12-én Horváthné Bócsi Ildikó, a Tokaji
Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, angol
nyelvtanárnő tartott nekünk előadást az „ide-
gen nyelv elsajátítása kisgyermekkorban”
témával kapcsolatban. Rávilágított arra, hogy
mindenekelőtt az anyanyelv fontosságát tart-
suk szem előtt, ill minden gyermek más-és
más,így széles a skála, hogy mikor hogyan
érdemes a nyelvtanulást elkezdeni. Ellátott
minket hasznos jó tanácsokkal, hogyan kezd-
jünk hozzá ehhez a nagy feladathoz. 
Majd Rigó (Böszörményi) Zsófia gyógy-

pedagógus tartotta a júliusi második
foglalkozást. Mely a „mozgás és értelmi
fejlődés kisgyermekkorban” címmel mély
betekintést nyújtott számunkra, hogy mire
figyeljünk oda a babánknál. Mennyire fontos
összeköttetés van a mozgás, értelmi, érzelmi
fejlődés között. Az értelmi fejlődés alapja a
mozgás, így nagyon fontos, hogy a
mozgásfejlődés megfelelő sorrendben történ-
jen. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
fogalmának meg -, ill. felismerése.
Megismerhettük a tanulási nehézség, és ta-
nulási zavar közötti különbséget.
Augusztus elején Török Alíz gyógytornász az
egészséges mozgásfejlődésről beszélt nekünk
részletesen. Először a 0-24 hónapos korig
mondta el a mozgásfejlődés fontosabb állomá-
sait, hogyan épülnek egymásra. Mennyire
fontos, hogy a jobb és bal agyfélteke
együttműködjön.
Majd 2-6 éves, 6-14 éves korig, hívta fel a
figyelmünket a mozgás fontosságára, helyes
testtartásra. Mi a teendő lúdtalp, gerincfer-
dülés, hanyag tartás esetén. Mikor, és kihez
fordulhatunk segítségért. Illetve mennyire
fontos, hogy időben keressünk fel szakembert,
mielőtt súlyosabb problémák jelentkeznek. 
A hónap második előadásán Hello Anyu
Duma party-t tartottunk. Kötetlen beszélgetés,
tapasztalatcsere, nyári élménybeszámolók,
egyszóval csak jól éreztük magunkat.
Majd beköszöntött az ősz, és vele az óvoda-
iskolakezdés. 
Szeptemberben az első előadónk Urbán Mária
családsegítő volt.  Gyermekvárás előtt és után
igényelhető szociális ellátásokkal kapcsolat-
ban nyújtott nekünk részletes felvilágosítást.
Kérdésekben nem volt hiány, melyre előadónk
maradéktalanul válaszolt. 
Ezt követően szeptember 20-án Karásziné
Szántai Katalin szakgyógytornász, Dévény
módszerrel kapcsolatosan tartott nekünk egy
aktív előadást, melyen a jelen lévő babákat,
kisgyermekeket megvizsgálta ,áttornáztatta,
közben felhívta figyelmünket a fontosabb dol-
gokra. Véleményt alkotott, esetlegesen
javaslatot tett további tornára, vizsgálatra.
Nagyon sokan voltunk, (75-80 fő)  így ezúton
is szeretném megköszönni minden anyuka
türelmét, és nem utolsó sorban Kati
lelkesedését, hogy minden babát megvizsgált. 
Október első előadásán Hello
Anyubeszélgetést tartottunk. Véleményeztük
az elmúlt időszak előadásait, javaslatot tettünk
a következő év előadóira, kellemesen éreztük
magunkat.
Eljött a várva várt alkalom, október 18,
amikor is megünnepeltük a Hello Anyu 1.
születésnapját! 64-en voltunk e jeles alkalom-
mal. Egy kis műsorral leptük meg a
jelenlévőket, mely Hajdu Szonja, Hajdu Lara,
Zsíros Viktória, és Fábián Csabika
közreműködésével jött létre! Nagyon ügye-
sek, aranyosak, felkészültek voltak. Majd egy
kis ajándékkal kedveskedtünk az anyukáknak,
babáknak.  Közben az elmúlt 1 év előadásaira

diavetítés formájában tekinthettünk vissza.
Finomabbnál finomabb tortákat kóstolhat-
tunk, és sokat beszélgettünk. Szabóné
Rozman Mónika az év Hello Anyuja lett,
köszöni a megtiszteltetést, és hogy egy jó kis
csapat tagja lehet.  Nagy öröm volt ez mindan-
nyiunknak. Hiszen 2017. október 10-én
kezdtük el a működésünket, és az óta rengeteg
élménnyel, tapasztalattal, és babával bővült a
kis csapatunk, klubunk. Vannak közöttünk
olyan anyukák, akik még kismamaként, nagy
pocakkal kezdtek a klubba járni, és ma már ott
kúszik-mászik, lassan lépdel mellettük a
babájuk. Végig követtük egymás babájának a
fejlődését, új kapcsolatokra tettünk szert,
összebarátkoztunk. Bármelyikünknek segít-
ségre van szüksége, nyugodtan fordulhatunk
egymáshoz.  Szeretném megköszönni
Ilosvainé Nógrádi Piroskának aki Magyar
Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetének az
elnöke, hogy 1 éve a segítségünkre sietett, és
támogatásával létrejöhetett a klub. A mai
napig együtt szervezzük az előadásokat, nagy
hála érte! Köszönjük a belénk vetett bizalmat,
azt hogy már egy éve jártok az eladásokra,
látjátok, hogy nem pletykálkodni járunk
össze, hanem az előadók által szeretnénk
segítséget nyújtani, vagy csak egymás között
tapasztalatot cserélni. Sok szeretettel várunk,
fogadunk újabb kismamákat, babákat,
mamákat, nagyszülőket, és bárkit, akit az
adott előadás témája érdekel. Előadásaink
továbbra is ingyenesek!
Novemberben egy szóbeli megállapodás jött
létre a Baba-Mama klub, és Tokaj Egészség
Fejlesztő Iroda között. Mely alapján köl-
csönösen segítjük egymást. 
Köszönjük MINDEN ELŐADÓNAK az
áldozatos munkáját. Azt, hogy elfogadták
felkérésünket és segítséget nyújtottak nekünk
az általuk előadott témával kapcsolatban.
Köszönet a Borfalu dolgozóinak a
munkájukért, segítségükért.
Szeretném megköszönni MINDENKINEK a
támogatását, segítségét, mellyel az elmúlt egy
évben segítette a munkánkat. Legyen az fela-
jánlás, ötlet, egy kedves szó, vagy a jelenléte,
mellyel megtisztelte a klubbot.  Mivel önel-
látóak vagyunk, így minden apróság számít,
amit kapunk. Mottóm pedig továbbra is az,
hogy kéthetente jár egy kis kikapcsolódás a
mamának és a babának is!

Hello Anyuk!

Egy éves a Baba-Mama Klub!

Ki ad ja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta Szer -
kesz tő ség: 6 puttonyos Borfalu Tarcal.   Tel.
47/580-008  Főszerkesztő: Györgyné Újvári
Mária. Szerkesztő: Me ző Lász ló. A szerkesztő
munkatársai: Nagyné Sárkány Mónika és
Szabó Adrienn. Nyomdai munkák: Bu dai
Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.
Tel: 46/416-226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:  
2018. december 15.

Tarcali Hírek
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MÁSODIK TARCALI SLOW FOOD - TERRA MADRE-

NAPI TALÁLKOZÓ A HATPUTTONYOS 
BORFALUBAN!

December 7, péntek, délután 5 órától
A tavalyi jó hangulatú találkozót megismételjük! Ünnepeljük együtt Terra
Madre (Földanya) napján a Slow Food-ot és a helyi termelőket! 
"A Slow Food mozgalom lényege nem az időbeli lassúság vagy gyorsaság.
A hangsúly inkább az alap dolgokon van. Egyrészt az ételek alapanyagán,
amelynek megtermelése valóban időt igényel, a termelők, a kertészek ide-
jét, és persze rengeteg képességeket, tapasztalatot, tudást. Valamint annak
az elfogadásán, ami van: az évszakok, az időjárás, az éghajlat, és a velük
harmóniában való együtt - és nem ellene - munkálkodáson. “ dr. Victoria
Sweet
Ennek a gondolatnak a jegyében jöjjünk össze mind, akik szeretünk úgy
főzni, ahogy a régiek tették, zöldséget-gyümölcsöt termelünk kertjeinkben,
állatokat tartunk vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy a hozzávalókat helyi és
környékbeni forrásból szerezzük be. Osszuk meg tudásunkat, tapaszta-
latainkat, receptjeinket, kóstoljuk meg egymás kedvenc, jól bevált, híres,
egészséges ételeit, italait, beszélgessünk arról, hogy mit tehetünk azért,
hogy a mindennapi táplálékunk még jobb legyen.
Batyus találkozó lesz, közös asztalt terítünk az általunk vagy helyben ter-
melt és sütött, főzött, erjesztett vagy eltett, kóstolni hozott ételekből-italok-
ból. Mivel a hangsúly a helyi alapanyagokon van, lehetőleg mellőzzük min-
dazt, ami nem ilyen.

A Slow Foodról röviden: 
Hálózata 170 országban fogja össze a jó, tiszta és fair élelmiszer iránt
elkötelezett tagokat. Az étellel kapcsolatos helyi hagyományok, helyi ter-
mékek védelme is fontos. Magyarországon is több tagja van, köztük a
Tokaji borvidék is. 
A több mint negyedszázados nemzetközi Slow Food (szó szerint lassú étel,
a gyorséttermi ellentéteként jött létre) mozgalom célja az élővilág sok-
féleségének megőrzése, ízlelésfejlesztés, termelő-vásárló közötti kapcso-
latépítés és tájékoztatás az ételről és az étel által. Olyan élelmiszerrendszert
népszerűsít, ami az iparinak az alternatívája mind az alapanyag termelése,
mind az elkészítés szempontjából, és ennek alapja a helyi termelésű hozzá-
való. Nagy presztízse van a gasztronómiában, lassan nincs olyan híres séf,
aki ne hivatkozna alapelveire. Amelyek háztartási léptékben is
érvényesíthetők.

Miért jó? 
A helyi hozzávalókból készített étel a legfrissebb lehet, és ami azzal jár:
finom. Így személyesen ismerhetjük a termelőket, a termesztés-készítés
módját, és befolyásolhatjuk is azt. Évszakonként változik a kínálat, így vál-
tozatos és egészséges. Emellett a helyi gazdaságot támogatjuk, vagyis saját
közösségünket! Tudnunk kell, hogy az ipari mezőgazdaság az élővilág, és
benne az ember egyik legnagyobb pusztítója. Felelős vásárlói dönté-
seinkkel a kínálatra van hatásunk és végső soron utódaink világára.
Szeretettel várunk mindenkit a legkisebbektől az iskolásokon át az
idősekig!  Örülünk új arcoknak, és annak is, ha a találkozó hírét terjesztik.
A részvétel ingyenes. Részletek felől érdeklődni lehet a Borfaluban: 06-47-
580-008, 06-30-626-1977. 

Írta és szervezi: Bartha Gabó.  terrapolistarcal.blogspot.hu

A Baba-Mama Klub képeiből
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„Ne kérdezd tőlem, mit – miért fotózok – s fotóztam. De azt
sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg jól a
képeim! – a választ megkapod.”

(Pádár Sándor)
Hanák Tibor – vállalkozó (II. rész)

• Már beszéltünk a légi fotózásról, a filmezésről és a ren-
dezvényeken történő háttérmunkáról. Mivel több évtizede
foglalkozol ezekkel a dolgokkal, biztosan voltak olyan esetek,
amik maradandó nyomot hagytak benned. Megosztanál velünk
egy ilyen történetet?
-  Hazudnék, ha azt állítanám, hogy

állandóan mindig minden szuperül
összeáll. A problémák fő gyökerei
sohasem a gépekben keresendők, ennek
megfelelően a személy hibája szinte
kézzel tapintható. Igen, volt pár izgal-
mas zuhanásom drón ügyileg. Az egyik,
ahol szintén én hibáztam, az Újmassai
őskohónál következett be. DJI Phantom
II-es gépeknél – ha nagy távolságok
voltak az egyes felszállások között –
akkor a helyi viszonyokat el kellett vele fogadtatni. Ez abból állt,
hogy a tengelye körül kellett forgatni, majd ha megfelelően villo-
gott, akkor felszállni és mehetett a „móka”.Siettem, és nem figyel-
tem, majd megemeltem a gépet. A
következő pillanatban, mintegy 3
méteres magasságban billegett ide-oda
és teljes gázt adott magának. Igazából az
elektronikus iránytűje kiakadt, s úgy
gondolta nem ott van, ahol épp lebegett.
Elment megkeresni a felszállási helyét,
amit persze nem is tudott, hogy merre
található. Mire feleszméltem, már a 15
m-re található bokorba csapódott, majd
ezen át egy patak medrébe esett, ahol víz
alá süllyedt. A 2-3 percnyi mutatványt
végignéztem, és szerettem volna elérni, mert tudtam, ott patak is
folyik. A vizet nem találtam túl vonzónak egy bekapcsolt elektron-
ikai vívmány számára. A bokrokhoz érve láttam, hogy a drónom
fejjel lefelé villog a víz alatt, s mint a fuldokló, aki az utolsókat
rúgja, még elengedett némi bugy-
borékot. Persze, hogy kigyulladt a
fejemben a piros lámpa. El is kaptam
egy ágat, másik kezemben még ott volt
a távirányító, és le szerettem volna
ereszkedni a közel 3 méter mélyen ka-
nyargó patakhoz. Hát ilyenek a vágyak.
Nyert a gravitáció, én meg a drón mellé
háttal beestem a kövekre, a közel 30
cm-es vízbe. Ekkor már a távirányító is
megtelt……, de semmi gond, kikaptam
a gépet a vízből, mindent kikapcsoltam
és a vizet kiöntöttem, amiből tudtam. Ez a mutatvány, amin én jót
nevettem, feleségem meg halálra fagyott a látványtól, nos ez egy
GoPro kamerába került, viszont azt garanciában kicserélték. A drón
azóta is repülőképes. Egyébként ennek a videója – mert a kamera
be volt kapcsolva – elérhető az oldalamon.
• A fenti idézet ellenére a beszélgetés végén mégis
megkérdezném: Merre tartasz?
- Merre tartok? Lényegileg ez egy nagyon komplex kérdés. Nem
igazán van rá olyan válaszom, amiben pontosan meg tudnám fogal-
mazni. „ Ahol állok jelenleg?” kérdésre adott információkkal fogok

válaszolni erre, de ezelőtt egy kis kitérő. Mivel ez egy olyan folya-
mat állomása, amik mellett jelenleg nem lehet szó nélkül elmenni,
– szerintem – így a jövő emberkéinek megfogalmaznék egy-két
járható utat ezzel kapcsolatban. 1966-ban születtem és már
általános iskolában távirányítós autókat, hajókat építettem. A
hajótesteket is én faragtam ki fából. Ezek még vezetékkel voltak
kapcsolva a távirányítóhoz, de már minden alapfunkciót tudtak.
1978-ban az udvari fenyőnkön futófény villogott, amit én csinál-
tam. A fénysort is, a vezérlőt is, ami egy átkapcsoló tárcsából és vil-
lanymotoros hajtóműből állt, szintén én készítettem. Ez idő tájt

ilyen fényeket nem lehetett látni Mádon.
Később rengeteg elektronikus kütyüt
építettem. Gyermekkorom és fiatalsá-
gom fő hobbija az elektronika volt.
Azóta persze sokat fejlődött a világ.
Mindent készen adnak. Olyan színben,
amiben megálmodod. Gyakorlatilag
eltemetik a tehetséget. Eltemetik tény-
leg? Ha hagyod magad, akkor
bizonyára. Régen is így volt. Akkor nem
volt szinte semmi elérhető közelségben,
vagy információ áradattal felvértezve.

Ma minden másképp egyszerűbb. Egy a lényeg, aki maga a sze-
mély. Ha akar valamit, akkor lesz is valaki. Ha marad az, aki nem
akar, csak várja a sült galambot, akkor meg is fogja kapni, viszont

az, ami benne volt, örökre eltűnik. Tehát
nem a jelen, vagy a múlt a lényeg! 52
évesen, ha üzennem kellene a jövő ge-
nerációjának, akkor csak annyi lenne az
üzenetem, hogy használja a józan
„paraszt” eszét! Ne csak a hobbijában,
hanem a társkeresésben is! Szeressen, és
hagyja, hogy szeressék! Higgyen pár-
jában, higgyen dolgaiban és higgyen
egy olyan jövőben, ami sohasem lesz
egyszerűbb, mint aminek szánja. Nekem
ez a feleségem oldalán megadatott. Ez a

belső egyensúly segít majd a továbbiakban, amire a jövő nem
látható útjain szükség is lesz. Ne a könnyű dolgokat részesítse
előnyben, mert ezt teszi mindenki, így mindenki egyformán más.
Legyen egyéniség és próbáljon meg valami olyat kihozni magából,

ami benne fellelhető és fejleszthető. Ne
legyen tömegtermék! Mikor a minőségi
munkáltatók nézik a „polcon” az
emberi munkaerő felhozatalt, főleg ezt,
az ilyen személyeket vizslatják. Ami
különleges, az sok energia, annak bár-
mikor lesz jövője. Tégy erről Te is, álta-
lam nem ismert fiatal! 

Mostanra el is jutottam a válaszig.
Jelenleg is tanulok, jelenleg is újabb és
újabb technológiák világa érint meg. A
télen kicsit elmegyek egy nem látható

fizikai valóság irányába, mert a műszereim már meg vannak hozzá.
Így a mágneses hullámokat is tudom vizsgálni 1 Hz – 6 GHz tar-
tományban. Gondoltam, némileg olyat tanulok, amit eddig csak
érintőlegesen. Nem a kor, vagy a lehetőségek szabnak határt a saját
tudomány fejlődésének. Azt csak Te, azaz én dönthetem el.
Lényegileg el is érkeztem a kérdésed válaszának kvintesszen-
ciájához. Tanulni, gyakorolni és sohasem feladni sem a fizikai, sem
az érzelmi világban!

Erdélyi István  
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Decemberi ünnepeink

Karácsony hava
Advent a karácsonyt megelőző négy hetes időszak, az örömteli és
meghitt készülődés, várakozás jegyében telik. A keresztények
számára a karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával
kezdődik, és egészen vízkeresztig tart. Az advent eredete a 4.
századig nyúlik vissza és számos jelkép, szokás, hagyomány
kapcsolódik hozzá. Az adventi időszak a karácsony (december
25.) előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét és karácsonyig
tart.
Településünkön december 2-9-16 és 23-án, a Piactéren gyújtjuk meg
Tarcal adventi gyertyáit.
december 1.: 1925 december 1-én, este 8 órai kezdettel indult meg
a rendszeres rádiós műsorsugárzás. Erre az eseményre emlékezünk
meg országszerte magyar rádiózás napján.
Ez a nap, a meteorológiai tél kezdete is.
december 6.: Itt a télapó! Szent Miklós püspök nevéhez számos le-
genda fűződik – ezekből alakult ki a ma ismert, szakállas jótevő
alakja, aki ezen a napon apróbb ajándékokat hoz a gyerekeknek. Az
ajándékozás szokása a 19. század végén terjedt el Magyarországon
és a modern magyar néphagyomány szerint december 5-én éjjel láto-
gatja meg a gyermekeket a Mikulás, ha az elmúlt évben jól
viselkedtek.
Tarcal Mikulása hagyományosan, december 5-én és 6-án kel útra,
hogy megajándékozza a helyi gyermekeket, felnőtteket.
december 13. – Luca napja. A Luca-naphoz számos hiedelem és
népszokás kapcsolódik. A legenda szerint Szent Luca keresztény vér-
tanú volt, az egyház azonban nem ismeri el valós történelmi sze-
mélynek. A Luca-napi hagyományok eredete valószínűleg Gergely-
naptár bevezetése előtti időkre vezethető vissza, amikor ez a nap volt
az év legrövidebb napja, illetve a leghosszabb éjszakája (ellentétben
a mai téli napfordulóval, ami december 21-én van). Magyar
nyelvterületen december 13-át “gonoszjáró nap”-nak is nevezik,
legismertebb szokása pedig az úgynevezett Luca-szék készítés.
december 16. - A magyar kórusok napja. A Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnök-
ségével 1991 óta rendezik meg annak emlékére, hogy 1882-ben ezen
a napon született Kodály Zoltán.
december 24-25.: Karácsony. A karácsony tradicionális keresztény
ünnep, amelyet Jézus Krisztus születésének emlékezetére tartanak
minden évben. Ez a kétnapos ünnep világszerte a nem-keresztény
emberek számára is a szeretet, a békesség és az öröm napja, amely
az év egyik legfontosabb családi eseményének számít. A modern
hagyományoknak megfelelően az ünneppel együtt jár az
ajándékozás, a karácsonyi hangulatú díszítés, valamit a karácsonyfa
állítás szokása is. Hazánkban a bensőséges családi összejöveteleket
általában 24-e este tartják (szenteste).
MINDENKI KARÁCSONYA - karácsonyi ünnepség és
kirakodóvásár december 23-án, az AGORÁN és a PIACTÁREN.
december 31. Szilveszter, az év utolsó napja, amelyet a világ számos
országában ünnepelnek meg Szilveszter pápa halálának
emlékezetére. Szilveszter éjszakáján az emberek általában zenés
mulatságok keretében búcsúztatják a mulandóságot jelképező óévet,
majd éjfélkor köszöntik az újjáéledést szimbolizáló újévet. A
babonák és hiedelmek legszélesebb skálája is ehhez a naphoz
kötődik.

Boldog Új Évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
N.S.M.

Szeretettel köszöntjük a december
hónapban névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!

Újra Népdalkör Tarcalon!
Kedves Hölgyeim és Uraim!

A zene gyógyír megannyi bajunkra, a zene társakat, élményt ad!
Tarcalon pár évvel ezelőtt még működött az Örökifjak
Asszonykórus de mára már kevesen maradtak és néha pár nóta ere-
jéig megmutatják élet-, és zene szeretetüket. Szervezzük újra az
énekes csapatot természetesen támaszkodva a régi tagok tapaszta-
latára és az új tagok lendületére! Eredményeket igenis lehet elérni!
Lassan, munkával, szeretettel és egy közösségbe tartozni mindig
jóérzés! MÉG SZÁMÍTANAK RÁM! SZÜKSÉGÜK VAN RÁM!

Szükségünk van lelkes, énekelni, csapatba vágyó hölgyekre 
és urakra akik megalapoznák a

TARCALI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖRT!
Házaspárok és minden korosztály jelentkezését is örömmel

vesszük!
A népdalkör szakmai irányítását a Borfalu vezetőjeként szívesen

elvállalom és kérem, jelentkezzenek, ne habozzanak a saját
örömükre tenni!

Mert az éneklés:
Erősíti az immunrendszert, Növeli az edzettségi szintet, Javítja a
testtartást, Javítja az alvás minőségét, Antidepresszáns hatású,
Csökkenti a stresszt, Javítja a koncentrációt és a memóriát, Jó
hatással van a társadalmi életre, Növeli az önbizalmat, Javítja a
kommunikációs készségeket, Boldoggá tesz!

„A zene híd a föld és a menny között.”

Jelentkezni a Borfaluban illetve a 30/6261977-es 
telefonszámon lehet! 

Györgyné Újvári Marika
előadóművész, 

Adventi – Karácsonyi 
programsorozat TARCALON

Advent 1. vasárnapja 2018. december 2. 16:30 Adventi
Gyertyagyújtás 
Helyszín: Agóra
Adventi gondolatok: Kovács Attila református tiszteletes
Közreműködnek a Kikelet Óvoda Fecske csoportja
Advent 2. vasárnapja 2018. december 9. 16:30 Adventi
Gyertyagyújtás
Helyszín: Agóra
Adventi gondolatok: Polyák Péter görögkatolikus parókus
Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola tanulói
Advent 3. vasárnapja 2018. december 16. 16:30 
Helyszín: Agóra
Adventi gondolatok: Szűcs Zoltán római katolikus plébános
Közreműködik a monoki Kossuth Népdalkör Egyesület

KARÁCSONYI jÁTSZÓHÁZ 
2018. december 18. (kedd) 14:00-16:00 óráig
Helyszín: Borfalu (Rákóczi út 4.)
Mézessütés, üveggravírozás és karácsonyi figurafestés várja a
gyermekeket és a szülőket is.
A program természetesen mindenki számára ingyenes!
Advent 4. vasárnapja 2018. december 23. 16:30 
Helyszín: Agóra - Piactér

MIDENKI KARÁCSONYA – ÜNNEPSÉG ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Ökumenikus szertartás: Szűcs Zoltán plébános, Kovács Attila
tiszteletes, Polyák Péter parókus
Közreműködik: Újvári Marika előadóművész 
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Mínusz két pont a mérleg...
A Tarcal FC csapata továbbra sem állt talpra: az eddig lejátszott 15 találkozón nem
tudott győzni. Igaz két döntetlent elért végre, ám a 4 büntetőpont miatt mégis minisz
két ponttal az utolsó helyen áll. Az ifi valamivel jobban teljesített: ők13 ponttal a 13.
helyen állnak.  
Az előző számunk zárása óta lejátszott meccsek
eredményei:  
12. forduló: 2018. október 28.
Telkibánya - Tarcal FC 2-0 (1-0) U 19: 2-9.
13. forduló: 2018. november 4.
Tarcal - Pácin 2-2 (1-1) U 19: 9-2.
G.: Szegedi K. Dovák.
14. forduló: 2018. november 11. 
Mezőzombor - Tarcal FC 2-2 (2-0) U 19: 3-3.
G.: Nagy I., Ónodi.     
15. forduló: 2018. november 18. 
Tarcal FC - Erdőhorváti 1-8 (0-4) U 19: 6-6.
G.: Nagy Cs.   

A  felnőtt tabellán:
16. Tarcal        15      -      2     13             15-76        - 2   (4 pont levonva)

Az U 19 tabellán:
13. Tarcal       15      4      2       9              54-88    13   

(M.L.)

SPORT

Kedves Tarcaliak!
Születésem óta monoki vagyok. Mióta az eszemet tudom itt élek a Hegyalja és Zemplén
határán, és nem vágyom máshová, mert boldog az ember ott lehet, ahol az akar lenni.

Monokon a templomi zene ami először megérintett, sohasem
felejtem a nagymamám nótáit, imáit és a karácsonyi kántálá-
sokat.
Zenei tanulmányaimat nyolcévesen kezdtem zongorán, illetve
az Általános Iskola énekkarában. Miskolcon a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban ének szakon végeztem, ami után rögtön a
miskolci Kántorképző tanfolyamán kötöttem ki. 
Diplomámat Egerben kaptam ahol művelődésszervező,
játszóházvezető szakon végeztem. Emelett múzeumpedagógiai
továbbképzésen vettem részt.
1996-tól a monoki Katolikus Templom kántora vagyok és ezzel
együtt a Kossuth Népdalkört vezetem. Előadóművészként az
országban és külföldön is átadhatom kedves énekeimet.
A magyarnóta éneklést az édesanyám szerettette meg velem

illetve a pályámon ő indított el.  Művelődésszervezőként és a Kossuth Emlékház
vezetőjeként tevékenykedtem 12 éven keresztül Monokon. 
Férjemmel 23 éves házasok vagyunk, két gyermeket nevelünk. Péter fiunk 21 éves és
debreceni egyetem harmadéves hallgatója vegyészmérnök szakon, kisebbik fiunk László első
éves Budapesten a Gór Nagy Mária színitanodában.
Az Isten ide vezérelt Önökhöz erre a gyönyörű településre ahol a 6 Puttonyos Borfalu
vezetőjeként dolgozom november elejétől!
Közösséget, emberi kapcsolatokat szeretnék fejleszteni, mert ebben az elmagányosodó világ-
ban erre van a legnagyobb szükség.

Jószívvel és örömmel jöttem Önökhöz, remélem jó szívvel fogadnak!
Györgyné Újvári Marika

A HÓNAP VERSE
ADY ENDRE:

Karácsony – Harang csendül...
I.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.
Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra. 
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