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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. március 19-én
rendkívüli ülést tartott, melynek első és
második napirendi pontja keretében a
képviselők elfogadták a Képviselőtestület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló, valamint az önkormányzati
képviselők, bizottsági tagok tisztelet-
díjáról szóló rendeletet.
A képviselők a harmadik napirendi pont
során döntöttek a belterületi 1 hrsz-ú
ingatlan önkormányzati tulajdoni
hányadának értékesítéséről.
A negyedik napirendi pont során a testület
megtárgyalta a Green Star Extra Szociális
Szövetkezet szövetkezeti tagságra való
felkérését. A Képviselőtestület tárgyalta a
kérelem teljesítése melletti és elleni
érveket, majd úgy döntöttek, hogy a
testületi döntés meghozatalához további
információk szükségesek.
A napirendek tárgyalását követően a
Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke tájékoztatta a
Képviselőtestület tagjait a bizottság
döntéséről, melyben a 2018. évi költ-
ségvetésben szereplő civil szervezetek
támogatása előirányzat felosztásáról
határoztak.
Az ülés végén a Képviselőtestület a
beérkezett ajánlatok megtárgyalását
követően kiválasztotta az önkormányzati
nagy rendezvények – Szent Iván éji ren-
dezvény, Tarcali Napok – fellépőit.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. március 27-én
rendes ülést tartott, melynek első napiren-
di pontja a B-A-Z. Megyei
Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal ügy-
segédi tevékenységéről szóló tájékoztató
volt.
A második napirendi pont során a
képviselők megismerték a 2018. évi köz-
foglalkoztatási programokról szóló
tájékoztatót.
Az ülés harmadik napirendi pontja
keretében Tóth Gyuláné óvodavezető
kérelmének helyt adva – tekintettel arra,
hogy 2018. december 28-tól nyugdíjasnak

minősül - közalkalmazotti jogviszonyá-
nak, vezetői megbízásának
megszüntetéséről döntöttek.
A következő napirendi pont keretében a
Képviselőtestület önkormányzati tulaj-
donú ingatlanok értékesítéséről határozott.
Az ülés hatodik napirendi pontja a pol-
gármester az előző ülés óta eltelt időszak
intézkedéseiről szóló tájékoztatója volt.
Az indítványok, javaslatok között a
képviselők elsőként a „Bel- és
csapadékvíz elvezető rendszer felújítása,
kialakítása Tarcal községben” elnevezésű
projekt kivitelezése műszaki
ellenőrzéséről döntöttek. Ezt követően
jóváhagyták a projekt kivitelezése
közbeszerzési kiírásának (ajánlattételi fel-
hívásának) tartalmát.
A napirend keretében a képviselők
határoztak a Green Star Extra Szociális
Szövetkezetbe történő belépésről, a
Széchenyi utcán, a Széchenyi és Zrínyi
utcai sarokra 30 km-es sebességkorlátozó
tábla kihelyezéséről, elsősorban a gyalo-
gosan, kerékpárral közlekedők testi
épségének megóvása érdekében. Ezen
kívül a Képviselőtestület határozatot
hozott az Áldó Krisztus szoborhoz vezető
sétány környezetében üzleten kívüli
kereskedés megtiltásáról.
Az ülés befejezéseként képviselői
közérdekű indítványok, javaslatok han-
goztak el.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus

formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:

Fotókiállítás  (3. oldal)

Költészet Napja  (3. oldal)

Házasság ünnepe
(5. oldal)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Tarcal 
valamennyi
édesanyjának

boldog  
Anyák Napját 
és jó egészséget 

kívánunk!
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Halálozás
2018. március

- Leskó Imre (sz: 1935.)
volt Tarcal Keresztúri u. 26. sz. alatti lakos,

elhunyt március 1-én, 
- Hornyák János (sz: 1931.)

volt Tarcal Klapka tér 5. sz. alatti lakos, elhunyt
március 8-án, 

Részvétünk a családoknak! 
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő

anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2018. március 
1. Ács Zétény   2018.03.16
Szülei: Ficsor Zsuzsanna

Ács László
2  Rontó Dóra Lia   2018.03.16

Szülei: Czimbalmos Evelin
Rontó Dániel
Gratulálunk!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

Házasságkötés  
Március hónapban nem volt.

Festményadományozás
A Kardos család Erdélyi András Endre festőművész festményét
adományozta Tarcal Község Önkormányzatának. (a művész
életútjáról a 8. oldalon olvashatnak) Az önkormányzat nevében a
festő eme kiemelkedő alkotását Butta László polgármester vette
át.

10 éves jubileumát ünnepelte az Idősek Klubja

Ki ad ja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta Szer kesz tő ség:  6
Puttonyos Borfalu Tarcal.  Tel.: 47/580-008  Főszer kesz tő: Tóth
Zsolt.  Szer kesz tő: Me ző Lász ló Nyom dai mun kák: Bu dai
Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA:   2018. május  20..

Tarcali Hírek
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Butta László polgármester úr és Horváth Tünde intézményvezető
asszony  90. születésnapja alkalmából köszöntötte Tóth Sándornét.
Annuska néninek, a község lakosainak nevében is, kívánunk még
további  jó egészséget és még további boldog esztendőket!

90. születésnapi köszöntés

Lovász László
a tarcali Polgárőr
Egyesület elnöke

telefonszáma
06-70/457-95-81

Felhívás!
A Tarcal Község Önkormányzat fenntartásában működő, Kikelet
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
(Cím: 3915 Tarcal, Árpád u. 8.) intézmény, tarcali óvodáskorú
gyermek  óvodai és a tarcali és a környező településeken lakó gyer-
mekek bölcsődei elhelyezésére, a 2018-2019 nevelési évre felvételt
hirdet. 
A beiratkozás helye:
Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
Tarcal, Árpád út 8. (nevelői szoba)
A beiratkozás időpontja: 2018. május 2.-3.-4.(szerda, csütörtök,
péntek)  reggel 7 órától, délután 16. 30 óráig.
Kérjük a szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- érvényes lakcím kártyát,
- a gyermek TAJ kártyáját.
- gyermekvédelmi jogosultságot igazoló érvényes határozatot.
A Bölcsődébe 1 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A gyermek harmadik életévének betöltése után az óvodába járás az
új jogszabályok szerint kötelező, felmentést indokolt esetben az
óvoda vezetője adhat. Az ötödik életévet betöltött gyermekek
beíratása az iskolai életre való felkészítés miatt kötelező, felmentés
nem adható, a szülőnek biztosítani kell a gyermek rendszeres
óvodába járását. A kötelezettség elmulasztása esetén (tíz igazo-
latlan nap) az intézményvezető feljelentését követően a
Kormányhivatal pénzbírságot szab ki.

*
Ha a férőhely engedi, az óvodába azokat a gyermekeket is be lehet
íratni, akik augusztus végéig betöltik a két és fél évet, feltéve, ha a
gyermek ágy és szobatiszta.
Az Alapító okirat szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztését is el tudjuk látni.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokat a gyerekeket is újra be
kell íratni, akik már jártak óvodába.
A felvételi döntésről a szülők, a beiratkozást követő huszonegy
napon belül írásban kapnak tájékoztatást. A szülő a döntés ellen
jogorvoslattal élhet Tarcal Község Jegyzőjénél.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Tóth Gyuláné

Költészet Napi Műsor a Borfaluban
A hagyományoknak megfelelően a Hatputtonyos Borfaluban
április 9-én ünnepeltük meg a Költészet Napját. R. Kárpáti Péter
különleges műsorral készült, ugyanis Sztevanovity Dusán szövegeit
hallhattuk zene nélkül, de mégis a teljesség igényével, ugyanis a
szövegek valóban költőiek, és versként is nagyszerűen megállják a
helyüket.
Aki tehát eljött, ritka és különleges Költészet Napi élménnyel
gazdagabban térhetett haza a műsor megtekintése után.

Eljövendő Maitrea Buddha-fotókiállítás a
Borfalu Galériájában

Április 9-én nagy érdeklődés közepette nyílt meg Szentirmay
Gábor alkotóművész Eljövendő Maitrea Buddha című fotókiál-
lítása. A kiállítást maga a fotókat készítő alkotóművész nyitotta
meg, aki a megjelent érdeklődőknek arról mesélt, miként jutott el
Nyíregyházáról Amerikába, hogy részese legyen egy amerikai bud-
dhista közösség szoborépítésének.
A kiállítás május 2-ig, hétköznap 8 és 16 óra között tekinthető meg
a Borfalu Galériájában

HIRDETÉS
3 szobás összkomfortos családi ház eladó Tarcal,

Keresztúri út 36 szám alatt.
A családi házhoz tartozó pincével és garázzsal együtt

a ház eladási ára: 4,8 millió  Ft.
Érdeklődni a  06-20-55-89-880-as telefonszámon
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PROGRAM 
Szombat

9:00 ÉBRESZTŐ JÓGA
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
10:00 TERRAPOLIS KERTLÁ-
TOGATÁS – amit a kert kap, és
amit ad
Helyszín: Terrapolis – kert és
asztal
Bevezetés egy permakultúrás
kísérleti kertbe és annak kony-
hájába, frissítő zöldturmix:
1.000 Ft/fő 
Bejelentkezés szükséges (legfel-
jebb 12 fő): terrapolistarcal@gmail.com
vagy +36 20 381 7172
11:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ 
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
11:30 TARCALI SÉTA – építészeti
emlékek
Vezeti: Olajos Csaba építész
Indulás: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 1.000 Ft/fő, tarcaliaknak ingyenes
(lakcímkártyával)
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
12:00-től BODROGSMOKER „KicsiZso” 
Helyszín: Kikelet Pince
12:00-15:00 FALUSI VENDÉGASZTAL
ÉS NÉPI ÉTELEK KÓSTOLÓJA, hagy-
ományos régi borászati és szőlészeti
eszközök bemutatója 
Helyszín: Pataky Borporta
12:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT
CSÁSZÁRI PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő),
a végén egy pohár bor vár!
13:00 BŰBÁJOS KENCÉK a Helia-D
Herba-kastélyból 
Helyszín: Andrássy Rezidencia
Jegyár: 3.700 Ft
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
13:00 NÖVÉNYI LÉT ÉS TEXTILEK –
kamarakiállítás, megnyitja: Balla Enikő
Helyszín: Terrapolis – kert és asztal
Megtekinthető: mindhárom napon 15:30 és
20:00 között
14:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT
CSÁSZÁRI PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő),
a végén egy pohár bor vár!
14:00 TAVASZI EBÉD – lassulunk, és
mesélnek a növények
Helyszín: Terrapolis – kert és asztal
Foglalás (max. 12 fő):
terrapolistarcal@gmail.com vagy +36 20
381 7172
14:30 BASILICUS MESTERKURZUS – a
száraz boroktól az édesig, és egy száraz
vörösbor, a PURCSIN
Helyszín: Basilicus Borkultúra Központ
Jegyár: 4.500 Ft/fő 
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos

16:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT
CSÁSZÁRI PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő),
a végén egy pohár bor vár!
16:30 GYENGÉBB? NEM! BORKÓS-
TOLÓ – Szabó Edit, a Borsmenta
főszerkesztőjének, a Gyengébb?Nem! című
könyv írójának vezetésével
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 4.000 Ft/fő
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos 
18:00 FALATOZÁS A HORDÓK MEL-
LETT BORKÓSTOLÓVAL
Helyszín: Matyisák-Vízkeleti Pince
19:00 HORDÓS TÉTELEK KÓSTOLÓJA
A PINCÉBEN
Helyszín: Kikelet Pince
Jegyár: 2.500 Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
Regisztráció szükséges: contact@toka-
jkikelet.hu
19:00-21:00 TÁNCHÁZ ÉS NÉPZENE –
muzsikál a GÖRICE
Helyszín: Pataky Borporta
20:00 PETRICHOR zenekar
Helyszín: Majoros Birtok
Támogatói jegy: 1.500 Ft/fő, melyből 1.000
Ft/fő lefogyasztható (a helyszínen
fizetendő)

Vasárnap
9:00 ÉBRESZTŐ JÓGA
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
10:00 TERRAPOLIS KERTLÁTOGATÁS
– amit a kert kap, és amit ad
Helyszín: Terrapolis – kert és asztal
Bevezetés egy permakultúrás kísérleti
kertbe és annak konyhájába, frissítő zöld-
turmix: 1.000 Ft/fő
Bejelentkezés szükséges (legfeljebb 12 fő):
terrapolistarcal@gmail.com vagy +36 20
381 7172
12:00-15:00 BUJKÁLÓ BOROK –
szőlőséta, ebéd, bor
Helyszín: Tokajicum Borház
Friss házi kemencés kenyérlángos minden
földi jóval, élénkítő görögsaláta, házi
frissítő limonádé és fröccs Jegyár: 3.490
Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
20%-os kedvezmény a Vinotékában vagy a
www.vorosfeher.hu weboldalon

Regisztráció szükséges:
lenart.agnes@tokajicum.hu
12:00-től BODROGSMOKER
„KicsiZso” 
Helyszín: Kikelet Pince
12:00-15:00 FALUSI VENDÉ-
GASZTAL ÉS NÉPI ÉTELEK
KÓSTOLÓJA, hagyományos régi
borászati és szőlészeti eszközök
bemutatója
Helyszín: Pataky Borporta
12:00 VEZETETT PINCETÚRA
A VOLT CSÁSZÁRI PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen

fizetendő), a végén egy pohár bor vár!
13:00 TAVASZI EBÉD – lassulunk, és
mesélnek a növények
Helyszín: Terrapolis – kert és asztal
Foglalás (max. 12 fő):
terrapolistarcal@gmail.com vagy +36 20
381 7172
14:00 HÁZASÍTÁSI GYAKORLATOK
Helyszín: Kikelet Pince
Jegyár: 2.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
Regisztráció szükséges: contact@toka-
jkikelet.hu
14:00 MESTERKURZUS KÁLI ILDIKÓ-
VAL – települések borai
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 2.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
Regisztráció szükséges: info@tarcalkuta-
to.hu
14:00 A TOKAJI BOROK ÉS AZ OROSZ
KONYHA TALÁLKOZÁSA –
gasztronómiai élmény: 5 bor-étel párosítás
Helyszín: Kern Pincészet
Jegyár: 5.000 Ft/fő
Bejelentkezés szükséges (legfeljebb 10 fő):
info@kernwines.com
15:30 A TOKAJI BOR A KULTÚRÁBAN
ÉS A TÖRTÉNELEMBEN – 20 éves
kutatásaim legérdekesebb eredményei
Előadó: Frank Strzyzewski
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 1.500 Ft/fő, tarcaliaknak ingyenes
(lakcímkártyával)
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
16:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT
CSÁSZÁRI PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő),
a végén egy pohár bor vár!
17:00 A TARCAL BOR ÜNNEPÉLYES
BEMUTATÓJA
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 1.500 Ft/fő 
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
19:00 HEGYALJA FOLK KONCERT
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 1.500 Ft/fő
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
Koncert közben étel-ital a helyszínen.
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Hétfő

9:00 TERMELŐI REGGELI
Helszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 2.000 Ft/fő
10:30 DŰLŐTÚRA ÉS BOROS PIKNIK
Indulás: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 2.000 Ft/fő, gyerekjegy: 500 Ft/fő
Jegyvásárlás: reggeli+dűlőtúra: www.tixa.hu/jegyvasarlas
12:00-től BODROG SMOKER „KicsiZso” 
Helyszín: Kikelet Pince
12:00-15:00 FALUSI VENDÉGASZTAL ÉS NÉPI ÉTELEK
KÓSTOLÓJA, hagyományos régi borászati és szőlészeti
eszközök bemutatója
Helyszín: Pataky Borporta
12:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT CSÁSZÁRI
PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő), a végén egy pohár
bor vár!
12:00 EBÉD DÉLBEN A MYRTUS PINCÉNÉL 
Helyszín: Myrtus Pince (a dűlőtúra végpontja)
13:00 FURMINT MEMENTÓK
Helyszín: Myrtus Pince
Jegyár: 6.000 Ft/fő
Kóstolósor: Patricius Furmint 05, 06, 07, Myrtus Furmint 08, 13,
15  
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
14:00 TAVASZI EBÉD – lassulunk, és mesélnek a növények
Terrapolis – kert és asztal
Foglalás (max. 12 fő): terrapolistarcal@gmail.com vagy +36 20
381 7172
14:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT CSÁSZÁRI
PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő), a végén egy pohár
bor vár!
14:00 A TOKAJI BOROK ÉS AZ OROSZ KONYHA
TALÁLKOZÁSA – gasztronómiai élmény: 5 bor-étel párosítás
Helyszín: Kern Pincészet
Jegyár: 5.000 Ft/fő
Bejelentkezés szükséges (legfeljebb 10 fő): info@kernwines.com
14:30 4am (for a minority) KONCERT
Helyszín: Kikelet Pince
16:00 VEZETETT PINCETÚRA A VOLT CSÁSZÁRI
PINCÉBEN
Helyszín: Tokaji Kutatóintézet
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő), a végén egy pohár
bor vár!
17:00 MÁTRAI TŐKÉSEK – borkóstoló Szabó Edit vezetésével
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 3.000 Ft/fő 
Jegyvásárlás: www.tixa.hu/bubajos
19:30 TOROKÉNEKLÉS – Somfai Dávid
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
20:00 TŰZGYÚJTÁS
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu
Muzsikál: Agyagbanda Zenekar
Jegyvásárlás: torokéneklés+tűzgyújtás: www.tixa.hu/bubajos
BORÁSZPARTI
Jegyár: 1.000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő)
Limitált jegyszám!
Regisztráció: tarcalke@gmail.com

Óvodai hírek
Víz világnapja az óvodánkban

A Víz világnapja / március 22./ alkalmából március harmadik hetében
projekt hetet tartottunk témakörhöz kapcsolódva.  Hétfőn a megnyitó
napján beszélgettünk a gyerekekkel a víz fontosságáról, és felhívtuk
figyelmüket a vizek tisztaságának megőrzésére, illetve a takarékos
vízfogyasztásra!  Bemutattunk kísérleteket, melyekből volt olyan -
kristálykészítés -, aminek az eredményét a hét zárónapján figyelhet-
tük meg.  Minden csoportban vízzel kapcsolatos játékok, versek,
mesék, énekek hangoztak el a hét folyamán.  Rajzversenyt hirdettünk
meg korábban erre a hétre, a témája: Vizi állatok megjelenítése
szabadon választott technikával. Az elkészült rajzokat kiállítottuk és
a kijelölt zsűri: Editke vezető óvónéni és Marika óvónéni két korcso-
port alapján értékelte.  A pénteki zárónapot a rajzverseny eredmény-
hirdetésével kezdtük meg. Ezután minden csoport bemutatta a
kristálykészítő kísérletének eredményét!  A gyerekek érdeklődéssel
figyelték, hogy a másik csoportnak, hogyan sikerült, jobb illetve
szebb  lett-e, mint az övéké?! Jéghegyfestéssel folytattuk az
érdekességek sorát, melyhez nem volt egyébre szükségünk, mint egy
műanyag edényben lefagyasztott nagyobb jégtömbre és ételfestékre,
vagy felhígított temperafestékre. Foltokban csepegtettük a változatos
színeket a jégtömbre és láthattuk, hogy összeolvadva milyen érdekes,
különleges alakzatok rajzolódtak ki!  Barkácsolással,
versenyjátékokkal, zenés tánccal, a víz és az üveg zenei összhangját
bemutató vizes – pohárzenéléssel, melyet Kosárkó Jánosné, Ági
óvónéni mutatott be a gyerekeknek, a víz körforgását bemutató társas
játékkal folytattuk a délelőttöt. A gyermekek szabadon választhattak
a felkínált tevékenységek közül, mikor melyiket szerették volna
kipróbálni.  Pihenésképpen a gyermekek fotózkodhattak a cápa
„torkában”, valamint gyönyörű sellő leány képében az általunk
készített paravánok mögött!  Az óvodánk auláját a héten a csoportok-
ban alkotott, újra hasznosított anyagokból készített munkákkal: vizi
élőlények, tenger, hajó, bárkák, tutajok, akvárium, stb. díszítettük!

Hajduné Volf Krisztina
Óvodapedagógus

Házasság Ünnepe 
a Református Egyház szervezésében

Április 14-én a Házasság hete programsorozat keretében került sor
Tarcalon Komjáthy Károly házasságterapeuta és Komjáthyné
Zsolnay Éva, a Bibliai Házassággondozó szolgálat munkatársának
előadására.
A szép számban megjelent közönséget Kovács Attila református
lelkész köszöntötte, majd átadta a szót a meghívott előadóknak.
Az előadás  kötetlen beszélgetéssel zárult az előadók és a közönség
tagjai között.
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Krajnyák István – a Hegyalja FOLK
zenekar vezetője

• Kedves István! Beszélgetésünk apropóját az április 29-én, a 6
Puttonyos Borfaluban megrendezésre kerülő koncertfellépésetek
szolgáltatta. Zenekarotokkal az elmúlt néhány évben már több
helyszínen találkozhatott a közönség, és a You Tube-on is egyre
több videoklip látható rólatok. Arra kérlek, hogy néhány mondat-
tal mutasd be a Hegyalja FOLK tagjait a Tarcali Hírek olvasói
részére.
-  A helyi, Tokaj-hegyaljai székhelyű Hegyalja Folk zenekar jelenlegi
felállásában 2015. év második felében alakult és az úgynevezett folk-
rock stílusban alakította ki jelenlegi repertoárját.  Az együttessel a népi
feldolgozások mellett saját dalokat is játszunk: a rock zenében
klasszikus dob-basszus-gitár alapra építjük fel a tradicionális népi
hangszerek (furulya, koboz,tárogató, stb.) játékát, amit jól kiegészít, és
egyidejűleg a zenénk karakterét is megadja, a tehetséges énekesünk
gyönyörű népi éneke. A zenekarunknak két professzionális muzsikus
tagja van: Héjja Bella Emerencia népi énekes, a Zeneakadémia tanára
és Talián Tamás basszusgitáros, klasszikus zenei kürt tanár. Ványai
Árpád gitáros neve ismerősen cseng Tokaj-hegyalján, hiszen több
évtizedes rockzenei múlt áll mögötte, Laczkó Attila dobos egyetemi
tanulmányai mellett különböző környékbeli zenekarokban is zenél, én
pedig Krajnyák István furulyás-gitáros
vagyok, ugyancsak más jellegű polgári
foglalkozásom mellett, elsősorban a helyi
tárogatós közéletből veszem ki a részemet.
• Zenekarotok a hagyományos – elsősorban
moldvai – népzene és a rockzene har-
monikus ötvözésével létrejött népi feldolgo-
zásokat és saját dalokat játszik. Hogyan
esett választásotok a magyar népzene sok
szempontból különleges és színes moldvai
dialektus-területére? Van-e élő kapcsolat az
ott élő hagyományőrzőkkel?
-  Egy nép vagyunk mi itt a Kárpát-
medencében és a csángók ott Moldvában.
Varázslatos az az archaikus népzenei kincs, ami a moldvai magyarságé:
kicsit balkáni, és ettől talán idegen is tőlünk, de egyre többet hallgatva
érezzük, hogy ez is a miénk! Kevesen tudják, de az egyik legismertebb
népdalunk, a Tavaszi szél vizet áraszt… sem „hazai” népdal, hanem
Kodály Zoltán gyűjtéséből származik Moldvából! Gondolták volna
ezt? Na, ugye! Ilyen a többi moldvai népdal is. A Hegyalja Folk
zenekar eredetileg autentikus moldvai népzenét játszó zenekar volt
népzenészekkel, a minden zenekart elérő tagcserék következtében
alakultunk folk-rock zenekarrá. Értelemszerűen azonban folytattuk az
addig táncházakban előadott moldvai népzenét, csak most már nem
népi, hanem elektromos hangszereken és egy kicsit a mai fül számára
is fogyaszthatóbbá téve. A Moldvában élő hagyományőrzőkkel  még
abban az időben volt kapcsolatunk, amikor népzenekar voltunk, úgy
érzem, nagy adósságunknak teszünk majd eleget, ha sikerül eljuttat-
nunk az általunk feldolgozott dallamokat eredeti kialakulásuk
szülőhelyére.
• A folk-rock, azaz a népzene és a rockzene keveredése már az
1960-as években megjelent az Amerikai Egyesült Államokban és az
Egyesült Királyságban. Ez a zenei műfaj napjainkban egyre
közkedveltebb Magyarországon is. Véleményed szerint mivel ma-
gyarázható e növekvő népszerűség?
-  Igen, a 60-as években valóban volt egy nagy kulturális robbanás, ami
a kultúrák (adott esetben a rock és a népi kultúra) keveredését is magá-
val hozta. Gondoljunk csak arra, hogy pl. a Beatles indiai dallamokat
dolgozott fel a dalaiban, Magyarországon pedig az Illés zenekar a ma-
gyar és a balkáni népzene felé fordult. Úgy gondolom, ebben az
állandóan változó multikultúrális világban szüksége van az
embereknek valamiféle állandóságra, egy olyan origóra, amihez
mindig visszatérhetünk, és amiben soha nem csalódunk. Nekünk, ma-

gyaroknak a zenében ez - Bartók és Kodály örököseiként -
egyértelműen a népzene. A magyar népzenei kincs olyan kiapadhatat-
lan örök érték, amiből mindig meríthetünk, és amihez mindig vissza-
térhetünk.
• A legszebb virág című, hazafias hangvételű Arany János vers
megzenésített feldolgozásával indultatok a közmédia által még
tavaly novemberben indított AranyCore zenebajnokságon, ahová
több mint száz pályamű érkezett. Mit jelentett számotokra ez a
nívós rendezvény?
- Mivel a zenekarunk országos megmérettetésen még nem vett részt,
egy olyan kihívásnak éreztük a zenebajnokságot, ami jó alkalomnak
kínálkozott ahhoz, hogy elhelyezzük magunkat a jelenlegi hazai
könnyűzenei világban. Kíváncsiak voltunk a közönség és a neves
előadóművészekből álló szakmai zsűri véleményére és kritikájára, de
arról nem is álmodtunk, hogy a dalunkat köztévés szerepléssel járó
különdíjjal jutalmazzák majd. Nagyon örülünk az elismerésnek,
elsősorban azért, mert jelzi: jó az irány! A vers hazafias karaktere adta
az ötletet a Bródy János régi szerzeményeit idéző zenei hangulathoz,
természetesen hozzá téve az egyre inkább kialakuló saját, hegyalja
folkos stílusjegyeinket. Úgy érzem, rengeteget profitáltunk a dalver-
seny kapcsán: megismertünk más hasonló és eltérő stílusú előadókat,
akik hozzánk hasonlóan a nagyközönség előtt ez idáig túl sok bemu-
tatkozási lehetőséget nem kaptak, ugyanakkor nagyon jó zenészek és

sok ötletes modern megoldást alkalmaznak a
zenéjükben. Persze az sem mellékes, hogy
eközben minket is megismertek.
• Már említetted, hogy a zenekar tag-
jainak számos egyéb elfoglaltsága is van.
Saját dalaitok elkészítésére, a próbákra és
a fellépésekre hogyan tudtok időt szakí-
tani? Milyen gyakorisággal, és milyen
országrészeken koncerteztek? Terveztek-e
külföldi bemutatkozást?
- Valóban, mindannyiunknak van más „pol-
gári” foglalkozása, a Hegyalja Folk zenekar
tulajdonképpen a közös zenei érdeklődésünk
eredményeként az örömzenélést jelenti szá-

munkra. Ha ez nem így lenne, nem is tudnánk összehangolni a sok
egyéb elfoglaltságunkat a zenekari munkával. Sajnos, csupán kevés
olyan próbát tudunk tartani, amin a teljes zenekar részt vesz, de a nagy
közös próbák hiányát ellensúlyozzák a kisebb, két-három zenekari tag
részvételével megvalósuló gyakorlások. Manapság, az informatika
világában pedig számtalan olyan lehetőség van, amit kihasználunk a
személyes találkozások pótlása érdekében. Fontosabb fellépések előtt –
természetesen ilyennek tartjuk a tarcali koncertünket is – azonban meg-
találjuk a lehetőséget és összejövünk,  felkészülünk a koncertekre! A
saját dalainkat is a közös és „rész” zenekari próbákon írjuk meg és
gyakoroljuk be, fellépést pedig csak akkor vállalunk, ha az előzetes
egyeztetés után mindenkinek jó. Eddig elsősorban Hegyalján voltak
koncertjeink, de volt néhány sikeres fellépésünk máshol is, pl.
Debrecenben vagy Kecskeméten. Kacérkodunk a külföldi fellépés gon-
dolatával, mert a karácsonyi dalunknak nagyon jó volt a fogadtatása
Erdélyben és (legnagyobb meglepetésünkre) Bulgáriában. Ezen kívül
kötöttünk egy megállapodást egy népszerű szlovák énekesnővel,
Veronika Rabadával, és ha lesz erre igény, közösen is felléphetünk akár
Magyarországon, akár Szlovákiában.
• Milyen dalokat hallhatunk majd tőletek a vasárnapi koncerten?

Szeretnénk bemutatni az autentikus moldvai hangzást, ami a
zenekart inspirálta, vagyis az eredeti népi éneket koboz, illetve furulya
kísérettel, de a koncert alapvetően folk-rock koncert lesz. Eljátsszuk
majd a legjobban sikerült népi feldolgozásainkat és bemutatjuk az
egyre inkább sokasodó saját szerzeményeket is. Több meglepetéssel is
készülünk, ami reméljük, elnyeri majd a közönség tetszését. Jó helyen,
jó közönségnek játszani mindig öröm, ezért várunk minden érdeklődőt
szeretettel Hegyalján egy Hegyalja Folk koncertre!

Erdélyi István
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1Már jó ideje foglalkoztat a gondolat, hogy
a számomra elérhető forrásokból
összegyűjtsem azokat az írásokat, melyek
valamilyen formában Tarcalt említik.
Gondolok itt Tarcalra, mint helységnévre és
Tarcalra, mint személynévre. Amikor írá-
sokról beszélek, akkor nem csak a szép-
prózáról van szó, de ide tartoznak az iro-
dalom egyéb területein készült művek is.
Azzal, hogy most jelentkezem ezzel az írás-
sal, egyben tisztelgés is április 11-e, a
költészet ünnepnapja előtt.
A kutatás és gyűjtés során igyekeztem az
ismert nagy magyar írók, költők munkái
mellett a kevésbé ismert, sőt a magyar, és a
világirodalom számára ismeretlen helyi
szerzők írásait is megismertetni a kedves
olvasóval. 
A sort mivel is kezdhetném, mint a sokak
által ismert, az 1100-as évek végén, 1200-as
évek elején P. mester által írt Gesta
Hungarorum, azaz Magyarok cselekedetei
című történelmi leírás.
A mű eredeti címe, Anonymi Belae regis
notarii historia de septem primis ducibus
Hungariae. Szabad fordításban: Béla névte-
len jegyzőjének története Magyarország első
hét vezéréről. A szerző, P. mester, Béla ki-
rály jegyzője csak Anonymus (névtelen)
néven vált ismerté. Ebben a történészek által
nem hitelesített, mai szóhasználattal élve
„fantasy” történetben, a szerző a hon-
foglalást meséli el, melyben egy fejezet arról
szól, hogy a honfoglalók egyik vezére
Tarcal, hogyan nyeri el a vidék birtokjogát,
és nevezik el az itt található hegyet Tarcal
hegyének.
Jó pár száz év elteltével, 1825-ben született
ugyan ebben a témában Vörösmarthy
Mihály, Zalán futása című eposza, melyben
a költő a műfajra jellemző emelkedett
hangnemben, változatos, gazdag szókinccsel
énekli meg a honfoglalást, s benne Tarcal
vezér hősiességét és halálát. Engedjék meg,
hogy hozzak egy példát ebből a
remekműből.
„Megy Tarczal, nyilazó seregeknek büszke
vezére,
Fecske lován legelől; nyilait pedig a
levegőben
Már viszi zúgva feszült idegének könnyű
hatalma.” 
A következő költemény egy ballada,
melynek szerzője költészetünk egyik nagy
mestere Tompa Mihály. A költői elbeszélés
Szuhay Mátyásról, az 1600-as években élt, a
szabadságért és függetlenségért küzdő kuruc
mozgalmak egyik vezetőjéről szól, akinek
Tarcalon volt háza, pincéje, szőlője. A ház és
a pince jelenleg Andrássy rezidencia néven
öt csillagos szálloda.
„Száz kapás szőlőt birt a tarcali hegyen, 
Hol a gohér, formint és muskatal terem; 

S a szőlő lábánál kilencágu pince, 
Amelyet jó borral töltött tele Vince.”
Amikor az 1600-as évekről beszélünk, nem
szabad szó nélkül hagyni Tarcal XVII.
századának utolsó harminc évét megörökítő
naplót. A Babocsay Izsák által írt, Fata
Tarcaliensia című napló 1600-as évek, latin
kifejezésekkel sűrűn megtűzdelt,
mezővárosi nyelvezete kicsit nehezen
érthető, de kiváló forrás a történelmet
szeretők és kutatók számára.
A napló nem csak a történészek kutatását
segíti, de több e korban játszódó regénynek
is alapanyaga. Ilyen Féja Géza, Csillagok
vigyáznak című, a Tokaji Ferenc féle
felkelést feldolgozó regénye. A történet
Tarcalon kezdődik, főhőse egy tarcali ifjú,
aki csatlakozva a felkeléshez bejárja
Hegyalját, Erdélyt, eljut az Al-Duna
vidékéig, de mindig visszatér Tarcalra.
A vöröstorony kincse című ifjúsági regényt
Hollós Korvin Lajos írta. II. Rákóczi Ferenc
idejében játszódó történet főhőse az
előbbiekben ismertetett regényhez hason-
lóan tarcali parasztfiú, aki a vérengző
császári csapatok és a labancok elől bujdos-
va, társaival megmenti a fejedelem elrabolt
kincses ládikóját, majd visszajuttatja hozzá,
így végül beállhat Rákóczi seregébe.
Nagy mesemondónk Jókai Mór sem hagyta
ki Tarcalt írásaiból. A tarcali kápolna című
elbeszélés a 48-as szabadságharc egyik
ütközetéről, az 1849. január 22-én lezajlott
tarcali csatáról emlékezik meg,
megfűszerezve a vesztes osztrák tábornok
személyéhez kötődő sejtelmes történettel.
Jókai Mór, több novellájában, regényében
említi a tarcali ütközetet, melyben hősei
ilyen-olyan formában részt vettek,
megsebesültek. Csak néhány ezek közűl a
Tengerszemű hölgy és A nagy titok című
regényei valamint a Még sem lesz belőle
tekintetes asszony című elbeszélése.
Krúdi Gyula előtt sem volt ismeretlen
Tarcal. A Tokaj című írásában például a ki-
rályt tarcali szőlőbirtokosnak nevezi. Az
utolsó negyvennyolcas honvéd című
munkájában is arról tájékoztat bennünket,
hogy az öreg Mezőssy Lászlónak Tarcalon a
király pincéje közelében volt a présháza.
Móricz Zsigmond még kisiskolás korában
megismerte Tarcalt, ugyanis mint prügyi
lakos mindig itt Tarcalon ült a vonatra, ha
elutazott, vagy szállt le róla, amikor
megérkezett. Erről ír az Életem története
című önélet írásában.
Nyíri János Madárország című regényében
nincs megnevezve Tarcal, de életrajzát
ismerve tudjuk, hogy a főhős Sondor Jóska a
kis Nyíri János, a nagyapja foglalkozása
nem szőlősgazda és borkereskedő, hanem
vaskereskedő, és a tokaj-hegyaljai kis falu
nem Oszu, hanem Tarcal az egykori

mezőváros.
Az irodalomnak van egy különleges és ősi
területe melyet nem kerülhetünk meg. Ez az
élő szó által közvetített mesék, mondák,
hiedelem-történetek. Dobos Ilona
gyűjtésének köszönhetően a tarcali szóha-
gyományban élt népköltészet a „Tarcal
története a szóhagyományban.” című
munkájában marad fenn az utókor számára.
A helyi szerzőket illetően ki kell hangsú-
lyoznom, hogy amatőr költőkről, írókról van
szó. Olyan emberekről, akik a minden napi
munkájuk mellet áldoznak a hobbijuknak az
írásnak.
Elsőként Szőllősy Sándort említeném, aki az
emigrációban megírt Tarcal című eposzával
állít emléket a legenda szerint
településünknek nevet adó Tarcal vezérnek.
Anderkó Sándor, helyi tanító a Tarcal hegye
című versében a hegy és természetesen
szűkebb szülő földjének szépségét énekli
meg. 
A Szabó Zsolt által szerkesztett Tarcali
antológia már a rendszerváltozást követő és
a XXI. század első éveiben született Tarcal
ihlette művészeti alkotások gyűjteménye. A
prózai műveket, verseket és képzőművészeti
alkotásokat magába foglaló könyvecske a
Leskó Imre által szervezett Hegyaljai
Alkotók Társulása Egyesület −Magyar
Alkotók Internetes Társulása Közhasznú
Egyesület tarcali táborainak emlékére adták
ki. Az ország több településéről érkezett
művészek közül, a hely hiánya miatt, most
csak a tarcali amatőröket sorolnám.
Mindenekelőtt, Leskó Imrét a nem régiben
elhunyt szervezőt említeném, akinek írásai,
fotói ennek az újságnak a lapjain is megje-
lentek. Az antológiában olvasható még dr.
Bencsik János, dr. Kőszegi László és
Rambács Istvánné írásai.
A hegyen talált honfoglalás kori vezéri sír
alátámasztani látszik Tarcal vezér legendájá-
nak valódiságát, minek következtében egyre
népszerűbbé vált a Tarcal vezér történet.
Tudja Béla helyi pedagógus az „Egy serény
vitézről és egy szerény emlékműről” című
írásában a honfoglalás kori leletről és a
helyszínen emelt emlékmű építéséről
emlékezik meg. A tarcali csata emlékét az
„A tarcali és a bodrogkeresztúri csata” című
leírásával őrzi meg.
Talán nem teljes körű ez az összeállítás,
bizonyára található még több olyan cikk,
karcolat, esszé, tudományos értekezés, mely
településünk életével, történetével,
környezetével foglalkozik, de hivatkozva
újra a hely szűkösségére, nem sorolható fel
mind. Talán egy fiatalember, kinek szak-
területe lesz a téma vizsgálata és kutatása
szakdolgozatában feldolgozza Tarcal teljes
írásbeliségét.

Guth Ferenc

Tarcal az irodalomban
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Májusi ünnepeink

Május 1.: E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásá-
val lett a nemzetközi munkásmozgalom, a Munka ünnepe.
Május 4.: Magyarországon hivatalosan 1991 óta ünneplik a
Tűzoltók Napját. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje.
Május 6.: 2017-ben, a Budapesten 1875-ben megrendezett
első szabadtéri sportverseny évfordulója, a Magyar sport
napja.
Május 8.: a Magyar Kézműves Fagylalt Napja melynek célja
a magyar kézműves fagylalt, a fagylaltozás élményének
népszerűsítése.
Május 10.: a magyar mentőszolgálat napja, ugyanis ezen a
napon alakult meg 1887-ben az Önkéntes Mentőegyesület
Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére
Budapesten.
A Madarak és Fák Napja egy több mint száz éves hagyomány
Magyarországon. A hagyomány célja, hogy felhívja a tár-
sadalom, különösen az ifjúság figyelmét az őket körülvevő
élővilágra és a természetvédelem fontosságára.
Május 15.: Az állat- és növényszeretet napja Magyarországon.
A budapesti állatkertben rendezték meg először. A gyerekek
ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe.
Május 19.: Magyar javaslatra indult útjára a forrásvizek napja.
Célja felhívni az emberek figyelmét egyik legnagyobb ter-
mészeti kincsünkre, a forrásaink és a vizeink védelmére.
Május 21.: 1992-től a Magyar Honvédelem Napja. Ez a nap
Budavár 1849. évi ostromának napja, ezen a napon foglalta
vissza az ország fővárosát a Görgey Artúr tábornok által
vezetett honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csa-
patából.
Május 22.: a természet napja Magyarországon, mely világ-
szerte a biológiai sokféleség világnapja is egyben.

Mozgó ünnepek:
Május első vasárnapja: Anyák napja. Már az ókori
Görögországban tartottak tavaszi ünnepeket az istenek anyja
tiszteletére, persze a földi anyákat is megtisztelve ezzel.
Május 6.
Május utolsó pénteke: A magyar mosoly napja. Tarts az opti-
mistákkal és tudatosítsd, mennyire fontos a mosolyod.  
Május 25.
Május utolsó péntek-szombat: A magyar régészet napja. A két-
napos országos eseménysorozat fő célja, hogy minél szélesebb
körben megismertesse a magyar régészeti kutatások friss ered-
ményeit.  Május 25-26.
Május utolsó vasárnapján tartják a magyar hősök emlékün-
nepét, azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik
az életüket áldozták Magyarországért. Május 27.
Gyermeknap. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még
gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart és
május utolsó vasárnapján tartják. Május 27.
Az Ezer Lámpás Éjszakája. Célja, hogy felhívjuk a társadalom
figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A pro-
gram a nemzetközileg is bejegyzett Eltűnt Gyermekek
Világnapjához (május 25.) kapcsolódik. Május 27.
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek
kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek, ezen a napon áradt ki
Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tar-
talommal töltötte meg a keresztények számára. 2018-ban,
május 20, 21.

N. S. M.

Szeretettel köszöntjük a május hónapban 
névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!

Végre győzött a
Tarcal FC

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában
múlt havi lapunk zárása óta 5 mérkőzést vívott a Tarcal FC.  Nem
sok babér termett a fiúknak (4 pont).  Így továbbra is nehéz
helyzetben van a gárda. (A felnőtt: 13., míg az U 19 a 6. helyen áll!)
20. forduló: 2018. márcuis 25.
Tarcal FC - Sárospataki TC 1-5 (0-3) U 19: 4-3
Gólszerző: Dovák.
21. forduló: 2018. április 1. 
Tokaj FC - Tarcal FC 5-2 (2-0) U 19: 8-0
G.: Szegedi K.,  Rácz.
22. forduló: 2018. április 8. 
Tarcal FC - Gönc VM SE 4-5 (1-2) U 19: 5-0
G.: Szegedi M., Szegedi K., Beőr, Rácz.
23. forduló: 2018. április 15.
Telkibánya - Tarcal FC 5-5 (2-3) U 19: 2-9
G.: Szegedi K. (2), Beőr, Szobotka, Szükösdi. 
24. forduló: 2018. április 22.
Tarcal FC - Tiszakarád 4-1 (2-1)  U 19: 11-0
G.: Rácz (2), Dovák, Szegedi K. 

HAJRÁ TARCAL!

S P O R T

Erdélyi András Endre festőművész pályaképe
1905. május 2-án született a felvidéki Nagykaposon. Édesapja 6 hold
földön gazdálkodó „kisbirtokos” volt, aki nehéz időkben, kétkezi
munkával, kétszeri amerikai kivándorlással próbálta népes családját
eltartani. 
Mélyen vallásos római katolikus család első gyermeke volt, akinek 5
leánytestvérről kellett gondoskodnia. 16 éves korában Mécs László
papköltő felfedezte rajztehetségét, az ő támogatásával került 1929-ben a
Révész Imre irányítása alatt működő Kecskeméti Művésztelepre. 1930-
tól a fővárosban Aba Novák Vilmos tanítványa lett, de Vaszary János és
Berény Róbert szabadiskolájában is tanult. 1934 és ’42 között jelentős
galériák válogatták be képeit kiállításokra, pl. az Ernst Múzeum, a
Nemzeti Szalon, a Szépművészeti Múzeum. Több rangos intézmény
vásárolt is tőle festményeket, pl. a Fővárosi Képtár, a Vallás- és
Közoktatási Minisztérium. A tarcali származású Papp Zsuzsannával
1941. március 12-én kötött házasságot Budapesten.
Szépen induló művészi pályát derékba törte a második világháború,
Tarcalon kezdte újra az életet. A helyi Kőbánya Vállalatnál raktárosként
helyezkedett el, de elbocsátották, mert politikailag megbízhatatlannak
minősült (vallását gyakorló ember volt, és Mindszenty József bíboros
mellett nyíltan kiállt, ezért klerikálisnak nyilvánították.) Később néhány
évig Miskolcon kapott reklámgrafikusi állást. Hiába kérte több ízben is
felvételét a Képzőművészeti Alapba, mindig elutasították azzal a megj-
egyzéssel, hogy „klerikális és reakciós“. „A Hegyalja festőjévé” vált, a
környékbeli falvakban nagyra becsülték munkáit. 1948 és 1959 között a
szabad szervezetek egri és tokaji csoportjainak kiállításain vett részt. Az
1974-ben rendezett vándorkiállítás (Tarcal, Tiszalúc, Encs) volt az utol-
só lehetősége, hogy megmutassa munkáit. Nagy munkabírással volt
megáldva, sok kép került ki a keze alól, elsősorban gyümölcs- és virág-
csendéletek, tájképek. Sokáig főként olajjal dolgozott, majd hetvenes
éveit elhagyva az akvarellre állt át.
Lakóhelye 1945 után a ’80-as évek végéig Tarcal volt, ahol megbe-
csülték és szerették. 
A sok munka ellenére derűs volt, mélységes istenhite mindig átsegítette
minden krízisen. A falu népe befogadta és tisztelte, „Erdélyi úr”-nak
szólították. Becsületessége legendás volt, ezért is választották a tarcaliak
1945 után a földosztó bizottság titkárává. 88 éves korában, 1993. már-
cius 1-jén távozott közülünk. A nagykőrösi katolikus temetőben pihen
feleségével együtt. 
Hálás emlékezettel gyermekei: dr. Erdélyi Erzsébet és Erdélyi Endre


