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2018. december,  XXiii. évfolyam 12. szám

Ismét elmúlt egy esztendő és elérkezett 2018 karácsonya.
Annak a karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak Jézus
születésének, s a kereszténységnek, hanem a család, a
békesség, az öröm és a szeretet ünnepe is egyben. 
A szeretet tökéletesen összefog mindent, az Adventi
készülődés erre is figyelmeztet. Nem elég a karácsonyi
ünnephez feldíszített fenyőfa, az ajándékok sokasága. Nem
lesz teljes az ünnep, ha hiányzik a szeretet. Mi tehát a kará-
csony titka, hogy megmutassa a szeretet útját?
Ahogy Pál Apostol mondja:
"Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a
három, de közülük a legnagyobb a szeretet."
A szeretet soha el nem múlik.
Mit jelent ez a szó, hogy szeretet? Engedjék meg, hogy
néhány példával szemléltessem, mit is jelenthet ez a szó.
Valahogy így:
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszlettervező.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópely-
hekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templo-
mi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben,
akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölel-
je.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házas-
társát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az
útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok
elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet
ajándéka megmarad.
Nagy szükségünk van rá, hogy erőt meríthessünk a
mindennapokban és a következő időszakot megújult
erővel tudjuk folytatni.
Igen, megint eltelt egy év. Mintha csak ma lett volna,
hogy a karácsonyfa körül ünnepeltünk az elmúlt évben
mindannyian. Akkor is, most is a szeretetről, a megbo-
csátásról beszéltünk, beszélünk.
Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető legtöbb

pillanatát éljék meg a karácsony csodájának azokkal,
akik fontosak az Önök számára. Adjuk időnket,
figyelmünket, magunkat családunknak, szeretteinknek,
barátainknak, ismerőseinknek.
Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és a vele együtt
járó békesség tegye csodássá az ünnepeket!
Tarcal Község Képviselőtestülete, magam és a csalá-
dom nevében Áldott, kegyelemteljes, meghitt, békés
karácsonyi ünnepeket kívánok, Önöknek Juhász Gyula:
Karácsony felé című versével.

„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

...Ésvalahol csakkétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben."

Butta László
polgármester

Köszöntő
Nagyon sok szeretettel köszöntöm  Tarcal Község Lakosságát és minden kedves Olvasót!
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Halálozás
2018. október -  november

- csukás ferenc (sz: 1961.) 
volt Tarcal Sport tér 38. sz. alatti lakos, 

elhunyt október 29-én, 

- somogyi sándorné 
(sz: Kubus Julianna, 1934.) 

volt Tarcal, Nagy B. u. 33. sz. alatti lakos,
elhunyt november 1-én. 

részvétünk a családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

aNYaKöNYVi  HÍrEK

2018. november hónap

Házasságkötés

- Tóth zoltán és Horváth alexandra
zsuzsanna 

tarcali lakosok november 17-én
kötöttek házasságot községünkben.

gratulálunk!  

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. november
27-én közmeghallgatással egybekötött rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja során megismerték a polgármester beszámolóját a
Tokaji Kistérségi Társulásban végzett munkájáról, a Kistérségi Társulás
működésének tapasztalatairól, eredményeiről.
A második és harmadik napirendi pont keretében a képviselők elfo-
gadták az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési, illetve az önkor-
mányzat 2019-2022. közötti évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési ter-
veit.
A következő napirendi pont folyamán a Képviselőtestület határozott a
START PLUSZ DÍJ 2018. programra vonatkozó kérelem benyújtásáról,
mely a közfoglalkoztatás keretében hosszabb időszakon át nyújtott
kiemelkedő tevékenységért elnyert 10 MFt-os támogatás felhasználásá-
nak részleteit tartalmazta.
Ezt követően a képviselők döntöttek a 2019. évi közfoglalkoztatási
munkaprogramra vonatkozó kérelem benyújtásáról.
A hatodik napirendi pont során a képviselők megtárgyalták a Tarcal, Fő
u. 89. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarának, illetve
pince helyiségének határozott időtartamra vonatkozó bérletére irányuló
kérelmet, s a képviselők támogatták az ingatlan ilyen módon történő
hasznosítását is.
A hetedik napirendi pont a polgármester előző ülés óta eltelt időszak
intézkedéseiről szóló tájékoztatója volt.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont keretében a képviselők
határoztak önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok
értékesítésre történő kijelöléséről, döntöttek hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíj alapításáról az az EFOP
3.9.2-16-2017-00030 számú projekt keretein belül, valamint az önkor-
mányzat és intézményei valamennyi dolgozóját, továbbá a pol-
gármestert 2018. évi munkájuk elismeréseként egy-egy havi illet-
ményüknek megfelelő jutalomban részesítették. 
Végezetül a polgármester és a jegyző aktuális teendőkről, feladatokról
tájékoztatta a Képviselőtestületet.
A Képviselőtestületi ülés 17 órától a 6 puttonyos Borfaluban
közmeghallgatással fejeződött be.
Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

Tájékoztató Tarcal Községi önkormányzat 
Képviselőtestületének munkájáról

születés
október hónapban

született: 
- Szűcs Botond Zoltán 2018. 10.10

Szülei: Szűcs Nikoletta
Melnik Zoltán

november hónapban születtek: 
- Lakatos Elemér 2018.11.05

Szülei: Ricsák Csilla
Lakatos Elemér

- Székely Nóra 2018.11.05
Szülei: Mogyorós Anna

Székely László

- Czimbalmos Julianna Zselyke   2018.11.20
Szülei: Balogh Julianna

Czimbalmos Sándor

- Pataky Marcell 2018.11.21
Szülei: Petruska Nóra

Pataky Gergő

gratulálunk!  

„a zene híd a föld és a menny között.”
A számos jelentkező mellett még mindig szeretettel várjuk 

az énekelni vágyókat a 
Tarcali Hagyományőrző Népdalkörbe!

Házaspárok, egyedülállók és minden korosztály 
jelentkezését is örömmel vesszük!

Jelentkezni a Borfaluban illetve a 
30/6261977-es 

telefonszámon lehet! 

györgyné Újvári marika
előadóművész, 
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miniszteri elismerés

Pintér Sándor Belügyminiszter Úr, a több éve tartó közmunka-
programjainkban végzett sikeres és kimagasló tevékenységünkért
miniszteri elismerésben részesítette településünket. Az oklevelet
a Belügyminisztérium színháztermében Pogácsás Tibor
államtitkár Úrtól vehettem át. Ez az elismerés önkormányzatunk
valamennyi dolgozójának köszönhető. Az oklevél mellé 10 millió
Ft-ot is kaptunk, amely összeget 2019. február 28-ig lehet fel-
használni. Ebből az összegből egy új ételszállító gépkocsit
vásárolunk 4 millió Ft-ért, a Fő utca 67. szám alatti Civil ház
emeleti részének gépészetét újítjuk fel 3millió Ft értékben, a
maradék 3 millió Ft-ból pedig a volt TSZ udvaron lévő faház be-
tonalapját bontatjuk és szállíttatjuk el, továbbá háromezer tő lev-
endulát és 40 tő facsemetét vásárolunk. A levendulák az Áldó
Krisztus szobor környezetét, a facsemeték pedig a Fő utca
központi részét díszítik majd. 

Butta László 
polgármester

1.) Szeretnénk kérni azon utcákban
elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosait,
használóit, ahol a  közelmúltban burkolt
csapadékvíz elvezető árkok kerültek
kialakításra, hogy folyamatosan gon-
doskodjanak az árkok tisztántartásáról,
mert a hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű csapadékvíz probléma-
mentes elvezetése, csak tisztántartott
árokrendszerrel biztosítható. 
Igyekszünk a közfoglalkoztatás
keretében rendbentartani az árkokat, de
sajnos egyre kevesebb közmunkást
tudunk foglalkoztatni, ezért kérjük a
lakosság segítségét. Ugyanakkor
szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy az ingatlanok előtti közterületek,
árkok tisztántartása az érintett ingatlanok
tulajdonosainak, használóinak jogszabá-
lyi kötelessége.

2.) A forgalomcsillapító és kerékpáros
létesítmények megvalósítása Tarcal
község közlekedésfejlesztése érdekében
projekt keretén belül 3 jelzőlámpás
gyalogátkelőhelyet létesítettünk a Fő
utca belterületi szakaszán, valamint a
Vasút utcán kerékpárút felfestés készült
700 m hosszban. 
A lámpák összehangolásával a
várakozási idők meghosszabbodtak a
gyalogosok és a gépjárművezetők
esetében egyaránt. Kérjük megértésüket

és türelmüket, hiszen ezzel a beruházás-
sal a közlekedés biztonságosabb lett
településünkön. 

3.) A közelmúltban történt
településünkön, hogy az Ispitály
épületének frissen felújított homlokzatát
festékszóróval lefújták.
Önkormányzatunk feljelentést tett
ismeretlen tettesek ellen. A sikeres
rendőri felderítésnek köszönhetően
kiderült, hogy a rongálást kiskorú gyer-
mekek okozták. 
Ezért különösen fontos, hogy a szülők
tanítsák, neveljék gyermekeiket a jó
modorra, a jó magaviseletre, az értékek
megőrzésének fontosságára, mondják el,
hogy a rongálással, károkozással
szabálysértést, rosszabb esetben
bűncselekményt követnek el, amelynek
súlyos következményei lehetnek. 
Kérjük, hogy védjük, óvjuk környezetün-
ket, középületeinket, kerüljük az értel-
metlen károkozást!

4.) Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2018. január 1-től kezdődően megválto-
zott a lomtalanítás rendje. A közszolgál-
tató évente két alkalommal, külön díj fel-
számítása nélkül, az ingatlanhasználóval
egyeztetetten, házhoz menő rendszerben
gondoskodik a felesleges lomok elszál-
lításáról. A lomtalanítás az ingat-

lanhasználó - személyesen az ügyfélszol-
gálaton, telefonon, vagy elektronikus
levélben az erre a célra rendszeresített és
aláírt bejelentő lap útján történő - igény-
bejelentése alapján történik. 
A szabályszerű igénylést követően a
közszolgáltató 30 napon belül, az általa
meghatározott napon gyűjti be és szállít-
ja el a lomhulladékot, melynek
időpontját legkésőbb a szállítást
megelőző munkanapon köteles az
igénybejelentővel – az általa megadott
elérhetőségei bármelyikén – közölni.
Az igénybejelentő köteles a megjelölt
időpontban, illetve időtartamban a
lomhulladék elszállítására készen állni,
az átvétel lehetőségét a közszolgáltató-
nak biztosítani azzal a megkötéssel, hogy
a lomhulladék a közterületen nem
helyezhető el. 

BmH Nonprofit kft. Ügyfélszolgálata
3900 Szerencs, Eperjes u. 7.

Tel: 47/362-852
Nyitva tartás: hétfő, kedd, szerda 08-15
óráig,
csütörtök 07-19 óráig,
péntek     08-12 óráig.
BmH Nonprofit kft. ügyfélszolgálati

telefonszáma: 06/21/3500-111
.

Tarcal község 
önkormányzata

önkormányzati felhívások

Butta László polgármester úr a kitüntetés átvétele
közben

Kiadja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta  szerkesztőség: 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: 2019. január 20.

Tarcali Hírek
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mikulás Buli a Baba-mama klubban

Ho-ho-ho. December 6-án Szent Miklós napján a Baba-Mama klub-
ba  is ellátogatott a fehérszakállú, hogy mosolyt csaljon a gyermekek
arcára. Népes kis társaság várta a Mikulást, közel 100-an voltunk
jelen-e jeles alkalommal (96-100 fő felnőttek, és gyerekek együtt). A
fehérszakállú megérkezéséig a nyíregyházi Abigél Művészeti Iskola,
színházi táncos és grafika szakos 3. éves diákjai szórakoztattak min-
ket. Színes, hangulatos táncukkal felpezsdítették a hangulatot,
valamint a rajzolni, színezni vágyó, vállalkozó kedvű gyerekeket egy
asztal várta, ahol segítő kezek közreműködésével készültek el a raj-
zok, melyet megkapott a Mikulás. Majd Hajdu Lara énekelt nekünk
csilingelő hangjával. A Mikulás egy közös énekre érkezett meg hoz-
zánk, majd szétosztotta a csomagokat. A gyerekek verssel, énekkel
kedveskedtek a nagyszakállúnak. Volt 1-2 bátortalan kisgyerek, de
reméljük jövőre már ők is énekelnek egyet a Mikulásnak. Viszont
voltak olyan „bátor” babák is, akiket lelki nyugalom szállt meg, és
még az alvásukat sem szakították meg, amíg a Mikulás ölében
„ültek, feküdtek”.  A csomagok az idén is, mint tavaly az egészséges
életmód jegyében gyümölcsöt tartalmazott többnyire, de azért volt
benne 1-2 gyermekeknek való ínyencség is. A jelenlévők az EFI
közreműködésével finom gyümölcssalátát és gyümölcsjoghurtot
kóstolhattak, fogyaszthattak el. Természetesen azért volt egy asztal
teli keksszel, rágcsálni valóval, üdítővel. 
Köszönjük szépen MINDENKINEK a hozzájárulását a ren-
dezvényükhöz, bármilyen formában tette is azt! Nagyon szépen
köszönjük a fellépőknek a színes műsort, és az önkénteseknek a
segítségét! Köszönjük mindenkinek a megjelenését, reméljük jól
érezte magát mindenki!  Az ünnepekre és a hidegre való tekintettel
legközelebb januárban, és februárban 1-1 alkalommal találkozunk a
Baba-Mama klubban. Majd márciustól ismét kéthetente lesznek
előadások. Nagyon jó, érdekes témák, előadók várják majd az
érdeklődőket. Változatos, és szórakoztató lesz a jövő év ezt
ígérhetem. Előadásaink továbbra is ingyenesek, melyre szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt! Áldott Békés Karácsonyi
Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

Hello Anyu!

mikulás-nap az iskolában
A Tarcali Klapka György Általános Iskolában is járt a Mikulás.
Úgy látszik, hogy jók voltak a gyerekek, mert egész nap itt volt
közöttük. Délelőtt a kicsiknél járt a Télapó, délután pedig a
nagyobbaknak hozott ajándékot.
Az idén sem maradhatott el a Hepe-Hupa Kupa a Tarcali Klapka
György Általános Iskolában, mely mindig a Mikulás-naphoz
kötődik immár majd 30 éve. Hagyományainkhoz híven mindig a 8.
osztályosok szervezik, rendezik a felső tagozatosok számára. Ez az
idén sem volt másképp. Jánossi Andrea osztályfőnök igazán vál-
tozatos, érdekes feladatokat talált ki az alsóbb évesek számára.
Voltak táncos-zenés-puzzles-ügyességi-gondolkodtató-popcornos-
tejszínhabos feladatok. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek,
melynek tagjai: Kissné Pataky Lívia, Balázs Rita, Bártfainé Varga
Györgyi és Butta László voltak. Egy nagyon tartalmas, izgalmas
napot tudhattak maguk mögött a gyerekeink. 
Köszönjük a tarcali önkormányzatnak az ajándékokat, valamint a
Hepe-Hupa Kupa zsűrijének a közreműködést.

Hunkó Emese
intézményvezető-helyettes

Kiállítás a Borfaluban
„Erdők, mezők” címmel nyílt akvarell kiállítás Zsadányi Zsolt
festőművész munkáiból a Borfalu galériájában 2018. november 27-én.
A megnyitó elején elhangzó Tarcali Hagyományőrző Népdalkör
tematikus, vidám éneke után a művész beszélt magáról, alkotó
munkásságáról, bemutatva képeit.
Majd a nagyközönség is megszemlélhette közelről a gyönyörű fest-
ményeket és többen ismerős tájakat, dombokat fedeztek fel a képeken.
Zsadányi Zsolt festőművész, művésztanár. 1964. 04. 27-én
Hajdúnánáson született. Csepelen a Kossuth Lajos Szakközépiskolában
öntészetet tanult. A középiskola harmadik osztályában kezdett el rajzol-
ni. Ekkor dőlt el, hogy a rajzolás, festés lesz a hivatása. A
Képzőművészetbe a Moholy-Nagy vizuális műhelyben szeretett bele,
majd a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakára járt.
Sátoraljaújhelyen porcelánfestőknek tanított rajzot, művészettörténetet.
Most az Ibrányi Művészeti Iskolában dolgozik, a Képző és
Iparművészeti tagozatot vezeti.  Tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének. Rendszeres kiállításokkal jelentkezik
megyénk galériáiban és a régióban. A magyar Festők Társaságával állí-
tott ki Budapesten, és Debrecenben is.
A kiállítás 2019. január 8-ig lesz Tarcalon megtekinthető.
Várunk mindenkit a Galériába egy kis ellazulásra mert a rohanó vilá-
gunkban a festészet a béke szigete, önbizalmat, nyugalmat ad...

györgyné Újvári mária
Borfalu vezetője
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December az Adventi ünnepkör hónapja.
Az óvodánk is nagy figyelemmel, várakozással és örömmel készül ezek
megünneplésére. Minden évben az első közös községi gyertyagyújtásra a
három óvodai csoport egyike készül kedves kis műsorral a rendezvény
résztvevőinek. Ezen az éven a Fecske csoportosok hangulatos műsorát
hallhatták Kosárkóné (Ági óvónéni) Szívósné(Gabi
óvónéni)felkészítésével és Székely Ági dajka néni, Demeterné Katika
néni segítségével. December 6-át kíséri legnagyobb várakozás a kisgyer-
mekek körében. A kedves, mosolygós, ősz szakállú Mikulás puttonya és
zsákja telis-tele van ajándékokkal, így örvendeztetve meg a jó
gyerekeket.
Mikulás napján, csütörtökön reggel mindenki korán érkezett az oviba.
Vendégül láttuk az Idősek Otthona szépkorú látogatóit és dolgozóit
süteménnyel és teával. Az óvodás gyermekek már 8 órakor megregge-
liztek, mert az óvoda aulájában meglepetés műsorral szórakoztatott min-
denkit a POM-POM Família. A hókirálynő meséi című zenés műsort
adták elő, aminek a végén közös énekléssel siettettük és csalogattuk a
várva várt Mikulás bácsi érkezését.
Volt nagy öröm, taps és simogatás, amikor a gyerekek meglátták őt. Még
a legkisebbek, a bölcsődések is bátran énekelték el neki a tanult dalt,
amiért nagy édességcsomag volt a jutalmuk, melyet az Önkormányzat
biztosított a gyermekek számára. Az ovisok is sorban csoportonként
mondták el a tanult verseket és dalokat, így az ő jutalmuk sem maradt el.
Minden kisgyerek örömmel és boldogan szorította magához a
Mikuláscsomagot, mert csak jó gyermekeket látott a Mikulás, és virgá-
csot senki nem kapott.
Egy év múlva visszavárjuk a Mikulást, rénszarvasszánjával együtt.
Decemberi ünnepeink lesznek még: 14.-én egy Adventi munkadélután
szülőknek és gyerekeknek együtt.
A karácsonyi ünnepet 19.-én szerdán tartjuk óvodánkban, ahol a fenntartó
jóvoltából meglepetés várja a gyermekeinket.

Boldog karácsonyt és békés ünnepeket kívánunk 
mindenkinek!

Hunyor Lajosné 
Óvodapedagógus

Nemzetközi Kórustalálkozó
Kodály zoltán: „Legyen a zene mindenkié”

2018. november 23-25. között a zene volt a középpontban
Szerencsen, Monokon és Tarcalon. 
November 25.-én délelőtt 11:00 órakor az Urunk
Mennybemenetele római katolikus templomban két kórus
adott koncertet. A szerencsi Hegyalja Pedagógus Kórus
illetve a Nyárádszereda város Kórusa.
A szentmisét megelőző  koncerten szép számmal vettek részt
és élvezhették a szebbnél-szebb kórusműveket, a zulu nép-
daltól kedve Halmos László: Minden földek Isten dicsérjetek
művén át egészen Pergolesi: (csodálatos) Stabat Materéig,
amit a két kórus közösen adott elő. 
Lélekemelő volt ott lenni, és eltelni a zene csodálatos
adományával.
A koncert után a közös éneklés a Borfaluban folytatódott
ahol a kórusokat szerény vendéglátásban részesítettük, Butta
László polgármester úr bemutatta a települést a
vendégeknek.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szerencsi
szervezőknek, hogy Tarcal településre is gondoltak a koncert
helyszínek tekintetében. Továbbá köszönjük azoknak akik
eljöttek, és reméljük a következő hasonló programon még
többeket hoz össze a zene.

györgyné Újvári mária
Borfalu vezetője

adventi vasárnapok
December 2-án Advent első angyala leszállt a földre. Tarcalon az
első adventi gyertyagyújtáson Kovács Attila református lelkész
osztotta meg velünk gondolatait. Majd a református kórus éneke
után Perge Géza önkormányzati képviselő meggyújtotta az első
gyertyát. Ezután következett a Kikelet Óvoda Fecske csoportjának
vidám műsora. 
December 9-én Advent második angyala látogatott el hozzánk. A
második gyertyát Butta László polgármester úr gyújtotta meg az
általános iskolások műsora kíséretében. Az első és negyedik osz-
tály verses énekes műsora után a szokásos kis megvendégelés
következett.
A finom tea és süti nagy sikert aratott az odaérkezők körében.
Várunk mindenkit szeretettel a következő vasárnapokon is.
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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi
(…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán

györgyné Újvári marika –
művelődésszervező és előadóművész

• Kedves Marika! Engedd meg, hogy a Tarcali Hírek olvasói
nevében megköszönjem az előző havi számban megjelent
bemutatkozó soraidat. A művelődésszervezés és előadó
művészet mellett római katolikus kántor, énekes, valamint a
Kossuth Népdalkör Egyesület szakmai vezetője is vagy. A jól
működő személyes emberi kapcsolatokon, a közösségformálá-
son és az egymás iránti tolerancián alapuló foglalkozások
mintha több nehézségbe ütköznének az utóbbi években. Neked
milyen ide sorolható tapasztalataid vannak és ismersz-e ellen-
szert a közömbösségre? 
•   Én köszönöm, hogy lehetőséget kaptam kicsit bemutatkozni,
mert a külsőségek nem mindig tükrözik a belső mivoltunkat.
Aki mindeddig csak előadóként ismert, gyakran
meglepődik, hogy ezt meg azt nem is gondoltam
volna...
Igen, a közömbösség és befelé fordulás nagy
probléma a mai világban. Aki már bezárkózott,
nagyon nehéz kimozdítani a kis világából.
Ellenszer? Igen, van: a szeretet és a türelem.
Tudom, talán elcsépelt szavak ezek, de ez van.
Akkor is így lehet kimozdulni. Apró sikereket
kell elérni lépésről lépésre. Ezt viszont egyedül
nem lehet!!! Az emberi kapcsolatok a leg-
fontosabbak. Nagyon nagy feladat
valakit/valakiket ellátni! De a léleknek annyi
nem elég, hogy tele a pocak és meleg van. Kell,
aki felemel, és kezet nyújtva elhív! Gyere velem
énekelni, vagy csak sétálni, tornázni, hímezni, annyi lehetőség
van a településen, és mégis mennyi a magányos ember! Nem
csak Tarcalon van ez, hanem mindenhol. Ellenszer a közöm-
bösségre, hogy kezet nyújtunk, ezzel mi is elindulunk. Az én
feladatom, hogy ehhez biztosítsak minden segítséget. 
• Első zenei élményeid szülőfalud templomához kötődnek. A
vasárnapi szentmisék rendszeressége, a betartandó szabályok,
törvények tisztelete természetes volt mindenki számára, és egy-
ben szakmai pályafutásod kezdetét is meghatározták. Mi adta
mégis a legnagyobb indíttatást erre az útra?
•  A zene a nyugalom számomra! Zongorázni tanultam, és ének
szakon végeztem a gimnáziumban. Majd az egyik jó barátnőm
református kántor volt már akkor, és nekem is megtetszett az
egész légkör, ami körülvett. Ha valaki elmegy a templomba,
mise előtt ül egy kicsit a csendben, megérti, tudja, miről
beszélek. Nekem dupla feltöltődés, ha énekelhetek is. Ezért is,
amikor csak tehetem, reggel misével kezdem a napot. A leg-
nagyobb indíttatást a családi környezet adta, és a zenei tanul-
mányok folytatásának a célja.
• Zenei tanulmányaid alapját a kóruséneklés jelentette, kato-
likus kántori hivatásodat pedig a Miskolci Mindszenti Templom
Plébániáján sajátítottad el. Az egyházi dallamvilágtól hogyan
jutottál el a magyarnóták előadásáig? 
• A rádióban volt egy felhívás a „Csendül a nóta” versenyre

2004-ben, és az Édesanyám kívánsága volt, hogy ezen vegyek
részt. Magamban nem gondoltam semmire, mert a nótát csak
úgy tudtam, mint bárki más, csak közös nótázás szinten.
Engedtem az édesanyám nyomásának, és az esélytelenek nyu-
galmával indultam el. Magam is meglepődtem, amikor a
döntőbe tovább jutók között az én nevem is szerepelt. Attól a
perctől már pörögtek az események és 2005-ben hivatásos
előadóművész lettem.
• 15 éve vagy előadóművész, műsoraidban ma már egyaránt
szerepelnek magyarnóták, népdalok, slágerek, operettek és
hazafias dallamok. Úgy gondolom, hogy csak kitartó munkával
és komoly elhivatottsággal lehet egy ilyen pályát felépíteni.
Van-e olyan dolog, amire nagyon szeretnél, de mégsem tudsz
időt szakítani?
• Sok mindent szeretnék, amire nincs időm… Szeretek
kézműveskedni, hímezni, a ruháimat sokszor magamnak flit-
terezem és hímezem. De amit nagyon szeretnék és valahogy
nem volt az elmúlt években időm rá, az a nyaralás. A család, a
munka, a fellépések mellett erre nem maradt idő. Remélem, a

2019-es évben a férjemmel egy kicsit pihen-
hetünk valahol.
• Generációk, szemléletváltás, globalizáció… és
még sorolhatnánk azokat a dolgokat, amelyek
eltérő mértékben ugyan, de hatással lehetnek a
művelődésszervezői munkára. Egyáltalán az
érdeklődés felkeltése sem egyszerű feladat.
Neked milyen elképzeléseid, terveid vannak a
Borfalu vezetésével kapcsolatban? 
•  Az első feladatom, hogy ne rontsak ajtóstól a
házba. Meg kell ismernem a települést, az
embereket, lehetőségeket, igényeket. Majd
azután tudom tenni azt, amiért itt vagyok. A
helyi hagyományok, jószokások mellé kell
beépítenem a saját ötleteimet. A legfontosabb,

amit már az elején elmondtam, hogy az embereket kimozdít-
sam. Ez mindannyiunk érdeke, mert a boldog emberek jobban
tudnak együtt dolgozni. Ahol mosoly van, ott szeretet van. Én
azt garantálhatom, hogy mindenkit (szívből) mosolyogva,
szeretettel látok a Borfaluban és a település összes ren-
dezvényén.
• Még nem beszéltünk a közelgő karácsonyról. Melyek számod-
ra a legkedvesebb dallamok, amik már évtizedek óta
végigkísérik a szeretet ünnepét akár a templomban, akár csalá-
di körben?
• Igen, a KARÁCSONY! Nálunk már 20 éves hagyomány las-
san, hogy ilyenkor a református templomban énekelünk a
monoki népdalkörrel, majd éjfélkor pedig a katolikus
templomban csendülnek fel a gyönyörű dallamok. Melyik a
legkedvesebb? Egy gyermekdal, talán itt is ismerik: 

Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne,
Ázik-fázik, megveszi az Isten hidege.

Ó ha lenne kis csizmám, Jézuskának odaadnám,
Báránybőrős ködmönkémmel jól betakarnám.
Akkor hozzám hajolna, talán meg is csókolna.

Boldogabb a nagyvilágon senki
se volna.

Áldott ünnepeket kívánok!
Erdélyi istván
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szeretettel köszöntjük a
január hónapban 

névnapjukat ünneplő
kedves olvasóinkat!

januári ünnepeink
január 1.: A január 1-i évkezdés
szokását a rómaiaktól örököltük. Január
elseje a polgári év kezdőnapja. A közép-
korban december 25-én, azaz Krisztus
születésének napján kezdődött az év. A
XIII. Gergely pápa-féle naptárreform
(1582) a polgári év kezdetévé január
elsejét tette, az egyházi év mindmáig
advent első napjával (a karácsonyt négy
héttel megelőző vasárnappal) kezdődik.
A változó évkezdet miatt az újévet sok-
felé kiskarácsonynak nevezték. A január
elseji évkezdet Magyarországon már
1587-ben életbe lépett.
Ezen a napon régen szokás volt újévi
jókívánságokat mondani házról házra
járva. Újévkor az egész év sikerét
igyekeztek biztosítani különféle kellemes
dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy
ami újév napján történik az emberrel,
vagy amit cselekszik, az egész évben
ismétlődni fog. Nagyon fontos volt a jó
cselekedet az év első napján.
január 6.: Vízkereszt (a farsang
kezdete). Hagyományosan a karácsonyi
ünnepkör lezárása és a farsangi időszak
kezdete volt. Ez a karácsonyfa lebontásá-
nak napja. Az ünnep előestéjén szentelik
meg a tüzet és a vizet a katolikus papok a
templomokban.
A farsang vízkereszttől a - húsvétot
megelőző negyven napos nagyböjt
kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A
farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe.
január 22.: A magyar kultúra napja.
1989 óta ünnepeljük annak emlékére,
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le a Himnusz kéziratát.
Az évforduló kiváló alkalom arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek,
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket. Az emléknapon
országszerte számos kulturális és
művészeti rendezvényt tartanak. E
naphoz kapcsolódva adják át a magyar
kultúrával kapcsolatos díjakat.

Eredményekben gazdag, boldog
újévet kívánok minden kedves 

olvasónak!
N.S

Erasmus+ látogatás palermoba
Az Erasmus+ program keretében a Szerencsi Tankerületi Központ Tarcali Klapka
György Általános Iskolájának négy hetedik osztályos diákja és két kísérőtanár
vehetett részt egyhetes tanulmányúton az olaszországi Palermoban. 
November 11-én vasárnap reggel izgatottan indultunk a budapesti repülőtérre.
Nagyon vártuk a repülőutat, hiszen volt közöttünk, aki életében most repült
először. Ugyanakkor az is izgalommal töltött el minket, hogy egy hetet egy idegen
családnál kellett eltöltenünk, idegen országban, idegen nyelvi környezetben. A
félelem és a várakozás érzései keveredtek bennünk.  Hosszas utazás után – római
átszállással - estére érkeztünk meg Palermoba, ahol a fogadó családok már nagyon
vártak minket.  Tanulmányutunk első napját az iskolában töltöttük, ahol egy
tanítási órán is részt vettünk.  Később megnyitó ünnepséggel fogadtak minket és
a résztvevő másik öt ország tanulóit és tanárait. Bepillantottunk az olasz oktatás
rendszerébe. Délután városnézésre indultunk. Palermo varázslatos!
A második napot is az iskolában kezdtük egy tanítási órán, majd délután a fogadó
családokkal a tengerpartra mentünk el. Csodálatos élményekkel lettünk gazdagab-
bak, hiszen életünkben először láthattuk a tengert. Szerdán egy egész napos kirán-
dulásra indultunk Monreale és Cefalú városába. Lélegzetvisszafojtva csodáltuk a
hatalmas épületeket, szűk kis utcákat. Bejártuk a királyi palota pompás termeit,
ámultunk a meglátogatott katedrálisok gazdagságától. Minden utcasarkon újabb és
újabb érdekes történetet hallgathattunk meg idegenvezetőnktől. Lenyűgöző
látványt nyújtottak a templomok és sikátorok, de számunkra a legszebb emlék a
tengerparti séta marad. Csütörtökön megkóstolhattuk a hagyományos olasz
ételeket, este pedig 80 fős pizza-partin vettünk részt. Természetesen barátokat
szereztünk, közös nyelv az angol volt, amellyel egészen jól elboldogultunk.
Utazásunk utolsó előtti reggelén már honvággyal ugyan, de rengeteg élménnyel
gazdagodva ébredtünk. Ez a nap az ajándékvásárlás és búcsúzás napja volt, mivel
másnap hajnalban álmosan, fáradtan, de sok-sok felejthetetlen élmény birtokában
indultunk haza.
Köszönjük a felkészítést, a szervezést, a támogatást. Soha nem fogjuk elfelejteni
ezt a csodálatos hetet, melyet Olaszországban, Szicíliában tölthettünk általános
iskolás diákként. 
A következő Erasmus+ látogatás 2019. mácius 4-8. között lesz Magyarországon,
Tarcalon. Szeretettel várjuk ide látogató vendégeinket! 
Angi Anna, Kiss Elizabet, Varga Bianka és Matyisák Balázs 7. osztályos tanulók

TARCAL HIREK UJ MERET2_TARCAL HIREK UJ MERET2.qxd  2018. 12. 14.  12:10  Page 7



8                                                          Tarcali Hírek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

spOrT
Eseménydús, sikeres évet tudhatunk magunk
mögött, az év eleji nehézségeket leszámítva. 
A VI. Kőfejtő Cross-t a kedvezőtlen időjárási, és
terepviszonyok miatt új időpontra tettük át, így
sajnos nem a vártnak megfelelően alakult a
résztvevők száma. A jó idő beköszöntével, elin-
dultak a felkészülések, versenyek, közben lét-
számunk is elkezdett szépen gyarapodni,
melynek nagyon örültünk. Jelenleg 28 tagunk
van. 
Az éven, 19 futóversenyen, és 4 kerékpár
versenyen képviseltette magát az egyesület.
Javarészt egyéniben indultak a tagok, de voltak
csapatversenyek is. Elért eredmények egyéniben
abszolút, és korcsoport kategória tekintetében
együttesen: 1. helyezés: 4 alkalommal, 2.
helyezés:14 alkalommal, 3. helyezés: 11alka-
lommal állhattak a dobogóra a z egyesületi
tagok. 4. helyezés:10 alkalommal, valamint szá-
mos esetben volt még 5.6.7. stb, azaz előkelő
helyezés, melyet hosszú lenne felsorolni.
Csapatversenyben 4 alkalommal indultunk, és
mind a négyszer sikerült szép eredményt elérni.
2. helyezés: 2 alkalommal, 3. helyezés: 1 alka-
lommal, valamint 4. helyezés. 1alkalommal.
Összességében véve egy nagyos eredményes
évet fejezünk be majd, a december 29-én
megrendezésre kerülő II. Extreme Tarcal-Tokaj
Körrel bezáróan, amin remélhetőleg ismét szép
helyezések születnek.
Évközben a Generali Magyarország "Állj
rajthoz, mi segítünk” pályázatán nyert összegből
három versenyre, 8 főt tudtunk benevezni. Ezek
a III. Tokaj Extreme Trail, VI. Disznókő Tokaj
Futókör, valamint az I. Panoráma Trail voltak.
Mindegyik versenyen dobogós helyen végeztek
az egyesületi tagok, egyéniben, és csapatban is.
A versenyeken kívül a felkészülések alkalmával
páran fél maratoni, maratoni távot is lefutottak
edzés gyanánt, amely igazán szép teljesítmény.
Mondhatni csapatépítő futások is ezek. Én arra
szeretnék biztatni mindenkit, legyen az amatőr,
vagy haladó futó, hogy próbálja ki magát 1-1

verseny alkalmával, hisz nem a győzelem,
hanem a részvétel a fontos, és hogy megismerd
saját magad határait. 
Egyesületünk aktív, eredményes tagjai az éven:
Tóth Enikő, Tamásné Hornyák Éva, Bíró
Renáta, Tóthné Tóth Erika, Annamária Joachim
Struwe, Szabóné Rozman Mónika, Szabó
Zsófia, Hornyák Dávid, Hornyik Tibor, Tóth
Csaba, Szabó János, Tamás József, Lázár
Tamás, Bíró Ferenc, Dócs Norbert, Hegedűs
Viktor, Szabó Bence, Szabó Balázs.
Nagyon szépen köszönöm az egyesületi tagok-
nak az egész éves teljesítményüket, hogy a
munkájuk mellett is a tőlük elvárható legjobb
formájukat hozták. Nagyon szuper csapattá
kovácsolódtunk össze, melybe szeretettel
várunk minden futni, kerékpározni vágyót.
Szeretném megköszönni Tarcal Község
Önkormányzatának, Colas Északkő Kft-nek,
Szedmák Pincészetnek, a Majoros Birtok &
Borbárnak a támogatását, és mindazoknak, akik
valamilyen módon hozzájárultak egyesületünk
fejlődéséhez, működéséhez! Várunk minden
érdeklődőt a december. 29-én a II. Tarcal-Tokaj
Extreme Kör futóversenyre, mely méltó zárása,
búcsúztatása az évnek. Szeretném figyelme-
tekbe ajánlani, hogy 2019.04.13-án kerül
megrendezésre a VII. Kőfejtő Cross XCM
Mtb/Terepfutás, melyet egyesületünk szervez,
rendez. Gyertek el, szeretettel várunk min-
denkit! 
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új évet kívánok
mindenkinek. Két idézettel szeretném zárni a
soraimat, és megköszönni mindenki figyelmét.
„Nem az a fontos, milyen gyorsan futsz, sőt az
sem, hogy milyen kecsesen. A lényeg a kitartás,
hogy talpon maradj, és bármilyen lassan is, de
előre haladj.” (Dean Ray Koontz) „A futás
szabadságot ad, futás közben te határozod meg a
saját tempódat, és az útvonaladat is. Senki nem
mondja meg mit csinálj.” (Nina Kuscsi)

Hornyák Dávid     
HBFSE Elnöke

Hegyaljai Bringások és
futók sport Egyesülete

a hónap 
gondolata:

Hála neked, Uram Jézus:
mindenért, amit megadtál, 
mindenért, amit elvettél, 

mindenért, amit megbocsátottál, 
mindenért, amit megakadályoztál, 

mindenért, amit megengedtél, 
mindenért, amit megelőztél, 

mindenért, amit ajándékul adtál,
a miattam, helyettem, érettem, 

hordozott keresztedért, és 
a hajlékért, amit a mennyben 

nekem elkészítettél. 
El nem múló örök hála neked, 

Uram Jézus, hogy engem is 
szeretetedbe fogadtál!

Szerző: ismeretlen

Kedves tarcaliak mielőtt boldog új
esztendőt kívánnék, kérem gondo-
ljuk át! Mennyi mindenért
adhatunk MI hálát, számoljuk csak
össze!? Ezeket a jót és rosszat is
számba véve vagyunk akik
vagyunk! 

mit is kívánhatnék...
Sikereket, gazdagságot? Igen
ezeket is, de legfőképp jó egész-
séget, szeretetet és békességet
kívánok az elkövetkezendő 2019-
es évre  magam és a Borfalu dolgo-
zóinak nevében!

györgyné Újvári mária
Borfalu vezetője

az idősek Klubjában
is járt  a mikulás

Az Idősek Klubját  is meglátogatta
a Mikulás. E sorok alatti képünk
ezt örökítette meg.
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