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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. május 2-án
rendkívüli ülést tartott, melynek első
napirendi pontja során a
Képviselőtestület elbírálta a Tarcal, Fő u.
51. szám alatt kialakítandó idősek
Otthona I. ütem kivitelezésére beérkezett
pályázatokat. A közbeszerzési eljárás
nyertesének az ózdi székhelyű Reneval
Color Kft- t nyilvánították.
A napirend tárgyalását követően a
Képviselőtestület a földhivatali nyilván-
tartásban név nélkül szereplő
közterületek – Rákóczi utca, Temető
utca, Vasút utca – elnevezésének ingat-
lannyilvántartási átvezetéséről határo-
zott.
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2018. május 29-én
rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja a Tokaji Rendőrőrs a
közrend, közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatójának megtárgyalása volt. A
Képviselőtestület megköszönte a
rendőrségi állomány munkáját, és
felkérte a rendőrségi vezetőket, a rendőri
állomány tagjait, hogy a jövőben is
tegyenek meg minden szükséges
intézkedést Tarcal település megnyugtató
közrendjének, közbiztonságának
fenntartása érdekében.
Az ülés második napirendi pontja során a
Képviselőtestület megismerte a Tarcali
Polgárőr Egyesület tájékoztatóját, s a
képviselők az elhangzottak alapján
megköszönték a polgárőröknek helyi
közbiztonság, a közösség és az egyének
javainak védelme érdekében kifejtett
munkáját.
A harmadik napirendi pont Tarcal
Község Önkormányzata 2017. évi pénzü-
gyi terve végrehajtásáról szóló beszá-
moló elfogadása volt. A
Képviselőtestület eredményesnek
értékelte a 2017. évi gazdálkodását, s az
erről szóló rendeletet megalkotta.
Az ülés negyedik napirendi pontja során
a képviselők rendeletet alkottak a

közterületi szeszes ital árusítás- és
fogyasztás tilalmáról.  A rendelet meg-
alkotásával a Képviselőtestület a
közterületi szeszes ital fogyasztásból
eredő olyan tevékenységet kívánja
megakadályozni, amelyek sokakat irritál-
nak, illetve amelyeknek büntetőjogi,
vagy szabálysértési felelősségre vonás
lehet a vége.
A testületi ülés ötödik napirendi pontja a
Tarcal Község Önkormányzata
Településrendezési Terve K-7 jelű
módosítása partnerségi egyeztetésének
lezárása volt. A partnerségi egyeztetés
ideje alatt sem írásban, sem szóban sem-
miféle észrevétel nem hangzott el, ezért a
partnerségi egyeztetést a
Képviselőtestület lezárta, illetve határo-
zott a településrendezési terv módosítás
tervanyagának állami főépítész felé
történő megküldéséről.
A következő napirendi pont keretében a
képviselők megtárgyalták az éves
ellenőrzési, éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést. A Képviselőtestület
megelégedéssel állapította meg, hogy
sem a belső ellenőrzés, sem az egyéb
szak-mai, illetve ágazati hatósági
ellenőrzések az önkormányzat és
intézményi munkájában jelentősebb
hibákat, hiányosságokat nem tártak fel.
Ezt követően a képviselők megismerték a
polgármesternek az előző ülés óta eltelt
időszak intézkedéseiről szóló tájékoz-
tatóját.
Az utolsó napirendi pont során a pol-
gármester és a jegyző tájékoztatta a
képviselőket a folyamatban lévő
beruházások menetéről, az elektromos
töltőállomás megvalósításának
részleteiről, valamint képviselői
közérdekű indítványok, javaslatok hang-
oztak el.

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus
formában - a Községi Könyvtárban
megtekinthetőek.

A tartalomból:

Nemzeti  Összetartozás napja
(3. oldal)

Emlékmű avatás
(3. oldal)

Elszármazottak találkozója
(2. oldal)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

Kiállítás 
(2. oldal)
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Halálozás
2018. május

- Papp Béláné (sz: Aradi Magdolna Valéria, 1937.)
volt Tarcal, Nagy B. u. 31. sz. alatti lakos, elhunyt

május 2-án, 
- Sárosi László (sz: 1962.) 

volt Tarcal, Árpád köz 5. sz. alatti lakos, 
elhunyt május 13-án

- Fekete Jánosné (sz: Gombos Margit, 1944.) 
volt Tarcal Fő u. 127. sz. alatti lakos, elhunyt május

17-én, 
- Spitzmüller Istvánné (sz: Fejes Mária, 1939.) 
volt Tarcal Szondi u. 16. sz. alatti lakos, elhunyt

május 20-án, 
- Hunkó Jánosné (sz: Balák Jolán, 1948.)

volt Tarcal Móricz Zs. u. 2. sz. alatti lakos, elhunyt
május 21-én, 

- Bárány Béláné (sz:  Berényi Erzsébet, 1957.)
volt Tarcal Ifjúsági ltp. 9/3. sz. alatti lakos, elhunyt

május 27-én, 
- Drombovszki Jánosné  (sz: Papp Mária, 1945.)
volt Tarcal, Füzes u. 19. sz. alatti lakos, elhunyt

május 31-én,  

Részvétünk a családoknak! 

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
2018. május: 

Glonczi Fanni 2018.05.04
Szülei: Glonczi Tünde

Glonczi Martin Ákos

Béres Ádám 2018.05.15
Szülei: Benedek Ildikó

Béres Balázs

Budai Milán László 2018.05.22
Szülei: Hanti Dalma

Budai László

.Hubai Lajos Bence 2018.05.31
Szülei: Erdősi Evelin

Hubai Lajos
Gratulálunk!

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit védőnők

Házasságkötés 
- Csikai László és Balogh Andrea

Anita május 18-án,
-- Nagy Tamás és Oláh Kitti 

május 19-én, kötöttek 
házasságot községünkben.

Gratulálunk! 

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. június 20..

Tarcali HírekLovász László
a tarcali Polgárőr
Egyesület elnöke 

telefonszáma
06-70/457-95-81

Tarcalról Elszármazottak Találkozója
Május 26-án második alkalommal került megrendezésre a Tarcalról
Elszármazottak Találkozója. A számukra szervezett programok közül már
nagyon sokan vettek részt a felújított I. Világháborús Emlékmű átadásán, aztán
a Debreceni Helyőrségi Zenekar koncertjére is sokan voltak kíváncsiak. Majd
a jó hangulatban elfogyasztott ebéd, amelyen Butta László polgármester
köszöntötte a résztvevőket. Ebéd után a találkozó résztvevői ökumenikus isten-
tiszteleten vettek részt a református templomban, majd a nap zárásaként a
tiszteletükre szervezett Gálaműsort tekinthették meg az Agórán.

Tóth Zsolt

Iskolai tanulók kiállítása a Borfalu Galériájában
Május 25-én nyílt meg a Borfalu Galériájában a Klapka György Általános
Iskola tanulóinak alkotásait bemutató kiállítás. A kiállítást Bártfainé Varga
Györgyi igazgatónő nyitotta meg, ezt követően az iskola tanulói zenés műsort
adtak elő, melyet Kovács Józsefné Gabika néni tanított be.
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I. Világháborús emlékmű és a Hősi Halottak
Emlékparkja avatása

2018. május 26-án Tarcal Község Önkormányzata és a Szabolcsi Honvéd
Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület közös szervezésében került sor a
felújított I. Világháborús emlékmű és Hősi Halottak Emlékparkja katonai
tiszteletadással megrendezendő felavatására és megszentelésére. Ünnepi
beszédet mondott Butta László polgármester úr és Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő úr. Ezután ünnepi műsor következett, majd a történel-
mi egyházak képviseletében, előbb Kovács Attila református lelkész, majd
Szűcs Zoltán római katolikus plébános, és végül Polyák Péter parókus szen-
telte meg a felújított emlékművet. Az ünnepség zárásaként Tarcal Község
Önkormányzata,a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület, Tarcal Község Önkormányzat Intézményei és a történelmi egy-
házak képviselői koszorút helyeztek el a felújított emlékművön.
Az emlékmű felújításához nagymértékben hozzájárult a Közép- és Kelet-
Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század
Intézete.
A rendezvény sikeres lebonyolítása pedig a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei
Közgyűlés hathatós támogatásával valósulhatott meg.
A délelőtti programot a debreceni Helyőrségi Zenekar koncertje koronázta
meg, amelyre a római katolikus templomban került sor.

Nemzeti Összetartozás Napja-
ünnepi megemlékezés 

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján
lépett fel a 6 Puttonyos Borfalu konferenci-
atermében Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-
díjas színésznő (képünkön). Az ünnepi
műsor előtt beszédet mondott Butta László
polgármester úr, aki a Nemzeti
Összetartozás Napjának fontosságáról
beszélt, már csak azért is, mert Tarcalnak is
van erdélyi testvértelepülése.
A színésznő "Uram, nem látta
Magyarországot?" című műsora az
ünnephez méltó és magas színvonalú volt.
Ráadásul a magyar költők műveiből
összeállított műsor igazán jó választás volt
ahhoz, hogy Tarcal is csatlakozhasson a 89.
Ünnepi Könyvhét programjaihoz.

Tárogató hangverseny a Római Katolikus
Templomban

Június 9-én az Országos Tárogatós Találkozó résztvevői először az
Áldó Krisztus szobránál Tarcal község felé fordulva, a település lako-
sait köszöntötték egy rövid koncerttel, majd a Római Katolikus
Templomban bő egy órás nagy sikerű zenei élménnyel ajándékozták
meg Tarcal azon lakosait, akik a szombat délutánjukat arra áldozták,
hogy meghallgassák ezt a különleges hangszert, mely történelmünk
kuruc korszakát
idézi meg. A koncert
során ezekből, a
kuruc korból fenn-
maradt dalokból is
hallhatunk egy
hosszabb váloga-
tást, már csak azért
is, mert Tarcal
község is ezer szál-
lal kötődött a
Rákócziakhoz.

Kirándulás a Terézia kápolnához
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Az egész nevelési év, de a tavaszi időszak
különösen gazdag programokban,
eseményekben, intézményünkben. Így volt
ez most is.
A víz világnapja után a föld világnapján is
tartalmas programokkal, tevékenységekkel
hívtuk fel a gyermekek figyelmét földünk
védelmére. Ökoházat avattunk, melyben
napelem tölti fel a telefont, zöld teteje van
/füvet ültettünk rá/ szelektív hulladékgyűjtő
van benne, csatorna, hordó mely
összegyűjti az esővizet, amiből meg lehet
locsolni a maguk ültette virágoskertet, a
dughagymával tele ültetett ládákat. A
kisházban mosogató is van, amely szintén
esővízzel működik.
Az édesanyákat, nagymamákat anyák
napján minden csoport külön, kis saját
készítésű ajándékkal, szeretettel összeállí-
tott kis műsorral köszöntötte.
Madarak és fák napján kirándultak a cso-
portok. A kicsik az Őzike csoportosok a
Borfaluig jutottak a középsősök, a Fecske-
csoportosok a játszótérre mentek, a Nyuszi-
csoportosok, ahová több korosztály is jár, a
Bányatóhoz és az Áldó Krisztus szoborhoz
kirándult. Mindenki élményekkel telve,
fáradtan, de jókedvűen érkezett vissza.
A Gyermeknapra a szülőket is hívtuk. Mivel
az időjárás hűvös és esős volt ezért az
épületben bonyolítottunk minden prog-
ramot, a kettes számú forgatókönyv szerint.
Zsíroskenyér parti volt lilahagymával,
amelyből mindenki annyit evett, amennyi
jól esett neki. A tornateremben akadálypá-
lyán ügyeskedhettek a gyermekek Rita és
Ági óvónénik segítségével. A bejárathoz
közeli aulában Marika óvónéni felügyelete
alatt robokar kisautókkal gyakorolhatták a
gyermekek a közlekedést. A nagy aulában a
Barbi szalonban szépülhettek a lányok.
Mónika néni szép hajakat, Ági néni
csodálatos körmöket varázsolt. Az Őzike
csoportban az ügyes kezek dolgoztak.
Dekupázs technikával nagy alakú kavi-
csokra készítettek képeket, és gyönyörű

színes virágokból koszorút fontak a gyer-
mekek a szülők és az Őzike csoport
felnőttjeinek segítségével. A Fecske-cso-
portban útkereső játékot játszhattak Gabi és
Ági óvónénivel, és kipróbálhatták a sok
szép játékot, amit a gyermeknapra kaptak.
(furikok, kisszekerek, kisautók, fűnyírók,
homokozó játékok, stb.) A bölcsődések a
közös játék mellett, szélforgót és papírfa-
gyit készítettek. A Polgármester bácsi
szokásához híven most is finomságokkal
kedveskedett a gyermekeknek. Jégkrémet
és ivólevet kapott mindenki. Kosárkóné Ági
óvónéni irányításával népi játékokat játszot-
tunk, ahol próbatétellel megválasztottuk a
pünkösdi királyt és királynét is. A lányok a
gyönyörű virágkoszorúkban pompáztak. A
délelőttöt zenés –táncos mulattsággal zár-
tuk, ahol a szórakozásról a Pom-Pom
família gondoskodott. A gyermekek és a
szülők is jól érezték magukat.
Az iskolába menő nagycsoportosoktól,
június elsején pénteken búcsúztunk. Előző
nap elköszöntek a kisebbektől, akiktől szép
ceruzatartót kaptak ajándékba. A gyer-
mekek fegyelmezett és színes műsora után
felengedtük a lufikat, melyek az óvodában
töltött éveket jelképezték, majd egy kis
búcsú zsúr következett. Jó tanulást kívá-
nunk az iskolában!
A rendezvényekről készült fotók az óvoda
facebook oldalán megtekinthetők.
Ezt a nevelési évet 89 fő óvodás és 24 fő
bölcsődés gyermekkel zárjuk. A következő
nevelési évre három csoportba 85 óvodást
és 24 fő bölcsődés gyereket írattak be.
Óvodánkba tokaji és rakamazi gyermekek
is járnak. Községünkben 11 éve működik
bölcsőde, amely népszerű a közelünkben
lévő településeken is. Kilenc évig 1 csoport-
tal, 2 éve már 2 két csoporttal büszkélked-
hetünk.
Örömmel írhatom, mert biztos, hogy sokan
nem tudják, hogy önkormányzati, központi
költségvetési és pályázati forrásokból
folyamatosan fejlődik az intézményünk,

melyre nagyon büszkék vagyunk.
Jelen nevelési évben teljes egészében
megújult a bölcsőde bútorzata, új öltöző
szekrényeket kaptak az óvodások, moder-
nizáltuk a konyhát. Bővült a játékállomány,
ágyneműket, asztalterítőket, háztartási
gépeket, edényeket és még sok minden mást
vásároltunk. Az udvaron is bővítettük a
mobil és beépített játékokat. Elkészült a
bölcsődei udvart elválasztó kerítés
valamint, 130 m2 gumiburkolatból kis
szigetek lettek kialakítva, a higiénia és a
biztonság érdekében. Két párakapu szolgál-
ja a gyermekek felfrissülését a nyári meleg-
ben. Faház telepítésére is sor kerül a
bölcsőde régi udvarán, mely játéktároló és
babakocsi tároló funkciókat fog ellátni.
A jövőben is tovább fog fejlődni az
intézmény, erről már a megnyert három
EFOP-os pályázat gondoskodik. 2020-ig
kialakításra kerül a terveknek megfelelően
egy több mint 1,5 millió Ft-os sószoba,
sómokozóval, szín és fényterápiával, amely
a gyermekek légzésének javítását,
relaxálását segíti. Az óvoda udvarára ivókút
lesz telepítve. Tovább bővül a játék és
fejlesztőeszköz állomány, új laptopok, cd
lejátszók, projektor is kerül beszerzésre,
mely a modern oktatást szolgálja.
Lehetőség lesz pályázati forrásból
buszkirándulásokat, kulturális programokat
szervezni. Tervbe van úszás- oktatás
szervezése Tokajban. Képzések, külön
fejlesztő foglalkozások, speciális szakem-
berek biztosítása és még sorolhatnám.
Nyugodtan írhatom, hogy községünkben
Nyugat-Európai színvonalú óvoda és
bölcsőde működik. A fenntartó
Önkormányzat támogatása, az óvodai és
bölcsődei szakemberek, a feltételek, az
eszközök adottak a gyermekek szakszerű
fejlesztéséhez.

Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Óvodai Hírek

Emlékezés
Négyhéttel ezelőtt még közöttünk voltál.
Telefonon keresztül még kommunikáltál, vár-
tuk gyógyulásod,de hiába. Az örök mezőkön
vagy már azóta. Spitzmüller Istvánné,Fejes
Mária sok Mária között te voltál Mariska. Az
Asszonykórus hűséges tagja sokat énekeltél
velünk a csapatban. Alapító tagja voltál az
Idősek Klubjának.  Közülünk még sokan most
is vissza várnak. A te szereteted, jókedved,
vidámságod, emléket ébreszt az egész csapat-
ban. Nyugodjál békében, mind ezt kívánjuk,
Hiányodat ma is elsiratjuk.

A nagy Csapat

Meghívó plébánia szentelésre
Dr. Ternyák Csaba érsek úr, folyó év július 15-én (vasárnap) a du. 5 órakor
kezdődő szentmisét követően, melyet a tarcali római katolikus templomban
mutat be,  megáldja községünk 300 éves, felújított plébániáját.
Szeretettel hívok
minden tarcalit a
szentmisére és az
azt követő 

plébánia-
szentelésre.

Szűcs Zoltán
plébános
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Tarcal Jövőjéért Közalapítvány  
2017-2018. évi   tevékenysége

A kuratórium tagjai: Bártfainé Varga Györgyi, Kissné Fási Nóra,
Tóth Gyuláné.
Az  alapítvány  alaptevékenysége  elsősorban az  óvoda, iskola
intézményének, tanulóinak,  egyéb civil szervezetek
tevékenységének támogatása.
2017. évben magánszemélytől (Petró Attila) kapott  adomány .
153.000,- Ft
NAV Szja 1 %   55.544,- Ft.
Köszönjük mind az adományozóknak, mind a rendelkezőknek a
támogatást. 
- 2017. évben  átadtuk  Klapka Gy. Általános Iskolának a 2016.
decemberében  az  Émász  által  adományozott 200.000,- Ft-ot.
- A Kikelet  Óvoda  gyermekműsorát finanszíroztuk 30.000,- Ft.
értékben.
- Hagyományoknak megfelelően két fő 8. o. tanuló  kapott 10-
10.000,- Ft támogatást.
- 2018. évben  két esetben gyűjtöttünk krízishelyzetben lévő
embereknek  pénzadományt, illetve  használati tárgyakat.  Összesen
62.000,- Ft támogatás  került befizetésre, amit a célszemélyeknek
átadtunk,  a használati tárgyak, bútorok felajánlásait közvetítettük.
Ezúton szeretném megköszönni  minden adományozónak a segít-
ségét !
Az alapítvány nem számol el működési költséget, tagjai társadalmi
munkában végzik tevékenységüket, tehát a költségelszámolás 0.  Ft
az alapítása óta.

Tisztelettel: Kissné Fási Nóra   
alapítvány elnök.

DSE  Sport hírek
Iskolánk évek óta 4 korcsoporttal szerepel az OTP-MOL Bozsik
programban, egészen az óvodától az 5. -6. osztályos tanulókig. A
program őszi, tavaszi és téli teremtornákból áll. 
Az U 7-es korosztály játékos koordinációs feladatokon keresztül
tanulja a futball tudományát. Az U 9 és U 11 korosztály
összesítésben 3. helyezést ért el. Az 5- 6. osztály mind az őszi,
mind tavaszi tornákon magabiztosan szerepelt, jó játékkal, nagy
gólkülönbséggel nyerte meg ezeket a fordulókat. Összesítésben
első helyen végeztek. 
A tornák általában hétfőn, szombaton és vasárnap kerültek
megrendezésre Encsen, Szerencsen és Mádon. Az őszi- tavaszi
tornák 9-9 fordulókból álltak, téli teremtornákat 3 alkalommal
rendeztek. Egy tornán a csapatok általában 3-4 mérkőzést ját-
szottak. 
Köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatalnak, Butta László
polgármester úrnak, aki ingyen ideadta a gyerekek utaztatásához
a buszt, külön köszönet Soltész Csabának a Tarcal FC
elnökének, aki mindenben támogatja az utánpótlás csapatokat és
Szűcs Gábor buszsofőrnek, akire mindig lehetett számítani az
utazásnál.  

Atlétikai sikerek
Iskolánk hagyományainak megfelelően szép eredményeket ért el
ebben a tanévben is a diákolimpiai atlétikai versenyeken.
A körzeti versenyeken a III. és IV. korcsoportos fiúk több
próbában megnyerték a körzeti versenyt és így jutottak a megyei
döntőbe. Egyéniben 300 méteren első lett Soltész Fruzsina 8.
oszt tanuló, távolugrásban, kislabdahajításban Kiss Norbert 8.
oszt. tanuló és szintén távolugrásban és kislabdahajításban Oláh
Csaba 6. osztályos tanuló ért el első helyezést. Egyéni összetet-
tben Krajcár Alex és Oláh Csaba szintén első helyezést értek el.
A megyei döntőben Oláh Csaba kislabdahajításban 5. helyezést,
távolugrásban 3. helyezést ért el, Soltész Fruzsina 300 m sík-
futásban 6. helyezést ért el, Kiss Norbert kislabadhajításban
megyei 2. helyezett lett, megdobta az országos szintet ezért
meghívást kapott a Győrben megrendezett országos döntőbe
ahol 76m 42cm országos 3. helyezést ért el. Köszönetet mon-
dunk a Polgármesteri Hivatalnak hogy ilyen hosszú útra sofőrt és
buszt biztosított.

Győr, országos diákolimpiai atlétika verseny
eredményhirdetés

Lovas Ferenc DSE elnök

1-2. osztályos Bozsikosok a motivációs ajándékokkal
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Borz Barbara – a sárospataki Árpád Vezér
Gimnázium és Kollégium végzős tanulója

•  Kedves Barbara! Mindig nagy öröm sikeres fiatalokat bemutat-
ni az olvasóknak, és különösen igaz ez, ha tarcali lakhelyű
személyről van szó. Mint az Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium végzős tanulója, a tantestület döntése alapján az idén te
vehetted át Tóth Tamás igazgató úrtól az intézmény legrangosabb
díját, az Árpád-díjat. E díj a kitűnő tanulmányi- és versenyered-
mények mellett az iskolai életben történő aktív részvételnek is az
elismerése. Melyek voltak ezek a kiemelkedő dolgok középiskolai
tanulmányaid során? 
-  Az elmúlt öt éves gimnáziumi időszakban nagyon sok versenyen és
rendezvényen vettem részt, és az eddigi legnagyobb elismerést szá-
momra egyértelműen az Árpád-díj jelenti, amit minden évben csak
egy ballagó diák kaphat meg. A reáltárgyak mindig is közelebb álltak
hozzám, így már nulladikos koromban fizika csapatversenyen indul-
tunk Mezőcsáton, ahol a feltaláló Nicola Tesla nevéhez köthető Tesla-
tekercset építettünk meg két társammal. Ez a szerkezetünk azóta is
működőképes és a Kutatók Éjszakáján már több alkalommal is bemu-
tattuk. Meg kell még említenem a Nemes Tihamér Informatikai
Tanulmányi Versenyt, amely az OKTV előfutára, itt az alkalmazói
kategóriában országos 52. és 34. helyezést értem el.
Ezen kívül a NOVOFER Alapítvány által kiírt Gábor
Dénes ösztöndíj pályázaton országos 3. helyezett let-
tem. Ennek a díját a Magyar Tudományos Akadémián
vehettem át és meghívást kaptam a Parlamenti
Díjátadóra is, ahol azok kaptak díjat, akik már valam-
ilyen tudományos tevékenységben értek el kiemelkedő
eredményt. Tavaly az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt „Nemzeti tehetségekért”
című pályázaton nyertem egyszeri ösztöndíjat. Az idei
évemen a legnagyobb versenyem a XX. OTTDK
(Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó
Kiállítás) volt, ahol társammal az országos döntőbe
jutottunk saját készítésű szórakoztató és fejlesztő tár-
sasjátékunkkal. Nyaranta a NaTE (Nők a
Tudományban Egyesület) és a Debreceni Egyetem
TTK Táborain vettem részt, emellett megszereztem az
angol és a német középfokú nyelvvizsgákat, 5 évig pedig a diákönkor-
mányzati képviselő voltam.
•  A korszerű általános műveltség megalapozásával párhuzamosan
az iskola tantestülete kiemelt figyelmet fordít az informatikai-,
idegen nyelvi oktatásra, a tehetséggondozásra, több határon túli
magyar gimnáziummal testvériskolai viszonyt ápol, valamint szá-
mos európai projekt résztvevője is. Az elmúlt években milyen
hazai és külföldi rendezvényeken képviselted az iskolát?
- A már említett versenyeken kívül iskolánk cserediák programja
keretében Lengyelországban, Gdanskban és Gdyniában tölthettem
néhány napot. A kirándulás érdekessége az volt, hogy angolul tudtunk
kommunikálni a diákokkal, így jó alkalom volt a nyelv gyakorlására.
Emellett Ukrajnában (Munkácson) is részt vettem egy matematika
versenyen és Erdélybe is kiutazhattam egy Arany János
Tehetséggondozós osztállyal. Belföldön még a Debreceni National
Instrumens (NI) családi napján két osztálytársammal mutattunk be
fizikai kísérleteket és készítettünk fagyit folyékony nitrogén segít-
ségével a gyerekeknek. A tavalyi évben több általános iskolában is
segítettem népszerűsíteni gimnáziumunkat. 
• Nők a Tudományban Egyesület (NaTE). E közösség olyan fiat-
alokból jött létre, akiket érdekel a tudomány és a technológia, és
örömmel vesznek részt a számukra szervezett interaktív pro-
gramokon. Emellett országos Nagyköveti hálózattal rendelkezik.
Te mikor és hogyan kapcsolódtál be az egyesület tevékenységébe
és milyen munkát végzel itt?
-  Az Egyesület Nagyköveti programjába 10. osztályos koromban

kapcsolódtam be. A fizika, az informatika és a matematika mindig is
közel állt hozzám, ezért az épp a 18. születésnapomra eső egyesületi
felvételin nem kellett sokáig bizonyítanom az elszántságomat, hisz a
vizsgát tartottam fontosabbnak az egész napos ünneplésnél. A diák
Nagykövetek az önfejlesztő és ismeretterjesztő programokon kívül
rendszeresen részt vehetnek a Kutatók Éjszakáján megrendezendő
bemutatókon az Egyesület budapesti székhelyén. A NaTE keretein
belül promóciós feladatokat is ellátok az egész országra kiterjedő
Lányok Napja megrendezésében. Összességében tehát előadói és ren-
dezvény népszerűsítői feladataim vannak Nagykövetként, de
lehetőséget kapok saját magam fejlesztésére és az ismeretségi köröm
bővítésére is az Egyesület által.
• „Próbáltam álmodozni, de gondolataim folyton elkalandoztak” –
olvastam egy ballagó diák mottóját valamelyik miskolci
középiskola évkönyvében, és nagyon találónak tartom. Magyarra
fordítva ez talán annyit jelent, hogy a koncentráció teljes hiánya.
Neked milyen módszereid vannak az összpontosításra?
-  Ez egy nagyon érdekes gondolat, azonban nekem nem sokszor volt
problémám a koncentrációval, ugyanis mindig meghatároztam ma-
gamban, hogy mit miért csinálok és ez miért jó nekem. Véleményem
szerint az első lépés az, hogy ha van egy célunk – legyen az bármi –
akkor azt lássuk tisztán és ne engedjünk a lustaságnak. Ezen kívül

nekem tanulási módszerem még az is, hogy minden
technikai eszközt (mobiltelefont, laptopot, tabletet…
stb.) félreteszek, és csak akkor veszem elő, ha szük-
ségem van rá valamilyen információ megkeresése
miatt. Ha konkrét módszert szeretnék mondani, akkor
az az lenne, hogy csend legyen, ne legyen zene vagy
bármilyen zavaró tényező körülöttünk, amikor tanu-
lunk.
• A sikert említve azért eszünkbe juthatnak olykor-
olykor a kudarcok is. Voltak-e nehéz pillanataid a
gimnáziumi évek során? Hogyan, kiknek a segít-
ségével tudtál átlendülni a problémákon?
- Mint mindenkinek, nekem is voltak nehéz pillanatok,
napok, vagy akár hetek is. Volt, amikor ezek az
időszakok azért voltak nehezek, mert sok mindent kel-
lett egyszerre megcsinálnom (dolgozatok, versenyek,
beadandó munkák) és olyanok is voltak, amikor

inkább lelkileg volt nehéz az adott időszak. Szerencsére azonban
mindig volt, akikre számíthattam ilyenkor. Egy nehéz vizsga vagy dol-
gozat előtt sokszor beszéltük át közösen az anyagot a barátaimmal és
segítettünk egymásnak, ha valahol elakadtunk. Ha meg már
egyszerűen túl sok volt a stressz rajtam, akkor ott volt a családom, a
barátaim, a párom, a kollégiumi nevelőim (ugyanis én az 5 év alatt
végig kollégista voltam), akik meghallgattak, segítettek. Volt, amikor
csak annyi elég volt, hogy elmondhattam valakinek a problémáimat,
de akár tanácsokkal is elláttak és emlékeztettek arra, hogy „ez nem a
világ vége”. Szerintem szükség van néha a kudarcokra és a nehéz pil-
lanatokra is, mivel ezekből mindig lehet tanulni valamit és megmu-
tatják, hogy nem mindig vagyunk tökéletesek és nem is kell mindig
annak lennünk. 
• Már beszéltünk az álmodozásról, de még nem szóltunk a
tervezésről. Neked milyen terveid vannak az elkövetkező évekre?
-  Az elkövetkező éveimre elsősorban az egyetem elvégzése a tervem.
A Debreceni Egyetem Műszaki Karára jelentkeztem Mechatronikai
mérnök Bsc képzésre, majd ezután az Msc-t is szeretném elvégezni. A
végzést követően Debrecenben szeretnék elhelyezkedni a szakmám-
ban, mivel ez a település számomra olyan város, ami még élhető a
kisebb községből származó embernek is, viszont sok lehetőséget kínál
ahhoz, hogy előre tudjak jutni a pályámon mérnökként. Szeretném az
egyetemi éveimet is aktívan tölteni, versenyekkel, projektekkel
foglalkozni, és természetesen a NaTE Nagyköveteként is
tevékenykedni.

Erdélyi István                                        
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Egyre gyakrabban hallom és különféle
brosúrákban látom is, hogy a tarcali
Rákóczi pincét, újabban „volt császári
pince” néven emlegetik. Azért teszem ezt
szóvá, mert amatőr kutatásaim során,
amióta Tarcalon élek, nem találkoztam
ezzel az elnevezéssel. 
Amikor az angolok a spanyol armada
felett aratott győzelmükkel megkezdték
világhatalmi törekvéseik megvalósítását
(1588), az akkor immáron több mint 100
éve mezővárosként nyilvántartott
településen álló ház már a Zelemériek bir-
tokában volt. A Zeleméri néven jegyzett
birtokok a család 1606-os kihalását
követően adományoztatott más kézre. Ez
azt jelenti, hogy tarcali birtokaik is, köztük
a belterületen található kúria is a Zeleméri
családhoz kapcsolódó, de már más néven
nevezett leszármazók,
örökösök tulajdonába került.
Esetünkben Zeleméri Borbála
és Lorántffy Mihály házassága
során a Lorántffy család, majd
Lorántffy Zsuzsanna és I.
Rákóczi György házassága
folytán a fejedelmi Rákóczi
család léphet e javak birtokába.
A fejedelmi család már 1603-
ban megkapta királyi
adományként Tarcal
mezővárost, de a kúria csak I.
Rákóczi György erdélyi
fejedelem és Lorántffy
Zsuzsanna 1630-ban kötött
házasságukat követően került a Rákócziak
tulajdonába. I. Rákóczi Ferenc 1676-ban
bekövetkezett halála után az örökösök,
ahogy abban az időben nevezték Rákóczi
Julianna-Bora és öccse, II. Rákóczi Ferenc
osztozkodása során jutott Julianna-
Borbála tulajdonába az épület és vitte
hozománya részeként a gróf Aspremont
Ferdinánd altábornaggyal 1691-ben kötött
házasságba. Egy korábbi, 1686-ban felvett
leltár leírásában „Zeleméri Curia” néven
van feljegyezve: „Ezen Curianak minden
épületi meg egven, csak a Kőfalai állanak
fel. Három kő boltos oldal Kamora benne,
hazakbul njilo, puszták. A ház ket
Contignatioban vágjon, Felső és alsó
házak, az alsónak padlás gerendai megh-
vadnak, a Felsőnek elpusztultának. Ezen
háznak őt Ablakai vadnak, három öreg, ket
kicsiny, minden vas rostélyos. Ezen
Curiaban vágjon egj egeszlen kő boltos
pincze ..." olvasható az inventáriumban.
Az Aspremont házaspár nem nagyon láto-
gatta tarcali birtokait, ugyanis több mint
10 év elteltével is romos épületről számol-

nak be. Az épületet egy tanúvallatás
tanúsága szerint még 1697-ben is (a tokaji
parasztfelkelés éve) Zeleméri házként
ismeri a korabeli város lakossága. Így szól
az akkor rögzített irat: "tudgya, hogy az
nagy Udvarházon belül való udvarház
Tarczalt (kinek most jobbára csak keő falai
fenn alanak) neveztettik Zeleméri ház-
nak". A későbbi írások továbbra is fedél
nélküli puszta kőfalakból álló romos
épületről számolnak be. Az 1711-ben
bekövetkezett Rákóczi szabadságharc
bukását követően, a már 1701-ben elren-
delt vagyonelkobzások során, ahogy mon-
dani szokták, a győztes, akit akkor már III.
Károlynak neveztek, mindent vitt. A hatal-
mas Rákóczi-vagyon, köztük a hegyaljai
szőlő birtokok, amit a győztes nem
adományozott az őt támogató és kiszol-

gáló, hozzá hű embereinek, a Magyar
Királyi Kincstár tulajdonába került. A
vagyonelkobzások nem érintették az
Aspremont birtokokat, így a Zeleméri
házat sem. Az ingatlanról szóló újabb
dokumentumok már az 1700-as évek
második feléből származnak, melyeken
Mária Terézia 1741. június 25-én
Pozsonyban felesküdött és megkoronázott
magyar királynő által jóváhagyott, a gróf
Grassalkovich Antal kamarai elnök
irányítása alatt végrehajtott kincstári
szőlőbirtokok rendezését és művelésük
gazdaságossá tételét követően, a szőlő fel-
dolgozását és a bor tárolását ellátó épület
és pince tervei láthatók. Mivel Johann
Jung a kamara építő mestere az épületre és
a pincére 1770-ben készítette a terveket
valamint Stephan Broki 1773-ban készített
tervet a borház boltozatainak zsaluzásához
a borház csak ezt követően épülhetett.
Ugyanakkor a Zeleméri ház tulajdonosa
ekkor már a Pozsonyban székelő Magyar
Királyi Kamara volt és itt kihangsúly-
oznám, hogy ezek a szőlők és a hozzátar-

tozó építmények, nem hogy a császárnak,
de Magyarország királyának, illetve a
királynőjének sem volt a magántulajdona.
Azt nem tagadhatjuk, hogy a mohácsi
katasztrófát követően (1526), néhány
rövidebb időszaktól eltekintve, ugyan az
volt a magyar király, mint a cseh és német
király, vagy az osztrák főherceg, illetve a
német-római császár. Ahhoz azonban hogy
legitim uralkodója legyen
Magyarországnak a magyar szokásjognak
megfelelően esküt kellett tennie, és a ma-
gyar hatalmi jelvényekkel kellett megko-
ronázni, ha nem is Székesfehérváron, de
semmi esetre sem Bécsben, hanem
Pozsonyban. Ilyen formán uralkodóink
ugyan a Habsburg-házból, a császári
udvarból származtak, de Magyarországon,
eltekintve azon időktől, amikor hadban

álltunk vele, mint az ország
legfőbb emberét mindig is
királyként kezelték. Jóllehet,
hogy úgy a pozsonyi
székhelyű királyi kamara,
mint az ország keleti részét
irányító, ellenőrző pénzügyi
és gazdasági hatóság a szepesi
kamara, a bécsi udvari kamara
fennhatósága alá tartozott, de
a magyarországi királyi javak
tulajdon jogát, igazgatását,
műveltetését illetően a
Magyar Királyi Kincstár bírt
jogosítványokkal. Azért is
kell és kellett ezt a

történelmünk során kihangsúlyozni, mert
az I. világháborút követően, amikor az
Osztrák-Magyar Monarchia összeomlott,
az újonnan meg alakult Német-osztrák
Köztársaság magának követelte a tarcali
királyi uradalmi szőlők felét azzal az
indokkal, hogy az, az egykori uralkodó
család magántulajdonaként őket illeti.
Ezek alapján nem lepődök meg azon, ha
az idelátogató osztrák turisták miközben a
legnemesebb tarcali főbort (aszú) kortyol-
gatják, ilyetén súgnak össze, „Ez is a
miénk volt.”. Természetesen a követelés
visszautasításra került azzal az indokkal,
miszerint, „A kérdéses szőlő a m. kir. kinc-
stár eszközeivel szereztetvén meg, annak
tulajdonául tekintendő.”, olvasható a Dr.
Herzog József által 1923-ban lejegyzett,
„A tarcali királyi uradalmi és kincstári
szőlő keletkezése.” című írásában. Nos
ezért is tartózkodnák az ingatlan „volt
császári pince” megnevezésének
használatától.

Guth Ferenc

„Császári pince”
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Júliusi ünnepeink
Július 1.: Semmelweis Ignác születésnapja, amely egyben a magyar
egészségügy napja is. 2011-ben a kormány július 1-jét munkaszüneti
nappá nyilvánította az egészségügyben dolgozók számára.
Semmelweis Ignácnak világszerte hatalmas kultusza van,
könyveket, darabokat írtak róla, emellett az orvostörténelem tíz leg-
nagyobb orvosa között tartják számon.
A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dol-
gozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk, de nyíltan
kell beszélni a kórházak alulfinanszírozottságáról és az átgondolat-
lan politikai intézkedésekről is.
- A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992.
július 1-jei életbelépésének emlékére Magyarországon július 1-je
legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először.
Július 2.: Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük
Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt
Sarlós Boldogasszony az ünnep népies neve. Az aratás a parasztem-
ber életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt. A
pap megáldotta a szerszámokat, de ténylegesen ezen a napon nem
dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött.
Sarlóval az asszonyok arattak, és a férfiak kötözték a kévét. Ez val-
lási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat,
azt fia összegyűjti, és elválasztja a búzát az ocsútól (értsd: ítélkezik
az emberek fölött).
Július 15.: A bíróságok napja. Ekkor adja át a Legfelsőbb Bíróság
és az OIT elnöke a Juhász Andor-díjakat bíráknak és igazságügyi
alkalmazottaknak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük és
példamutató életpályájuk elismeréseként.
Július 22.: 1456. július 22-én győzedelmeskedtek Hunyadi János
várvédő vitézei és Kapisztrán János keresztes seregei a
Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán hadai felett. A
csatamezőn aratott győzelmet követően az oszmánok elmenekültek
a Duna-parti vár alól, ezzel Magyarország és Európa hosszú
évtizedekre elhárította a török terjeszkedés veszélyét. Hunyadiék
diadalára azóta a déli harangszó emlékezteti a keresztény világot. A
győzelmet egész Európa kitörő lelkesedéssel és megkönnyebbülés-
sel fogadta, a pápa az örömhír érkezésének napját – augusztus 4-ét,
Urunk színeváltozásának ünnepét – fő-ünneppé nyilvánította, és az
Imabulla korrekciójában a déli harangszóhoz hálaadó imádságot
rendelt.
Július 31. A segesvári ütközet napja. Petőfi halálának napja. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik
tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett fel-
morzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem
József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és
szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Bentmaradt a Tarcal FC
A Tarcal FC előző lapunk zárása óta három mérkőzést ját-
szott a megyei II. Keleti csoportban. Egy győzelem és két
„zakó”  a mérleg.
Összességében az alapvető célt a bentmaradást sikerült
elérni. Az U 19 jobban szerepelt: a 7. hely dicséretes!  
29. forduló: 2018. 05. 26.
Kenézlő - Tarcal FC 6-1 (3-0)
G.: Dovák.  U 19: 7-2.
30. forduló: 2018. 06.03. 
Tarcal FC - Pácin SE 3-2 (2-2)
G.: Dovák (2), Szegedi K.  U 19: 4-6.
17. forduló pótlása: 2018. 06.10. 
Tarcal FC - Tiszaladány 3-5 (0-3)
G.: Rácz (2), Szegedi K.  U 19:  3-3.
A felnőtt csapat mérlege:
13. hely: 28   4   3   21   54-115   14  pont (-1 pont)
U 19 csapat mérlege:
7. hely: 26   13   2   11   85-80   41 pont.

HAJRÁ TARCAL!

S P O R T

Szeretettel köszöntjük a július
hónapban névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

Idősek Klubja
3915. Tarcal, Szőlőhegy u.1.

Tel: 47/580-446, email: idosektarcal@freemail.hu
Mit kell tudni a gyógyászati segédeszköz kölcsönzésről?

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzését biztosítjuk térítésmente-
sen a tarcali lakosok  számára, akik ápolásra szorulnak, vagy
mozgásukban korlátozottakká válnak és ez által segédeszköz
használatára szorulnak.
A kölcsönzés időtartama 3 hónap, illetve szükség esetén meghossz-
abbítható.
Az eszközök átvételi elismervények ellenében kerülnek kiadásra,
illetve visszavételre.

Kölcsönzünk:
• kerekes széket • szobai WC-t 

• Járókeretet, mankót •  Kádülőkét


