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2019. április,  XXIV. évfolyam 4. szám 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. március 14-én rendkívüli ülést tartott, melyen a
Képviselőtestület kiválasztotta a Könyves Kálmán utca
635/7 hrsz-ú ingatlanon helyreállítandó támfal
kivitelezőjét. A kivitelezési munkák elvégzésével a
pilisvörösvári székhelyű GEOSZOLG Kft-t bízták meg.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. március 26-án rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja keretében a képviselők a Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal
Kormányablak tevékenységéről szóló tájékoztatót tár-
gyalták meg.
Az ülés második napirendi pontja során a képviselők
megismerték a Hegyközség tájékoztatóját.
A harmadik napirendi pont keretében a Képviselőtestület
határozott a könyvtári ellátás biztosításának
módosításáról, és arról, hogy 2020. január 1-i megvaló-
sulással a megyei hatókörű városi könyvtárral – II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc –
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó
megállapodást kötnek. 
Az ülés ezt követő részében a képviselők megismerték a
polgármester – az előző ülés óta eltelt
időszakintézkedésiről szóló - tájékoztatóját.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont során a
képviselők határoztak a Tarcalon megépítendő – a Tokaj-
Nyíregyháza kerékpárúthoz csatlakozó - kerékpárút sza-
kasz tervezésére vonatkozó ajánlattételi felhívásról.
Az ülés végén a Képviselőtestület megtárgyalta egy tar-
cali lakos településrendezési terv módosítása iránti
kérelmét, mely kapcsolódik annak a lőtérnek a meg-
valósításához, amelyhez korábban a Testület elvi hoz-
zájárulását adta.

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

Tájékoztató  Tarcal
Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének

munkájáról

 
      

   
     

      
   

       
      
 

  

Sok szeretettel köszöntjük
az édesanyákat!

Tájékoztatás vezetékes 
gázszolgáltatás szüneteléséről!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Tarcal település
földgáz hálózatán karbantartást hajtanak végre, ezért
2019. május 21-én 22:00 órától – 2019. május 23-án
22:00 óráig a földgáz betáplálás szünetel.

Megértésüket köszönjük! 
Tarcal Község Önkormányzata

BEÍRATKOZÁS!
Az Óvodába és Bölcsődébe való beiratkozás időpontja:

2019. május 06-07-08. 
Reggel 8.00 -16.00 óra között

Tisztelt Tarcali Emberek!
Lassan az éves adóbevallás  határidejéhez érünk. Kérem,
támogassák 1 %-os szja összegével a „Tarcal Jövőjéért
Közalapítványt. Tevékenységi körünk:
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés támogatása,
eszközbeszerzés (tarcali ált. iskola, óvoda részére)
- kulturális tevékenység
- gyermek és ifjúságvédelem
- sporttevékenység támogatása
- állatvédelem

Adószámunk:  18417494-1-05
Köszönjük  támogatását!         

Kissné Fási Nóra
alapítvány elnöke      
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Halálozás
2019.  március

-  Kóder Tibor (sz: 1964.) 
volt Tarcal Ifj. ltp. 24.sz. alatti lakos elhunyt 

március 7-én, 
- Bodnár géza (sz: 1950.) 

volt Tarcal Klapka u. 11. sz. alatti lakos elhunyt
március 17-én, 

- Hermann Imréné (sz: Vass Veronika, 1945.)
volt Tarcal Füzes u. 17. sz. alatti lakos elhunyt 

március 23-án, 
- Lengyel István (sz: 1960.)

volt Tarcal Botond u. 10. sz. alatti lakos elhunyt 
március 28-án

Részvétünk a családnak!

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

AnYAKÖnYVI  HÍREK

2019. március
Házasságkötés

Kovács géza és gömöri Zsanett 
tarcali lakosok március 23-án kötöttek 

házasságot településünkön.

Gratulálunk!  

Születés
2019. március

- Ujfalusi Anna 2019. 03. 06.
Szülei: Papp Edina, Ujfalusi Gergő

- Czirjáki Balázs 2019. 03. 24.
Szülei: Izsvák Judit, Czirjáki József

Gratulálunk!  

Felhívás!
A 6 puttonyos Borfalu „Tarcal művész szemmel” című festő

pályázatot hirdet tarcali lakosok számára.
Téma: Tarcal.  Technika: bármilyen festékkel készíthető.

Méret: A4, A3.  Az alkotások beadási határideje és helyszíne:
2019. július 18.   6 puttonyos Borfalu

Várjuk az amatőr, eddig rejtőzködő tehetségek alkotásait.
Az elkészült képeket a Tassonyi kávézó és borozóban állítjuk ki.

Húsvéti játszóház képekben
Köszönet Tarcal Község Önkormányzatának a segítségért továbbá
Somogyvári Józsefnek és Bata Tamásnak az állatsimogatóért. Nem
utolsó sorban a Borfalu lelkes dolgozóinak a süteményért a segít-
ségért.

györgyné Újvári Mária
művelődésszervező

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet minda-
zoknak akik Kóder Tibor temetésén megje-
lentek és sírjára a részvét virágát helyezték,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Tarcal  Körzeti  megbízott  

telefonszáma: 
06-20-610-51-01

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 munkatársa: Szabó Adrienn. nyomdai munkák:
Bu dai Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEZŐ  LApZÁRTA: 2019. május 20.

TTarcali Hírek
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KIÁLLÍTÁS 

“Ha helyet adunk Istennek, bármi megtörténhet. Legyél
nyitott! Legyél állhatatos! Isten csodálatosan ért hozzá,
hogy szép dallamokat csaljon ki a szakadt húrokból is.”

(Charles R. Swindoll)
2019. április 12-én időszaki kiállítás nyílt a tarcali 6
Puttonyos Borfalu Galériájában „A tarcali Református
Egyház múltja és jelene” címmel. Az Önkormányzat és
az Egyházközség közös szervezésében létrejött kiállítás-
ban egyaránt kaptak helyet a ritka műtárgyak, bibliák és
fotómásolatok. Külön öröm, hogy a tárlat anyagát
magánszemélyek tárgyi felajánlásai is bővítik ezzel egy
emberközeli, a mindennapi lelki életről szóló anyagot
láthatunk.
A megnyitóra a református templom harangja hívta a
népes közönséget.
A vendégek köszöntése is rendhagyó volt, mert a Tarcali
Hagyományőrző Népdalkör egy különleges énekkel
köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást megnyitotta
Mészáros István, a Zempléni Református Egyházmegye
Esperese majd a Nagykőrösi Református Gyülekezet
Énekkara, Dr. Dávid István karnagy vezényletével adott
elő egyházi műveket. 
Nagytiszteletű Kovács Attila helyi református lelkész is
örömét fejezte ki, hogy ily összefogásra kerülhetett sor. A
megnyitó után a Borfalu nagytermében hangversenyt
adott a nagykőrösi Kőris Kamarakórus vezényelt Varró-
Sasi Ildikó karnagy.
A program végén Butta László polgármester
megköszönte a vendégeknek, a jószándékot, hogy ez a
kiállítás létrejöhetett, a fellépőknek pedig, hogy
gyönyörű kórusművekkel emelték a délután színvonalát. 
A kiállítás anyagát felajánlották: Tarcali Református
Egyházközség, Nagytiszteletű Kovács Attila lelkész,
Anderkó Ágnes, Gergely Ferencné, Harcosiné Smiger
Julianna, Keresztényi Zoltánné, Kraft Józsefné, Magyar
Kálmánné, Petromán István, Soltész Lászlóné, Sós
Ottóné, Talpa Katalin, Tóth Lajosné, Zsíros Sándorné.
Hálás szívvel köszönjük!
A kiállítás megtekinthető 2019. május 31-ig
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

györgyné Újvári Mária
művelődésszervező
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Jótékonysági bál az óvodáért és a bölcsődéért

2019. április 6-án került sor megrendezésre a tarcali Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde javára rendezett
jótékonysági bál Tarcal Község Önkormányzatának
jóvoltából. A bál célja  EFOP-3.9.2.-16 azonosítószámú
"Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -
kezdeményezett térségek" című pályázat keretein belül meg-
valósult sószoba légkondicionálása volt. A rendezvényen a
kiemelt támogatók mellett sok helyi vállalkozás, illetve
magánszemély is részt vett a kezdeményezésben.
Az est háziasszonyai Kissné Dudás Gabriella óvodavezető és
Györgyné Újvári Mária művelődésszervező voltak.
A bált Tarcal Község Önkormányzatának polgármestere,
Butta László nyitotta meg majd Kertész Gabriella
hastáncosnő színvonalas műsora után Kissné Dudás
Gabriella köszönő szavai következtek és kezdetét vette a va-
csora. A hajnalig tartó bálhoz a talpalávalót Kőrizs Balázs
szolgáltatta. 
Támogatók: Ádámi Józsefné, Andrássy-Rezidencia,
Baracskai László, Báthoriné Kincses Magdolna, Buffalo
Autómosó, Buffalo Étterem, Butta László, Bűdi Zsolt, Caffee
Non-Stop Kft., Csatlós Petra, Csiker István, Demeter
Andrásné, Fábián Enikő, Faragó Gyógyszertár, Györgyné

Újvári Mária, Halász Endre, Hegedűs Márta, Jerebák Tamás,
Kertész Eszter, Kertészné Cziba Ilona, Kiss Péter, Kissné
Dudás Gabriella, Koncz Ferenc, Majoros Györgyné, Majoros
László, Mika Gábor, Mlincsek Mónika, Negrutz Ágoston,
Nyakó Kata, Pataky Borporta, Perge Géza, Román Zsolt és
Románné Barta Viktória, Sárosi Gábor, Somogyi Gabriella,
Struwe Annamária, Szabó – Pancza Rita, Szabó és Társai
Kft., Szabó Richárd, Szabóné Pataki Judit, Szadai György,
Szaszák Béla és felesége, Székely Ágnes, Szilvai József
Attila, Tóth Tamás, Tóth Tibor, Török Dezső, Túróczi
Józsefné, Varga Méhészet, Vinnai Viktória. Köszönjük
szépen!
TERMÉSZETESEN MINDENKINEK, AKI RÉSZT VETT
A BÁLON ÉS BELÉPŐJEGYET VÁSÁROLT NAGY
KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK MERT EZZEL TÁMO-
GATTA A RENDEZVÉNYT!
Nem utolsó sorban köszönet az önkéntes segítőinknek akik a
rendezvény lebonyolításában segítkeztek! 
A bál sikerességét bizonyítja, hogy az óvoda javára közel
egymillió forint gyűlt össze.

Szabó Adrienn

Titkó Simon volt tarcali általános iskolai tanuló,
jelenleg a Tokaji Ferenc Gimnázium 12. osztá-
lyos, végzős tanulója. Több forduló során bejutott
a kémia OKTV döntőjébe, amelyen országos 3.
helyezést ért el, 1 ponttal lemaradva az 1.
helyezettől. Az ELTE TTK Kémia Intézet
meghívta Simont egy 9 napos táborba Budapestre.
Ezúton gratulálunk Simonnak, további tanul-
mányaihoz sok sikert kívánunk! Büszkék lehetünk
arra, hogy ilyen tehetséges fiatalok kerülnek ki
Tarcalról!

Tarcali OKTV siker!
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Együtt készült!
A tojásfa Németországból és Ausztriából ered, ahol a
hagyományos húsvéti dekorációrészét képezte. Később
vették át ezt a szokást az amerikaiak a német bevándorlók-
tól, mára azonban már hazánkban is sokan akasztanak
hímes tojásokat a kertben álló fa, illetve a vázában lakó
barka ágaira. Mi itt Tarcalon is csatlakoztunk e szép közös
húsvétot váró szokáshoz. Kicsik – nagyok egyaránt
jókedvvel és szeretettel díszítették fel Tarcal Húsvéti
Tojásfáját! Legyen példa minden embernek, hogy a leg-
nagyobb dolgok is pici részekből állnak össze.

Húsvéti Rajzverseny
Tarcalon

Idén áprilisban rajzversenyt hirdettünk a Községi
Könyvtárban. A kiírásban szerepelt, hogy technikai
megkötés nélkül várjuk az alkotásokat. Tizenhárom
pályázat érkezett több korosztályban. Külön öröm,
hogy felnőtt jelentkező is volt. Az eredményhirdetésre
április 18-án csütörtökön került sor amikor is az
okleveleket és kis ajándékokat Butta László pol-
gármester úr adta át. Közönségdíj: Lakatos Klaudia,
Óvodás korcsoport: I. Csiker Nóra, II. Takács Noel,
III. Kovács Orsolya, Általános Iskolai korcsoport: I.
Szabó Lilla, II. Túróczi Gergő, III. Lakatos László,
Felnőtt korcsoport: Szabadosné Polyák Klára.
Mindenkinek köszönjük a befektetett munkát és
gratulálunk! Külön köszönet Zsírosné Évikének a
könyvtárosnak aki kitalálta a rajzversenyt és Szabó
Adriennek gyönyörű oklevelekért.
A helyezettek ajándékait köszönjük Tarcal Község
Önkormányzatának és Kovács Attila vállalkozónak.

györgyné Újvári Mária 
művelődésszervező
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mesterseg.tarcal@gmail.com

Dr. Barkóczi István – tulajdonos vezérigazgató –
Fux Zrt., a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Barkland
pincészet tulajdonosa

• Mindig jóleső érzés beszámolni egy-egy országrész vagy
település népességmegtartó képességének pozitív irányú vál-
tozásáról. A gazdaság strukturális átalakulása az elmúlt
évtizedekben azt eredményezte, hogy a helyben foglalkoztatás
nagymértékben visszaesett, azonban a közelmúlt és a jelen
pályázati lehetőségeinek, valamint a központi támogatásoknak a
megfelelő kihasználásával, a térségi szemlélet erősítése mellett,
van okunk bizakodásra. Mint vállalatvezető és kamarai alelnök,
Ön hogyan látja régiónk helyzetét?
- Megyénk gazdasága, ezen belül az ipar teljesítménye is felszálló
ágban van. Új befektetők jelentek meg az elmúlt egy évben, és sok
beruházás van folyamatban. Számomra kamarai alelnökként
kiemelten fontos a helyi kis- és közepes vállalkozások helyzetének
folyamatos nyomon követése, támogatása. Ne feledjük, a kkv-k
kulcsszerepet játszanak egész Európa gazdaságában,
Magyarországon ezek a cégek adnak munkát a versenyszférában
foglalkoztatottak több mint 70 százalékának, és tőlük származik a
nemzetgazdaságban előállított hozzáadott érték
mintegy fele, és az export harmada. Vagyis
fontos, hogy ezek a cégek erősek legyenek. Ezt
a folyamatot a kamara több programja segíti,
hiszen az Ipar 4.0 képességekkel a digitalizáció
kihívásaira fel kell készülni.
• A Fux Zrt. filozófiájának meghatározó
eleme az innováció, melynek jelentése szak-
mai fejlesztés, újítás, egy új ötlet megvaló-
sulása. Ha ehhez hozzáadjuk az Ön által az
üzleti élet egyik legfontosabb
követelményének tartott hosszú távú gondolkodást, milyen ered-
ményt kapunk?
- Röviden válaszolva: a FUX Zrt-t. A mi történetünk a folyamatos
innováció, az előre gondolkodás, a tervezés története. Az alapításkor
emelés- és rögzítéstechnikai eszközöket gyártottunk, majd
elkezdtünk nyitni a villamos-ipar felé, 1995-ben megvettük az első
sodrógépünket, egy használt cseh masinát, amin elkezdtük a szabad-
vezetékek gyártását. Ez volt a FUX első nagy lehetősége, és mi jól
éltünk vele. Sikerült betörni a villamosenergia-iparba, és ez hozta
magával a folyamatos bővülés lehetőségét. A vezetékgyártásban mi
kis cégnek számítunk a hatalmas multinacionális vállalatok mellett.
A mi titkunk, hogy megtaláljuk azokat a piaci réseket, azokat a
feladatokat, amit a nagyok nem vállalnak el. Ezek részben a kisebb
tételek, részben olyan speciális vezetékek, amelyekhez szükség van
a nálunk meglévő szellemi potenciálra, az innovációs
képességünkre, a rugalmas alkalmazkodásra és természetesen a
minőségre. Nagy büszkeség számunkra, hogy ezt a szakmai tudást,
„újítási erőt” az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
közelmúltban Ipari Innovációs Díjjal ismerte el.
• Az Önöknél gyártott termékek felhasználói között megtalál-
hatók Európa legjelentősebb villamosenergia szolgáltatói és
hálózatépítői. A cégalapítás óta eltelt több mint negyed évszázad
eseményei közül melyek azok a jelentős mérföldkövek, amik a
legnagyobb örömöt, vagy bosszúságot okozták? 
-   Az eltelt évek alatt kijutott örömből és nehézségekből is, de én úgy
vagyok vele, hogy az eredmények feledtetik a kellemetlenségeket.
Már csak azért is, mert az akadályokra megoldandó feladatként,
kihívásként tekintek, és eddig ezeket sikerült legyőzni. Több mint
negyedszázados fennállásunk legizgalmasabb megrendeléseit 2018-
ban teljesítettük, sikerrel. A német hálózatépítés- és felújítás
részeként olyan egyedi, kizárólag az Elba torkolatánál lévő hálózati

szakaszon alkalmazott vezeték legyártását kellett megoldanunk,
amelynek paraméterei minden tekintetben túlszárnyalták a ha-
gyományos mutatókat. Hét európai versenytársunkkal vetélkedtünk,
és mi hoztuk el a megrendelést. Ezek után jött a másik egyedi fela-
dat: a gönyűi Duna-szakasz felett átívelő vezeték legyártása. Ebben
az esetben megmutathattuk innovációs erőnket is, hiszen itt a
gyártásnál többről volt szó: a vezetékek speciális paramétereire is mi
szállítottuk a jó megoldást. Óriási szakmai sikernek tartom, hogy a
FUX kiváló mérnökei, a már említett nagy európai gyártók szakem-
bereivel megmérkőzve, nehéznek találtattak.                                                                                                       
• A Tarcalon létrehozott Barkland pincészet borai ma már nem
csak Miskolcra, de egy-egy üzleti partner közreműködésével
több külföldi országba is elviszik a Tokaj-hegyaljai szőlőkultúra
múltját és jelenét. Múlt és jelen. Milyen út vezetett a miskolci
nehézipari Műszaki Egyetemtől a hegyaljai dűlőkig?
-  Maga a vágy, hogy jó lenne a saját szőlőm, saját pincémben érlelt
borát inni, ezzel kínálni a vendégeimet, régen megfogant bennem, a
megvalósítás azonban egy hosszú folyamat eredménye. Van egy
tállyai barátom, akinek már 15-20 évvel ezelőtt komoly ültetvénye és
feldolgozója volt, gyakran meghívott a szüretekre, és látta rajtam,
hogy mennyire magával ragad a borászkodás, milyen élvezettel hall-
gatom a műhelytitkokat. Aztán egyszer eladó lett egy szőlőparcella:

kérdezte érdekel-e? Boldogan mondtam igent.
Ez volt a kezdet, amihez hozzájött egy avasi
pince megvásárlása, és az álom kezdett testet
ölteni. Az elmúlt években egyre több energiát
fordítottam a bor, a borkészítés megismerésére,
egy saját borászat létrehozására. Így született
meg a Barkóczi birtokon termett nedű, ame-
lynek Barkland a márkaneve, és büszke vagyok
arra, hogy a hozzáértők szerint is igényes
borokat takar.
• Borkóstolók alkalmával a borok bemu-

tatása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a Tokaj-hegyaljai történelmi
borvidék kultúrtáj bemutatására is, a földrajztól és történelemtől
kezdődően egészen az aszúkészítésig. Sokak szerint ez az országrész
még több vonatkozásban is egy kiaknázatlan terület. Ön is hasonló
nézeteket vall?
-  Igen, abszolút ezt tapasztaljuk. Az ide látogatók nagy része Tokaj
névadó városával azonosítja a borvidéket, aztán szembesülnek vele,
hogy csak Tarcalon, mint a borvidék egyik meghatározó településén
mennyi látnivaló, mennyi pincészet, izgalmas épület, és természeti,
környezeti látványosság található. Mi is, a Barkland pincészet,
szeretnék ennek a sokszínű településnek, és a borvidéknek
meghatározó színfoltjává válni.
• pincészetük borválasztékában jelenleg a Barkland-Furmint
2015 és a Barkland-Furmint 2015 szelekció mellett az Eszter-
Tokaji Édes Cuvée 2015 található. Milyen fejlesztéseket ter-
veznek akár a szőlőterületek, a borválaszték vagy az infrastruk-
túra területén?  
- A pincészet borkínálata, szortimentje, erősen fejlődik, fejlesztés
alatt áll, az említett borok és évjáratok mellett, már a 2016 és 2017
évjárat tételei is lepalackozásra kerültek, illetve a Furmint mellett,
Hárslevelű, Sárgamuskotály, Birtokbor cuvée, Kései szüretelésű
borok, Édes Szamorodni, majd a 2018-as évjáratból már 6 puttonyos
aszúval is meg fogunk jelenni. A beruházásainkat tekintve heteken
belül elkezdjük a birtok központunk építését, (a volt Colas telep-
helyén, a Téglagyári pincesor szomszédságában) második ütemben
pedig egy kisebb étterem, borkóstoló, szálláshely, mini wellness
komplexum kerül majd kialakításra. Szőlőterületeinket, melyek
Tarcalon a Mandulásban, a Kövesden, a Farkasban, Vinnaiban,
Tállyán pedig a Síposban, Dukátban, Remetén találhatóak folya-
matosan újítjuk fel, illetve a legidősebbeket újratelepítjük. 

Erdélyi István 
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Bizonyára sokan hallottunk a középkor nagy átveréséről, a bú-
csúcédulákról, melyet, aki megvásárolt bűnbocsánatot nyert és
halála után teljesen megúszta a purgatóriumot, vagy kevesebb
időt kellett ott eltöltenie. Igaz, az ebből befolyt pénzt a római
Szent Péter-bazilika építésére szánták, illetve fordították a
kérdés csupán az, hogy az így összegyűjtött összegből mennyi
jutott el a pápához. Minden esetre, hogy a jó szándék ellenére
nem volt egészen tiszta ez a pénzbeszedési mód igazolja az tény,
hogy ez adta a végső okot Luther Márton lázadására, melynek
végeredménye a római katolikus egyházból kivált, másként gon-
dolkodó keresztények által létrehozott evangélikus és reformá-
tus egyház. Ugyan a megszakításokkal 1545-től 1563-ig tartott
tridenti zsinat során megtiltották a búcsúcédulák árusítását,
mégis valami hasonlóval találkoztam ez év elején.
Még február első napjaiban látogatott meg egy több
emberöltőnyi ideje Tarcalon élő család leszármazottja azzal,
hogy a családi archívumukban egy nagyon régi iratot talált, amit
alig bír elolvasni, de értelmezni már végkép nem tudja, így el is
hozta, ugyan mit szólok hozzá. A 119 éves, 1900. január 13-án
írt levél írója a helyesírással ugyan nem volt tisztában, de a
kalligrafikus betűket látva megállapítható, módfelett törekedet
arra, hogy tetszetős nyomot hagyjon maga után a papíron. A
levél címe: „Csodálatos kép”. Tulajdonosa a már említett sze-
mély ugyan csak tarcali nagy múltú gyökerekkel rendelkező
feleségének a dédnagyanyja. Írója, de valószínűbb, hogy inkább
másolója ismeretlen, csak monogramja olvasható, mely „K D”.
A levél hátoldalán látható írás is arról árulkodik, mely a levél
birtokosa gyermekeinek nevét és születésük idejét tartalmazza,
nagy valószínűséggel a gyerekek anyja jegyezte fel, hogy nem a
tulajdonos írta a levelet.
Bizonyára ismerik az irodalomnak, de nevezzük inkább le-
vélírásnak, azt a formáját, amikor valaki, valahol megír egy
szöveget, majd borítékba helyezi, és a borítékra felírt címmel
postára adja. A szövegben persze egyebek mellett megírta, hogy
aki megkapja, feltétlenül másolja le és küldje tovább, ha lehet
több embernek is, mert ha nem, ez meg az történik vele, sőt a
családjával is. Természetesen az emberek, különösen a babonás
emberek, nem merték megkockáztatni, hogy a levélben finoman
megfogalmazott átkoktól való félelmükben, vagy az ugyan ott
beígért nyereség reményében ne továbbítsák a levelet. Az effajta
levelek száma aztán a számítógépek és az elektronikus levelezés
megjelenésével tömegessé váltak. S arra, hogy mennyire nem új
ez a dolog éppen ez a 119 éve írt levél a tanú. Sőt a levél tanúsá-
ga szerint az eredeti írás még korábban „Feltaláltatott 1813ik
esztendőben Nagy Boldogasszony havának az az Januárnak 26
ik Napján Németországban Vels városban” keletkezett.
Megpróbáltam az idézetben szereplő Vels városát megkeresni,
de sajnos nem találtam ilyen nevű várost nem csak
Németországban, de egész Európában sem. Felső Ausztriában
van egy Wels nevű város, de ott meg nincs Michaelis nevű hegy.
A levél ugyan is úgy kezdődik, hogy „Ez a levél Michaelis
hegyén függ és senkit el nem hagy aki hozzá fojamodik: arany
betükel vagyon írva és Szent Mihály arkangyal által küldetett
oda.”

A levél első fele egyébként a kor egyszerű emberének vallásos
szellemben megfogalmazott, a tíz parancsolatra felfűzött gondo-
latai. Igaz, nem abban a sorrendben, ahogy azt tanultuk, de a
parancsolatok szigorú betartására szólít fel. „csendes békeséget
és egéséget” ígér azoknak, akik betartják a parancsolatokat.
Azoknak azonban, akik nem e szerint cselekednek háborút,
éhséget, pestist, drágaságot ígér. A levél a további részében a
tulajdonosára gyakorolt pozitív, illetve negatív hatásait taglalja,
miszerint aki nem hisz a levélben leírtaknak azt halállal, sőt a
gyermekei halálával fenyegeti, míg azok, aki hisznek a levélnek,
maguknál tartják, illetve lemásolják és tovább adják,
bűnbocsánatot nyernek, szerencsések lesznek, ellenségeiktől
védetté válnak, „És amej terhes aszony-ember magánál hordoza
az boldogúl Szűli magzatyát Ere a világra”
A levél a befejező részében előírt penitencia lehetőségével ígér

bűnbocsánatot és belépést Isten országába. Ha a levél tulaj-
donosa úgy jutott hozzá, hogy fizetett is érte, akár búcsúcédu-
laként is kezelhető. Erre azonban bizonyítékot nem találtunk, de
a levélben sincs erre vonatkozó utalás.
Részlet a levélből.
„A Ki minden pénteken hatt miatyánkot és hatt üdvözlégy

Máriát és egy hiszek egy istent elimátkozik az ezen búcsút meg-
nyeri és halála előt az úr Jézús Krisztús az ő Szent Anyával eljőn
Elviszi anak lelkét az ő Szent Atyához a menyei Dicsőségbe és
aki Szent Mihály tiszteletére még egy miatyánk Istent imád-
kozik 100 napi búcsút nyer.”

Felvetődik a kérdés, mivel érdemelte ki ez az írás, hogy
foglalkozzunk vele, hogy megismertessük tartalmát a kedves
olvasóval.
Nos, mindenekelőtt a levél kora. Nem minden nap
találkozhatunk egy egyszerű ember kezével írott levelére. Az
idézett részek minden bizonnyal meggyőztek mindenkit arról,
hogy nem egy Vörösmarty, Arany, Kazinczy vagy Jókai által írt
szövegről van szó.
A másik ok, betekintést nyerhetünk a 100 évvel ezelőtti pol-
gárok, hiányos műveltségű, iskolázatlan emberek vallási, szelle-
mi életébe, bemutathattuk annak egy szeletét. Valahol ez is
Tarcal történelméhez tartozik.
A harmadik: jó hírt adni arról, hogy a szekrények, fiókok mélyén
az örökségek között régi „kincsek” rejtőznek és az utódok nem
hagyják veszni, őrzik tovább.

Guth Ferenc

„Búcsúcédula”

Szeretettel köszöntjük a május
hónapban névnapjukat ünneplő kedves olvasóinkat!
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Ismét versengtek a Tokaji-hegyen! 
Immáron 7. alkalommal került megrendezésre a Kőfejtő Cross
Tarcalon, mely a kerékpáros és a futás szerelmeseinek is vál-
tozatos terepet biztosított. 
Az időjárási viszonyok eleinte ugyan nem voltak a
legkedvezőbbek, de ennek ellenére jó hangulatú, élménydús
versenyt tudtunk nyújtani a közel 150 résztvevőknek.
Először a gyerekek állhattak a rajtvonalhoz, később a 8 és
16km-en induló terepfutók sorakoztak fel, majd a
kerékpárosoké volt a terep, akik 20-40-60km-es táv közül
választhattak. 
Mindkét versenyszám hatalmas küzdelmet hozott. 
A versenyre számos, magyar és külföldi helyről érkeztek
versenyzők, akik a verseny után elégedettségüket fejezték ki.   
Köszönjük a támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez a remek rendezvény: Fux Zrt, Tarcal, High5, Majoros
Borbár, Szedmák Borház, Dr.Vis, Bor Bazilika Panzió, Katica
Vendégház, Csubi-Ker Kft, Bringasziget, Kerékpárguru,
Gólya Étterem, Hajókirándulás.hu, Hanna Cukrászda, Varga
Méhészet, Deák Vas-műszaki, Vöröskereszt Tarcali alapsz-
ervezete.
Várunk mindenem érdeklődőt Május 11-én az I. Anyák napi
Anyafutamon, amely egy rövid 5km távval várja a futni,
túrázni, sétálni vágyó anyukákat. 

Hornyák Dávid

. 

Tavaszi Bűbájos Hétvége
Ez nem boszorkányság! Pezsgő hangu-
latú tavaszi hétvége a bor, a bűbáj és a

barátság jegyében
2019. április 26-28.

A rendezvény vendég borvidéke:
Toszkána, Olaszország!
Az ide látogatóknak most a

Tarcali/Tokaji borok mellett lehetőségük
lesz Toszkána borait is kóstolni!

Részletes programok: 
www.bubajos.hu
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