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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. január 18-án rendkívüli ülést tartott, melynek első
napirendi pontja Tarcal község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, az elektro-
nikus közbeszerzésekre vonatkozó szabályokkal, s
benne a jogosultságok megadásával történő kiegészítése
volt. 
A második napirendi pont keretében a Képviselőtestület
döntött arról, hogy a Tarcali Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőinek bérfejlesztésére, kiegyenlítő
bérrendezési alap támogatására pályázatot nyújt be.
Az ülés utolsó napirendi pontja a Tarcal Község
Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfo-
gadása volt.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2019. január 29-én rendes ülést tartott, melynek első
napirendi pontja konzultáció volt a helyi civil
szervezetek vezetőivel, illetve a 2018. évi beszámolók és
2019. évi tervek megtárgyalására került sor. Tarcal
Község Önkormányzata valamennyi civil szervezet
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
A Képviselőtestület köszönetét fejezte ki a civil
szervezetek vezetőinek, tagjainak áldozatos munkájáért,
s azért, hogy szabad idejüket feláldozva
tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi emberek, a
közösség identitás tudatának növeléséhez. A
Képviselőtestület ugyanakkor felkérte a Tarcal FC
elnökét, vezetőségét, hogy a Képviselőtestület
következő ülésére készítsenek részletes előterjesztést,
javaslatot az egyesület jövőbeni működésére vonatkozó
elképzeléseikről, terveikről.
Az ülés második napirendi pontja keretében a
Képviselőtestület rendeletet alkotott a közösségi együtt-
élés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.
A következő napirendi pont során a Képviselőtestület a
Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben
biztosított jogkörében jóváhagyta a 2019-2028. évekre
szóló közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét.
A negyedik és ötödik napirendi pont folyamán a
képviselők megismerték és elfogadták a közművelődési
tevékenységről szóló 2018. évi beszámolót, valamint a
2019. évi rendezvénytervet.

Az ülés hatodik napirendi pontja a Képviselőtestület
bizottságainak munkájáról szóló beszámolók elfogadása
volt.
A hetedik és nyolcadik napirendi pont során a képviselők
megismerték és elfogadták a köztemető üzemeltetőjének
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint
határoztak a kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatá-
lyának 5 évvel történő meghosszabbításáról.
Az ezt követő napirendi pont folyamán a
Képviselőtestület döntött önkormányzati tulajdonú
zártkerti ingatlanok értékesítéséről, illetve a vételár
elkülönítetten történő kezeléséről, s arról, hogy a befolyt
bevétel – az önkormányzati vagyon csökkenésének
elkerülése érdekében – kizárólag ingatlan vásárlásra
fordítható.
A tizedik napirendi pont a 2018. év második félévi
képviselőtestületi lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztató volt.
Az ülés következő napirendi pontjai keretében
Képviselőtestület jóváhagyta az Idősek klubja II. ütem
közbeszerzési kiírását, valamint a védőnői szolgálat
épületfelújítása projekt közbeszerzési kiírását.
Ezután a képviselők meghallgatták a polgármester az
előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló
tájékoztatóját.
Az indítványok, javaslatok napirendi pont folyamán a
képviselők döntöttek egy önkormányzati tulajdonú kül-
területi ingatlanrész haszonbérbe adásáról, valamint a
T.T. Dance Tánc-csoport jótékonysági báljának támo-
gatásáról.
A napirendi pont során a Képviselőtestület elvi hoz-
zájárulását adta egy lőtér fejlesztéséhez.
Az indítványok, javaslatok keretében a polgármester és
a jegyző aktuális teendőkről, feladatokról tájékoztatta a
Képviselőtestületet, többek között módosították a
lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati
rendeletet.
Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű
indítványok, javaslatok hangoztak el.

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

Tájékoztató  Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
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Halálozás
2019. január

- nógrádi lászló (sz: 1941.)
volt tarcali lakos, elhunyt január 11-én   

- szabó lajos (sz: 1943.)  
volt tarcali lakos, elhunyt január 23-án

részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő

anyakönyvvezetők

AnYAKÖnYVi  HÍrEK

2019. január hónap
Házasságkötés

január hónapban  nem volt 

születés
január:

1. Kertész martin 2019. 01. 02
Szülei: Feke Mária

Kertész Ferenc
2. nógrádi luca Darinka 2019. 01. 27

Szülei:  Erdősi Andrea Vivien
Nógrádi András
Gratulálunk!  

Emlékezés a málenkij robotra
Tarcalon 2019. január 23. az emlékezés napja volt. A málenkij robotra elhur-
coltakra emlékeztek, a Királyudvar előtti téren. Györgyné Újvári Mária
művelődésszervező köszöntötte a megjelenteket.
Butta László, a település polgármestere köszöntője után beszédében hangsúlyozta,
hogy hazánkkal különösen keményen bánt a magát felszabadítónak nevező Vörös
Hadsereg. 1945. január 23-án, Tarcalon megszakadt valami, életek mentek tönkre,
családok szakadtak szét, csak a fájdalom maradt meg. Illetve egy másik fájó
eseményről is megemlékeztek, mégpedig a Voronyes melletti áldozatokról a Don
kanyarban.  Ezután átvonultak a hősi emlékműhöz az ének szava mellett és ott
folytatódott a megemlékezés Ökumenikus szertartással, amiben közreműködött
Szűcs Zoltán plébános, Kovács Attila lelkész, és Polyák Péter parókus. Az
elhunytakért és hozzátartozóikért imádkoztak. A műsort tovább színesítette a
Tarcali Hagyományőrző Népdalkör és Ringer István tárogatóművész előadása,
amelyet az ünnepélyes koszorúzás követett.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik

id. nógrádi lászló temetésén megjelentek és
sírjára virágot helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.
A gyászoló család
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Tarcal  Körzeti  megbízott  

telefonszáma: 
06-20-610-51-01

A Klapka györgy általános iskola hírei
Biztonságos internet napja a Tarcali
Klapka györgy általános iskolában
Minden év második hónapjának második hetének
második napján van a Safer Internet Day, vagyis
Biztonságos Internet Nap. Ezen a napon hívják fel a
figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a
zaklatásra, a gyerekpornóra és más illegális és káros
tartalmakra, illetve tájékoztatnak a problémák lehet-
séges kezeléséről.
Idén, 2019. február 5-én rendezték meg a hazánkban a
Biztonságos Internet Napot, amely eseménnyel a világ
több mint 120 országához csatlakozott a Tarcali Klapka
György Általános Iskola is.
Valamennyi tanuló életkori sajátosságának megfelelően
rendhagyó órákon ismerkedhetett meg az internet
veszélyeivel, a közösségi oldalak helyes és biztonságos
használatával.
Bízunk abban, hogy sikerült olyan hasznos tanácsokat
adni a gyerekeknek, melyeket ha megfogadnak, nem
lesznek áldozatok, s örömüket lelik az internet adta
lehetőségekben.

Hunkó Emese 
intézményvezető-helyettes

farsangoltunk
Az idén is egy színvonalas farsangi kavalkáddal szórakoztattuk a település
lakóit, szülőket, nagyszülőket, vendégeket. Köszönjük a felkészítést a pedagó-
gusoknak, a gyerekeknek a fegyelmezett munkát!
Köszönjük valamennyi meghívott vendégünknek, hogy eljöttek, segítették
munkánkat! Köszönjük Matu Zsoltank és Szécsi Bernadettnek a táncos kore-
ográfiákat.
Nagyon szépen köszönjük támogatóinkat a sok-sok felajánlást, amivel nagy
örömöt okoztak gyerekeinknek! 
Támogatóink voltak:
100-as bolt, Butta László, Csománé Németh Emese, Lovasné Tóth Judit,
Tóthné Schneider Csilla, T.T. Dance Tánccsoport, Molnár Magdolna, Hunkó
Emese, Németh Melinda, az új Zöldség és Gyümölcsbolt, Rudi Tünde, Kikelet
Óvoda és a Diákönkormányzat.
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is gyűjtést indítottunk a Szerencsi
Kóborkáknak. A jótékonysági akció egész hónapban tart. Már érkeznek szép
számban a felajánlások, melyeket nagyon szépen köszönünk! 

Hunkó Emese 
intézményvezető-helyettes
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Egészséghét az óvodában
Intézményünkben 2019. január 21-től 25-ig
egészséghetet tartottunk. A gyerekek a héten az
egészséggel, kapcsolatos dolgokkal foglalkoztak. A
hétfői napot egy zenés tornával kezdtük
bemelegítésként, amelyen az óvodások és a
bölcsődések is részt vettek. A torna után Fülöp Péter és
Perge Géza Mentőtisztek tartottak a gyerekeknek
előadást és bemutatót a mentősök munkájával kapcso-
latba. Ezen az előadáson nagyon sok mindent tanulhat-
tak meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt.
A keddi napon minden csoport sétálni ment, közben
beszerezték a piacon vagy a zöldségesnél a szerdai
salátakészítéshez a hozzávalókat. 
Szerdán a gyerekek különböző zöldség és gyü-
mölcssalátákat készítettünk, amit utána el is fogyasz-
tottunk. Kóstolót vittek a csoportok egymásnak.
Csütörtökön a tornateremben sport vetélkedőt
szerveztünk, ahol a gyerekek megmutathatták, hogy
milyen ügyesek és gyorsak a feladatok végrehaj-
tásában.
Pénteken az aulában A Magyar Népmesék válogatá-
saiból nézhettünk meséket, ez volt a „lelki egészségna-
punk”. A gyerekek a héten plakátokat is készítettek az
egészséges életmóddal kapcsolatos dolgokról.
Pénteken minden csoport az aulában kiállította a
plakátját, amit közösen megnézhettünk, és ezzel zártuk
le ezt a nagyszerűen sikerült egészséghetünket.                                                                                                  

Jakab Tímea 
Csecsemő és kisgyermeknevelő

óvodai hírek 
Elűztük a telet

„Februárban, farsang felé 
Elkergettük a telet, 

Bár szép volt a nagykarácsony 
Fáztunk éppen eleget….”

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám tél-
búcsúztató időszak. Az óvodában nagyon mozgalmas időszak ez.  A
Hagyományoknak megfelelően idén is,(február első hetében)
vidám télűző műsorral, (melyhez a hangulatot a Pom-Pom Familia
alapozta meg) és Kisze báb égetésével, valamint csoportonként
megtartott, jó hangulatú farsangi mulattsággal búcsúztattuk a telet,
melynek a jelmezek bemutatása és műsoros részén a szülők is részt
vehettek.  A gyermekek hatalmas tortákat kaptak a jeles napon,
melyet jóízűen fogyasztottak el. Meghívott vendégeink is velünk
együtt mulattak és osztoztak a gyermekek örömében. Idén a szép
korúak egy csoportja is megtisztelt bennünket jelenlétéve. Az egész
hét fergetege mulatozással telt. Az érzelmileg kellőképpen
felkészült gyerekek ilyenkor már türelmetlenül várják a farsangi bál
napját, miközben egyik csoportunk kisze-bábot készített télűzőnek.
Természetesen a gyerekek folyamatosan megsúgják minek fognak
felöltözni-, amit egymás előtt titkolnak egy darabig, de a bál napján
már mindenki tudja, minek öltözik fel a másik. Csak a felnőttek
jelmezeinkről nem tudnak, az óvodapedagógusok és dajka nénik is
maskarába öltöznek e jeles napon!
A szülők mindig vállalják, hogy gondoskodnak ételről-italról és
azzal segítik a farsangi mulatságot, ezért köszönetünket fejezzük ki.
Mi igyekeztünk megörökíteni a felejthetetlen pillanatokat így
láthatták, érezhették az ünneplés hangulatát velünk együtt. 

Kovács Tiborné
Intézményvezető helyettes
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szeretettel köszöntjük a március 
hónapban  névnapjukat ünneplő

kedves olvasóinkat!

VETŐmAg csErBErE
Köszönünk minden segítséget. Remekül sikerült a vetőmag
cserebere, többen voltunk, mint valaha, csak az idő volt
nagyon rövid. Vendégelőadónk, Horváth Mária, többek
között a változó klímára való tekintettel a nagyon
egészséges csicseriboró termesztéséhez adott ihletet ter-
mesztési tapasztalattal, recepttel, kóstolóval.
Szenvedélyes, tudatos kertésznők és kertészek sokféle
magja cserélt gazdát - pár különlegességet említek: hajdina,
Kabocsa tök, banántök, ehető krizantém, okra, fodros
kellevél, lepkeszegmag, sáfrányos szeklice, sokféle paradi-
csom, pak choi, babok - hosszan sorolhatnám. Gazdag
kertet, egészséges termést, ehhez jó időjárást, tiszta levegőt
és talajt, jó komposztot, nulla vegyszert, sok-sok finom ételt
és élményt kívánok mindenkinek, aki ennivalót termel!
Igenis megéri!

Bartha Gabó

TAssonYi KáVézó,
Borozó

nyílik a 6 puttonyos Borfalu információs
Központjában  ahová egész évben szeretettel 

várjuk vendégeinket. 
Egy remek hely arra, hogy exkluzív, kellemes

környezetben, elfogyasszunk egy csésze finom kávét,
vagy különleges  borokat kóstoljunk. 

nyitás:
2019. március 1. 
nyitva tartás:
kedd-vasárnap 
10:00 – 18:00 

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. március  20.

Tarcali Hírek

Tisztelt tarcali lakosok! 
Az önkormányzat nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy
hulladékok égetése ( kivéve az avar és kerti hulladékot,
melynek égetését a 8/2010(VI.24.) önkormányzati rendelet
szabályozza)  - a 306/2010. számú kormányrendelet 27.§ (2)
értelmében - nyílt színen vagy bármilyen
tüzelőberendezésben tilos. A jogszabály megszegése 300 000
forintig terjedő bírságot vagy a 2012. évi C. törvény (BTK)
248.§ alapján 3 évig terjedő szabadságvesztést von maga
után.
Hulladéknak minősülnek többek között a különböző
műanyag tárgyak (csomagolóanyag, PET palack, vödrök,
zsákok, játékok, hungarocell, kerti medence), elektronikai
cikkek, ruha, cipő, festett, kezelt faanyagok, bútorok, bútor-
lapok, PVC csövek, festékek, gumi, padlószőnyeg. A hul-
ladékok égetése nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes
is, a keletkező füst súlyosan mérgező és rákkeltő. 
Kérjük használják a szelektív kukákat vagy rendeljenek lom-
talanítást, mely ingyenes. A veszélyes hulladékot a szerencsi
hulladékudvarban adhatják le, erről bővebb információ :
0647 560149, http://bmhnonprofit.hu. Segítsék egymást a
hulladékok törvényes elszállíttatásában, mert a tiszta levegő
minden egyes lakó érdeke.
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mesterseg.tarcal@gmail.com

Horváth Anikó – projektmenedzser - Onga és
Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum 
- és ügyvezető - Taktaköz–Hernádvölgy

Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
• Kedves Anikó! Az Európai Unió tagállamaiban a helyi part-
nerségen alapuló foglalkoztatási paktumok a Strukturális Alap,
azon belül pedig az Európai Szociális Alap támogatási rend-
szerében helyezkednek el. Alapfilozófiájuk, hogy az adott
térség valamennyi munkaerő- piaci szereplőjének – egymást
erősítve – össze kell fogni a munkanélküliség leküzdésére. Az
Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum, melynek mi,
tarcaliak is részesei vagyunk, egy 2020. február 28-ig tartó 3
éves projekt. Milyen eredményeket sikerült elérniük az  elmúlt
2 év alatt?
- Az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum 25
település együttműködésével jött létre. Az elmúlt időszakban
folyamatos kapcsolattartás zajlott a területünkön lévő munkál-
tatókkal és munkavállalókkal, akiknek a projekt kezdetétől
fogva nyújtunk tájékoztatást személyes megkeresés, toborzás,
szórólapok, plakátok, állásbörzék, falunapok,
vállalkozói fórumok és egyéb hasonló ren-
dezvények keretei között. Kihasználjuk a
közösségi média lehetőségeit Facebook-oldal
működtetésével.  A 2018. évben ez a paktum
a 11 helyi paktum közül a legjobban tel-
jesített a megyében, a vállalt eredményeinket
időarányosan 323%-on teljesítettük. A 2019.
január 31-ei állás szerint 251 fő bevonása
történt meg a projekt végéig vállalt 330 főhöz
képest. 
•  Az önkormányzatok ma már egyre nagyobb
felelősséget éreznek saját településük
foglalkoztatási helyzetéért, emellett a helyi közvélemény is
érzékenyen reagál a munkaalkalmak meglétére, vagy hiányára.
Az Ön által képviselt paktum foglalkoztatás- fejlesztési elemeit
hogyan tudták/tudják beilleszteni az önkormányzati szféra
hétköznapi gyakorlatába?
- Rendszeresen ülésezik az Irányító Csoport és a Fórum
Csoport, mely üléseken a települések polgármesterei felvetik
munkaerő-piaci problémáikat, majd közösen megvitatjuk a
lehetőségeiket szorosan együttműködve a területileg illetékes
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával.  Az önkormányza-
tok is tudnak a paktumon keresztül élni a támogatott foglalkoz-
tatás lehetőségeivel, amivel csökken a közfoglalkoztatásban
résztvevők száma. Tarcal Község Önkormányzatával, illetve
Butta László polgármester úrral nagyon jó az
együttműködésünk, a toborzások során minden segítséget
megadnak a paktum részére, valamint a lehetséges plat-
formokon népszerűsítik a paktum nyújtotta lehetőségeket.
Felmerülő igény esetén – legyen az akár munkáltatói, akár
munkavállalói – a paktumhoz irányítják az érdeklődőket. 
• A rendszerváltás/változás után 1995-ig erőteljes mértékben
nőtt a munkanélküliség, most 2019-ben pedig pont ellentétes a
trend, nincs elég munkát vállalni akaró és tudó szabad
munkaerő. Hogyan lehet megoldani a kialakult helyzetet?
- A toborzásaink során nagy érdeklődést tapasztaltunk az Onga
és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum területén élőktől a

képzési és bevonási/támogatási lehetőségek iránt. A célcso-
portra fókuszálva felkutatjuk azokat a munkavállalókat is, akik
már a Foglalkoztatási Osztályok nyilvántartásában sem szere-
pelnek, számukra is lehetőséget teremtünk. Az „Onga
Paktum=A kapocs” szlogent éppen a hasonló helyzetek okán
alakítottuk ki. Segítjük a GYED-ről, GYES-ről visszatérőket,
az inaktív munkavállalókat, a vállalkozóvá válni kívánókat,
valamint a roma nemzetiséghez tartozó személyeket.
• A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) Magyarország
legnagyobb hálózattal rendelkező, legkiterjedtebb
állásközvetítő szervezetrendszere. Feladata a munkanélküliség
kezelése, csökkentése, illetve a gazdaság segítése a megfelelő
humánerőforrás terén. Milyen kapcsolatban van egymással az
NFSZ és a Foglalkoztatási Paktum?
- Az Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum feladata a
munkáltatók és munkavállalók felkutatása, összekapcsolása. Jó
az együttműködésünk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal,
segítjük egymás munkáját.
• A vállalkozások gazdaságfejlesztési céljaikat nem érhetik el
megfelelően képzett és motivált szakmunkaerő hiányában,

ezért feltétlenül szükségük van a képző
intézmények partnerségére. A gazdaság és a
szakképzés szereplői között megfigyelhetők-e
nézetkülönbségek vagy teljes az összhang?
- Együttműködő partnereink sorában
tudhatjuk a Miskolci Szakképzési Centrumot,
illetve a Szerencsi Szakképzési Centrumot. A
képző ntézmények és a gazdasági élet
szereplői törekednek összhangba hozni az
érdekeiket. Jó példa erre a Szerencsi
Szakképzési Centrum, valamint három édesi-
pari cég összefogásával, duális képzés keretei
között induló édesipari termékgyártó tan-

folyam.  Évente felmérést végzünk a Kormányhivatal részére a
képzési jegyzék összeállításához, figyelembe véve a felmerülő
szakképzési igényeket az önkormányzatok, munkáltatók
részéről, melyek alapján indítja a Kormányhivatal a
képzéseket. Személyes kapcsolattartás során mértük fel a
munkavállalók igényeit a megszerezni kívánt szakképe-
sítésekkel kapcsolatban. Nagy az érdeklődés a térségben a
traktoros és vagyonőr-képzés iránt, mind munkáltatói, mind
munkavállalói oldalról.
•  Az előző kérdésben szerepelt a „motivált szakmunkaerő”
kifejezés. Önnek mi a véleménye erről? Mivel lehet ma
motiválni a képzett szakembereket?
- Ezt a térséget is sújtja a munkaerő elvándorlása, ami a
borvidéken kiemelt probléma, hiszen ezáltal egy speciális
tudással rendelkező réteget veszít a terület. Véleményem
szerint fontos a munkavállalók anyagi és szakmai megbe-
csülése. Az önkormányzatok célkitűzései között szerepel a
külföldön munkatapasztalatot szerzett szakmunkaerő térségbe
történő visszacsábítása. Ehhez olyan körülményeket kell biz-
tosítani, melyek lehetőséget nyújtanak magasabb életszínvonal
elérésére. Jelenleg is lehetőség van különböző projektek által
nyújtott támogatási formák igénybe vételére, az érdeklődők
számára szívesen adunk tájékoztatást.                                                                                                                 

Erdélyi istván
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A tarcali piacot járva mindig arra a
meggyőződésre jutok, hogy a kritikus
hangok ellenére, miszerint az Európai
Unió által visszaosztott pénzeket az úgy-
nevezett vidéki kis településeken csak tér-
burkolatokra használták, jól tettük, hogy
megpályáztuk a piac és mellette az agóra
(közösségi, rendezvény tér) meg-
valósítását.
A tarcali piac, ha nem is e helyen és ebben
a formában, de ide s tova 600 éves.
A tokaj-hegyaljai helységek, habár abban
az időben a régiót még nem nevezték így,
bortermelésüknek köszönhetően a 15.
század első felére jelentős gazdasági
fejlődésen mentek keresztül. A
kereskedelmi utak szerencsés elhe-
lyezkedésének is köszönhetően rend-
kívüli módon megnőtt a terület kiváló
bora iránti kereslet. Ebben az idősszakban
egyre jelentősebb mértékben kereskedtek
az itt előállított borokkal, első sorban,
ahogy abban az időben nevezték az aszút,
a főborokkal. Ennek a fellendülésnek
köszönhetően Abaújszántó 1427-ben,
Tarcal 1430-ban, Olaszliszka 1449-ben,
Tállya 1459-ben, Tolcsva 1461-ben,
Bodrogkeresztúr 1466-ban, Tokaj 1476-
ban, Mád 1482-ben, Szerencs 1490-ben
és Erdőbénye 1493-ban bizonyítottan
bortermelő mezővárosokká váltak, ame-
lyekben a 15. század második felében már
jól szervezett önkormányzat működött.
Hogy a városi kategóriák közül melyikbe
tartoztak a települések, azt nem méretük,
fejlettségük határozta meg, hanem kivált-
ságlevelükben foglalt szabadságuk. Az
oppidum intézményét is a gazdasági
racionalitás hívta életre. A földesúri ha-
talom azt a gazdasági jelentőséget, melyre
a mezőváros jutott, saját érdekében
igyekezett kihasználni, és kisebb enged-
ményekkel (szerződésben foglalt szabad-
ságok) lehetőleg nagy hasznot (a
kézműiparból, kereskedelemből folyó
bevételek megadóztatásával) próbált
szerezni. Ismeretes a mezővárosoknak
egy speciális kategóriája is: a királyi vagy
kincstári igazgatás alatt álló, a szabad
királyi városi rangot el nem nyerő, de az
uralkodó által privilegizált város. Ebbe a
csoportba tartozott a kamarai igazgatás
alá jutott Tarcal mezőváros. E várost,
mint privilegizált mezővárost, meg szok-
ták különböztetni a világi, illetőleg egy-
házi contractuális (szerződéses)
oppidumoktól. Erről azonban majd egy
másik alkalommal írok.
A mezőváros egyik privilégiuma a szabad
vásártartás joga. Tarcal is elnyerte ezt és
busás haszonra tett szert a vásártartásból
származó adó, vám és egyéb a vásárhoz,

piachoz kapcsolódó bevételekből. Az
intézmény, mármint a vásár jelentőségét
jelzi, hogy a város vezetése vásárbírót
jelölt ki. A város törvénykönyve külön
fejezetben írta elő a vásárbíró feladatait,
jövedelmét. A vásárbírónak joga volt az
árat meghatározni, az árut elkobozni, ha
minőségét, eredetét, árusítását kifogással
illették. Ezekben az esetekben, de bár-
mely más a vásár, a piac rendje ellen vétő
személyekre joga volt büntetést kiszabni.
Nem véletlenül volt itt felállítva a kaloda,
a pellengér, vagy a megbélyegzésre,
megszégyenítésre, vesszőzésre, korbá-
csolásra, de az elítéltek megcsonkítására
is alkalmas ácsolatok. Ezt támasztja alá az
alábbi Rottetstein Ignáctól az 1765-ben itt
székelő prefektustól származó idézet: „az
hegedűs csigányok kik ugyan most elsza-
ladtak az piac közepén áldomássul adas-
son jó 24 pálcza.”. Azt, hogy a XVI-XVII
században a város börtöne hol volt nem
tudjuk, de nem véletlen, hogy az 1700-as
évek végén a piachoz vezető út hídjával
szemben megépült un. prefektus ház
udvarán építették meg a város börtönét.
Ezt később, amikor az épületből iskola és
tanítói lakás lett, lebontották és az akkor
már községháza pincéjében alakították ki
a fogdát.
Településünk régi piactere a középkor-
ban, egészen a XIX. sz. végéig az
Andrássy rezidencia, akkor még úgy
mondták Szuhay Mátyás háza, a római
katolikus parókia és a Verébárok vagy,
ahogy abban az időben nevezték a „város
árka” által határolt területen volt. Ezt
támasztja alá egy 1790-ben a városi
tanács által tartott bejárás, mely a
„Cigányveréstől az Ispotály alsó utcájáig”
magába foglaló területet érintette. A piac
nem csak területileg volt a város közép-
pontja, de központi helyet foglalt el a
lakosok életében is. Itt zajlott a város gaz-
dasági, politikai és közösségi élete. Nem
is csoda, hiszen a piac körül helyezkedtek
el azok az intézmények, melyek irányítot-
ták a település életét és a maga a piac,
illetve a körülötte épült üzletek látták el a
város lakóit. Templom, iskola, prefektusi
lakás és hivatal, mészárszék, korcsma,
stb. Nagy vásári napokon, ahogy azt a
Tarcal mezőváros törvényeiben
olvashatjuk "sokadalomkor" pedig jöttek
az idegen "kúfárok", kalmárok, hentesek
és egyéb "árúsok", akik nem csak áru-
jukat adták el, illetve cserélték ki, de
híreiket is. Ilyen napokon a vásárbíró csak
a vásári "kerűlők" segítségével tudta
beszedni a vásárpénzt és ellenőrizni a pia-

cot. A terület a nagy állatvásárok lebo-
nyolítására nem volt alkalmas, ezért a
prügyi út mellett, a lakott terület délkeleti
szomszédságában lévő legelőn jelöltek ki
egy arra alkalmas részt, amit vásártér
néven jegyeztek, s mint dűlőt, annak
ellenére, hogy egy részét már beépítették,
ma is így nevezik. Ebben az időben a
közeli szabolcsi települések lakói is
szívesen látogatták a tarcali országos
vásárokat.
A belterületi piac területének beépítését
követően a piacnak költöznie kellett. Ez
az 1800-as évek első felében lehetet. A
pontos időpont nem ismeretes, de 1871-
ben, amikor a községi törvénnyel az addig
mezővárosi címmel rendelkező
településből nagyközség lett, a piac már
jó ideje a jelenlegi Szieszta Vendégház
előtti kis terecskén működött. 1945 után,
a „szocializmus építésének” ideje alatt,
talán a 60-as, 70-es években a Rákóczi
utca végén alakítottak ki beton stan-
dokkal, felettük hullámpala árnyékolóval
ellátott piacteret. A szocreál stílusban
elkészült piaccal csak egy baj volt.
Kiesett a forgalomból és a piaci népség
fokozatosan visszatért a Fő utca mellé a
központba. Persze ez időre már régen
nem tartott a település vásárt, megszűnt a
vásártér is, s maradt az egy-két kofából,
no meg a helyi, földről árusító, konyha-
kerti kistermelőkből álló, napi piac.
1990-től a rendszerváltozás gazdasági
visszaeséséből adódó munkanélküliség
megnövelte a kényszervállalkozók
számát, akik közül sokan választották a
kereskedelmet és váltak piaci árusokká. A
lakosság is szívesen választotta bevásár-
lásaihoz a piacot, hiszen itt a nehéz
időkben akár alkudhatott is és olcsóbban
juthatott a számára megfelelő áruhoz. A
piac iránt megnövekedett igény és a pia-
con uralkodó kaotikus állapotok
kikényszerítették a település vezetéséből,
hogy az amúgy is lehangoló látványt
nyújtó egykori tsz udvar helyére egy piac
létrehozásáról döntsenek. Élve a pályázati
lehetőséggel, a gondos tervezés és
kivitelezés eredménye a 2010. 09. 21-i
avatás, mely után a település lakói, illetve
a szállodáinknak köszönhetően az itt
pihenő vendégek birtokba vehették az
egészségügyi előírásoknak megfelelő,
kulturált piacot. Az ízlésesen kialakított,
tető alatti fapultokon immár a helyi és a
közeli települések őstermelői,
kézművesei kínálják füstölt áruikat,
tejtermékeiket, méhészeti termékeiket,
zöldségeiket, gyümölcseiket, de akár
virágaikat is. 

Guth Ferenc

piac
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T. T. Dance Valentin napi jótékonysági Bál

2019. február 9-én tartottuk a X.
Jótékonysági Bálunkat a Borfaluban. A
szervezést ketten végeztük jómagam és
Andrássy György, aki minden bálunkban a
segítségemre van. Akit megkerestünk
szívesen segítette a bevételt tombola fela-
jánlással, illetve volt olyan is, aki magától
támogatta ezt a jótékonysági rendezvényt.
Már a bál előtti héten láttuk, hogy telt
házunk lesz. Örömömre szolgál, hogy az
ANDROMEDA  TRAVEL Székes-
fehérvárról, ezen az éven is segítette a
tombolanyereményeket 2x 3 fő részére
egy hetes szállásfelajánlással Görög-
országba Makrygialosba. Reméljük,
elmennek azok, akik megnyerték. A
tombola fődíj ezen kívül egy kismalac és
egy LCD TV is volt. A bál jó hangulatban
hajnalig tartott. A zenét immár kb. 4. vagy
5. alkalommal Tóth Janika Nyíregy-
házáról szolgáltatta. A táncokat Szécsy
Bernadett és Matu Zsolt kollégáim tanítot-
ták be. A bevétel a táncos gyerekek fel-
lépéseit, versenyeit, utazásait, jelmezeit
segíti. 

Külön szeretném megköszönni támo-
gatóinknak, hogy felajánlásukkal

segítették bevételünket!

Támogatóink:
1. Marcinkó Ferenc
2. Soltészné Gabika
3. Csománé Német Emese
4. Varga Judit
5. Hegedűs Márta
6. Kovács Józsefné
7. Szabó és Társa KFT
8. Szabóné Pataky Judit
9. Csatlós Petra

10. Varga Méhészet Tarcal
11. Faragó Gyógyszertár Tarcal
12. Kertész Trafik
13. Barkland Pincészet
14. Kovács Attila Vegyesbolt
15. Áts Pincészet
16. Colas Északkő Kft
17. Coop ABC Tarcal
18. Adámyné Ilike
19. Novák Zsolt és neje
20. Fia József és neje
21. SAMI- Tánciskola Sárospatak
22. Skara László
23. Angi Anna
24. Perge Géza 
25. Pergéné Gonda Boglárka
26. Vinnai Éva
27. Kissné Fásy Nóra
28. Ádi-Fruit KFT Tokaj

29.Vaskó Panzió Tokaj
30. Lebúj Pincefogadó Étterem Tokaj
31. Zsolt ABC Tímár
32. Netty Fruit Bt Tarcal
33. Ötvösné Csehely Andrea
34. Matyisák-Vízkeleti Pincészet
35. Tóth Enikő Kozmetikus Tokaj
36. Terpenswine Sárospatak
37. Tokajicum Borház
38. Kovács Pincészet
39. 820.sz. UNIO COOP Tarcal,
40. Háziasszonyok Boltja
41. Tokaj Faló Pizzéria
42. Andrássyné Klárika néni
43. Királyudvar
44. Festékszinház Tokaj
45. Jeszterbszky Miklós 
46. Árvay Pincészet Rátka 
47. Farkas Gábor
48. Andrássy Rezidencia
49. Radványi Erika
50. Takácsné Szadai Magdolna
51. Timár Miklós Tokaj-Agrovin KFT
52. Dorogi Zsuzsa
53. Nyírzem COOP Tarcal, 
54. Rudi László
55. Oleksza Tünde és családja

lovasné Tóth judit 
T. T. Dance Tánccsoport vezető
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