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A tartalomból: 

Kárpátaljai vendégek  

szüreteltek nálunk 

7. oldal 

Vendégünk volt  

Koltai Róbert és Szirtes Ba-

lázs 

színművészek 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  

Kedves Tarcaliak! 

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden Tarcali 

lakosnak, aki részt vett a választásokon, függetlenül attól, 

hogy kire adták le voksukat. Éltek választójogukkal és ki-

nyilvánították véleményüket településünk további sorsát 

szem előtt tartva. 

Köszönet illeti mindazokat, akik a választás előkészítésé-

ben és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan dolgoz-

tak. S természetesen köszönetet mondok mindazoknak, akik 

biztattak és bíztak bennem, akik segítettek, támogattak.  

Mindezzel együtt fontos kijelentenem, hogy ismételt pol-

gármesterré választásomat nem saját személyes sikeremnek 

tartom. Sokkal inkább egy fontos mérföldkőnek, egy új 

esélynek arra, hogy további sikeres évek következzenek Tar-

cal életében. Ehhez azonban jól kell élnünk a lehetőségekkel, 

meg kell becsülnünk az esélyt, és mindent meg kell tennünk 

a településünkért. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tarcali Újságban is gratulálok Önöknek! Önök azok, 

akiket Tarcal lakói a község vezetésére alkalmasnak találtak. 

A választási kampány, a rivalizálás időszaka lezárult. Fontos 

értékelni, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, fon-

tos levonni a tanulságokat. De nem szabad dédelgetni vélt 

vagy valós sérelmeket. Mert nem lehet a múltban élni, csak a 

jelenben, és a múltat nem lehet építeni, csak a jövőt.  

Közös jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést min-

denkinek. És ehhez az építkezéshez kérek segítséget minden-

kitől, aki községünkért, mindannyiunkért akar és tud tenni.  

A következő öt éves időszakban számítunk minden jó 

szándékú emberre, aki településünk fejlesztéséért szándéko-

zik cselekedni, számítunk az Önkormányzat és intézményei-

ben dolgozók, valamint az önkéntesek munkájára, a civil 

szervezetekre, amelyek munkája nélkül nem lehet teljes kö-

zösségünk, számítunk a helyi vállalkozókra, akik saját be-

fektetéseikkel, adóikkal jelentős mértékben hozzájárulnak 

községünk arculatának megváltoztatásához. 

 Szeretném, ha Tarcal, mint a Tokaj-Hegyaljai Borvidék 

egyik meghatározó települése, továbbra is a fejlődés útján 

maradna, ahol igazán otthon érzik magukat a lakosok, ahol a 

településünkre látogató vendégek, turisták is otthonosan ér-

zik magukat.  

Butta László polgármester 

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

munkájáról 
 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. 

szeptember 10-én rendkívüli ülést tartott, melynek első napi-

rendi pontja során a Képviselőtestület megtárgyalta a 2019. évi 

szociális tűzifa igénylés feltételeiről szóló rendelet-tervezetet. 

A második és harmadik napirendi pont a köztemetőt határoló 

partfalban és a partfal feletti övárokban történt károsodások 

helyreállítására, valamint a Könyves Kálmán utcában és a víz-

elvezető árkokban történt károsodások helyreállítására vonat-

kozó vis maior pályázatok benyújtásának megtárgyalása volt. 

Az ezt követő napirendi pont keretében a képviselők a 2019. 

évi közbeszerzési tervet módosították. 

Az utolsó napirendi pont folyamán a Képviselőtestület döntött 

önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági ingatlanok értékesí-

tésre történő kijelöléséről. 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. 

szeptember 24-én rendes ülést tartott, melynek első napirendi 

pontja a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha 

és Étkezde beszámolója volt 2018/2019-es nevelési évről, illet-

ve a 2019/2020-as nevelési évre történő felkészülésről. A má-

sodik napirendi pont keretében a képviselők megtárgyalták 

Tarcal Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendeletet módosítását. 

Ezt követően a Képviselőtestület megismerte az önkormányzat 

I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A képviselők az 

önkormányzat I. féléves gazdálkodását eredményesnek értékel-

ték, és felkérték az érintetteket, hogy az év hátralévő részében 

is tegyenek meg minden szükséges és lehetséges intézkedést a 
betervezett feladatok maradéktalan végrehajtása, illetve az ön-

kormányzat likviditásának fenntartása érdekében. 

Folyt. a 2. oldalon 
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„Dió, rigó, mogyoró,  
szüretelni jaj de jó…” 

 

Nevelőmunkánk fontos része a hagyományok ápolása, szoká-

sok felelevenítése. Az őszi munkák sorából kiemeltük a szőlő 

szüretelését, ez minden éven visszatérő jeles nap az óvodában.   

A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelen-
tett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított, hiszen egy egész 

évi munka gyümölcsével szembesül a szőlőművelő. 

Régen a szüret vidámsággal töltötte meg a szőlőhegyet és az 

emberek szívét egyaránt. A gazda családja, rokonok, szomszé-

dok összegyűltek a szőlősben, majd tréfálkozva, dalolva,   még 

táncra is perdülve tették a dolgukat. 

 Ilyen hagyományos, valódi szüretelésben vehették részt az óvo-

dás gyermekek, szülői segítséggel október 8.-án és 9.-én. Jó han-

gulatban, kis vödrökkel, kosarakkal, tarisznyánkba pogácsával 

indultunk útnak első nap a Bakonyi-dűlőbe, a Szívós család 

meghívását elfogadva. Másnap pedig Varga Réka szülei meghí-

vásának tettünk eleget az Előhegyen. 
Útközben megfigyeltük a természet változását, őszi termése-

ket gyűjtöttünk. Természetes környezetében megfigyeltük a sző-

lőt, a növény részeit, színét. 

Ládákba, igazi puttonyba szedték a gyerekek a szőlőt, termé-

szetesen nem hagyva ki a kóstolást, a szőlő csipegetését, ízlelését 

sem. A leszedett szőlő darálóba került, aminek a használatát 

minden gyermek kipróbálhatta, és ki is próbálta, fegyelmezetten 

várva, hogy sorra kerüljön. Várakozás közben verseltünk és éne-

keltünk is. A ledarált szőlő ezután a présbe került, aminek részeit 

és használatát Berti bácsi türelemmel magyarázta és mutatta meg 

a gyerekeknek. Jó ízűen kóstolták a kicsorgó nedűt, a mustot ami 
édes, zamatos volt. 

Élményekben gazdag, tartalmas napokat töltöttünk együtt. A 

természetes megfigyelés, tapasztalatszerzés, tevékenykedés, 

megtapasztalás maradandó élményekkel gazdagította a gyerme-

keket. 

Köszönjük még egyszer a lehetőséget a Szívós családnak és 

Varga Bertalan családjának, és azt is, hogy elősegítették a ha-

gyományápolást, az élményt, amellyel érzelmi kötődést is meg-

alapozhattunk. 

 

Bűdi Zsoltné  Kissné Dudás Gabriella  

óvodapedagógus  Intézményvezető  

Folytatás az 1. oldalról: 

 

A negyedik napirendi pont során a Képviselőtestület jóváhagyta 

a Borsodvíz Zrt. által készített a vízi közmű rendszerek 2019-

2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészeit. 

Az ötödik napirendi pont során pedig a 2020-2034. időszakra 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújí-

tási – pótlási tervrészeit fogadta el a Képviselőtestület. 

A hatodik napirendi pont folyamán a Képviselőtestület döntött a 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj-

rendszer 2020-es fordulójához való csatlakozásról, s egyidejű-

leg kiírta a pályázatokat, s elfogadta a pályázatok benyújtásának 

és elbírálásának feltételrendszerét tartalmazó szabályzatot. 

Ezt követően a képviselők megválasztották a 2019. évi önkor-

mányzati választáson közreműködő Szavazatszámláló bizottsági 

póttagokat. 
Az ülés nyolcadik napirendi pontja a során a képviselők döntöt-

tek egy tarcali ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törléséről, melyet még 1973-ban a Községi Tanács VB. 

jegyeztetett be. 

A testületi ülés következő napirendi pontja a polgármester - 

előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló – tájékoztatója 

volt. 

Az indítványok, javaslatok napirendi pont folyamán a képvise-

lők egy tarcali lakos ingatlan vásárlásával kapcsolatos kérdése-

ket vitatták meg, valamint döntöttek egy tarcali ingatlanra be-

jegyzett elővásárlási jog törléséről. 
A napirendi pont keretében a Képviselőtestület határozott arról, 

hogy egy EFOP projekt keretein belül ösztöndíjat alapít, a Tar-

cal községben állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos és hal-

mozottan hátrányos, általános iskola 5-8. osztályában, vagy a 

középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanu-

lók számára. 

Ezt követően a Képviselőtestület döntött a Zempléni Z.H.K. 

tőkeemelési eljárásáról, Tarcal Község Önkormányzata a Zemp-

léni Z.H.K. Nonprofit Kft. törzstőke emelési eljárásában nem 

kíván részt venni. 

A napirend során a képviselők támogatták polgármester javasla-

tát, melyben azt indítványozta, hogy az önkormányzati szőlőter-
mésből ez évben mustot készítsenek, melyet értékesíteni lehet 

az önkormányzati kávézóban, illetve a közétkeztetésben fel-

használható. 

Az ülés végén a polgármester megköszönte a képviselők elmúlt 

5 éves munkáját, s az ülés a 6 Puttonyos Borfaluban közmeg-

hallgatással folytatódott. 

 

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában -  

a Községi Könyvtárban megtekinthetőek. 

A hónap verse 
„segítsetek 

még nem haltam meg 

még felébredek még ősz van 

rohan a hajnali szél a hegyoldalon 

és aki öreg arcát az ablaküveghez szorítja 

a vörös napkorongban a tél hideg alakjait látja 
csókolózni 

és hajnaltesttel sír a szélben 

az avarban ide - oda röpköd 

levelei lehullanak 

mert mégis sötétedik 

és mindörökre sötétedni fog..."  

Déry Tibor: Ősz  



 Tarcali Hírek   

 

3 

Még egy, az 1990-es évek második felében született írásomban is, ahol Tarcal történetét tárgyaltam, azt írtam, hogy az 1956-os for-

radalom átsuhant Tarcal felett, mert a szüret és egyéb őszi betakarítási munkák fontosabbak voltak a település lakosainak számára, 

mint az egész társadalmat érintő események. Az azóta eltelt évtizedek során kiderült, hogy a Budapesten történtek hatására Tarcalon 

is megmozdult a lakosság, de erről mélyen hallgattak. Míg Olaszországban a forradalom tíz éves jubileuma tiszteletére verset írtak, 

amit később meg is zenésítettek, addig Magyarországon, így Tarcalon is mély csend honolt az akkori ideológiai felfogásnak megfe-

lelően ellenforradalomként kezelt eseményekről. Kincses János bácsival 1980-ban egy mádi pincében történt borozgatás alkalmával 

ugyan kibeszéltük az 56-os eseményeket, de ezen kívül más információhoz nem jutottam. Emlékezetes beszélgetés volt, de az itt 

hallottakat is elástam magamban ugyanúgy, mint azokat az 56-os eseményekről szóló elbeszéléseket, amit szüleimtől hallottam fiatal 

koromban. „Amit hallottál, arról soha nem szabad beszélni senkivel!” Mondták mindig a beszélgetés végén, ugyan is bőséges tapasz-

talatuk volt a kor rendszerének besúgóiból, házkutatásaiból, diszkriminatív bánásmódjaiból. Aztán elmúlt ez is, mint annyi minden 

és az emberek szabadon, bátran, ki-ki vérmérséklete szerint mesél az 1956-os forradalmi eseményekről. Az alábbiakban öt, különbö-

ző korú, világnézetű és társadalmi helyzetű, az akkori eseményeket megélő ember visszaemlékezését idézem. 

 „1956. október 22-én kezdődött el a szüret, másnap kitört a felkelés. Összehívtam a vezetőket: 

– Akinek félnivalója van, az szedje a sátorfáját, és ne mutatkozzon! 

– Nem volna jó, ha maga is elmenne, Leskó úr? Sokan azt mondják magáról, hogy Rákosi kádere. 

– Én nem félek. Akik viszont itt maradnak, azoktól egyet kérek: legyenek mindig kint a munkások között.  

A szüretnek menni kell. 

A munkások képviseletet alakítottak a maguk köréből, és bejöttek hozzám: 

– Igazgató úr, maga tudja, hogy Tokaj-Hegyalján a munkában nem a terület számít, hanem a minőség, ezért szüntessük meg 

a teljesítményrendszert. A szüretelő kéziszedő kapjon öt forintot, a puttonyos pedig hat forintot óránként. 

Ez akkoriban nagyjából egy liter bor árát tette ki, bólintottam: 

– Rendben, van ennyi pénzünk. 

– De tessék mondani: ha a pénz elveszíti az értékét, mivel tetszik minket kifizetni? 

– Maguk emlékeznek rá, mivel fizettek 1945-ben a millpengő idején? 

– Borral. 

– Most is be van tárolva az 1955-ös termés, 6000 hektó, csak meg kell védeni, mert sok helyen már törik fel a pincéket. 

Őrséget szerveztek, és ment a szüret is zavartalanul. A Disznókő alján 150 ember dolgozott, egyszer odamegyek hozzájuk, és beszél-

getünk: 

– Leskó elvtárs, maga zsidó? 

– Nem vagyok zsidó. 

– Akkor tessék továbbra is vezetni minket. 

November után, mikor a dolgok már úgy-ahogy rendeződtek, feljelentettek engem és a gazdaság második emberét, a főkertészt. Azt 

állították, hogy csak azért tudtuk elkerülni a sztrájkokat és azért sikerült a szüretünk, mert összejátszottunk az ellenforradalmárok-

kal.” 

Leskó István visszaemlékezése. Felvette Moldova György Tokaj, 1973. Megjelent Moldova György Égi szekér c. könyvében. 

„Zafir Antal, 58 éves tarcali lakos, az ottani hitközségek elnöke 1956. november 28-án a Magyar Izraeliták Országos Irodájában a 

következőket mondotta jegyzőkönyvbe: 

– Október 26-án, pénteken megjelent egy fiatalember Tarcalon. Állítólag Miskolcról jött. Először leszedte a községházáról a ka-

lapácsos címert, majd beszédet intézett a község lakosaihoz. Beszédében többek között ezeket mondotta: 

– Most itt az ideje, lerázhatjátok magatokról ezeket a vérszipolyozókat, akik a ti véretekből élnek. Akasszatok fel minden zsi-

dót!... 

A hallgatók közül a közismert naplopók és az egykori csendőrök, nagyobb gazdák lelkesen megéljenezték a szónokot. Láttuk az 

elmérgesedett közhangulatot és Reich József gondnokkal elmentünk a tanácsházára, ahol védelmet kértünk. 

Előre budai srácok 

előre pesti srácok 

diákok, földművesek, munkások, 

a nap nem kel fel többé keleten. 
 

(Pier Francesco Pingitore: Avanti ragazzi di Budapest) 

Avanti ragazzi di Buda 

avanti ragazzi di Pest 

studenti, braccianti, operai, 

il sole non sorge piu  ̀ad Est. 

 

1956.Tarcal 
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Vasárnap felröppent egy hír, mely szerint a zsidó templomban rádióleadó készülék van, és Budapestről öt autóval fegyveres zsi-

dók érkeztek, akiket a helyi zsidóság elrejtett. E rémhír hatására a tömeg és a fegyveres ellenforradalmárok megrohanták a zsidó 

házakat, mindenütt házkutatást tartottak, majd a zsidó templomot kutatták át, amelynek udvarában ásásokat is végeztek. Délután 

gyűlést tartottak, amelyen egy Pelsőczi nevű ember ezt ordította: 

- Mindenki ember, csak a zsidó alábbvaló a pondrónál, el kell taposni őket. 

Galik Béla, az ún. „forradalmi ifjúság” parancsnoka, a tanácsházán az asztalt verve így nyilatkozott: 

- Itt most én vagyok a parancsnok, az én kezemben van a hatalom. Délután 3 órára minden zsidó itt a gesztenyefán fog lógni. 

A „Forradalmi Tanács” megválasztása után fokozódtak a zsidók elleni atrocitások. Így pl. egy Horváth Béni nevű ember késsel 

támadt Ungár Jenőre, Spitz Józsefre és Sternberg Mártonra. Friedmann Samunak egy tanácsházi dolgozó elmondotta, hogy elkészült 

a kiirtandó személyek listája. Elsősorban a zsidók, utána a kommunisták következnek. 

Ezért velem együtt minden tarcali zsidó családjával együtt elmenekült, ingóságait és ingatlanát hátrahagyva.” 

Ellenforradalmi erők a Magyar októberi eseményekben, Fehér Könyv IV. kötet, Ez történt Tarcalon című cikk. 

 „Október 26-án Keresztényi József és Gallik Béla mezőgazdász kezdeményezésére felvonulást tartottak, amelyen a lakosok nagy 

számban jelentek meg. A tüntetés a tanácsháza épülete előtt kezdődött. Jelen voltak a tanács- és a párt vezetői is és a tömeggel együtt 

kiabálták a jelszavakat. A hősi emlékműnél Keresztényi József és Halász István vb titkár mondott beszédet. Miután a felvonuló tö-

meg szétoszlott, Keresztényi József, Gallik Béla és Juhász Mihály, a Belsped kirendeltség vezetője a tanácsházára mentek, ahol han-

gos híradón szóltak a lakossághoz. Gallik Béla bejelentette, hogy győzött a forradalom, átvették a hatalmat. Ezután Keresztényi Jó-

zsef kikiáltotta magát a községi munkástanács elnökének, majd másnap, október 27-én a tanácsházán a helyi fiatalok egy csoportja 

nemzetőrséget alakított, amelynek parancsnoka Petróczki Ferenc lett. A nemzetőrségnek nem volt állandó tagsága, tagjait esetenként 

jelölték ki. A nemzetőrség számára Széni Nándor területi rendőrfelelős adott fegyvereket. A frissen létrehívott nemzetőrség már az-

nap este megkezdte működését és őrszolgálatot adott.” 

Gallik Béla visszaemlékezése. Felvette Kis József. Miskolc, 2001. ápr. 5. megjelent, Kiss József, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 

Sátoraljaújhelyi és Szerencsi Járás című munkájában. 

„1956. október 27-én a hangosbemondón gyűlést hívtunk össze, melyen arról beszéltem a tarcali népnek, hogy megbékélésre és 

nemzeti egységre van szükségünk. A felelősségre vonás helyett a forradalom győzelmére kell törekedni. A tarcali kommunisták csak 

érdekből voltak párttagok, politikai bűnöket nem követtek el. A zsidó embereket nem lehet csak azért elítélni, mert a zsidó vallást 

gyakorolják. Országos példát követve válasszunk Forradalmi Tanácsot a megtorlás helyett. Beszédemet Reményik Sándor, Nagy 

magyar télben… című versének néhány sorát idézve fejeztem be. Ezt követően a tömeg leváltotta a regnáló vezetőket és lelkes éljen-

zés közepette megválasztotta a Forradalmi Tanács elnökét, elnökhelyettesét, akik kijelentették, hogy soha nem voltak kommunisták, 

hitet tettek a forradalom mellett és a tömeg előtt fogadták esküvel, hogy a forradalom hű szolgái lesznek. A nemzetőrség parancsno-

kának megválasztását követően az önkéntesekből álló nemzetőrséget is megszerveztük, akikre így rábízhattuk a község ipari és me-

zőgazdasági létesítményeinek, köztük egy lőszerraktár őrzését és a közbiztonság felügyeletét.” 

Kincses János visszaemlékezése. Felvette Guth Ferenc. Mád, 1980. okt. 5. 

„1956-ra emlékezünk” 

A parasztságot ért igazságtalanság vezetett az 1956-os forradalomra. 

Forradalom és szabadságharc! Pozsgai Úr ismerte el először! Addig csak ellenforradalom volt! 

Nem mertem kimenni az utcára Tarcalon, mert ujjal mutogattak, hogy ott megy az ellenforradalmár felesége. 

Terhes voltam a kislányommal, a kisfiam másfél éves volt, és így vitték el az Uramat 1957. 03. 02-án, itt maradtunk „árván”, egye-

dül! Először Tarcalról elvitte két rendőr Tokajba, majd Miskolc – Budapest – Tököl – Kistarcsa. Sokat szenvedtünk, de nemcsak az 

Uram, mi is! Nem kérdezte meg senki, miből élünk! 6 évi börtönt kapott az Uram, 1956-ért, aminek egy részét leülte! Úgy szültem 

meg a kislányomat, hogy az Uram a börtönben! 

1956 miatt a két gyerekünket sem vették fel az egyetemre. (Csak később.) 

Micsoda igazságtalanság volt ez is?! A gyerekek is szenvedjenek a szülők miatt! Hátrány, megkülönböztetés! stb. 

vitéz Gálfalvy-Gallik Béláné 

Julika néni, 80 éves 

Miskolc 

Gallik Béláné levele. Megjelent: Szabad Föld, 1956-ra emlékezünk - Visszaemlékezések, versek - című gyűjteményben. 2016. decem-

ber 16.  

(a levélíró mellékelte 2006-ból, A Szabadság Hőse emlékérem adományozásáról szóló oklevél másolatát (aláírta Gyurcsány Ferenc, 

Sólyom László, Kosáry Domokos mint az 56-os Emlékbizottság elnöke) 

Tarcal, 2019. október 10. 

Guth Ferenc 



 Tarcali Hírek   

 

5 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 2019 TARCAL 

Reményik Sándor Estére című versével szeretném kezdeni az Idősek Napja alkalmából rendezett műsoros délután beszámolóját. „ 

A szép öregkor arany legendája Igaz –e még, Estére vajon kiderül az ég? Lehet majd hangtalanul, hosszasan, megbékülten a csilla-

gokba nézni?” 2019. október 11-én megtöltöttük jókedvvel a Klapka György Általános Iskola tornatermét, ahol Tarcal község 65 év 

feletti lakosai szép számban megjelentek a rendezvényen. Tarcal legszebb korú hölgyét Szabó Lajosnét otthonában köszöntöttük 

előző nap  Butta László polgármester úrral. Róza néni kitűnő egészségnek örvend és ha megfordítjuk az életkora számait, akkor 

„79.”életévébe lépett.  

A helyszínen köszöntöttük Tarcal legszebb korú urát Szegedi Sándor tanár urat, aki részt vett az eseményen. Az Idősek napja al-

kalmából köszöntöttük Varga Gyuláné Terike nénit is, mint jelenlévő legszebb korú hölgyet. Házassági évfordulót ünnepelt Dankó 

Sándor és neje Dankó Sándorné, a 60. házassági évfordulójuk alkalmából hosszú boldog éveket kívántunk.  

Butta László polgármester úr köszöntötte Tarcal község szépkorú lakosait, majd Török Dezső a BAZ Megyei Közgyűlés Elnöke 

magható szavakkal méltatta a szépkort megélt embereket.  

Ezután kezdődtek a műsorszámok, elsőként az Idősek Klubja tagjai énekeltek egy vidám nótát, majd Kurucz Csilla egy szép verssel 

kedveskedett a jelenlévőknek. A nóta és a vers után következett a tánc, mégpedig a Kikelet Napköziotthonos Óvoda néptánccsoport-

ja, akik gyönyörű műsort adtak. Az Idősek Klubja dolgozói egy paródiát mutattak be egy idősek otthona életéből, mely hangos kaca-

gást váltott ki a jelenlévő vendégekből. Újvári Marika is megörvendeztette énekével a közönséget. Ebben az évben Buzogány Béla 

Színháza adott műsort, melyben volt nóta, operett és komédia.  

Pohárköszöntőt mondott Török Dezső elnök úr, majd Kovács Attila tiszteletes úr közös imára hívta az egybegyűlteket és Polyák 

Péter görög katolikus parókus megáldotta a vacsorát.   

Az ünnepi vacsora sült tarja pirított hagymával és tört burgonyával, valamint káposztasaláta volt, a  desszert pedig citromos-

gyümölcsös sütemény.  

 A szerencsét is próbára tehették a megjelentek a tombolasorsolás ideje alatt. A vidám zenés-táncos délután  mindannyiunk emlé-

kében tovább él, reméljük kellemes órákat szereztünk a megjelent Kedves vendégeknek.  

Köszönetet mondok a rendezvény támogatásáért Butta László polgármester úrnak, Dr Kovács Zoltán jegyző úrnak és Bártfainé 

Varga Györgyi igazgató asszonynak. 

Támogatóinknak szeretném kifejezni őszinte köszönetemet:   

Butta László polgármester úrnak és feleségének, Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonynak és férjének, Perge Géza képviselő 

úrnak és feleségének, Erdélyi István képviselő úrnak és feleségének, Sebesta Sándor úrnak és feleségének, a Varga Méhészetnek, a 

Kikelet Pincészetnek Berecz Zsoltnak és Berecz Stefaninak,, Benkő Borháznak, Boglárka Virágüzletének, Spitczmüller József és 

feleségének, a Pataky Borportának, Farkas Bélának és feleségének,  Gáspár Istvánnak és feleségének a nagylelkű adományaikért.  

Köszönet illeti a  Konyha vezetőjét Hornyák Istvánt és  munkatársait  Siskóné Magdikát, Bánóczkiné Ilikét, Fazekasné Évikét, 

Szűcsné Etelkát, Szóláth Enikőt és Czirjákiné Erzsikét  az ízletes vacsoráért és a tálalásért.  

A tornaterem díszítésében segítséget nyújtottak Újvári Marika, Gergelyné Imre Mariann, Szabó Adrienn, Zsírosné Szántó Éva és a 

Borfalu dolgozói. A rendezvény technikai munkatársa Borz Zsolt volt. Volt kollégáimnak is szeretnék köszönetet mondani az előző 

és az aznapi segítségéért Hock Károlynénak, Béres Józsefnének és Csernyei Józsefnének. Az idősek szállításban és a fantasztikus  

étkek szállításában közreműködött: Kovács Lóránt és Szűcs Gábor . 

A terem berendezésében segédkeztek a műhely munkatársai, köszönet illeti Csekő Csabát és Takács Lászlót. Biztonságunkról a tar-

cali Polgárőr Egyesület tagjai gondoskodtak név szerint Pusztai István, ifjabb Vitányi Zsolt.  Nem utolsó sorban szeretném megkö-

szönni munkatársaimnak áldozatos munkájukat. 

Horváth Tünde intézményvezető  
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Futóverseny az Aradi Vértanúk tiszteletére 
 

Az Aradi Vértanúkról sokféleképpen lehet méltóan megemlékeznünk. Mi, az egészségvédő szabadidősport 

programokat rendszeresen szervező miskolci székhelyű Zöld Sportok Clubja tagjai ebből az alkalomból egy 

nagyon komoly fizikai kihívást jelentő futóversennyel tisztelgünk Tarcalon immár tizenkettedik éve. 

Az ötlet nem a sajátunk, bár némi közünk mégis van hozzá. 

Ezen az 5,5 km hosszú, 400 méter szintemelkedésű, a Kopasz-hegy csúcsára vezető TV-úton ugyanis a 

tarcali napok rendezvénysorozat keretében Tarcal Vezér emlékére már 2002-től rendezünk futóversenyt. 

Azonban 2008-ban a rajt előtti köszöntésében Baracskai László akkori polgármester felvetette, miért ne lehet-

ne ugyanitt az Aradi Vértanúk emlékére is futás? Hogy ez ne rajtunk múljon, ráharaptunk az ötletre és meg is 

valósítottuk. Így abban az évben kétszer is versenyezhettünk a hegytetőig. 

Amikor pedig elkészült a község legújabb vendégcsalogató látványossága, az Áldó Krisztus szobor, oda került 

át a Tarcal Vezér Csúcsfutás célja és az útvonala is megváltozott. Akkortól már csak októberben szerveztünk a 

hegycsúcsra vezető versenyt. 

Az idén szeles, napos, eléggé hűvös időben a helybeli cégek közül a COLAS támogatásával az ünnepi 

megemlékezést és koszorúzást követően Butta László polgármester pisztolylövésére rajtolt el Kurityán, Nyír-

egyháza, Hajdúböszörmény, Debrecen, Ibrány, Nyékládháza, Sátoraljaújhely, Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat, 

Baktalórántháza, Mátészalka, Vásárosnamény, Miskolc, Tarcal, Fancsal, Hajdúsámson, Gávavencsellő és Be-

regsurány képviseletében a 44 fős mezőny. Engem, mint főszervezőt különösen kellemetlenül érintett, hogy 

egy, állítólag a Facebook-on megjelent dezinformáció miatt két kiváló és esélyes ultrafutó, Bogár János és 

Varga Ildikó lekéste a rajtot. Pedig velük még élesebb lett volna a küzdelem a női és férfi győztesnek járó dí-

szes serlegért. Így a nyékládházai apa és fia páros, Harsányi Tamás és Harsányi Zsolt ért fel elsőként a Kopasz

-hegy csúcsára. De nem sokkal később az első hölgy is beért a célba a Zöld Sportok Clubja 3 órán belüli mara-

toni futója, Szanyi Ágnes személyében. 

Kisvártatva befutott a jövő reménysége, a mindössze 16 éves, rendkívül tehetséges miskolci Petró Dalma 

is, akinek már most érdemes megjegyeznünk a nevét. 

Miután valamennyi futó célba ért, majd le is kocogott a hegyről, a Klapka György Általános Iskola  Aradi 

Vértanúk tiszteletére berendezett emléksarkában Butta László polgármester adta át az abszolút és a korcsopor-

tonkénti (18 éven alatti, 19-49 éves és 50 év feletti) dobogós helyezetteknek a díjakat. 

Kovács Attila Gábor 

Zöld Sportok Clubja  
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Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságkötés 

  Nagy Norbert és Hajós Emília 

  tarcali lakosok szeptember 14-én 

 Dudás Gergő és Implom Edina szeptember 14-én 

 Dohány László és Kedves Tünde szeptember 21-én 

 Csoma Csaba  és Fejes Rozália szeptember 21-én 

 Sipos Tibor és Tóth Rita tarcali lakosok szeptember 28-án 
 

Kötöttek házasságot településünkön 
 

Gratulálunk! 

     Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

 

Születések 

Szeptember 

Kiss Lilien Anna 2019. 09. 14 

Szülei: Király Krisztina, Kiss Oszkár 

Budai Dániel 2019. 09. 16 

Szülei: Budai Hajnalka Eszter, Bódi Dániel 

Zajácz - Kék Kende 2019. 09.16 

Szülei: Kék Erika, Zajácz Sándor 

Ladamérczki Zalán 2019. 09. 19 

Szülei: Szívós Annamária, Ladamérczki Zoltán 

Laza Zalán 2019. 09. 19 

Szülei: Jakab Ágnes, Laza Zoltán 

Kiss István Benett 2019. 09. 27 

Szülei: Kiss Csilla, Lakatos István 

 

 

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit  

védőnők 
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Kedves Olvasók! 

 A HARLQUIN TSE "felvételt"  

hirdet általános iskolai  

táncos csoportjaiba.  

Csatlakozási lehetőség:  

folyamatos az elkövetkezendő hónapokban  

Bővebb információ:  

+36 30 967 40 99  

Kosárkó Roland táncpedagógus  

Október 6. a HŐSÖK NAPJA 

Megemlékeztünk Tarcalon hősi halottjainkról, akik 

1849-ben vérüket adták a magyar szabadságért. 

A Hősi Emlékműnél gyülekezve a himnusz után Butta 

László polgármester úr mondta el megemlékező gondo-

latait, majd a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör kis 

műsora után koszorúzással ért véget rendezvényünk. 

Köszönjük mindenkinek,  
akik hozzájárultak a programhoz és részt vettek rajta! 

Kárpátaljai vendégek szüreteltek nálunk 
 

Október elején a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-

kormányzat meghívására a Kárpátaljai Megyei Tanács 

delegációja 2 napos látogatásra érkezett Miskolcra és Tar-

calra. A csütörtöki program részeként a Megyeházán elő-

adást tartott Majoros László borász:  

„A Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztés és borvidék és a 

Majoros Birtok borászatának és borainak bemutatása” 

címmel. A rendezvény folytatásaként pénteken, Tarcalon a 

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok és Kastélyszálló területén ke-

rült megrendezésre az I. KÖZÖS TESTVÉRTELEPÜLÉSI 

SZÜRET, majd ezt követően Butta László, Tarcal polgár-

mesterének útmutatásával, volt lehetőség a település neve-

zetességeinek, gasztro kultúrájának  és borászatainak meg-

ismerésére.  
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Ez az Ön cikkének helye! 
 

Csatlakozzon a Tarcali hírek cikkíróihoz! 

Színi előadás a Borfaluban 

2019.10.17-én, csütörtökön került sor a Tokaji Alzheimer 

Café, a Szerencsi Alzheimer Café és a Miskolci Alzheimer 

Cafe közös szervezésében a „Batang felé…ketten egyedül” 

című előadás megtekintésére, a Borfaluban.  

A napjainkban játszódó történetben Hubert és Alex két 
fura, magányos alak. Az ő kapcsolatuk egy nagyon izgalmas 

lélektani játék. Hubert – Koltai Róbert - egy a demenciába 

lassan elmerülő idős férfi, aki attól nyeri el végül a szabadsá-

gát, hogy elengedi a valóságba való kapaszkodást és elmerül 

egy képzelt világban. És egy fiatal – Alex, Szirtes Balázs -, 

aki kényszerű kötelességből ápolja őt. 

A valóság neki is börtön, de neki még álmai sincsenek. Mit 

kezdenek egymással? Merre lehet indulni, ha körbe-körbe 

mindenütt csak fal van? 

 Az előadást követően a művészekkel és a darab rendezőnő-

jével (Gaál Ildikó) közönségtalálkozót tartottunk, ahol a né-

zők a darab kulisszatitkai mögé is betekinthettek.  

Dr. Szentesiné Dr. Sallai Zsuzsanna 

Szépkorú Köszöntése 

Stramszki Dezsőné Erzsike nénit köszöntöttük 

Butta László polgármester úrral 90. születésnapja 

alkalmából, melyen családja is jelen volt. Erzsike 

néni visszaemlékezett a fiatal korára és megemlé-

kezett édesapjáról, Kerekes Gyuláról, aki kántor és 

tanító volt Tarcalon.  A jeles évforduló alkalmából 

polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök 

úr köszöntőlevelét.  

Éltesse a Jóisten még számos boldog, egészség-

ben töltött éven át családja körében! 

Véradás 

November 6-án 14 30– 17 00 

A 6 puttonyos Borfaluban 

Szeretettel várjuk a véradókat! 

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

06 70 457 9581 


