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Tarcal Község Önkormányzatának – a 2019. október 13-án lezajlott Helyi Önkormányzati Választáson megválasztott - új Képvi-

selőtestülete 2019. október 29-én tartotta alakuló ülését. Az ülés első és második napirendi pontja az önkormányzati képviselők és a 
polgármester eskütétele volt. 

A harmadik napirendi pont során a polgármester részletesen ismertette a polgármesteri ciklusprogramját. A képviselők a progra-
mot megtárgyalták és egyhangúlag tudomásul vették. 

Az ülés következő részében az alpolgármester választást lebonyolító ideiglenes bizottság, illetve az alpolgármester megválasztásá-
ra és eskütételére került sor. Butta László polgármester az önkormányzat alpolgármesterének Berzi József képviselőt javasolta, akit a 
Képviselőtestület titkos szavazás keretében 2019. október 29-i hatállyal Tarcal község Önkormányzat alpolgármesterének megvá-
lasztott. 

Az alakuló ülés hetedik napirendi pontja során a képviselők megállapították az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. Az 
alpolgármester az alakuló ülésen jelezte, hogy írásbeli nyilatkozatban a megállapított tiszteletdíjról és költségtérítésről lemond. 
Ezt követően a képviselők nyílt szavazással és egyidejűleg a két bizottság elnökét és tagjait választották meg. 
 

                     
 

A Képviselőtestület a tizenegyedik napirendi pont keretében elfogadta, jóváhagyta a Tarcal Községi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal megkötendő megállapodást. 

Az indítványok, javaslatok között a Képviselőtestület a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsába a polgármestert delegálta, illetve döntött távolléte esetére az őt helyettesítő személyekről. 

A napirendi pont keretében a továbbiakban a képviselők megtárgyalták az egyik önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásra érke-
zett vételi kérelmet, s az ingatlant értékesítésre kijelölték, illetve felkérték a tisztségviselőket, hogy a lakóingatlan értékbecslését 
végeztessék el, majd ismételten hatályában fenntartottak egy korábbi, mezőgazdasági ingatlanok értékesítésének kijelöléséről szóló 
határozatot, az ingatlanok eladási árát nem módosították. 

Az ülés végén a jegyző tájékoztatta a képviselőtestület tagjait a vagyonnyilatkozat-tételi. illetve a köztartozásmentes adózói adatbá-
zisba történő felvételük megtörténtének igazolására vonatkozó kötelezettségükről. 
 

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

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

Varga Lajos elnök Perge Géza elnök 

Szabó József Gábor tag Kissné Fási Nóra tag 

Timár Miklós tag Urbán Mária tag 

Tarcal Község Önkormányzatának  
vezető tisztségviselői: 

Polgármester: Butta László 

Alpolgármester: Berzi József 
 

Képviselők: Perge Géza, Varga Lajos, Timár 

Miklós, Szabó József Gábor, Kissné Fási Nóra  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:  

Elnök: Krajcár Tibor    
Tagok: Krajczár Imre,  

Balogné Krajcár Nikolett  
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6 Puttonyos Borfalu 
 

Bevallom, nem lévén tősgyökeres tarcali, az ide költözésem elején volt idő, amikor én is úgy véltem, hogy 
ez az épület a múltban a város jegyzőjének háza volt. Aztán hamarosan kiderült számomra, hogy az impozáns 
kőházat egy, a város elitjéhez tartozó, módos földesúr lakta a családjával együtt. 
Az egykori főúri udvarházak formájára kialakított és használt porta megközelítése a rendelkezésre álló doku-
mentumok alapján, vagy a XVIII. századi Állásköz utcza (Rákóczi utca) felől az egykori gazdasági épület szé-
lességével azonos, fedett, színszerű, kapuval ellátott bejáraton keresztül vagy a telek délnyugati sarkához csat-
lakozó zsákutcáról volt megközelíthető. Elképzelhető, hogy ugyan úgy, mint manapság két bejárattal rendelke-
zett. 

Az építés pontos ideje nem ismert. Az első katonai felmérés során készült térképen (1782-1789) még nem 
beazonosítható az épület. Az 1867-es kataszteri térképen azonban már a hozzátartozó gazdasági épülettel 
együtt a jelenlegi formájukkal megegyezően ábrázolják annyi eltéréssel, hogy a gazdasági épület a mai Rákó-
czi utca felöli szakaszának nagy része az eltelt másfél évszázad alatt lebontásra került. A kb. 350 m2 alapterü-
letű sok szobás kúria teljes terjedelmében alápincézett részében tárolták az udvarház ellátásához szükséges 
élelmiszert, mely a megfelelően kialakított szellőztető ablakoknak köszönhetően nyáron egyfajta hűtő szek-
rényként működött. Innen nyílik az udvarház borospincéje, melynek a másik vége az udvar északi sarkában 
utólagosan felépített borházhoz csatlakozik. Az udvarház melléképületeiben istállók, kocsiszín, terménytároló 
és műhelyek voltak kialakítva. 

A felszabadulást, az új megszállást, egyszóval a II. világháborút követően a kúria tulajdonosai osztályide-
genné váltak, melynek törvényszerű következménye volt, hogy ingó és ingatlanvagyonukat államosították, a 
lakóházban új falakat húztak és négy kis lakást alakítottak ki. Az így létrehozott szolgálati lakásokba pedagó-
gusokat költöztettek, akik számára a melléképületben biztosítottak tárolóhelyet, melyekben ki-ki tehetségének 
megfelelően szenet, fát, kerékpárt, később aztán Trabantot is tárolhatott. 
Az udvarház életében a következő fordulatot az 1989. évi rendszerváltoztatás hozta. No, nem azonnal, kicsit 
később. Miután a lakók elhagyták a szolgálati lakásokat, jó pár ember kétévi (2005-2006) kitartó munkája 
eredményeként létrejött az egykori kúriát idéző 6 Puttonyos Borfalu. A főépületben a Borok Háza és a Borlo-
vag Terem, a melléképületben információs iroda, majd Tassonyi Kávézó néven kávéház és Tarcali Galéria né-
ven kiállítóterem lett kialakítva. 

Az ismertető elején írtam, hogy ebben a kúriában egy földesúr élt a családjával. Azt nem tudtam ez ideig 
kideríteni, hogy 1860-ban ki volt a tulajdonos, de az 1905-ben összeállított földkönyv bejegyzése szerint 
Tassonyi József és neje Andrássy Terézia rendelkezett az ingatlan tulajdonjogával. Azt sem sikerült megtud-
nom, hogy mikor kerültek az ingatlan birtokába, ugyanis Tassonyi József a Református Lelkészi Hivatal anya-
könyveiben talált bejegyzések alapján Taktaszadán született és Tarcalon 1933. november 15-én, 74 éves korá-
ban halt meg, amiből kiszámítható, hogy 1859-ben született. Szülei Tassonyi János és Tassonyi (Kovács) Zsu-
zsanna. Az 1931-ben készült kimutatás szerint a 193 hold szántóval és 20 hold szőlővel rendelkező Tassonyi 
József a vagyonos emberek közé tartozott. Nagy valószínűséggel ez is közrejátszhatott, hogy a Tarcali Refor-
mátus Egyházközség főgondnoka lehetett. A Felsőmagyarországi Hírlap 1901. augusztus 7-i száma arról tájé-
koztat, hogy Tarcalon ugyan ezen hónap 4. napján Gecsei Péter evangélikus református lelkész, egyházmegyei 
tanácsbíró és iskolaszéki elnök tarcali lelkészi működésének 30 éves jubileumát ünnepelték. A cikk részletesen 
tárgyalja az ünnepségen résztvevőket, a jubiláló lelkészt dicsőítő beszédeket, továbbá arról tudósit, hogy 
Tassonyi József az egyházközség főgondnoka átadta az idős lelkésznek az egyházközség emléktárgyát, egy 
díszes bibliát. Az eseményt leíró beszámolót az egyházközség korabeli jegyzőkönyvei között is megtaláltuk. E 
jegyzőkönyvek számolnak be arról is, hogy Tassonyi József a főgondnoki megbízást 1901-ben fogadta el és 
1904-ig szolgálta az egyházközséget ebben a minőségben. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak nagytiszteletű Kovács Attila lelkész úrnak a kutatásban nyújtott segítségért. 

Érdekesség képpen megemlíteném még, hogy Tassonyi József felesége, a szintén a tarcali elithez tartozó 
Andrássy-családból származó Terézia, 1904. augusztus 14-én ikreknek adott életet. A két fiú közül az egyik, 
József már másnap meghalt, míg a másiknak, Dezsőnek sikerült túlélnie a gyermekkort és a tarcali elemiben 
illetőleg a Sárospataki Református Főiskolában elvégzett tanulmányait követően felnőtté válni. Nevével legkö-
zelebb az 1936. augusztus 23-án megalakult Tarcali Polgári Kaszinó alapító tagjainak névsorában találkoztam. 
 
Tarcal, 2019. november 20 

Guth Ferenc 
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Baba-Mama klub 
 

A Baba- mama klub 2. szülinapját 2019. október 25-én ünnepelte. Két évvel ezelőtt négy anyuka alapította meg a klu-
bot a magyar Vöröskereszt tarcali égisze alatt. Sokan akkor úgy gondolták, hogy csak egy fellángolás az anyukák részé-
ről és nem fog sokáig tartani. De bizonyíték, hogy már két éve működik, kéthetente összejönnek az anyukák a gyerme-
kekkel együtt és jól érzik magukat. Sok-sok élménnyel gazdagodtak, az előadásokból sokat tanultak és egymásnak is 
átadták a neveléssel kapcsolatos tapasztalataikat. Emellett még szórakozásra is volt idejük, pl. a csapatépítő programo-
kon való részvételre is. Ilyenek voltak: Anyák napi rendezvény, Termelői nap, Műsoros délután, Anyafutam és a Miku-
lás estek is. 

Nagyon sok előadáson vagyunk túl, orvosokat, szakembereket hívtunk meg előadóknak. Ezek közül kiemelném a Dé-
vény tornát. Karásziné Szántai Katalin szakgyógytornász három alkalommal is vendégünk volt, mert igényelték az anyu-
kák. A szakgyógytornász hölgy minden alkalommal átmozgatta a gyerekeket és véleményt mondott az anyukáknak a 
gyermekükről. Ezekre az előadásokra a környékbeli anyukák is szívesen ellátogattak a klubba, sokszor alig fértünk a 
teremben. 

Kedvelt előadások is voltak: Dr. Kiss Imre gyermek szakorvos előadásai, logopédus, bőrgyógyász, gyermekúszás, 
mikor kezdjük a nyelvtanítást, sószoba hatásai, használata és igénybevétele, családsegítő kötetlen beszélgetések és sok-
sok előadás. Nagy sikert aratott Fülöp Péter mentőtiszt előadása is. Az újraélesztésről és a gyermekbalesetekről is szólt. 
Itt a gyakorlatban is kipróbálhattuk a gyakorló babákon az újraélesztést, nagyon sokan igénybe is vették. 

Nem hanyagolható el, hogy sokat beszélgettünk a foglalkozások alatt, nagyon jól éreztük magunkat. A kicsi babák lassan 
a két év alatt felnőttek és megtanultak egymásra figyelni, vigyázni, tehát beilleszkedtek a közösségbe. Útra készek a 
bölcsibe és oviba. 

A születésnapi műsort a Kikelet Óvoda néptáncosai adták, köszönjük Kissné Dudás Gabriella óvodavezetőnek és 
Bűdiné Stefánka Ágnes óvodapedagógusnak a gyönyörű műsort. Ezt követte Fábiánné Erdős Anett, majd Marosán Judit-
tól hallhattunk szülinapi verseket és jókívánságokat. Köszönjük szépen. A születésnap keretén belül szokta a Magyar 
Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete átadni a „Hello Anyu” címet azoknak az anyukáknak, akik sokat tettek a közössé-
gért.  

„Hello Anyu” címet adományoztunk Rigó Zsófia, Fábiánné Erdős Anett és Szabóné Szűcs Renáta számára. Köszön-
jük a segítséget, amit a kis csapatunkért tettek. A gyerekekre is gondoltunk, ők ingyenes tombola tárgyakban  és lufiból 
hajtogatott állatkákban részesültek. A csillámtetkó készítést is igénybe vehették. Nagyon örültek a gyerekek a kis ajándé-
koknak. 

Az ünnepség végén elmondtuk Rozman Mónikával, hogy szeretnénk teret és lehetőséget adni a fiatal anyukáknak. Te-
hát, a 2020-as évet már ők vigyék tovább. Ettől kezdve a Baba-mama klub vezetői Erdősi Evelin és Szabadosné Polyák 
Klára lesz. Nagyon sok örömet, boldogságot és sikert kívánunk a munkájukhoz. A lányok úgy gondolják, hogy a klubot 
továbbra is a Vöröskereszt égisze alatt szeretnék működtetni. Alapszervezetünk nagyon örül ennek a döntésnek és min-
den támogatást megad hozzá lehetősége szerint. 
Szeretnék köszönetet mondani azoknak az anyukáknak, akik a két év alatt szívesen látogatták a foglalkozásainkat és ve-
lünk szórakoztak, tanultak, fejlődtek a Baba– Mama Klubban. 
 

Tarcal, 2019. november 6. 
Szabóné Rozman Mónika és Ilosvainé Nógrádi Piroska 

„Hello Anyuk” 
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Tisztelt Tarcaliak! 
 

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének, és a 6 Puttonyos Borfalu támogatásának kö-

szönhetően ismét lehetősége volt megünnepelni a Véradók Napját Tarcalon. Az ünnepi helyszín ez alkalommal egy vö-

röskeresztes kiállításnak is otthont adott. A kiállított fotódokumentáció, a helyi diákok, és önkéntesek rajzai, a régi vér-

adók tárgyi emlékei mind érzékeltették azt a jelenlévőkkel, hogy a közösség ereje, az összefogásra való képesség élő, 

aktív erőforrásként van jelen településükön.  

Tarcalon az önkéntességnek hagyománya van. Évente négy alkalommal szervezünk önkéntes, és térítésmentes véradá-

sokat, melyekre eseményenként 40 főt várunk. Minden évben kitűzzük célként, hogy százhatvan egység vérrel 480 bete-

gen segíthessünk úgy, hogy tudjuk azt, ebben Önökre számíthatunk. Az ünnepségen köszöntöttük azokat a sokszoros 

véradókat, akik a szeretet jegyében önzetlenül adják vérüket ismeretlen, rászoruló betegeknek.  

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, az Önök segítségére is számítunk. Ezúton köszönöm, mint a Magyar Vöröskereszt Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének igazgatója, hogy támogatják alapszervezetünk munkáját! Köszönöm az alap-

szervezet elnökének, Ilosvainé Nógrádi Piroskának, valamennyi alapszervezeti tagnak, az aktív önkénteseknek azt a pél-

damutató munkát, amelyről november 18-án ismét meggyőződhettünk. Köszönjük Butta László polgármester úrnak, az 

Önkormányzatnak, valamint helyi partnereinknek és támogatóinknak munkánkhoz nyújtott segítségét! Szívből gratulá-

lunk a kitüntetetteknek! Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk! 

 

Miskolc, 2019.11.19.   Tisztelettel:  Grubert Roland 
      megyei igazgató 

 

  
 

A Magyar Vöröskereszt 30. véradásért  
oklevéllel köszöntötte: 

  
 SZVETLIK CSABÁT 

 VARGA SÁNDORT 

 VIZKELETINÉ KECSKÉS ZSUZSANNÁT 

 ZILAHI EDINÁT 

A Magyar Vöröskereszt  
40. véradásért oklevéllel köszöntötte: 

 BÁNÓCZKI MIHÁLYNÉT 

 IVÁN JÁNOST 

 NEMESI BALÁZSNÉT 

 SOLTÉSZ LÁSZLÓNÉT 

 TAKÁCS JÓZSEFET 

 URBÁN MÁRIÁT 

A Magyar Vöröskereszt  
50. véradásért kitüntetését adományozza: 

BARTHA SÁNDORNAK 

A Magyar Vöröskereszt 25. véradásért kitüntetését 
adományozta: 

 BUDAI DEZSŐNEK 

 HORNYÁK ISTVÁNNAK 

 HORNYÁKNÉ TEREMI BARBARÁNAK 

 KAJTÁR ORSOLYA ILONÁNAK 

 KERTÉSZ FERENCNEK 

 LAKATOSNÉ BÁNÓCZKI KATALINNAK 

 MOLNÁR ANDRÁSNAK 

 SIPOS ANDRÁSNAK 

 SZTRIKÓ ÁGNESNEK 

 ZSÍROS SÁNDORNÉNAK 
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Márton Nap a Kikelet 
Napköziotthonos Óvodában.  

 
Köszönöm kollégáimnak, hogy partne-
rek voltak és segítettek az ötlet megva-
lósításában, a szülőknek a finom süte-
ményeket, Hornyák István élelmezés-
vezetőnek és a konyha minden dolgo-
zójának a munkát, segítséget, hogy ez 

a nap megvalósult!  

 

A 10 millió Fa kezdeményezés keretein belül Tokaj és Környékén 1223 db fát ültettünk, ezzel országosan elsők lettünk a 
108 csoportból! 

A csoportban Tarcalon kívül: Tokaj, Szerencs, Bodrogkisfalud,Tiszatardos, Rakamaz,Tímár,Tiszanagyfalu, Gávaven-
csellő településeken ültettünk facsemetéket. 

Tarcal 114 fával és 70-80 fő áldozatkész munkájával járult hozzá ehhez a szép eredményhez, Zöldebb lett többek között: 
az Általános Iskola udvara, a Borfalu udvara, Vasút utca,Árpád utca, Keresztúri út, az Ifjúsági lakótelephez bevezető kis 
köz (Keresztúri úttal szemben), a Kereszthegy borászat mögötti parkoló a Téglagyári pincesor és a sportpálya kerítése 
melletti útszakasz is. A földünk és jómagam nevében is hálás köszönet mindenkinek aki bármilyen módon részt vett a 
projekt megvalósulásában.  

Forrás: Facebook, Ungvári Gyula  

 

Immáron 11. alkalommal került megrendezésre a Tarcal Község Önkormányzata és a B-A-Z-Megyei Sakkszövetség rendezésében, 
a Tarcali Aszú Kupa. A versenynek otthont adó 6 Puttonyos Borfalu, mint minden évben, most is minden igényt kielégítő módon 
segítette a rendezvény komfortos lebonyolítását! 

A verseny két csoportban került most is megrendezésre. A 60 év feletti, azaz szenior csoportban, ahol nyíltmegyei egyéni bajnokot 
is avatnak, illetve az 50 év feletti csoportban. 

A versenyek átlépték az országhatárt is, illetve Prokopishin Vasily mester révén, ukrán bajnoka lett a szenior csoportnak. A nyílt 
megyei szenior bajnok Szigeti Mihály lett Ózdról, az 50 évesek bajnokságát Éberth Zoltán nyerte Mezőkövesdről. 
Az évben 68 fő sakkozó vette fel a küzdelmet a díjakért! 

Köszönjük Tarcal község Önkormányzatának, Butta László polgármester úrnak és a 6 Puttonyos Borfalu dolgozóinak, hogy segít-
ségükkel, munkájukkal elősegítették az 50 év feletti sakkozókat ismét egy emlékezetes baráti sakktalálkozóhoz. 

Galkó Tibor, főtitkár 

10 millió fa 

XI. Tarcali Aszú kupa 
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Adventi – Karácsonyi programsorozat Tarcalon 

Advent 1. vasárnapja 2019. december 1.  
16:30 Adventi Gyertyagyújtás 

Helyszín: Agóra 

Adventi gondolatok: Nagytiszteletű Kovács Attila református lelkész 
Közreműködik a Kikelet Óvoda Fecske és Nyuszi csoportja 

 

Kegye János pánsípművész adventi koncertje  
2019. december 7. szombat 17:00  órai kezdettel a Református templomban.  

A részvétel ingyenes!  

Advent 2. vasárnapja 2019. december 8.  
16:30 Adventi Gyertyagyújtás 

Helyszín: Agóra 

Adventi gondolatok: Polyák Péter görög katolikus parókus 
Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola alsó tagozatos tanulói 

 

Advent 3. vasárnapja 2019. december 15.  
16:30 Adventi Gyertyagyújtás 

Helyszín: Agóra 

Adventi gondolatok: Szűcs Zoltán római katolikus plébános 
Közreműködik a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör 

 

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ 2019. december 17. (kedd) 14:00-16:00 óráig 
Helyszín: Községi Könyvtár 

Hómanó készítés várja a gyermekeket és a szülőket is. 

A program természetesen mindenki számára ingyenes! 
 

Advent 4. vasárnapja 2019. december 22. 
 16:30 Adventi Gyertyagyújtás 

Helyszín: Agóra 

MINDENKI KARÁCSONYA – ÜNNEPSÉG ÉS KIRAKODÓVÁSÁR 
Ünnepi beszédet mond: Butta László polgármester 

Ökumenikus szertartás:  

Szűcs Zoltán plébános, Kovács Attila tiszteletes, Polyák Péter parókus 

Ünnepi Műsor:  

„ A szeretet üzenete” Közreműködnek a Black Rose Projekt előadói. 



Tarcali Hírek 

    

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságkötés 

  Varga Kristóf Dénes és Németh Dóra 2019. október 5-én 
 Csiker István és Mlincsek Mónika tarcali lakosok 2019. 

október 18-án 
 

Kötöttek házasságot településünkön 
 

Gratulálunk! 

     Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 
 

Születések 

Október 

Dócs Áron 2019. 10. 07 

Szülei: Kovács Beatrix, Dócs Zoltán 
Dunai Gréta 2019. 10. 18 

Szülei: Sztrikó Ágnes, Dunai Rudolf 

Koskócsák Melani 2019. 10. 30 

Szülei: Horváth Evelin, Koskócsák Ákos 
 

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit  
védőnők 

 

Halálozás      
 

 Márton Ferencné (sz.. Fehér Mária, 1941.) volt Tarcal, 
Babocsay u. 8. sz. alatti lakos, elhunyt 2019. október 8-án 

 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 
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Megemlékeztünk! 
Az 1956-os forradalom eseményeire és hőseire emlékeztünk 

2019. október 23-án a Borfaluban. Butta László polgármester 
megemlékező gondolatai után a Tarcali Hagyományőrző Nép-
dalkör a Kikelet Napköziotthonos Óvoda pedagógusainak és 
Kisvárdai István közös műsora következett. A műsorban egy-
mást követték a megható versek, töredékek naplókból és hazafi-
as énekek. A közönség nagy figyelemmel hallgatta az előadást 
és kapcsolódott bele a dallamokba. A program végén felállva a 
kezünkben a megemlékezés mécseseivel közösen énekeltük az 
Ismerős Arcok „Egy vérből valók vagyunk” című számát. Érez-
hető volt a levegőben a közös lelkesedés, emlékezés! Ezután 
elhelyeztük a megemlékezés virágait a Hősi Emlékműnél! 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a 
műsorban és mindazoknak akik eljöttek és méltón fejeztük ki 
tiszteletünket elődeink tettei iránt! 

ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM 
2019 Adventjében december1-24 között minden este  

Tarcal egyik ablakában látható lesz az adventi kalendári-
um számai. A 6 Puttonyos Borfalu Facebook oldalán min-
den reggel kitesszük hogy melyik utcában lehet keresgélni 

a kidíszített, kivilágított ablakot számmal ellátva.  
Jó keresgélést, jó sétát kívánunk! 

Soma a Borfaluban 

2019 évi Szemléletformáló előadásso-
rozat következő előadója Soma Ma-
magésa  - Spitzer Gyöngyi volt.  

   November 5-én a Borfaluban a téma 
"Fordulópont a férfi - nő viszonyá-
ban" volt. Érdekes és izgalmas elő-
adást hallhattunk a férfi - nő viszonyá-
ról kezdve az ókortól - napjainkig. A 
közel két órában sokat nevettünk és 

elgondolkodtunk hogy 
is állnak a dolgok ma-
napság.  

Aki eljött és végighall-
gatta a közvetlen, ked-
ves Somát sok él-
ménnyel gazdagodott!
Várunk mindenkit 
szeretettel a jövő év-
ben  sz er vez endő 
szemléletformáló elő-
adásokra is! 



Tarcali Hírek 
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Ez az Ön cikkének helye! 
 

Csatlakozzon a Tarcali hírek cikkíróihoz! 
 

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  
06 70 457 9581 

ELADÓ! 
Tarcalon a Mogyorós dűlőben 2db 800 négyszögöl kor-
donos szőlő, 1500 négyszögöl szántóval. A terület I. o. 
minősítést kapott. Összterület 10.000 négyzetméter. 
Tel.: 70/ 422 82 10 

 
Kedves Tarcaliak! 

Szeretettel várjuk  
az  

Adventi Vasárnapokra  
a sütemény-felajánlásokat . 
Az elkészített finomságokat 

átvesszük a 6 Puttonyos  
Borfaluban  

vagy a helyszínen. 

Református Egyház Istentiszteletek  
2019. december 

Karácsony Szenteste 
Helyszín: Református templom 

Időpont: december 24. (kedd) 18. óra (gyerekek mű-
sora) 

 
Karácsony I. napja 

Helyszín: Református templom 
Időpont: december 25. (szerda) 11. óra (úrvacsora) 

és 15. óra 
 

Karácsony II. napja 
Helyszín: Református templom 

Időpont: december 26. (csütörtök) 11. óra 
 

Óévért hálaadó istentisztelet 
Helyszín: Református templom 

Időpont: december 31. (kedd) 18. óra 
 

Újévért könyörgő istentisztelet 
Helyszín: Református templom 

Időpont: 2020. január 1. (szerda) 10. óra 15. perc  


