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Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. augusztus 23. napján
rendkívüli testületi ülést tartott, melynek első
napirendje keretében Tarcal község
Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítását tár-
gyalta meg, s hagyta jóvá. 
Ezt követően a Képviselőtestület tekintettel
arra, hogy a hatályos közművelődési rendelet-
ben foglaltak és a közművelődés tényleges
működése nincs teljesen összhangban, a
Képviselő testület a  helyi közművelődési
tevékenységről új önkormányzati rendeletet
alkotott. 
Az ülés következő napirendje keretében a
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátá-
sok, gyermekjóléti alapellátások szabály-
ozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításának megtárgyalására került sor, s a
tervezetet változtatás nélkül elfogadta a
testület.
A következőkben Tarcal Község
Településrendezési tervének K-6 jelű
módosítása véleményezési eljárásának és part-
nerségi egyeztetésének lezárásáról döntött a
Képviselőtestület, s felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a településrendezési terv
anyagát nyújtsa be  az állami főépítészhez
végső szakmai jóváhagyásra.
Az ötödik napirendi pont keretében a testület
felkérte polgármesterét, hogy kérjen ajánlatot
Erőss Út Kft (3373 Besenyőtelek, Úttörő u. 8.),
TOPTIMBER-ROAD Kft. (3873 Garadna,
044/1. hrsz.), valamint a Specko Boys-96. Kft
(3530 Miskolc, Vörösmarty u. 52. 3. em. 1.)
vállalkozásoktól a Tarcal Ifjúsági lakótelep
utca útburkolat felújításának kivitelezésére. 
A hatodik napirend keretében a testület meg-
bízta polgármesterét, hogy kössön tervezési és
kivitelezési szerződést a Tarcal Rákóczi utcai
ivóvízvezeték rekonstrukciójára a Borsodvíz
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel.
A Képviselőtestület a tervezés és kivitelezés
együttes díját 3.330 ezer Ft + ÁFA összegben
állapította meg, s forrásként a 2013-2016. évi
ivóvízhasználati díjat jelölte meg.
Ezután  a testület a belterületi 336. hrsz-ú, az
ingatlannyilvántartásban présház elnevezésű,
de természetben közterületről nyíló pinceként
funkcionáló ingatlana értékesítéséről   döntött,
figyelemmel arra, hogy az értékesítésre történő
meghirdetés ideje alatt az eredeti ajánlattevőn
kívül új ajánlat nem érkezett. 
A 8. napirend keretében a Képviselőtestület

úgy határozott, hogy az önkormányzati tulaj-
donban lévő zártkerti  ingatlanokon található
mintegy 234 erdei m3 lábon álló fatömeget
értékesíti a NAGY-OR-FA Kft (3994 Pálháza,
Szűcs tanya 1.) részére. A lábon álló fal eladási
árát 2.106.000,- Ft + ÁFA összegben határozta
meg a testület azzal, hogy a vevő
kötelezettsége a fa kitermelése, elszállítása, a
bozót irtása, s a vágást követően a terület rend-
betétele. Szintén a vevő feladataként
határozták meg a termeléshez és szállításhoz
szükséges hatósági engedélyek megszerzését,
a tevékenység jogszerűségének biztosítását. A
vevő a fakitermelés megkezdéséig 1 millió
forint + ÁFA foglalót köteles  az eladó részére
biztosítékul megfizetni, melyet az eladó a
vételárba beszámít.
Ezt követően a Képviselőtestület a tulaj-
donában álló 10/2. hrsz-ú kivett, beépítetlen
terület megnevezésű belterületi ingatlanát
300.000,- Ft eladási áron értékesítésre
kijelölte.
A tizedik napirendi pont keretében a
Képviselőtestület a 2017. évi mezőgazdasági
közfoglalkoztatási programban megtermelt
étkezési hagymatermés közétkeztetésben fel-
használásra nem kerülő részét, kedvezményes
áron értékesítésre felajánlotta szociálisan rá-
szoruló személyek, családok részére. A testület
a hagyma vételárát 50,- Ft/kg-ban, az egy
személy, család által maximálisan megvásárol-
ható mennyiséget 45 kg-ban határozta meg.
A továbbiakban Dr. Kovács Zoltán jegyző
tájékoztatta a testületet arról, hogy a 2014.
december 30-án kifizetett 5,7 millió forint szo-
ciális ellátás (lakásfenntartási támogatás,
foglalkoztatás-helyettesítő támogatás stb.)
visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot a
Magyar Államkincstár, tekintettel arra, hogy a
2015. január 5-én esedékes időpontot
megelőzően történt a szociális ellátások
kifizetése. Az Önkormányzat fellebbezését
elutasították, ezért rendkívüli támogatási
igényt nyújt be az önkormányzat.
Butta László polgármester tájékoztatta a
Képviselőtestületet arról, hogy pozitív választ
kaptak a Belügyminisztériumtól, s az elmúlt év
végén megkapott 55 millió forintos támogatás,
ingatlanvásárlás után megmaradt részéből
megkezdheti az önkormányzat az idősek nap-
pali ellátását szolgáló intézmény kialakítását.

(Folytatás a 2. oldalon)

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról A tartalomból:

Iskolai hírek (3. oldal)

Tarcali “fórum” (8. oldal)

Bemutatkozik a Görbe
Vendégház  (6. oldal)

SPORT
Már nem nyeretlen a

Tarcal FC
(8. oldal)
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Halálozás
- Czimbalmos László

(sz: 1929.)  volt Tarcal Botond u. 15. sz. alatti
lakos, elhunyt augusztus 4-én. 

- Nagy Gábor Miklósné  
(sz: Kovács Andrea, 1972.)

volt Tarcal Kossuth u. 6. sz. alatti lakos,
elhunyt augusztus 7-én 

Részvétünk a 
családoknak!

Kertészné Cziba Ilona és Péter
Andrásné Aanyakönyvvezetők

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
Kiss Melánia

született: 2017. augusztus 15.
Szülei:  Kiss Nikoletta

Csík József

Gulyás Hanna
született: 2017. augusztus 18. 

szülei:  Csernyei Katalin
Gulyás Zoltán 

Algács Zoé
született: 2017. augusztus 31. 

szülei:  Algács Melinda
Dibás Dávid

Gratulálunk!
Nagyné Csengeri Gabriella és

Nádasdi Judit védőnők

Ki ad ja: Tarcal köz ség Ön kor mány za ta Szer kesz tő ség:
Polgármesteri Hivatal, Tarcal.  Tel.: 47/580-444  Főszer kesz -
tő: Péter Andrásné Szer kesz tő: Me ző Lász ló Nyom dai
mun kák: Bu dai Nyom da ipa ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u.
38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEZŐ  LAPZÁRTA: 2017. október 20.

Tarcali 
Hírek

Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról

(Folytatás az első oldalról)
Ezt követően Butta László polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az önko-
rmányzat 349.000,- Ft érdekeltségnövelő támogatásban részesül a PC sarokba ter-
vezett 2 db laptop, illetve a rendezvények hangosítását biztosító hangtechnikai
eszközök beszerzéséhez.
Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselőtestületet arról, hogy a
megüresedett művelődésszervező munkakört a kozigallas.hu honlapon, valamint a
település honlapján meghirdette, a pályázatok beadási határideje augusztus 29. 
A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a település  2017-ben sem kap
városi címet, hasonlóan a többi pályázó településhez.
Végezetül a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az Áldó Krisztus szobrot
ábrázoló turisztikai táblák elkészültek, a kihelyezés engedélyeztetése még folyamat-
ban van, de várhatóan a közeli hetekben kihelyezésre kerülnek.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. szeptember 11. napján
rendkívüli testületi ülést tartott, melynek első napirendje keretében úgy határozott,
hogy az Ifjúsági lakótelep utca útburkolatának felújítására a TOP-TIMBER ROAD
Kft-vel köt kivitelezési szerződést, a felújítás műszaki ellenőrzésével a HT Kontroll
Beruházásszervező Bt-t bízzák meg. A kivitelezési határidő 2017. október 31.
Ezt követően a Képviselőtestület „a szennyvízhálózati rácsatlakozási díj megál-
lapításáról” szóló 20/2008. (I.23.) határozatát 2017. június 30-i hatállyal visszavonta.
A döntés eredményeként július 1. után csak azon szennyvízbekötések estén kell majd
rácsatlakozási díjat fizetni, amelyeknél a bekötés átmérője meghaladja a 160 mm-t. A
magánlakásokba történő bekötések 160 mm alattiak.
A harmadik napirendi pontban a testület úgy határozott, hogy Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III.1.a./ pontja
szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás előirányzat terhére
pályázatot nyújt be 5,7 millió Ft. vissza nem térítendő támogatásra, működőképessége
megőrzése érdekében.
A napirendek megtárgyalását követően a Hegyaljai Bringások és Futók
Sportegyesülete 2017. október 14-én Tarcalon megrendezésre kerülő versenyéhez, a
résztvevők ellátására bruttó 550,- Ft/fő értékben, az önkormányzat fenntartásában
üzemelő konyha útján,  természetbeni támogatásként étkezés biztosításáról határozott
a testület.
Butta László polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy egyeztető tárgyaláson
vett részt Budapesten Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztosnál a Tarcal-
Tokaj-Bodrogkeresztúr között megvalósítandó kerékpárút projekt előkészítése kap-
csán. Az elképzelések szerint a kerékpáút azon részének kivitelezése, amely építési
engedéllyel rendelkezik, s ilyen a Tarcal-Tokaj közötti, illetve a Tarcal belterületi
kerékpárút a lehető legkorábban, hazai forrásból megkezdődne. A megvalósításra a
Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésével egy konzorcium jönne létre. A tervezett
kerékpárút további része, illetve annak Mád felé történő leágazása Európai Uniós for-
rásokból kerülne megvalósításra, s arra egy külön konzorcium alakul majd.
Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy a Bölcsőde
üzemeltetőjeként az önkormányzat kiegészítő állami támogatásban részesül, mely
állami támogatás a bölcsődei feladatokon túl felhasználható az integrált család - és
gyermekjóléti szolgálat, valamint a szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás feladatokra is.
Végezetül Bekényi József képviselő úr az előző ülésen, az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása kapcsán elhangzott hozzászólása pon-
tosításaként az alábbiak jegyzőkönyvezését kérte:
Bekényi József: Amikor hozzászólásomban azt mondtam, hogy a Képviselőtestület a
polgármester főnöke, akkor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/A. § (1) bekezdés következő mondatára gondoltam „A polgármester te-
kintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”
Az ülések jegyzőkönyvei-  elektronikus formában - a Községi Könyvtárban  és

Tarcal honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetőek.

Házasságkötés   
- Fekete Tamás és Léport Ágnes 

tarcali lakosok augusztus 5-én, 

- Oláh Péter és Fodor Szonja 
szirmabesenyői lakosok 

augusztus 8-án, 

- Molnár Gyula és Lengyel Mária 
tarcali lakosok augusztus 14-én, 

- Onodi István és Kiss Annamária 
tarcali lakosok augusztus 25-én, 

- Nyakas Sándor és Kisvárdai Mónika
nyíregyházi lakosok augusztus 26-án

- Hegedűs Árpád és Varga Ildikó
nyíregyházi lakosok augusztus 26-án 

kötöttek házasságot
településünkön. 

Gratulálunk!
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Becsengettek 
2017. Szeptember 1-jén 9 órától tartottuk ünnepélyes tanévnyitó
ünnepségünket, melyen fogadtuk az óvodából érkező 22 első osztá-
lyos tanulót. Kedves műsorukkal bemutatkoztak, köszönjük a
felkészítő óvónők munkáját. Reméljük eredményes évek állnak
előttük. 
Iskolánkba időben megérkeztek a tankönyvek, ezeket az első
napon átvehették a gyerekek. Sikeresen beindítottuk a                tan-
ulószobai csoportokat, megszerveztük a tanulók kísérését az
ebédlőbe. Ebben az idén is nagy segítségünkre vannak a pedagó-
giai asszisztensek.
A szeptember folyamán szülői értekezleteket tartunk az isko-
lakezdés problémáinak segítése érdekében, melyhez kérem a
szülők támogató együttműködését, részvételét.
Szeptember végén vendégeket várunk Lazyból, a lengyel
testvérvárosból, a viszontlátogatásra pedig októberben kerül sor.

Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető

Iskolai hírek

Tájékoztatás
Örömmel tájékoztatom a Tarcali Újság kedves olvasóit,
hogy a Szerencsi Tankerületi Központ által beadott, a
Tarcali Klapka György Általános Iskolára vonatkozó
infrastrukturális pályázat elbírálásra került és támo-
gatást nyert, amely azt jelenti, hogy intézményünk 3
éven belül megújul.
Ilyen nagy volumenű iskolafejlesztési program az
elmúlt harminc évben még nem volt. A fejlesztések a
nemzeti költségvetés és az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében valósulnak meg ott, ahol
arra a legnagyobb szükség van.
A Szerencsi Tankerületi Központ intézményei infra-
strukturális fejlesztésére elnyert támogatásainak
köszönhetően  iskolánk 20.000.000 Ft támogatásban
részesül.
Bízunk benne, hogy a későbbiek folyamán további
benyújtott pályázataink kedvező elbírálásban részesül-
nek, amelyek felhasználásával a mi iskolánk is képes
megfelelni a XXI. század követelményeinek és a tan-
ulók igényeinek.

Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető

FIGYELEM!
Tarcal község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, a közlekedőket, hogy megkezdődött a
Rákóczi utcában a légkábelek földbe helyezése,
illetve az utca díszburkolatának kiépítése. A munkála-
tok ideje alatt az utcában a járműközlekedés szünetel,
s ezzel együtt a gyalogos közlekedés is megnehezül,
melyért szíves elnézésüket, s egyben türelmüket kér-
jük. A kivitelezés várható befejezési ideje
2017.november vége

Altmann Dezső
Altmann József
Altmann Menyhért
Berger Sámuel
Braunstein Herman
Braunstein Hermanné
Ehrenfeld Frida
Ehrenfeld Hermanné
Ehrenfeld Irén
Ehrenfeld Sámuelné
Eisler Sándor
Fajermann Jenő
Fajermann Jenőné
Fingerhut Edit
Fingerhut Hermanné
Frenkel Géza
Fried Áron
Fried Áronné
Fried József Oszkár
Fried László
Fried Miklós
Fried Tibor
Friedman Dezsőné
Friedmann Arnold
Friedmann Dezső
Friedmann György
Friedmann Majer
Friedmann Majerné
Friedmann Mórné
Friedmann Sándor
Friedmann Sándorné
Friedmann Szeréna
Friedmann Tibor
Gottlieb Ernő
Gottlieb László
Gottlieb Miklós

Gottlieb Mór
Gottlieb Mórné
Groszmann Árminné
Grünfeld Miksáné
Horovike Béláné
Klein Dávidné
Klein Dóra
Klein Herman
Klein Hermina
Klein Klára
Klein Sándor
Klein Sándorné
Krauszmann Bernát
Krauszmann Ernő
Krauszmann Mór
Krohn Sándorné
Lőwi Gábor
Lőwi Lajos
Lőwi Lajosné
Meisner Ohaim Herman
Meisner Ohaim
Hermanné
Ohrenstein László
Ornschtein Izidorné
Reich Dénes
Reich Dezső
Reich Dezsőné
Reich Éva
Reich Frigyes
Reich Frigyesné
Reich Imre
Reich Józsefné
Reich Katalin
Reich Mór
Reinitz Róza
Rothman Jakab

Rothman Jakabné
Safir Samu
Safir Samuné
Schönstein Sándor
Schulmeister Jenőné
Schwartz Izidor
Schwartz Jenő
Schwartz Jenőné
Schwartz László
Schwartz Margit
Schwartz Sándor
Skopál Tamás
Spitz Ágnes Veronika
Spitz Elek
Spitz Józsefné
Spitz Klára Judit
Spitz Sámuel
özv. Stein Hermanné
Stern Ferencné
Sternberg Dezsőné
Sternberg Emánuel
özv. Sternberg
Hermanné
Sternberg Jakab
Sternberg Jakabné
Sternberg Klára
Sternberg Miklós
Sternberg Mórné
Sternberg Sándor
Taub Árpádné
Wéberman Artúrné
Wéberman Emánuel
Wéberman Éva
Wéberman Judit
Weisz Emánuel

Windt Jakab

A Holokauszt tarcali áldozatai
(részletek a 4. oldalon)
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HŐSI HALOTTAK
Antalóczi István 
Juhász Gyula
Molnár István
Szakszon Endre

DEPORTÁLÁSBAN
MEGHALT

Erdész János 

POLGÁRI 
ÁLDOZATOK

Czirjáki János 
Gazsi Istvánné
Hunkó Pálné
Kovács Dániel
Dr.Nagy Lajos 

SZABADSÁGHAR-
CUNK ELSŐ TAR-

CALI HŐSI HALOT-
TAI

Mudrány Ferenc
nemzetőri százados
Komáromy István
nemzetőr

SZOVJETUNIÓBAN
KÉNYSZER-

MUNKÁN
MÁRTÍRHALÁLT 

HALTAK

Czudor József
Erdész János
Gazsi Béla
Gazsi József
Kosárkó Lajos
Kozma Lajos
Kusnyir János
Mudri Imre
Rambács István
Rácz József
Szegedi Ferenc
Szerednyei János
Szopkó Károly
Tamás István 

Tóth Lajos 
Urbán János
Verbóczki Pál
Vízkeleti János

AZ 1956-OS 
FORRADALOM
HŐSI HALOTTA

Simku Mihály
Tóth Mihály

A HAZÁÉRT HŐSI
HALÁLT HALTAK

Adonyi András
Andrássy Dániel
Andrássy Imre
Andrássy János ifj.
Andrássy Sándor
Antalóczi György
Árvai János
Asztalos István 
Bányai Sámuel
Baranyai János
Barcsa Sándor
Barna János
Barna József
Bíró István
Bodnár János
Bodnár József
Bogár István 
Bogoly István 
Bokri János
Böszörményi Dávid
Böszörményi János
Bucsay Lajos
Czeglédi István
Czimbalmos András
Csáti Dániel id.
Csáti Dániel ifj. 
Cservák József
Dafkó Dániel
Danyi János
Doboveczki József 
Dubóczky Ferenc

Éles György 
Fábri Pál
Farkas Miklós
Fedász János 
Fekete József
Frommer Herman
Galajda János
Galamb Géza 
Gallik Ferenc
Glück Sámuel
Gönczi Dániel
Gönczi István
Gönczi Sándor
Hegymegi István
Hegymegi János
Hetyey István 
Horváth Lajos
Hubay László
Humenszki István
Illési János
Illési Sándor
Jakab István
Jakab József
Jancsik István
Jávorszki János
Juhász István
Juhász József
Kádas József
Kecskés László 
Kerekes Szilárd dr.
Kertész Pál
Király György
Klajnyik János
Komáromi István
Kovács István
Kovács József
Kovács László
Kovács Sándor 
Krajczár József
Krauszman Lajos
Kurecskó János
Kürthy László
Lakatos János
Magyar András
Magyar István
Magyar János A.£
Magyar János J.£
Margittai Gyula
Mercsák János
Mikolás József
Mitru János
Montai József
Mudri József
Nagy Gábor
Nagy Károly
Nagy Lajos
Nagyhajú János
Nagyhajú Mihály
Nánási Lajos
Orosz János
Osváth Pál
Paneth Emánuel

Papp István
Petrilák András
Pusztai Dániel
Rozgonyi György
Sápi Dávid
Sáry Jenő 
Sárosi István
Sárosi József
Sárosi Miklós
Schülye Dániel
Sedlák Gábor
Sentei Lajos
Somogyi András
Stahlmayer János
Szabó Dániel Jász
Szabó Imre K.
Szafkó János
Szántó István
Szántó Sámuel
Szaszák Ferenc
Szegedi János
Székely Károly
Székely Lajos
Szerencsés Béla
Tabi János
Takács János
Takács Sándor
Tar János
Tar Károly
Tóth Ferenc
Tóth István
Tóth János Dr.
Tóth József 
Tóth Pál
Tuza Pál
Vámosi Mihály 
Varga Lajos
Varga Sámuel
Vatamány András
Wallaschek József
Wallaschek Lajos 
Zafir Zoltán
Zelenák József 

A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

A II.
VILÁGHÁBORÚBAN
HŐSI HALÁLT HALT

KATONÁK
Adonyi Károly
Anderkó Lajos
Andrási András
Andrási Béla
Andrási János
Andrási László 
Andrási Sándor
Antalóczi József
Bajusz József
Bányai József
Bodnár István

Böszörményi Gábor
Butta János
Czeglédi Sándor
Császár István
Csáti József
Csenyéti János
Diószeghy Lajos
Diszházi Lajos
Erdei János
Gallik Gyula
Gergely István
Glonczi József
Gombos Lajos
Gönczi Sándor 
Gulyás István
Hadas Sándor
Hadas Sámuel
Hajdú Ottó
Hamernyik Béla 
Hornyák János
Horváth József
Juhász István
Kádas János
Kádas József
Keresztényi József
Kovács József
Klenóczki János
Krill Márton
Laza Sándor 
Lechner Mihály
Magyar József
Meczner Lajos
Mészáros János
Molnár Sándor
Nagy Béla
Nagy Gyula
Nagy Sándor 
Papp Béla
Petróczi József
Pipacs Gyula
Prepog József
Posta Lajos
Rudán László 
Sándor József
Sáreczki Dániel
Sárközi Kálmán
Sentei Károly
Stempák János
Szabó István
Szabó Sándor
Szadai József
Szacskó János
Szikora Gábor 
Szopkó Barnabás
Szűcs József
Takács András
Takács János
Takács József 
Török Pál
Török Sándor
Zsiros András 

Tarcal község Önkormányzata a Hősi emlékpark
felújítása kapcsán szeretné, ha a visszahelyezésre
kerülő emléktáblákon valamennyi volt tarcali
hős, háborúban elhunyt, illetve "málenkij robot-
ra" elhurcolt neve szerepelne.  Éppen ezért kér-
jük a tisztelt lakosságot, a hozzátartozókat,
ismerősöket, hogy amennyiben bizonyíthatóan
van olyan hozzátartozójuk, ismerősük, akinek
neve az alábbi emléktáblákon nem szerepel, vagy
neve helytelenül szerepel, úgy azt a Tarcali Hírek
megjelenésétől számított 30 napon belül a Tarcali
Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
jelezze, jelentse be. 

Hősi Emlékpark felújítása
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Nyugdíjba vonulásom előtti, utolsó munkahe-
lyem, a községháza adócsoportjának helyet
biztosító iroda falain több festmény függ,
melyek korábban a tanácsterem falait díszítet-
ték. A képek közül kettő különösen a
szívemhez nőtt színvilága, a lírikus tájképekbe
ágyazott munka jelenetek ábrázolás módja
miatt. A Munkácsy-díjas festő, Veress Géza
Tarcalon készített festményei közül három van
a községházán, a polgármesteri hivatal tulaj-
donában. A korábbiakban említett két fest-
mény egyike a tarcali kőbánya feldolgozó
üzemét, míg a másik a fejő tanya mellett
kialakított helyen, az aratás részét képező
cséplést jeleníti meg. A polgármester
irodájában függő harmadik festmény egy őszi
hangulatot sugárzó, szüreti jelenetet ábrázol. A
képek alaposabb szemlélése során jövünk rá,
hogy az ábrázolt munka jelenetek,
munkaeszközök, emberek csak eszközök, mel-
lékes részletek (staffázsok) a táj tökéletesebb
megjelenítése érdekében. Vagyis nem a szüret,
az aratás, vagy a kőfeldolgozás ábrázolása volt
a festő célja, hanem a hegyaljai táj, a róna és a
hegység találkozásának művészi rögzítése. A
festmények készítési idejéről nem csak a
képeken ábrázolt munkaeszközök, mun-
kagépek árulkodnak, de az azokon feltüntetett
évszámok is egyértelmű információt adnak.
Ennek alapján megállapítható, hogy a művész
1963-1964-ben, amikor itt járt Tarcalon fes-
tette a képeket. A festőművész negyedik tarcali
ihletésű képére a könyvtárban bukkantam rá.
Ez a festmény 1959-ben készült. A kép egy
utca részletet ábrázol (Árpád utca), háttérben
zöldellő szőlődombbal, előtérben az akkor
újonnan épült vörös színezésű általános iskolá-
val. Azt már tudja a kedves olvasó, hogy
Veress Géza Munkácsy-díjas volt. Azt azonban
nem, hogy mi köze van Tarcalhoz. Veress Géza
egy egyszerű nyolc gyermekes, görög kato-
likus család első gyermekeként látta meg a
napvilágot 1899. július 9-én,
Hajdúböszörményben. Apja kerékgyártó és
fuvaros, anyja, a helyi piac ismert szereplője
volt, ahol ügyes keze lévén, a maga készítette,
szenteket ábrázoló szobrocskákat is árusított.
Iskoláit Böszörményben kezdte ugyanúgy,
mint a festést. 1916-ban a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán Csók Istvánnál
kezdte meg felsőfokú tanulmányait, mint rend-
kívüli hallgató. Tudnunk kell, hogy ebben az
időben a rendkívüli hallgató az lehetett, aki
fiatal kora és az érettségi hiányának ellenére a
tehetségénél fogva érdemessé vált a felsőfokú
iskola megkezdésére. Tanulmányait az I.
világháború szakítja meg. A nagy háborút
járva, Udinében szerzett sebesülésével kerül
Velencébe. Még a fronton a Piave mellett
megismerkedett Medgyánszky Lászlóval, aki
harctéri rajzolóként vett részt a háborúban. A
harctéri rajzoló amolyan hadi tudósító volt
csak nem fényképeket készített, hanem raj-
zokat, melyeket aztán a különböző lapokban
adtak közre. A Piave mellett ismerte meg
Vaszary Jánost is és e két kiváló művész
hatására a festészet mellett felfedezte a grafika
szépségét és jelentőségét is. Felgyógyulását

követően a keleti frontra majd orosz hadi-
fogságba került, ahonnan csak 1921-ben
szabadult. Hazatérve 1921-22-ben Glatz
Oszkárnál folytatta képzőművészeti tanul-
mányait. 1924-ben, mint Csontváry és más
korabeli művész, ő is nyakába vette a mesés
keleti világot és bejárta Törökországot,
Egyiptomot, Algírt, a közel-keletet, eljutva
egészen a távol-keleti Szingapúrig. Az isztam-
buli tüzérlaktanya részére megfestette
Musztafa Kemál Atatürk pasa, az 1919 és 1923
között lezajló török függetlenségi háború
hősének, a Török Köztársaság megalapítójá-
nak arcképét. Utazásai során portrékat,
akvarelleket festett, grafikákat készített így
tartva el magát. 1924-ben visszatért hazájába,
mint annyian abban az időben, akik tanulni
mentek külföldre, hogy aztán itthon hasznosít-
sák a megszerzett tapasztalatot, tudást.
Debrecenben telepedett le feleségével, Kocsis
Veronikával, s a harmincas években már onnan
járta a kisseb települések görög katolikus tem-
plomait, freskókat vagy ikonosztázionok szen-
tképeit festve. Ő festette Nyírtass görög kato-
likus templomának Szentlélek című men-
nyezeti freskóját, vagy Létavértesen az
ugyancsak görög katolikus templom
ikonosztázának olajképeit. Ebben az időben
született meg két gyermeke is Géza fia és
Veronika lánya. Veress Géza azok közé a férfi-
ak közé tartozott, akiknek a második világégés
harcmezeit is meg kellet járni, ismét
megsebesült, és ugyan úgy hadifogságba
került, mint az első alkalmával. Ez úttal azon-
ban nem orosz, hanem ahogy ő emlegette
szerencséjére, amerikai fogságba esett.
Felesége ott hagyva a debreceni lakásukat, két
gyermekével szüleihez, Szabolcsveresmartra
menekült és ott vészelték át a háborút, ott
várták meg a családfő hazaérkezését.
Visszatérve Debrecenbe szomorúan tapasz-
talták, hogy lakásukat elfoglalták, és a lakás-
ban hagyott javaikat felprédálták. Az élet azon-
ban ment tovább, amit ők újrakezdéssel foly-
tattak. Ebben Veress Gézának a festészetbe és
a művészetbe vetett hite nagy segítségére volt.
Az élete során a festészet és a grafika területén
szinte minden műfajt kipróbált és gyakorolt.
Számos tájképet, portrét, életképet, csendéletet
festett vagy éppen linómetszetet készített.
1950-től 11 éven át a debreceni
Képzőművészeti Szabadiskolába tanított, majd
a megyei Képzőművészeti Munkacsoport
vezetésével bízták meg. Abban az időben a
fiatal orvosok oda mentek ahova küldték őket,
ahol szükség volt a gyógyító tudásra. Dr. Tóth
Mihály számára Tarcalt jelölték meg e célra.
Amikor Veress Géza lánya 21 évesen a fiatal
orvosként diplomát szerzett férjével, Dr. Tóth
Mihállyal Tarcalra érkezett, Veress Géza és
Tarcal kapcsolata is szorosabbá vált. Már
korábban is meglátogatta a vidéket az iskola
egy-egy csoportjával, de 1958-tól nyaranta,
több hétre eljött Tarcalra, hogy hozzátartozói
meglátogatása ürügyén újabb vázlatokat,
akvarelleket készítsen, vizuális élményeket

gyűjtsön, amiből aztán télen táplálkozott és a
műterme nyugalmában csodálatosabbnál
csodálatosabb alkotásokat hozzon létre. A
nyugdíjba vonulását követően a 60-as években
már betegeskedett és nem csak lányát, vejét
jött meglátogatni, unokáit varázslatos meséivel
elkápráztatni, hanem pihenni is. A néhány
hetes itt tartózkodása alatt a pihenés mellett a
veje segítségét igénybe véve, aki egyben
orvosa is volt, erősítő injekció kúrával
igyekezett elhasznált, megkopott szervezetét
megfelelő szintre hozni, hogy eleget tudjon
tenni az ihlet elvárásainak. A kúra meg a
pihenés jótékony hatására mihelyst egy kicsit
jobban lett, fogta a rajz eszközeit, vázlattömb-
jét és ment a környező dombokra, vagy a
település utcáira, rögzíthető témát keresni.
Nem egyszer az is megtörtént, hogy veje
reggel elvitte a Bodroghoz, vagy nagy
szerelméhez a Tiszához és csak délután ment
vissza érte. Ugyan így festette meg Boldogkő
várát, vagy több közeli hegyaljai település
utcáit, tájait. Veress Géza Debrecenben, 1970.
szeptember 18-án hunyt el. A halála előtti
napon is festett. Életműve olyan sokrétű, a
képzőművészet majd minden területére
kiterjedő, hogy itt nincs lehetőségünk vala-
mennyit felsorolni. Nagyon hosszú listát kel-
lene készíteni, hogy valamennyi műve szere-
peljen rajta. Természetesen az elismerések sem
maradtak el. 1936-ban Varsóban tüntették ki,
1948-ban Petőfi-díjat kap. A Munkácsy-díjat
pedig 1952-ben a Galambot hímző lány című
olajfestményéért kapta. Zárójelben, a művész a
képen az akkor már 15 éves Veronika lányát
festette meg. Több egyéni, emlék és válogatott
csoportos kiállításon vett részt munkáival.
Közgyűjteményekben elhelyezett művei a
debreceni Déri Múzeumban és a hajdúböször-
ményi Hajdúsági Múzeumban találhatóak. 
S hogy mindezt honnan tudom? Nos, hát az
unokájától, aki ma is itt él köztünk Tarcalon és
csak azért nem írom le a nevét, mert ő maga
kért erre. Így hát nem nevezzem meg, de
köszönöm a cikk megírásához nyújtott segít-
ségét és az élményt, amit a nagyapja
csodálatos akvarelljei, grafikái, olajfestményei
bemutatásával szerzett nekem. A látottak
alapján úgy gondolom, a képek egy kiállítást
itt Tarcalon is kiérdemeltek. Visszatérve az
unokához, minden bizonnyal olvasóink közül
sokan rájöttek már, hogy kiről is van szó. Őt
idézem a nagyapjára emlékezve az alábbi
sorokkal. „Rendkívül karizmatikus jelenség
volt, nagy mókamester és varázslatos mesélő.
Háborús élmények a szórakoztató svejki
fajtából a felnőtteknek, nekünk, gyerekeknek
meg igazi, órákig tartó mesék, amelyeket
abban a pillanatban talált ki és soha nem voltak
unalmasak. Áradt belőle az emberség, a jóin-
dulat, a türelem, a segítőkészség, aki ismerte
szerette. Amikor festett, rajzolt hirtelen valah-
ogy minden elcsendesedett körülötte, az elmé-
lyültség teremtette végtelen nyugalom vette
körül.”

Guth Ferenc

Veress Géza



6                                                          Tarcali Hírek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fehér Erika – a Görbe Vendégház 
tulajdonosa

• Kedves Erika! Nemrég olvastam egy tanulmányt a ma-
gyarországi falusi turizmusról, mely szerint a vidék
vendéglátása, ill. vendégfogadása az urbanizálódó világban
nálunk is új helyzetbe került az utóbbi években. Az új fogyasztói
ízlések alapján a termék tradicionális, kulturális tartalma helyett
a turisták érdeklődése egyre inkább annak természeti környezete
iránt mutat növekedést. A Görbe Vendégház szolgáltatásai
hogyan igazodnak a megváltozott, vagy változóban lévő
igényekhez? Mennyire helyeződött előtérbe a helyi termékekhez
kapcsolódó természeti adottságaink iránti érdeklődés? 
- Ez a tanulmány teljes mértékben alátámasztja a Görbe
Vendégházban tapasztaltakat. Az esetek 90%-ában úgy érkezik a
vendég, hogy nem csak a helyi látnivalókkal, de az ezzel együtt
járó gasztronómiával is szeretne megismerkedni. Nagyon fontos
az itt kialakult vélemény, de ezt megelőzően, leendő vendégeink
már a weboldalunkon is széleskörű információkat szerezhetnek
rólunk: „A Görbe Vendégház a nagyvárosi élethez szokott
embernek kuriózum. Mesevilág, melynek minden díszlete
szerető gondossággal került az
évek során a helyére.” Gondolok itt
elsősorban apartmanjaink vál-
tozatos kialakítására, melyek
sokszínűsége elnevezésükben is
tükröződik: muskátli apartman –
tornácán gyönyörű, mélypiros
muskátlikkal, vadász apartman – új
építésű faház szarvas
motívumokkal, levendula apartman
– saját termesztésű levendulákkal,
skandináv nyugalom – a fa illatá-
val, magyar klasszika – a hagyományőrzés jegyében, provanszi
romantika – francia stílusjegyekkel gazdagítva. A helyi termékek
vonatkozásában mi például – amennyiben a vendég igényli a
reggeliztetést – minden esetben Tarcalon, vagy Tokaj-Hegyalján
előállított élelmiszereket (saját készítésű levendula-meggy, le-
vendula-sárgabarack lekvárt, helyi termelőktől beszerzett saj-
tokat, stb.) szolgálunk fel. Emellett természetesen kizárólag a
helyi borászatokhoz irányítjuk borkóstolásra vendégeinket, akik
tagadhatatlanul egyre jobban érdeklődnek az elfogyasztott helyi
ételek és italok hátterében rejlő természeti adottságaink iránt is.
• Nagyon érdekes adat a turizmus statisztikában, hogy közel két
évtizedes felívelés után 2010-től a falusi vendégfogadók száma 5
év alatt országosan a felére esett vissza annak ellenére, hogy
nagyságrendekkel több fejlesztési forrás érkezett erre a területre.
Neked személy szerint milyen tapasztalataid vannak ezzel kap-
csolatban, és milyen okok állhatnak a jelenség hátterében?
- Mivel országos adatokról van szó, őszinte leszek, ezt én sem
értem. Nyíregyházán lakom, onnan járok ide igen nagy kedvvel
és örömmel. Talán sok településen a helyiek vállalkozó ked-
vében lehet a hiba, de a gazdasági válság is közrejátszhatott e
mutatók változásában. Fontos szerephez juthat még ennél a
kérdésnél az adott vendéglátónál igénybe vehető férőhelyek
száma, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szemléletmód vál-
tozásában rejlő lehetőségeket sem.
• A falusi vendéglátás „hozadékai” közé sorolhatjuk az új
ismereteket a vendégektől, a közös élményeket a vendégekkel és
nem elhanyagolhatóan más szemével is láthatjuk a helyi

értékeket. Számodra mit jelentenek a vendégektől kapott vissza-
jelzések? Adnak-e egyfajta iránymutatást?
-   Mint mindenben itt is nagyon fontos a visszajelzés. Akár po-
zitív, akár negatív. Hála Istennek nálunk az első a gyakoribb,
minden esetre ettől fejlődünk, ebből tanulunk. A vendégekért
vagyunk, és különösen fontosnak tartom, hogy nagyon gyakran
láthatom más szemével a helyi értékeket, mert az így kapott
minősítés, legyen az akár kritika, vagy bírálat – bár nem is
emlékszem, hogy valaha is kaptam volna ilyet – még inkább
megerősít abban, hogy „a környék különös atmoszférája felejt-
hetetlen élménnyel fogja az idelátogatót gazdagítani.”
• A vidéki lakosság számára a mezőgazdaságon alapuló ha-
gyományos megélhetés mellett megjelent falusi turizmus
Magyarországon kevésbé alkot egyöntetű rendszert, mint
Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban. Így vélhetően
nagyobb mértékben kell sokoldalúnak lenniük a hazai
vendéglátóknak, ami akár a helyi programok kialakításában,
szervezésében is megnyilvánulhat. Mennyire igénylik a hozzád
érkező vendégek a segítséget ezen a téren?
- A jól meghirdetett, színvonalas helyi programok már önmaguk-
ban vonzzák a turistákat. Emellett az ide utazó nagyobb létszámú

baráti társaságok gyakran konkrét
elképzelésekkel, és előre megter-
vezett zártkörű programokkal
érkeznek. Így szinte már nem is
igénylik a segítségemet, hiszen
sok esetben egy-egy adott ren-
dezvény kapcsán szállnak meg
nálunk.
• Szállás, gasztronómia és
szabadidős tevékenységek. A
kínálati formák versenye –
különösen a divatos wellness és

élményfürdők kínálata és akciói – szintén kihívást jelenthetnek a
hagyományos értelemben vett falusi-vidéki turizmusnak. Szűkebb
régiónkban tapasztalható-e ilyen jellegű átrendeződés a látoga-
tottság tekintetében?
- Egyértelműen nem a válaszom. Tény, hogy a magyar falusi tu-
rizmus helyzete sokat változott az elmúlt években, de ennek kap-
csán turisztikai szempontból felértékelődtek a helyi ha-
gyományok, a vidéki házak, melyek kulturális örökségünk
meghatározó elemei. Az említett wellness és élményfürdők szol-
gáltatásai egészen más jellegűek, ezért véleményem szerint e
kínálati formák mellérendelt, és nem alá-, vagy fölérendelt kap-
csolatban vannak egymással.
• Már említettük beszélgetésünkben, hogy a vendéglátás
„hozadékai” közé tartoznak a közös élmények is a vendégekkel.
Búcsúzóul kérhetném tőled, hogy elmesélj egy maradandó
élményt a Görbe Vendégház életéből? 
- Igen, örömmel. Egy alkalommal nálunk járt egy család, akikkel
együtt tettünk egy közös sétát a Bánya-tóhoz. Odafelé menet Ők
ismertették meg velünk, hogy mennyi természeti kincset is rejt e
táj. A természetes növénytakaró, a mandula, a csipkebogyó, az
elődeink keze munkájának nyomait őrző tájsebek, és még sorol-
hatnánk…... Azóta is ennek a tájnak a szerelmese vagyok.
Tarcal-TOSCANA.

Erdélyi István

mesterseg.tarcal@gmail.com
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Októberi ünnepeink
Október 6.: Az aradi vértanúk nemzeti gyásznapja, az 1848/49 -es magyar forradalom és
szabadságharc leverése utáni osztrák megtorlás, szá-
munkra legszomorúbb eseménye. A szabadságharc
kezdetén az aradi vértanúk mindegyike még az osztrák
császári hadsereg tisztje volt, ám az összecsapások alatt
a magyar honvéd hadsereg vezetőinek sorába léptek. A
szabadságharc leverése után megkezdődött a Haynau
vezette - egy éven át tartó - véres megtorlás. Ennek első
lépése volt tábornokok aradi, és Batthyány Lajos min-
iszterelnök pesti kivégzése 1849. október 6-án.. Az
aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján
elkezdődött, hiszen – a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket
követően tömegekben zarándokoltak annak helyére a gyászolók. A tizenhárom aradi vértanú:
Knezic Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg
Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József,
Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos.
Tarcal Község Önkormányzata és a Zöld Sportok Egyesülete idén is megrendezi a hagyományos
Aradi Vértanúk Emlékfutást, melynek időpontja október 7. /szombat/. Nevezés 10:00-tól, cél a
TV-torony.
Október 18.: A Magyar festészet napja. Szent Lukács, a festők patrónusának ünnepnapja. A
Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként 2002-ben jött létre. Csak remélni lehetett,
hogy egyszer az egész országot átszövő, az országhatárt is átlépő, egész héten át tartó művészeti
fesztivál, a hazai kortárs festészet méltó és átfogó seregszemléje lesz. A rendezvénysorozat
látogatottsága és kiállítóinak száma évről évre nő, célja pedig évek óta változatlan: a festmények
művészeti színvonalából és egyediségéből adódó érték elismertetése, a kortárs magyar festők és
alkotásai iránti közönségszeretetet kivívása.
Október 23.: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 1956.
október 23-án a magyar nép a diktatúrára for-
radalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant
ki a szovjet megszállás ellen. Az egyetemi diákság
országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra
ellen, ezen a napon pedig tömegmozgalommá
tudott válni a szervezkedés. Nagy Imre beszédében
reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt tömeg-
nek. A felkelők elfoglalták a Magyar Rádió
épületét, a szovjet csapatok vérbe fojtották a forradalmat, majd a Kádár rezsim megtorló
intézkedéseket foganatosított.
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét
betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vér-
folyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket
adták, és soha, sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.” (Albert Camus)
Október 29.: A téli időszámítás kezdete. Vasárnap hajnalban 3:00 órakor 2:00 órára
kell visszaállítani az órát. Egy órával többet alhatunk!
Érdekesség: Október 13. péntek. Miért „szerencsétlen” a 13 és a péntek? A legis-
mertebb az Utolsó Vacsora története, ahol 13-an ültek az asztalnál: Jézus és 12
tanítványa. Ázsiában úgy tartják, hogy a négyes szám halálos, ezért a tizenhármastól is félnek,
mert ugyebár a két szám összege 4. Ezért nem is tartanak egymás mellett négy darab tárgyat,
mert szerintük így a negatív erők fognak gyülekezni. Ezenkívül a tarot-kártya tizenharmadik
lapja a Halál.
Elátkozott péntek. A péntektől való félelem szintén a Bibliából ered, hiszen Jézust is pénteken
feszítették keresztre, és az ókori Rómában minden kivégzés pénteken volt. A néphiedelem
szerint a pénteken kötött üzletnek rossz vége lesz, a pénteken született állatok betegesek lesznek,
az ezen a napon varrt ruha pedig szétfoszlik. A Biblia-kutatók szerint Ádám pénteken esett
kísértésbe, Káin pedig szintén ezen a napon ölte meg Ábelt.
A babonaság együtt alakul a társadalommal, személyes tartalommal telítődik, a legendákhoz
mindenki egy kicsit hozzáad saját fantáziájával valamit, bár
eredeti tartalmából valamit mindig megőrzünk. Előfordulhat,
hogy az átalakuló babonák olyannyira módosíthatják az erede-
tit, hogy biztos vannak olyanok, akik péntek 13-át a legsz-
erencsésebb napjuknak tartják.

Tájékoztatom az
érdeklődőket, hogy 

előadás-sorozatot tervezek
„Egészséges Életmód, 

testi-lelki-szellemi szinten” 
címmel

a Borfaluban (Tarcal Rákóczi u. 4.)
az alábbi témákban és időpontokban:

I.előadás: Hogyan segítsem
Önmagam? Az öngyógyítás

lehetőségei.
Időpont: 2017. október 11. (szerda)

18.00 óra
II.előadás: Hogyan ismerjem meg

Önmagam? Önismeret az
Asztrológia által.

Időpont: 2017. november 08. 
(szerda) 18.00 óra

III.előadás: Jóga-meditáció-relaxá-
ció önmagam lassításához

Időpont: 2017. december 13.
(szerda) 18.00 óra

A részvételi díj 500,- Ft/fő/alkalom.
Megfelelő létszámú érdeklődő
esetén az előadás-sorozat 2018-ban
tovább folytatódik. Egy kis ízelítő a
tervezett témákból: Magyarság, A
teremtés művészete, Energiák mérése
– ingázás, testi-lelki tisztítás. 

Minden érdeklődőt szeretettel
várok!

Marosán Judit 
természetgyógyász

Köszönetnyilvánítás 
A jó embereknek, akik

ma is vannak!
Idén nyáron a tarcali lakásomnál
történt balesetemmel kapcsolatban
ezúton szeretnék köszönetet mondani
- mivel nélkülük nem írhatnám-e
sorokat - a túlvilági őrző angyalom-
nak, aki a szomszéd Ácsné Ficsor
Zsuzsikába testet öltött, és segít-
ségemre sietett. A feleségemnek,
továbbá Mocsári Mihálynak és
feleségének Ildikónak, Hunyor
Lajosnak, Pataki Ibolyának és kedves
szüleinek, hogy értesítették a
mentőket, a mentőhelikoptert, s elál-
lították a vérzést. Szavakkal ki nem
fejezhető hálás köszönetem minda-
zoknak, akik támogattak. Továbbá
köszönet Dr. Urbán főorvos úrnak,
aki több órás műtét után megmentette
a kezemet. Isten áldása kísérje
életüket.

Horváth Zoltán
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S P O R T
Már nem nyeretlen a Tarcal FC

Folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ság, A Tarcal FC a következő eredményeket érte el az
előző számunk zárása óta.
3. forduló:  2017. augusztus 26.
Pálháza - Tarcal 6-2 (3-1)
Pálháza, 150 néző. V.: Kalló.
Tarcal: Lechner - Liszek, Kamarási (Kovács), Hojdák,
Ötvös, Mérész, Szükösdi, Czentnár, Gál, Németh,
Sárosi. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Gál, Hojdák. Jó: az egész csapat. Ifi: elmaradt. 
Soltész Csaba: - Megéreztük a tíz ember hiányát. Sajnos
semmibe sem voltunk egyenrangúak. Jobbulást a sérült
játékosunknak.   
4. forduló: 2017. szeptember 3. 
Tarcal - Taktaharkány 0-3 (0-1)
Tarcal, 50 néző. V.: Haraszin. 
Tarcal: Lechner - Kuknyó (Gál), Hojdák, Szegedi,
Kádas (Nagy I.),Czentnár, Szegedi, Czirba, Sárosi
(Ötvös, Kamarási), Szárnya (Rácz), Beőr. Elnök. Soltész
Csaba.  Kiállítva: Szegedi (44.), Hojdák (59.)  Jó: senki.
Ifi:7-3.
Soltész Csaba: - Köszönjük a kedves sporttársnak, hogy
“megnyerte” az ellenfélnek a mérkőzést. Kilencen 12
ember ellen nehéz. Gratulálok az ifi győzelméhez.   
5. forduló: 2017. szeptember 9. 
Sárospatak - Tarcal 4-2 (2-1)
Sárospatak, 70 néző. V.: Nagy L.
Tarcal: Lechner - Kamarási, Kádas, Ötvös, Mérész,
Szükösdi, Czentnár, Beőr (Fehér), Szegedi, Kuknyó
(Kovács), Kiss A. Elnök. Soltész csaba.
G.: Beőr, Mérész, Jók: az egész csapat. Ifi: 11-1.
Soltész Csaba: - A szezon eddigi legjobb játékvezetése.
Gratulálok az egész csapatnak. Köszönjük az ifistáknak,
hogy kiegészítették a felnőtt csapatot.
6. forduló: 2017. szeptember 17.
Tarcal - Tokaj 5-2 (2-2)
Tarcal 100 néző. V.: Séra.
Tarcal: Dovák - Kamarási (Ötvös), Szegedi, Mérész,
Czentnár, Szegedi, Sárosi, Beőr, Szükösdi, Szárnya
(Rácz), Kádas. Elnök: Soltész Csaba.
G.: Beőr (2), Szárnya, Szükösdi, Rácz. Jó: Szükösdi (a
mezőny legjobbja) és az egész csapat. Ifi: 1-7.
Soltész Csaba: - Szomszédvárak csatáját nyertük meg
lelkes játékkal. Gratulálok a fiúknak. Jó volt a
játékvezetés. 
7. forduló: 2017. szeptember 24..
Gönc – Tarcal    4-2 (2-0)
Gönc, 100 néző. V.: Tóth Zs.
Tarcal: Lechner – Kamarási, Szegedi, Nagy, Ötvös,
Szűkösdi, Czentnár, Rácz, Hojdák, Szárnya, Beör.
Elnök: Soltész Csaba.
G.: Szárnya, Szegedi. Jók: az egész csapat.  Ifi: 1-5.
Soltész Csaba: – Adtunk egy félidő előnyt az ellenfélnek,
ez alapján megérdemelten nyertek. Kiváló volt a
játékvezetés. Gratulálok az ifinek és egyben mielőbbi
felépülést játékosunknak. Szeretnék köszönetet mondani
ifjabb Éles Zoltán nagylelkű adományáért amelyből sik-
erült a csapatunknak egy kisbuszt venni.
A Tarcal FC 3 ponttal a 14. helyen áll 7 mérkőzés után.

HAJRÁ TARCAL!
(M.L.)

Kedves Tarcali Emberek!
A közelmúlt történései mellett úgy érzem, nem mehetek el szó nélkül, már csak
azért sem, mert személyesen meg lettem szólítva. (több képviselőtársammal
együtt).  Előrebocsátom, nem vitaindítónak szánom soraimat. Nem olyan régen
alakult a facebookon egy zárt csoport  „tarcal fórum”  néven,  egyesek –
akaratukon kívül is - meghívást kaptak, mások alapból elutasítást a belépésre…
megint  mások  kizárást a véleményük elmondása után. Az ötlet akár építő jellegű
is lehetett volna a településre nézve, - ha ilyen céllal alakul. Természetesen
mindenről lehet beszélgetni a megfelelő hangnemben, sajnos itt nem így indult a
történet.   A csoport érdekes módon  azután  alakult meg, hogy a pénzügyi
bizottság indítványozta  a  képviselő testület SZMSZ szabályzatának  módosítását
, melyben a régen jól bevált jegyzőkönyv hitelesítését, a jegyzőkönyv könnyebb
elérhetőségét,  valamint a képviselők  részletesebb tájékoztatását kérte a min-
denkori folyamatban lévő ügyekről. Ez normális esetben teljesen jogszerű,  nem
ördögtől való kérés a testület részéről, csupán élni kívánt jogaival. 
Egy mondandót sokféleképpen meg lehet fogalmazni, egy-egy szó akár névelő
megcserélésével teljesen más értelmet kap az adott szöveg. Sajnos kimaradt  a
jegyzőkönyvből  a hozzászólásom , amiben jeleztem, a testület nagyobb része
csupán több információt szeretne ahhoz,hogy alaposabb döntéseket hozhasson,
jobban kivehesse részét az adott munkából.
Szó sem volt róla, hogy a testület nincs megelégedve polgármestere munkájával,
ez soha nem hangzott el ! Mindannyian értékeljük a tevékenységét, a község
fejlődése érdekében tett erőfeszítéseit, hiszen ezek mögött ott állunk mi is. 
A vitáink teljesen más jellegűek, amit csak egymás között tudunk megoldani.
Mindig vannak jelentkezők, akik a tények ismerete nélkül vagy azok elferdítésé-
vel  hajlandóak kiabálni, ez történt  most is.  A cél a testület nagyobb részének
lejáratása  lett volna…
Egyesek -  véleményükkel -  már a képviselőtestület  szükségességét, létét,
törvényességét is megkérdőjelezik, évtizedes múltú szervezetekbe kötnek  bele,
innen  csak egy lépés, hogy a polgármester is fölöslegessé váljon s majd  egy pár
„megmondó ember” - a jóhiszemű csoporttagok  mögé bújva eldönti, mit hogyan
kell csinálni a településen.  Jelzem, egy ötlet bármilyen jó is, megvalósításához
számtalan egyéb /jogi, természeti, finanszírozási dolog szükséges, s sokszor nyi-
tott kapukat döngetnek a javaslatok.  Többéves folyamatban lévő ügyekről van
szó zömében. 
Megjegyezném, a képviselőtestület választás útján alakult, demokratikusan,
törvényesen, a település épülésére, vezetésére,  senki nem önmagát  emelte a
többi fölé.  Évtizedre visszanyúlva mondhatom, mindig  voltak  viták,
véleménykülönbségek a testületben –és ez így normális – de soha nem jutottunk
még odáig, hogy a „piacra” vigye  ki ezt valaki és uszítással, gyűlöletkeltéssel
akarja megoldani.
A „fórum” – meghirdetett céljával ellentétben, pont az ellenkezőjét érte el: -
megosztotta   az embereket. 
Javaslattételre, építő gondolatokra eddig is nyitott volt  az önkormányzat, vál-
lalkozói, lakossági fórumokon, nyitott testületi üléseken és bármikor, minden
egyes nap  utcán, a  boltban  az otthonunkban, vagy akár a  munkahelyünkön,
elérhetőek és megszólíthatóak vagyunk  bármely időpontban.  Erről a lakosság
nagyobb és józanabb része tud és él is vele folyamatosan.  
Azért választottam a „Tarcali Újság” hasábjait a reagálásra, hogy ezt a széles
réteget is elérjem. 
S néhány mondatot a személyes megszólításra reagálva, „mit tettem én
Tarcalért?” Aki ismer, az tudja,  mit tettem az évtizedek alatt, aki meg nem, azt
nem is érdekelte, érdekli ma sem. Soha nem azért vettem részt a közügyekben,
hogy kérkedjem  vele, ünnepeltessem magam , nem gyűjtök rajongókat,   nem
csinálok  showt a tevékenységemből és ezt  főleg nem közpénzen...
Hogy a mostani ciklusban alpolgármesterként mit tettem?  Ami ezzel a fela-
datkörrel jár, amivel segíteni, támogatni tudom a polgármester,  a bizottságok
munkáját, a település fejlődését, az emberek ügyes-bajos gondjainak megoldását. 
Úgy gondolom, a képviselőtestület  döntő többsége is  ezt teszi  - úgy, hogy jelen
van, elérhető  a mindennapokban ! …az első perctől az  összes  testületi, bizottsá-
gi munkában részt vesz rendszeresen, önszántából.
S  engedtessék meg nekem ha nem vagyok, s nem leszek egy „bólogatójános”.  A
véleményemet mindenkor vállaltam és vállalom, megszólítható és ésszerű
kompromisszumra kész vagyok  a település és az itt élő emberek érdekében.  

üdvözlettel:
Kissné Fási Nóra                                                                      

alpolgármester


