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Hóvirág, hóvirág. Januári  

hóvirág. 

Megkérlek én téged szépen,  
zavard el a hideg telet. 

 

De a tél, az zord és hideg. 

Fagyot, havat hord rád  

szépen. 
Meghajtottad kicsiny fejed, 

Dacolva a hideg ellen. 

 

Melenget majd napsugár is,  

Elolvad a hó paplan is. 
Meglátjuk majd kicsiny  

fejed, 
Szeretettel várunk téged. 

 

Kóder Ferencné  

 

 

 

 

 

 

   

Fotó: Szabó Adrienn 

 

Tájékoztató  
Tarcal Község Önkormányzat  

Képviselőtestületének munkájáról 
 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. ja-

nuár 28-án rendes ülést tartott, melynek első napirendi pontja kereté-

ben a helyi civil szervezetek vezetőivel, illetve a 2019. évi beszámo-

lók és 2020. évi tervek megtárgyalására került sor. Tarcal Község 

Önkormányzata valamennyi civil szervezet 2019. évi tevékenységé-

ről szóló beszámolóját elfogadta. A Képviselőtestület megköszönte a 

civil szervezetek vezetőinek, tagjainak a közösségükért, a településért 

végzett munkát, s azt a tevékenységet mellyel folyamatosan jó hírét 

viszik Tarcalnak, öregbítik a település hírnevét. 

 Az ülés második napirendi pontja keretében a Képviselőtestület 

módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet. 

A következő napirendi pont során a képviselők megismerték és elfo-

gadták a 2019. évi közművelődési tevékenységről, valamint a 2020. 

évi tervekről szóló beszámolót, és megállapították, hogy a rendezvé-

nyek látogatottsága – néhány kivételtől eltekintve – még mindig alul 

marad attól, amely egy ekkora településtől elvárható lenne. 

A negyedik napirendi pont a 2020. évi rendezvényterv elfogadása 

volt. A Képviselőtestület felkérte a művelődésszervezőt, hogy tegyen 

meg minden szükséges és lehetséges intézkedést a betervezett ren-

dezvények legköltséghatékonyabb megszervezése és megtartása ér-

dekében. 

Az ötödik napirendi pont folyamán a Képviselőtestület megtárgyalta 

az Idősek Klubja Szakmai Program mellékletei, valamint a Szerveze-

ti és Működési Szabályzat módosítását. 

Az ezt követő napirendi pont keretében a képviselők határoztak egy 

önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítéséről. 

Az ülés következő részében a Képviselőtestület megismerte az 

elmúlt félév lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót, valamint a polgármester az előző ülés óta eltelt időszak 

intézkedéseiről szóló tájékoztatóját. 

Az indítványok, javaslatok napirendi pont keretében a képviselők 

döntöttek a Hegyaljai Bringások és Futók Egyesületének 2020.évi, a 

Tarcali Polgárőr Egyesület 2020. évi, valamint a T.T. Dance Tánc-

csoport jótékonysági báljának támogatásáról. 

Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű indítványok, javaslatok 

hangoztak el. 
 

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a  

Községi Könyvtárban megtekinthetőek. 
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Erdélyi András Endre 

 

A községháza irodahelységeinek falain több, különféle stílusirányzatú, különböző tech-

nikával készült festmény függ. A képeket a hivatal évtizedeken át gyűjtötte. Van köztük 

olyan, amit megvásároltak, de a festmények zömét maguk az alkotók adományozták az 
intézménynek. Az egyik ilyen kép az Erdélyi András Endre által festett Hősök szobra 

című olajfestmény. A nem szokványos perspektívából készült képen a szobron kívül az 
egykori óvoda épülete is és a Klapka Györgynek szállást adó lakóház egy része is látha-

tó. 
Erdélyi András Endre 1905-ben az akkor még Magyarországhoz tartozó Ung várme-

gye, a mai Szlovákia területén, jelenlegi kis hazánk pácini határától mindössze 40 km-
re elhelyezkedő Nagykaposon született. Szülei 6 holdon gazdálkodtak, ami elég kevés 

volt a 6 gyermekes család fenntartásához. Éppen ezért, hogy enyhítsen a család nyomo-
rúságos helyzetén, édesapja többször megjárta Amerikát. A család egyetlen fiaként, 

korán és fokozottan részt kellet vennie a családi gazdaság munkáiban. Kellet ezt azért 
is, mert az öt, nála fiatalabb lánytestvéréről is muszáj volt gondoskodni. A római katoli-

kus felekezethez tartozó család mélyen vallásos volt. 1921-ben, Mécs László az 1918-
ban pappá szentelt premontrei rend szerzetese, aki Nagykapos plébánosa volt ebben az időben, fedezte fel az ifjú rajztehetségét. Tehetségén 

kívül talán vallásossága is közre játszott, hogy a két világháború között nagy népszerűségre szert tett papköltő, atyai jó barátként egyengette 

útját és támogatásával jutott el Kecskemétre, a Révész Imre, festő és grafikus, által irányított, konzervatív művészetszemléletet gyakorló 
Kecskeméti Művésztelepre. 

1930-tól már Aba Novák Vilmos tanítványa volt. Annak az Aba Novák Vilmosnak, aki az 1937-es párizsi kiállításon elnyerte a kiállítás 
nagydíját és ugyan ezen a kiállításon képeit meglátva Pablo Picasso ezt kérdezte: „Ki ez a barbár zseni?”. A Színházi Élet című hetilap 

1934. május 20-i számában a mester legreményteljesebb fiatal tehetségeiként aposztrofált tanítványairól így nyilatkozott: „…van néhány 
fiatal, akinek komoly munkája már eddig is a legjobb feltevésre jogosít.” A cikkben felsorolt nevek között első helyen szerepel Erdélyi 

András Endre neve. Az 1938. április 3-án, Vaszary János által aláírt bizonyítvány, a Vaszary vezette Éless István festőiskolában eltöltött 
tanulmányi idejéről árulkodik. A mostanában divatossá vált, a több millió forintos kikiáltási áron árverezett festmények alkotója, Vaszary 

János volt a mestere ebben a szabadiskolában. A fiatal festőnövendék tanítványa volt a változatos életpályát bejárt Berény Róbertnek is, 
akinek a felesége Kun Béla titkárnője volt, aki alkotója volt a tanácsköztársaság emblematikus „Fegyverbe! Fegyverbe!” című plakátjának, 

de ő festette a második felesége által ihletett, szerelemtől izzó Csellózó nő című képet is. Ebben a szabadiskolában már Cézanne és Van 
Gogh művészetéről is szerzett ismereteket. Erdélyi András Endre ekkor már tehetséges fiatal festőként több kiállításon is részt vett, több 

fővárosi kulturális és művészeti intézmény, mint például a Kultuszminisztérium, a Szépművészeti Múzeum, fogadta be festményeit. A Nép-
konyha c. olaj festményét például a Fővárosi Képtár vásárolta meg. Több, az ebben az időben festett képe a manapság divatos aukciókon 

került elő és talált jó pénzért gazdára. Ilyen volt például az 1938-ban olajjal festett Menyecske, vagy a szintén olaj Jövendőmondó című 
képei. Mindkét festményből árad a derű, az életigenlés. A képek színvilága, de témája is az alkotó boldogságáról, belső békéjéről árulkodik. 

Nem is csoda, hiszen ekkor már rátalált a szerelem. 1941. március 12-én össze is házasodott szerelmével a tarcali származású Papp Zsu-
zsannával. 

Boldogságuk nem tartott sokáig. 1942-ben megkapta ő is az un. SAS behívót és megkezdte az 1945-ig tartó katonai szakszolgálatot. Mi-
vel tagja volt a Magyar Képzőművészek Országos Szövetségének, a tagság és az ehhez kapott arcképes igazolvány lehetővé tette számára, 

hogy a kötött katonai szolgálat ellenére eltávozhasson a laktanyából, kimehessen a szabadba festeni, rajzolni. Az első időkben Magyaror-
szágon állomásozott, de 1945-ben, a háború befejeztével már Ausztriából jött haza. Első útja a budapesti otthonukba vezetett, de nem találta 

ott feleségét, aki az ostromlott Budapestről Tarcalra, a szüleihez menekült. A hazatérő katona megdöbbenve tapasztalta, hogy lakásukat 
elfoglalták, sőt, a lakás kitört ablakait festményeivel, táblaképeivel pótolták, zárták le. Ezek után jött feleségéhez Tarcalra és kezdte újra az 

életét, melyben a képzőművészet már nem játszhatta az elsődleges szerepet. Az új társadalmi rend és a család nem tette lehetővé, hogy csak 
a művészetnek, a festésnek éljen. 

1945-től 1950-ig a Magyar Nemzeti Kőbánya Vállalat tarcali üzemében dolgozott, mint raktárvezető. A raktárban nem csak a bánya gé-
peinek, berendezéseinek karbantartásához szükséges anyagokat, alkatrészeket tárolták, hanem az ez időben kötelező jelleggel idekényszerí-

tett, a rendszer ellenségeinek tekintett internáltak ellátásához szükséges élelmiszert is, illetve a „szállásuk” (táboruk) fenntartásához szüksé-

ges kellékeket, eszközöket is. 1950-ben együttműködés hiányában a helyi pártszervezet közbenjárására a vállalat vezetése eltanácsolta, így 
új munkahely után kellett néznie. A kőbánya vállalatnál eltöltött idő alatt született meg két gyermeke, András és Erzsébet. 1946-ban a tele-

pülés lakóinak bizalmát elnyerve megválasztották az Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége tarcali földosztó bizottság titká-
rának. Természetesen a festést nem hanyagolta el ekkor sem. Szabadidejében, első sorban olajjal festett portrékkal, tájképekkel, életképek-

kel gyarapította életművét. 
Mivel a környéken nem kapott munkát, a társadalmi munkából nem származott semmilyen bevétele, ugyanakkor a családnak ennie kellet, 

kénytelen volt távolabb munkát keresni. Így került 1950-ben Miskolcra, a Körzeti Földműves Szövetkezethez, ahol reklámgrafikusként és 
kirakatrendezőként dolgozott 1955-ig. Ezt követően életét annak szentelte, amit mindig is szeretett. Rengeteget festett és a képeket vagy 

közvetlenül, vagy közvetítőkön, képzőművészeti kereskedéseken keresztül értékesítette. Megrendelésre is készített képeket és nem csak 
magánszemélyek részre, de ott sorakoztak az intézmények is a megrendelők között. Így került a Nagykőrösi múzeumba a Nagykaposi refor-

mátus gyermektemetés c. rajza, vagy a Kossuth Lajos portré a monoki Kossuth múzeumba. Képei a kecskeméti, a miskolci és a tokaji mú-
zeumokban is megtekinthetőek. Rendszeres látogatója volt a tokaji nyári művésztelepnek, illetve a környék településeit járva festette a Bod-

rog, vagy a Tisza ihlette tájképeit.  
Arról, hogy voltak e tanítványai csupán annyit sikerült kideríteni, hogy az 1960-as évek második felében a Szerencsi Művelődési Osztály 

szervezésében létrehozott rajzszakkört vezette, és terelgette a rajzolni, festeni vágyó amatőrök képzőművészeti tudásvágyát. Ebből az idő-
szakból származik az Olvasó lány című vízfestménye. Természetesen élete során számtalan kiállításon mérettette meg képeit és az ezekről 

megjelent nagyszámú kritika erősítette benne a hitet, hogy művészeti tevékenysége nem volt hiába való. A hetvenes éveiben zömmel víz-
festményeket készített. A vízzel festett hangulatos csendéleteinek, hegyaljai tájképeinek látványa megnyugvással tölti el az embert. A Tar-

calról készült utcaképein jól látható a múlt század második felének épületei, lakóházai, melyekből több ma már nem látható. Ilyen az egyko-
ri Könyves Kálmán utcai árendás házat megörökítő Falurészlet című akvarell, vagy a Tarcal című olajfestmény. 

A 80-as évek végén Nagykőrösre költözött a lányához és ott élte utolsó éveit. 1993. március 1-jén, 17 éve halt meg. Sírja, a nagykőrösi 
katolikus temetőben van, ott alussza örök álmát feleségével együtt. 
 

Guth Ferenc, Tarcal, 2020. február 19. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
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A decemberi Terra Madre - Slow Food (“lassú étel”) ünnepnapjára 

érkezőket régi gyümölcsfajták neveivel ellátott táblák várták - min-
denkinek jutott egy a csoportképhez. A plakáton szereplő almafajták 

- batul, London pepin, húsvéti rozmaring és fertődi téli - mellett 

besztercei, aranypármen, berecki, jonathán, gönci, pándi, rainier, borízű, vilmos, fontos, golden, árpával érő és bódi táb-

lák is voltak. Fontos élelmeink közül most a gyümölcsökkel foglalkoztunk. Szerencsére környezetünkben majdnem min-
denki megteheti, hogy gyümölcsfákat nevel. Szűcs Gergely gyümölcsész meghívottunk pedig abban segített, hogy meg-

osztotta tapasztalait azzal kapcsolatban, hogyan csináljuk ezt a lehető legjobban vegyszerek és kínlódás nélkül. 

Hát úgy, hogy a növény helyébe képzeljük magunkat és alázatosan szolgáljuk őket. Többnyire meghálálják ezt a fák. 
Törekedjünk például arra, hogy minél gazdagabb, színesebb legyen a fák körül az élővilág. A kőkupacoknak, kis bokros-

bozótos részeknek, levágott gallyakból képzett kazlaknak is megvan a maga fontos szerepe - siklók, gyíkok, sünök, ma-

darak, megannyi rovar: hasznos állatok élőhelyei. Kaszálni szakaszosan vagy foltokban ajánlott, nem egyszerre. A mé-
hekre legyünk nagy figyelemmel, örüljünk nekik és védjük őket!  

A legtöbb nemesített gyümölcsfa igényli az ember törődő figyelmét, s ha szükséges, finom beavatkozását például a 

metszést. Ez utóbbi némely fajoknál: almafélék, őszibarack, kajszi, mandula, meggy szinte nélkülözhetetlen. De mindig 

jóval kevesebbet vágjunk le, mint szeretnénk. És a szokástól eltérően a fa lombos állapotában, meggynél szüretkor, kaj-
szinál szüret után, mert akkor könnyebben heveri ki a fa a csonkolást. Az elszáradt, beteg részeket, keresztbenövéseket 

mindig távolítsuk el, az ujjnyinál vastagabb vágási sebeket (az őszinél mindet) kezeljük azonnal a következő házi kencé-

vel: két rész háztartási használt olajt egy rész olvasztott méhviasszal keverünk  össze, hűlés közben kavargassuk, mikor 
langyos egy literes összmennyiséghez 10 ml propoliszt adjunk. (Majdnem szilárd állapotában tégelyezhető.) 

Aki eljött, az többnyire maga is nevel gyümölcsfákat, és volt érdeklődés egy újabb, gyakorlatibb találkozó megszer-

vezésére is oltás-szaporítás témában. Reméljük sor kerülhet rá. Gergőről az is kiderült, hogy igényes kézműves is: ismeri 

és űzi a pásztorművességet honlapja tanúsága szerint. Kedves furulyáit meg is mutatta, sőt meg is szólaltatta később. És 
a zene e területét is szakmai alapossággal ismeri-kutatja.  

Előadás után záporoztak a kérdések. És beszélgethettünk egymással, és végre megkóstolhattuk egymás finomságait, 

saját termesztésű-készítésű, egészséges ételeit is, mint mindig. A végén, mosogatás közben pedig még egy fergeteges 
minikoncertet is hallottunk ukulele kísérettel! Jó volt megtapasztalni az erejét és az inspiráló hatását ennek a közösség-

nek! Reméljük többen is csatlakoznak hozzánk legközelebb.  

Következő alkalom hasonló szellemben együtt lenni MÁRCIUS 3-ÁN, KEDDEN, 5-TŐL  lesz a BORFALUBAN 

az 5. tarcali VETŐMAG CSEREBERÉN! Ha nincs mit hozz, az ne legyen akadály - gyere el, ha igazán érdekel és 

szívesen bővítenéd kerted lakosságát! Műveljük kertjeinket és élvezzük, hogy egészségessé tesz a vele való törődés és a 

saját termés öröme. Kívánok hozzá jó időt, esőt, éppen amikor az kell. És tiszta levegőt. 
Bartha Gabó  

A helyben termelt  

élelem ünnepe:  
Terra Madre találkozó, vendég előadónk  

tanácsai és meghívó vetőmag csereberére  

Chess in the City 2020 – VI. Tarcal Open  
Immáron 6. éve rendezi meg Tarcal Önkormányzatának segítségével 

a Borsod Abaúj Zemplén megyei Sakkszövetség a Chess in the City 
sorozat keretében a Tarcal Open nemzetközi egyéni sakkversenyt! 
Ezúttal is Butta László polgármester úr segítségével került megrende-
zésre a 6. opusz, amelyen ezúttal a román, ukrán és hazai sakkozók 
mellett lengyel sakkbarátaink is képviselték Krakkó városát, mintegy 
10 sakkozóval illetve edzőkkel, kísérőkkel! 

64 fő induló volt, a mezőny fele utánpótlás korú, illetve a hölgyek 
száma is jelentősen megnőtt az előző évekhez képest! 
Kiváló hangulat volt nem csak a gyors versenyen, hanem a rendez-
vény egész ideje alatt! Ezt erősítette a finom étkeket felvonultató 
menü, a verseny helyszínének varázsa, egyedisége, a kiszolgálás, az 

udvarban lévő Kávéház és a díjak sokszínűsége, meglepetése. 
A verseny fővédnöke Koncz Ferenc országgyűlési képviselő volt, aki 
személyesen nyitotta meg a rendezvényt. 
Reményeink szerint 2021-ben a 7. Tarcal Openen folytatódik a ha-
gyományos verseny, azonban a megyei Sakkszövetség egy ettől még 
nagyobb jelentőségű esemény terveit készíti elő, amely legyen meg-
lepetés mindenki számára! 

Galkó Tibor főrendező  
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Játéksziget a Galériában 
Hozd el a legszebb babádat, macidat! 

Titkóné Takács Mónika május közepén nyíló gyermek grafikái-

nak kiállításához készül egy játéksziget amihez a tarcaliak  

segítségét kérjük! 

Az egyik teremben baba- és maci kiállítást szervezünk tarcali 
babákból, macikból. Kérjük, hogy aki szívesen megmutatná leg-

szebb, kedves játékát hozza el nekünk a  

6 Puttonyos Borfaluba május 9-ig. 

A babákat, macikat a tulajdonos nevével ellátva állítjuk ki. 

Segítségüket előre is köszönjük! 
Györgyné Újvári Mária 

Farsang az óvodában 
„Ma van az óvodában a farsangi bál napja 

Édesanyám jelmezemet két kezével varrta. 

Mókázunk és táncolunk az összes bút feledve, 

Bárcsak az év minden napja ilyen vidám lehetne.” 

Drégely László  

 
Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsan-

gi időszak, mely vízkereszttől, január 6-tól hamvazószer-

dáig tart, ami idén február 26-ra esik. Ez az ideje a han-
goskodásnak, alakoskodásnak és a mulatozásnak. A far-

sang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozás-

nak is helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felszabadí-
tóbb érzést biztosít, mely különösen vonzó tevékenysé-

gekre ad lehetőséget az óvodában. Ilyenkor a legizgalma-

sabb elfoglaltság, más ruhájába, „bőrébe” bújni. 

Így történt ez a Kikelet Napköziotthonos Óvodában is. 
Intézményünkben igen mozgalmas hetek ezek. 

Február második hetén rendeztük meg a farsangi mulatsá-

gunkat. Hétfői napon az Őzike csoportosok, keddi napon 
a Cica és a Méhecske csoportos gyerekek öltöztek jelmez-

be. Csodálatos hangulatot, mindenkit megtáncoltató zenés 

műsoron vehetett részt a gyermekek, mely a Pom-Pom 
Famíliának volt köszönhető. Szerdán a Nyuszi, csütörtö-

kön pedig a Fecske csoportosok bújtak szebbnél szebb 

jelmezbe. 

A felvonulások után mindenki a saját termében folytatta 
a mulatozást és fogyasztotta el a meglepetés tortát. A far-

sangi szokásokra jellemző volt a bőséges étkezés, a ki-

adós ételek fogyasztása. Mi is követtük ezt a szokást és a 
mulatozás sem maradt el! Ügyességi játékokat, tombola-

húzást és táncot szerveztünk a gyerekeknek. Vidám zene-

szótól volt hangos egész héten az óvoda. Közösen készí-

tettünk egy bábot, az úgynevezett kiszebábot. Ennek kísé-
retében, különféle zajkeltő eszközökkel, hangszerekkel 

vonultunk ki az udvarra- - miközben télűző rigmusokat 

mondtunk, énekeltünk (például: Haj, ki kisze haj, kivisz-
szük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj).  

A farsang lezárásaként a hagyományoknak megfelelően 

verselve, énekelve, zajt keltve elégettük a telet jelképező 
Kiszebábot. 

Hálás szívvel köszönjük meg a szülők támogató, segítő 

együttműködését!  

 
Kissné Dudás Gabriella - Intézményvezető 

Balázs Rita-  Intézményvezető helyettes 
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2020. február 15-én és 16-án tartottuk 

meg már 9. alkalommal a tarcali Reformá-

tus Gyülekezet szervezésében a Házasság 

Hete ünnepségét.  

A szombati eseménynek a Napközi Kony-

ha étterme adott helyet. Alkalmunkat Dr. 

Börzsönyi József ny.esperes Úr áhítata 

kezdte. A Szentírásból Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott 

leveléből szólt hozzánk, amely az egyik legtöbb tanítást tartal-

mazza a házasságról. A levél 5. fejezetéből kiemelve a 21. és a 

33. verseket, hallhattunk az egymás iránti engedelmességről 

Krisztus félelmében, és a szeretetről, egymás tiszteletéről.   

A tarcali Hagyományőrző Népdalkör igen színes énekekkel 

és versekkel ajándékozott meg bennünket, ezzel is megalapoz-

va a jó hangulatot. Nagyon tartalmas és építő előadást halhat-

tunk meghívott vendégházaspárunk tolmácsolásába. Csapatjá-

ték szerelemmel címen interaktív módon, a jelenlévőket is 

bevonva beszéltek arról, hogyan tudjuk megőrizni házassá-

gunkban a szerelmet, a család egységét, hogyan építhetjük és 

erősíthetjük szövetségünket úgy, hogy ne érezzük magunkat 

áldozatnak, ne fáradjunk bele a kötelezettségekbe, tudjuk erő-

síteni, fenntartani a szerelmünket, és még őrizzük meg az iden-

titásunkat is közben. 

 Köszönet a Kovács házaspárnak, hogy nagyon kedvesen, 

színesen, hozzáértően, az érdeklődést  mindvégig fenntartva 

hallhattuk őket. Figyelmünkbe ajánlották a Bibliai Házasság-

gondozó Szolgálat 2020-as nyári Családos hetét, és csak a há-

zaspároknak szóló Házaspáros héten való részvételi lehetősé-

get. Bővebb információt ezekről a hetekről az "  info-

@bhsz .hu " oldalon találhatunk.  

A szombati alkalmat vendégszeretet és kötetlen beszélgetés 

zárta le.  Vasárnap 16-án pedig a Református templomban ün-

nepi Istentiszteleten köszönthettük jubiláló házaspárjainkat. 

Minden eddigi rekordot megdöntve, 8 házaspár állta körül az 

ÚR asztalát, és ünnepélyesen erősíthették meg egykori  foga-

dalmukat párjuk és a gyülekezet előtt. Megható arcok, mosoly-

gós tekintetű hozzátartozók örülhettek velünk együtt.  Az alka-

lomra készült Emléklappal és egy virágcsokorral is köszöntet-

tük bátorságukról és elkötelezettségükről mosolygós házaspár-

jainkat. 

 Kívánjuk, hogy az ÚR áldása legyen továbbra is közös életü-

kön és családjukon.  

Petromán István gondnok 

Házasság Hete Tarcalon Pál Feri atya a Borfaluban 

Szemléletformáló előadásaink sorozatának utol-
só vendége Pál Feri atya volt aki „A MAGÁNYTÓL AZ 

ÖSSZETARTOZÁSIG”címmel tartott másfélórás prog-

ramjában sok mindenre felhívta a figyelmünket. 
Először is arra, hogy itt elsősorban nem mint pap, ha-

nem mint mentálhigiénés szakember van itt.  

2020. február 11-én kedden este megtelt a Borfalu 

főépülete és érdeklődéssel hallhattuk Pál Feri atya gon-
dolatait.  

Az atya előadásában kiemelte, hogy magányosság 

korunk egyik jellemző problémája. Nagy szenvedést 
jelent, ha egyedül vagyunk, miközben vágyakozunk egy 

társ után, aki megbecsül, mellettünk áll, akivel kölcsö-

nösen számíthatunk egymásra. Egy család után, amely-
ben megélhetjük az elégedett, bensőséges összetartozás 

élményét. Magányosak természetesen nemcsak akkor 

lehetünk, ha egyedül vagyunk, de társkapcsolatban élve 

is, amely azonban nem úgy alakul, ahogy reméltük.  

Az izgalmas, lebilincselő előadás sok mosolyt csalt az 

arcokra, de közben drámai valóság áll a történetek, ada-

tok és érzések mögött.  

Az előadás végén többen vásároltak az atya könyvei-

ből. Egy, az atya által a tarcali olvasóknak dedikált pél-

dány olvasható a Községi Könyvtárban. 

Györgyné Újvári Mária  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2857979797574157&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA4yNE88_Gh2mxSo3pFv7-6sJ_eTo_7mIZJtOU_1c0jvi8ajwSi95tiJKqVlHjTCotgb0vsYeAhx-yPkiFD2NtnVU-EY2aqQglLrgto-f63wTslMXs_CSekBNNklArLzn6XT-njMgBpz3_i1WHWF92ishgUfdb5eX-JbTuM17xCzya
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2857979797574157&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA4yNE88_Gh2mxSo3pFv7-6sJ_eTo_7mIZJtOU_1c0jvi8ajwSi95tiJKqVlHjTCotgb0vsYeAhx-yPkiFD2NtnVU-EY2aqQglLrgto-f63wTslMXs_CSekBNNklArLzn6XT-njMgBpz3_i1WHWF92ishgUfdb5eX-JbTuM17xCzya
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Megújult külsővel és belsővel várja a  
kismamákat a 

 tarcali Védőnői Szolgálat 
 épülete. 

A közel 8 hónapig tartó TOP-4. 1.1-16-BO1-2017-0008 
pályázati forrásból finanszírozott felújítás után 2020. 
január 8-tól gyönyörű körülmények között kaphatnak 

tanácsokat és ellátást az oda látogatók.  
A védőnői szolgálatot Nádasdi Judit látja el. 

Márciusi terveink: 
Március 12.: Hello Anyu beszélgetés  
Március 19.: Dr. Kiss Imre gyermekorvos lesz a vendégünk. A védőoltásokról és a megelőzhető betegségekről fog előadást tartani.  
Március 26.: A tokaji Bagolyvár játszóházat fogjuk felfedezni. A részvétel regisztrációhoz kötött! (Belépési díj 500 Ft családonként.)  

Jelentkezni nálunk lehet:  

Szabadosné Polyák Klára 30/729-9525 ;Erdősi Evelin 20/2639003  
 

Február 13-án Hello-Anyu Baba-Mama 

klubbal a Kikelet Napköziotthonos Óvodá-
ban ünnepeltük a farsangot. Szebbnél szebb, 

ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe bújtak a 

gyerkőcök. Az ovisok nagy örömére meglá-

togattuk őket is, megmutattuk nekik a jel-
mezeinket. Fánkkal és lufival leptük meg a 

farsangolókat.  

Köszönjük, hogy erre az alkalomra birtokba 

vehettük az óvoda tornatermét!  Február 27-
én a modern mosható pelenka használatáról 

fog előadást tartani Pólikné Budai Tímea.  

Itt a farsang áll a bál… 

Szépkorú köszöntése 

Kurecskó Jánosné Marika nénit köszöntöttük Butta 

László polgármester úrral 90. születésnapja alkalmából. 

Marika néni több, mint hatvan éve Tarcalra jött férjhez. 

Sajnos ma már özvegyasszony, de nagyon jó szívvel 

gondol a házasságukra. A jeles évforduló alkalmából 

polgármester úr átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr 

köszöntőlevelét. Éltesse a Jóisten még számos boldog, 

egészségben töltött éven át szerettei körében! 

Takács Józsefné gondozónő  

I dén is emlékeztünk Malenkij robotra elhurcoltakra és a Doni 
csatában hősi halált halt áldozatokra. Január 23-án a Királyudvar 

előtti téren és a Hősi Emlékműnél jöttünk össze, hogy tisztelegjünk 
elődeink emléke előtt. Emlékező beszédet mondott Butta László 

polgármester és Koncz Ferenc országgyűlési képviselő. Több mint 
500.000 embert hurcoltak el szovjet kényszermunkatáborokba kö-
zülük mintegy kétszázezren soha nem tértek haza.  

A műsorban a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör és Tóth Attilá-

né tanárnő közreműködött. A Hősi Emlékműnél az önkormányzat, 
az országgyűlési képviselő és a történelmi egyházak képviselői 
helyezték el koszorúikat. A koszorúzáson a katonai tiszteletadást 

az V. Bocskai István Lövészdandár tagjai látták el.  
A rendezvényen részt vettek a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyo-
mányőrző Bajtársi Egyesület tagjai.  

 „Ó tekintsd az anyák könnyét gyermekek imáját 

Segítsd haza a fogságból fiút, testvért, apát, 

 Kegyelmes jó Anyánk tekints a foglyokra 

Ó nagyirgalmú Szűz Anyánk vezesd őket haza” 

Györgyné Újvári Mária 
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Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságkötés 

Január hónapban házasságkötés nem történt  

településünkön 

Születések 

Január 

Takács Liza  2020. 01. 01. 

Szülei: Katona Éva, Takács Gergely Béla 

 

Nagyné Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit  

védőnők 
 

Halálozás      
 

Márton Júlia Nóra (sz.:2006.) volt tarcali lakos, elhunyt 2020. 
január 24-én 

 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

Valentin Bál 2020 
Valentin bálunk immár hagyománnyá vált telepü-

lésünkön, amelyet minden évben mi rendezünk meg. 

Andrássy Gyuri és jómagam valamint a segítő szülők. 

A bevétel mindig, mivel jótékonysági bálról beszé-

lünk a T.T. Dance tánccsoport bevételét gyarapítja, 

amelyet egész évben ruhára, cipőre, versenyekre való 

utazásra, mikulás meglepetésre, karácsonyi sütizésre 

és természetesen a következő bál megrendezésére 

használunk fel. Köszönöm a segítséget az asztalok 

terítésénél, a rengeteg tombola felajánlást, hiszen 

olyan is adott, akitől nem is kértünk. A fergeteges 

hangulatról Tóth Janika Nyíregyházáról gondoskodik 

minden évben. A vendégek 80%-ban ugyanazok, akik 

szeretnek velünk mulatni. Két tombola fődíjunk is 

volt, ez is mutatja a tombola felajánlások magas szín-

vonalát. Köszönöm a vendégek részvételét, a gyere-

kek műsorát, Hornyák István kitűnő, bőséges vacso-

ráját, valamint volt kolléganőm, Kovácsné Gabika 

segítségét az öltöztetésnél, hiszen 30 gyerek adta az 

est közel 40 perces műsorát. Úgy gondolom a vissza-

jelzésekből, facebook posztokból, hogy egy nagyon 

jó hangulatú, színvonalas rendezvényen vagyunk túl!   

Jövőre is szeretettel várunk minden kedves bálozni 

vágyó Vendéget!  
Lovasné Tóth Judit  

T. T. Dance tánccsoport vezető 
 
 

Támogatóink: 2020. Valentin bál 

 

ÁDI-FRUIT KFT Tokaj 
Andrássy György és családja 

Andrássy Rezidencia Wine Spa 

Angi Anna 

Barkland Pincészet 

Boros Barbara 

Butta László polgármester 

COLAS Északkő 

Csatlós Petra 

Csománé Német Emese 

Don Patya Pizzéria Szerencs 

Dorogi Zsolt 

Farkas Gábor 
Fehér Csilla 

Fia József és neje 

Halászné Kovács Mária élelmi-

szerbolt 

Kertész Trafik BT. 

Királyudvar 

Kissné Fási Nóra képviselő asszony 

Kovács Attila Élelmiszerbolt 

Kovácsné Drozda Aranka 

Lebuj Pincefogadó  

Lénárt-Szigeti  Katalin 
Luhály Ildikó 

Majoros László-Majoros Birtok 

Marczinkó Ferenc 

Matyisák –Vizkeleti Pincészet 

Melegné Liszkai Katalin 

Mészáros István és neje 

Mlincsek Mónika 

Novák Zsolt  

Oleksza Tünde Nyírzem 

Coop Abc 

Ötvös Tamás és Ötvösné 
Csehely Andrea 

Perge Géza képviselő úr 

Pergéné Gonda Boglárka 

Virágbolt 

Polgár József és neje 

Radványi Erika 

Sárossi Bettina 

Skara László 

Suller T. KFT Tokaj 

Szabó József képviselő úr 

Takács Andrásné 

Tarcal Község Önkor-
mányzata 

Tesco Áruház Szerencs 

Tímár Miklós képviselő úr 

Titkóné Takács Mónika 

Unio Coop ZRT 820 

sz .boltja Tarcal 

Varga Méhészet 

Vaskó Panzió Tokaj 

Vinnai Éva 

 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik  

Márton Júlia Nóra 

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,  

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

06 70 457 9581 

Tájékoztató 
Az ebek 2020. évi összevezetett,  

kötelező veszettség elleni oltásáról 
 

Az oltás helye: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal,  

Tarcal Fő út 61. 
 

Az oltás ideje: 2020. március 07. szombat 9.00-12.00 

 

A B-A-Z megyei Állatorvosi Kamara díjszabása szerint az oltás 

és a féreghajtás együttes díja: 4500 Ft / eb 

Az új oltási könyv: 500 Ft 
A mikrochip: 4000Ft / eb 

A házhoz való kiszállás 800 Ft / udvar 

 
„A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet és a 2012. évi CXXVII. Törvény 

paragrafusai értelmében a szlovák állatorvos által beoltott ebek ve-
szettség elleni oltása a magyar jogszabályok szerint érvénytelen” 

Tarcal Község Önkormányzata 


