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TÁJÉKOZTATÓ 

 a veszélyhelyzet kihirdetése óta, a polgármester által a képviselő-testület  

hatáskörében hozott döntésekről, intézkedésekről 
 

A katasztrófavédelmi törvény értelmében a veszélyhelyzet idején a képviselő-testület, valamint a Szociális, Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja.  
Polgármester úr – egyeztetve a képviselő-testület tagjaival – az alábbi ügyekben hozott határozatot: 

• Tarcal Belterület 981/1. hrsz-ú, 20.673 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre jelölte ki, 
illetve értékesítésre meghirdette, az ingatlan eladási árát 2.274.030.-Ft+ÁFA összegben határozta meg, továbbá a vevőnek 
vállalnia kell, hogy a telek vételárának megfizetésével egyidejűleg az ingatlanon végzett fejlesztéseket,  

a  kerítés 1.428.844.-Ft+ÁFA, valamint 
a 3X160A villamos teljesítmény rendelkezésre állás 1.702.800.-Ft+ÁFA költségét 

is megfizeti. Az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás az önkormányzat honlapján megtekinthető.  
 

• Szintén értékesítésre jelölte ki a Tarcal Belterület 746 hrsz-ú, természetben Tarcal Fő u. 91. szám alatti, kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, 461 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú lakóingatlant  
6.000.000,-Ft eladási áron. Az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás az önkormányzat honlapján megtekinthető.  

 
• Majd döntött az önkormányzat tulajdonában álló és üzemeltetésében működő 3915 Tarcal Rákóczi u. 4. szám alatti 

„Tassonyi Kávézó, Borozó” üzlet 2020. június 16. napjától kezdődő bérbeadásáról, a taktaharkányi székhelyű FIVE 
STEPS 13 Kft. részére.  

 
• Engedélyezte, hogy a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde intézmény a 2020/2021-es nevelési 

évben, mindhárom óvodai csoport esetében,  az intézményvezető a maximális (25 fő) csoportlétszámokat a nevelési év in-
dításánál legfeljebb 20 %-al átlépje.  

 
A rendkívüli települési támogatások, az ápolási díj, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatási kérelmek  

elbírálása folyamatosan történik.  

Tarcal Község területén  
a következő beruházások  

valósultak meg a közelmúltban : 
 

Középhegy utca bel- és külterületi aszfaltozott 
szakaszának  burkolat-felújítása, új vízátereszek  

beépítésével.  
A felújítás Vis maior és Zártkerti  

Program pályázati, valamint önkormányzati forrá-

sok felhasználásával valósult meg. 

Régi temető 
Temető utcánál partfal helyreállítás,  

Vis maior támogatással.  



Tarcali Hírek 

    

 

2 

Boszorkányok 
 

„De strigis vero, quae non sunt, ne ulla quaestio fiat” áll az 1100 körül Könyves Kálmán király által összehívott 

tarcali zsinaton megalkotott I. törvénykönyve 57. cikkelyében. Abban az időben az ország ügyeit, a király utasítása-

it, a törvénykönyv paragrafusait előbb élő szóban hirdették ki, s utána, ha írásban rögzítették, azt az egyház hozzá-

értő embereivel latin nyelven tették meg. Esetünkben Szerafin esztergomi érsek káplánja, Albericus örökítette meg 

latinul az idézett törvénycikket számunkra, amit miután lefordítottak így hangzik. „A boszorkányokról pedig, mivel 

ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak.”.  

Mondhatnánk, a fordítás téves, pontatlan. A köznyelvben évszázadok óta idézett magyar kifejezés nem azt fedi, 

amit a középkorban értettek alatta. Az ótörök eredetű szavunk, a bazirgan ugyan nyomót jelent, de a nem is olyan 

régi kultúrtörténeti és nyelvészeti kutatások arról tudósítanak bennünket, hogy a középkori boszorkányhit, a köz-

nyelvben boszorkánynak nevezett képzeletbeli, valóságosnak hitt lények több formáját különböztette meg. A ron-

tás, ártás, bűbájosság tudományával élő, vagy gyanúsított embert, ha nőnemű malefica, ha hímnemű maleficus né-

ven emlegették. A jövendölőket, jósokat sortilegio-nak nevezték. A kereszténység felvétele előtti időkből származó 

néphit szerint a seprűs boszorkányokként is emlegetett, állatok alakját felvevő, alvók vérét szívó, esetleg emberevő 

asszonyok, akik éjszakánként nyomasztó látomásokkal (lidércnyomás) gyötrik áldozatukat, nevezték strigáknak. A 

törvénycikk tehát helyesen így szólna: „Strigákról pedig, akik nincsenek, semmiféle említés ne essék.”, vagy 

„Lidércekről pedig, akik nincsenek, semmiféle említés ne essék.”. Mondhatta ezt Kálmán király, hiszen a boszorká-

nyok e csoportjába sorolt lényeiben való hitet babonának bélyegezte az egyház, így ő sem hitt ezekben. A többi 

nem ebbe a csoportba tartozó, boszorkány gyűjtőszó alatt szereplő rontást, ártást okozók, kuruzslók, bűbájosok, 

varázslók, jövendölők, javasasszonyok továbbra is a törvény hatálya alá tartoztak, velük szemben a törvénykönyv 

60. cikkelye szerint kellett eljárni. Persze az egyszerű népek között, a köztudatban tovább élt a hiedelem, miszerint 

boszorkányok márpedig vannak, olyannyira, hogy az ilyen tudományokkal élő emberekről, Tarczal mezőváros tör-

vénykönyvének néhány cikkelye is rendelkezik, de még az 1960-as években is egy öregasszonyról az a hír járta, 

hogy boszorkány. Dobos Ilona néprajzkutató ebben az időben egyik doktori értekezéséhez gyűjtő munkát végzett 

itt, és amikor megtudta ezt az információt mindenképpen meg akart ismerkedni vele, interjút szeretett volna készí-

teni az állítólagos boszorkánnyal. Az idős asszony azonban túlságosan gyanakvó volt, így nem jött létre a találkozó. 

A hiedelem azonban tovább élt. És, hogy mennyire így van, itt van rá egy újabb példa a folklorista Dobos Ilona 

1960-as évekbeli tarcali gyűjtéséből. Az adatközlő az ebben az időben már meglehetősen koros, virágtermesztő-

kertész, Éles Imre: „Á llítólag apósommal történt meg... Szoktak mulatni, mint Hegyalján, egyik utcából a másikba 

mentek borozgatni, aztán későn mentek haza. És amint egy útkereszteződésnél ment keresztül és amint ott áthaladt, 

egyszer látta, hogy jön vele szembe egy alak. Mikor egymásmellé értek, látta, hogy nő volt, de úgy nézett ki, mintha 

arca nem lett vóna. Akkor eszébe jutott neki, hogy beszélgettek már arról, hogy azon az úton egy nőalak szokott vé-

gig menni és olyan félelmet bocsát arra, akivel találkozik, hogy alig tud hazatalálni. Így ez az apósommal is meg-

történt, hogy mikor hazafele összetalálkozott ezzel a nővel, hogy mikor már a kapun ment be, az összes hajaszála az 

égnek állt és olyan félelem vette elő, hogy már nem tudta, hogy a konyhába hogyan megy be.” 

A történelem során a boszorkányok mindig is izgatták az embereket, köztük természetesen a művészeket is. Gon-

doljunk csak Shakespear-re, Jókaira, Mikszáthra, Arthur Millerre, de a sor szinte végtelen. Jelen írásomban csak 

egy költőt idéznék, mégpedig Weöres Sándor XX. századi költőnk két versikéjét. Psyché című művében, az 1795 

elején kezdődő, Kazinczy Ferenc korában játszódó és e kor nyelvezetén írt képzeletbeli történet főhősének, Lónyay 

Erzsébet a kitalált költőnő szájába adott verseket azért választottam, mert a történet szerint ezeket itt Tarcalon, illet-

ve Tokajban írta. Talán megbocsájtja nekem a kötet írója, igaz, már csak odaátról az „A boszorkány” című vershez 

fűzendő észrevételemet. A költeményben szereplő „Tokajnak hegyére” sort szívem szerint átírnám „Tarczalnak 

hegyére”, ugyanis ebben az időben a hegyet még Tarczal hegyének nevezték. Erről tanúskodik Budai Ferentz, 1805

-ben kiadott „Magyarország polgári históriájára való lexiconja.” című műve. 

Folytatás a 7. oldalon 
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A közös ima ereje… 
 

Szerednyei János áldozópap (vértanú) születésének 100. évfordulóján szentmisében imád-
koztunk a boldoggá avatásáért. Az emlékére tartott szentmisét Kertész Ferenc tokaji esperes, 
Szűcs Zoltán plébános és Juhos Ferenc SVD körömi plébános celebrálták. 

Kertész Ferenc a szentbeszédben kihangsúlyozta, hogy mily nagy szeretet volt Szerednyei 
Jánostól az az áldozat, amit megtett a híveiért. Szerednyei igazi „JÓ PÁSZTOR” volt, aki éle-
tét adta juhaiért. 

Közreműködtek a misében a mádi gyermekek, akik a felolvasásban jeleskedtek. A népének 
vezetését a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör segítette, akiket orgonán kísért és kántorkodott 
Újvári Marika. 

A szentmise végén Nyiri Tibor Szerencs város polgármestere és Butta László tarcali polgár-
mester megkoszorúzták a templomban elhelyezett Szerednyei János emléktáblát. 
Az igazán megható mise végén elhangzott a fogolydal, amiben a Szűzanyához imádkoztunk a 
foglyokért.  

A szentmise visszanézhető az interneten: https://www.facebook.com/
madmezozombortarcal.plebaniak/videos/245610853431406 

 
Györgyné Újvári Mária 

művelődésszervező  
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„Hétköznapi	Hőseink”	
O� römmel	tájékoztatjuk	Tarcal	lakosságát,	hogy	Ilosvainé	Nógrádi	Piroska	(a	Magyar	Vö-

röskereszt	Tarcali	Alapszervezetének	elnöke)	Vöröskeresztes	tevékenységért			

EZÜST	fokozatban	részesült!	

Eddigi	kitüntetések:	2016.	Vöröskeresztes	tevékeny-
ségért	–	bronz	fokozat		

Az	 éves	 díjakat	 és	 elismeréseket	 a	 Magyar	 Vöröskereszt	
Országos	Igazgatósága	minden	évben	Világnapi	Ünnepsé-
gén	 osztja	 ki.	 A	 járványügyi	 helyzet	 azonban	 arra	 kény-
szerítette,	hogy	on-line	hirdesse	ki	azoknak	a	nevét,	akik-
nek	évtizedes	munkájáért	nagyon	hálás.	

Piroska	 1997	 óta	 végez	 vöröskeresztes	 tevékenységet.	
Az	 általa	vezetett	alapszervezet	tevékenységi	körei	 igen	
sokrétűek.	 Működtetnek	 Baba-Mama	 klubot,	 aktı́van	
gyűjtenek	és	osztanak	ki	adományokat	szociális	segélye-
zés	keretein	belül,	évi	4	alkalommal	szervezik	az	önkén-

tes	és	térı́tésmentes	véradásokat.	I8júsági	vöröskeresztes	csoportjuk	aktı́v.	A	település	kü-
lönböző	programjain	 rendszeresen	végeznek	 szűrő	 vizsgálatokat,	 népszerűsı́tik	 az	 első-
segélynyújtást,	folyamatosan	8igyelmet	fordı́tanak	a	vöröskeresztes	eszmék	terjesztésére.	
Nem	is	gondolnánk,	hogy	amikor	Piroska	jön-megy,	embereket	 invitál	a	véradásra,	vagy	
szervezi	a	Mikulás	műsort,	életeket	ment	és	az	életeket	teszi	szebbé,	jobbá.	Sokszor	egy	jó	
szó,	vagy	egy	kis	csomag	a	mindent	jelentheti.	
Teszi	ezt	szı́vből,	jóságból,	szeretetből…..	
Tarcal	Község	Önkormányzatának	nevében	szívből	gratulálunk	az	elismeréshez,	és	köszön-
jük	áldozatos,	önkéntes	munkáját.	

Külön	köszönjük	áldozatát,	amiben	Tarcal	közösségi	életéhez	is	nagyban	hozzájárul.	
Isten	adjon	neki	nagyon	jó	egészséget,	hogy	még	nagyon	sokáig	lehessen	közösségünkben!	

Butta	László		
polgármester	

Elismerés Tarcal Község Önkormányzatának 
Vöröskeresztes Tevékenységért Dicsérő Oklevél  

Tarcal Község Önkormányzata a Vöröskereszt tevékenységeihez, önkéntes hálózatának működtetéséhez rendszeres 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. Legyen szó véradásról, szociális tevékenységről vagy tagtoborzásról. Megyénkben 
egyedülálló módon az önkormányzat térítésmentesen biztosít önálló irodát a helyi alapszervezet számára. De ingyenes 

helyszínnel segítik a véradások és rendezvények megszervezését is. A Tarcalon rendezett véradásokon mindig kiugróan 
magas a részvétel, a véradók megbecsüléshez pedig az önkormányzat is adományokkal járul hozzá! 

 

Magyar Vöröskereszt 
forrás: http://voroskeresztbaz.hu/ 
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Trianon 

Szent István király 1000 esztendős keresztény államiságát a Kárpát-medencében pont 100 éve zúzta szét a trianoni 

békediktátum, feldarabolva ezzel Magyarországot. A 10 évvel ezelőtt megszavazott kettős állampolgárságról szóló tör-

vény azonban lehetőséget adott az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott magyarok számára, hogy közjogi-

lag újra az anyaország állampolgáraivá válhassanak, vagyis újra összetartozzanak. 

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kezdeményezésére egy nagyszabású összmagyar akció vette kezdetét, me-

lyet a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára időzítettek. Arra buzdítottak minden magyart, hogy június  

4-én, 20 óra 20 perckor legyen országszerte egy közös tűzgyújtás, mely az összetartozást és összefogást jelképezi. Eh-

hez a kezdeményezéshez csatlakozott községünk, Tarcal is, így ebben az időpontban az Áldó Krisztushoz vezető sétány 

alsóbb részén lévő magaslaton fellobbant az Összetartozás Tüze. 

A kezdeti esős időjárás után, este 8 órakor váratlanul az esőfelhők megfogyatkoztak és tisztulni látszott az ég, a cse-

pergő eső elállt és emberek gyülekeztek a kijelölt helyen, a máglyarakás körül. Megható és örömteli volt nézni, ahogy 

vonulnak fel a sétányon csendesen, elgondolkodva és egymást üdvözlik megérkezvén a dombra.  

Pontban 20 óra 20 perckor megkondultak a harangok és Butta László, községünk polgármestere meggyújtotta a hatalmas 

máglyát majd köszöntötte az egybegyűlteket és elmondta megemlékező, ünnepi beszédét.  

Őt követte Kovács Attila református lelkészünk köszöntője és imája, mely mindazokért szólt, akik a trianoni döntés 

áldozatai lettek. Közös imánkat halkan, egy emberként mondtuk a lobogó tűz fényében. 

A megemlékezés a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör előadásával folytatódott és Györgyné Újvári Mária által előadott 

népi balladával, ami minden érző szívű magyarra, így a résztvevőkre is nagy hatással volt. 

Az este emlékezetes lett. Méltó ranggal képviselte a kezdeményezés lényegét az összetartozást, amely minden ember 

számára fontos érték és az élet elengedhetetlen része. 

Köszönjük a résztvevők közreműködését és a jelenlévőknek azt, hogy tiszteletüket tették ezen a csendes, mégis nagy 

jelentéssel bíró megemlékezésen! 

Titkóné Takács Mónika 
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Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 

 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Borsod - Abaúj - Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján, az óvoda helyi sajátosságai, pedagógiai programja, a 
munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 
 
•         főiskola, óvodapedagógus 
•         magyar állampolgárság 
•         büntetlen előélet 
•         cselekvőképesség 
 
Elvárt kompetenciák: 
•         Kiváló szintű, megbízható, empatikus, terhelhető, kreatív, közösségi ember 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•         Fényképes szakmai önéletrajz (szakmai életút bemutatása) 
•         Végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata 
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig az igénylés igazolása 
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a próbaidő kikötését vállalja /próbaidő: 3 hónap/ 
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő  
 kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Dudás Gabriella nyújt, a 06-20-524-96-04 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde címére történő megküldésével 
(3915 Tarcal, Árpád utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91/2020 , valamint a 
munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
 
•         Személyesen: Kissné Dudás Gabriella, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 8. . 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 16. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

•         kikeletovi-tarcal.hu - 2020. június 12. 
•         tarcal.hu - 2020. június 12. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Szép Kártya juttatás, munkaruha támogatás, munkába járás költségtérítése 
 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 12. 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat 

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
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Végezetül. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy június 20-ra beütemezett ez évi Szent Iván éji mulatság a 
koronavírus okán fennálló járványveszély miatt elmaradt. Ugyan akkor, nagyon sajnálom a boszorkányhitben 
élőket is, hogy az ugyan arra a napra eső, a Nagy-hegy tetejére tervezett szokásos boszorkányszombati buli is 
elmaradt. Esetükben egyáltalán nem biztos, hogy ennek oka a világjárvány. Az sem tudható biztosan, hogy 
elmaradt, ugyan is a verőfényes holdfény hiánya nem tette lehetővé egy, a hegy csúcsa felé húzó seprűn lovag-
ló, nagy szoknyájú, csúcsos süvegű alak megfigyelését sem. Ilyenkor meg éjfélkor felmenni a hegy tetejére, 
ilyen alakok közé, kinek van bátorsága? 
 
Tarcal, 2020. június 17. 

Guth Ferenc 

„A BOSZORKÁNY. 

Seprű nyélre ülök, 
Viharban repülök, 
Alattam az utak 

Giliszta mászások, 
Alattam a hegyek 

Vakondak túrások, 
Alattam a folyók 

Kúszó ezüst kigyók, 
Alattam a házak 

Piros szürke bogyók. 
Tokajnak hegyére 

A leg-tetejére 
Boszorkány társimhoz 

Szállok mulatozni, 

Varangyokat enni, 
Kén lángokat inni. 
Fejér tsetsemőnek 
Fogom ballik lábát 

S tőbűl le-nyiszálom, 
Fogom jobbik lábát 

S tőbűl le-nyiszálom, 
Szikrán meg-piríjttom. 

Ha oda nem érek, 
Repűlvén le-húllok, 
A mezőn ki-nyúllok, 

Darabokbúl öszve szednek, 
El-temetnek. 

Tokaj, 1809. tavasz. 

A KÉSÉRTET. 

Kézbe kést veszek, 
Szívem által-szúrom, 

Késértet leszek, 
Tetemim mind szerte hányom, 

Véred és velőd zabálom, 
Tzomb tsontommal dobolok, 

Kaponyádon meg-kopog, 
Viharban viséttó 
Késértet vagyok. 

Tartzal, 1809. tavasz.” 

Biztonságosabb lett a vasúti átjáró… 

Idén 2020-ban a Tokaj és Tarcal közötti útszakaszon található vasúti átjárónál a vonatforgalom és az  
autóval közlekedők biztonságát szolgáló fénysorompó mellé félsorompó került elhelyezésre. 

Évente az ország területén mindösszesen 2-3 félsorompó kerül használatba. 
Köszönjük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Államvasutak Zrt. vezetőinek,  

hogy elősegítették településünknek és az erre közlekedőknek a biztonságosabb közlekedést. 

Tarcal Község Önkormányzata 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN -  
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT” 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett  
pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez  

már ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság  
az Emberi Jogokért  

Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06-1- 342-6355,  

06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI  
PROBLÉMÁKRA?” 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendelle-
nesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott  

emiatt, keresse az  
Állampolgári Bizottság  

az Emberi Jogokért Alapítványt.  

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány  
is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  
06 70 457 9581 

 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik  

Vajda László (élt 81 évet, elhunyt 2020. 03. 23-án) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,  

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 
 

Júniusi fotónk készítője: Butta László 
Köszönjük! 

 
Anyakönyvi Hírek 

 

Házasságkötés 

Május 

Angyal Mónika és Onodi Attila 2020. május 4-én  

Kötöttek házasságot településünkön 

Gratulálunk!   

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
                 anyakönyvvezetők 

 

Születések 

Május 

Papp Fanni 2020. 05. 05. 

Szülei: Borsodi Erzsébet, Papp Sándor 

Pataky Kamilla 2020. 05. 08. 

Szülei: Petruska Nóra, Pataky Gergő 

Czimbalmos Hanna Laura 2020. 05. 23. 

Szülei: Varga Krisztina, Czimbalmos László 
 

Nádasdi Judit  
védőnő 

Felhívás! 

Keressük  a legvirágosabb kertet! Ha úgy gondolja, 
hogy az Ön portája virágzik a legszebben községünk-

ben, akkor kérjük, küldjön egy fotót a 
tarcaliborfalu@gmail.com e-mail címre.  

A legjobb fotó bekerülhet a következő  
havi újságba és a jövő évi naptárba is! 

Hónap verse…. Csend és Szerelem  

Szent tanít békét s egy céda rossz halált, 
Ha élni kellene; de csak álmot mond a szél. 

A cigaretta füstje szürke, koszlott kabát, 
Mely átölel s tépett esztendőkről mesél. 

Tanúk és testvérek immár ezredévek óta 
Hunyorgó, fáradt, vénült csillagfények. 

Zord vízben játszanak, nyárfákról lelógva, 
S kacajukba belesápad s kifakul az élet. 

Kutyát simogat s nem gyermeket nevel 
Az idő. Vak szemekben hűség nem terem. 
Lesz, mi volt. Tavaszból újra telet emel, 
Ha elárvul végleg a Csend s a Szerelem. 

Minden nappal egyre több a kevés 
És könnyek között tekint fel az égre 
Az elvágyódás. Sorsa Isten-keresés, 
Imája rövid: csak hazatérni végre! 

Tokaj, 2020. márc. 12. 
Fürjes Lajos 


