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Tájékoztató  

a veszélyhelyzet kihirdetése óta, a polgármester által az önkormányzat 
hatáskörében hozott döntésekről, intézkedésekről 

 

A katasztrófavédelmi törvény értelmében a veszélyhelyzet idején – mint ahogy az előző lapszámunkban 
megjelent -  a Képviselőtestület, valamint a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság feladat- és hatás-
körét továbbra is a polgármester gyakorolja.  

Butta László polgármester úr a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020 (IV.30.) Korm. rendelet 10.§ (3) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján szükségesnek látta, hogy a helyi piacon - valamennyiünk egészségé-
nek védelme érdekében - a 65. életévüket betöltöttek vásárlására külön idősávot állapítson meg, ezért módosí-
totta a vásár és piac tartásáról, rendjéről, valamint a helypénzek megállapításáról szóló 9/2010 (VII.29.) önkor-
mányzati rendeletet.  
A módosítás szerint a nyitvatartási időn belül 8. 00 és 9. 00 óra közötti időtartamban kizárólag a 65. életévü-

ket betöltött személyek tartózkodhatnak a piacon. Ez egyben azt jelenti, az időseknek fenntartott idősávban 
más személyek nem vásárolhatnak.  
Polgármester úr – egyeztetve a Képviselőtestület tagjaival – az alábbi ügyekben hozott határozatot: 

 magánszemély kérelmére szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant értékesített 
1.395.372,- Ft értékben, 

 önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntött  4.302.140,- Ft értékben, mely ingatlano-
kon egy helyi vállalkozás Lőtér kialakítását tervezi,  

 az önkormányzati tulajdonú elektromos töltőoszlop bérleti üzemeltetésére szerződést kötött a tarcali 
székhelyű Szabó és Társai Kft-vel, 

A rendkívüli települési támogatások, az ápolási díj, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támo-
gatási kérelmek elbírálása folyamatosan történik.  
 

Felhívás magántulajdonú ingatlanok előtti  
közterületek karbantartására 

 
Az élet a járvány elleni védekezés idején sem áll meg, a szokásos önkormányzati feladatokat, s ezek között a 

kötelező és önként vállalt feladatokat is igyekszünk legjobb tudásunk és a rendelkezésünkre álló erőforrások-
nak megfelelően ellátni. Sajnos ez utóbbiak nem mindig és nem olyan mértékben állnak rendelkezésünkre, 
mint ahogyan azt mi szeretnénk, vagy ahogyan megszoktuk. E körben kell szólnom arról a problémánkról, 
mely szerint  minden erőfeszítésünk ellenére sem találunk olyan munkaerőt, közfoglalkoztatottakat, akikkel a 
közterületek kaszálását a korábbi évek szintjén el tudnánk látni. Keressük a megoldást, azonban optimális 
esetben is legfeljebb az érintett területek töredékét tudjuk majd lekaszálni.  

Éppen ezért arra kérek minden tarcali ingatlantulajdonost, hogy folyamatosan gondoskodjon az  
ingatlana előtti közterület karbantartásáról, kaszálásáról, rendben tartásáról, illetve segítsen be idősebb  

hozzátartozójának, szomszédjának ebbe a munkába!  

Jó lenne, ha a településünkre látogatók, az átutazók továbbra is azzal a pozitív benyomással távozhatnának 
községünkből, hogy Tarcal egy olyan település ahol az ott lakók igényesek környezetükre, s folyamatosan 
tiszták, ápoltak, gondozottak az ingatlanok, közterületek. Jó itt lenni, jó ide jönni! 
        

       Tisztelettel: Butta László polgármester 
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Trianon 
 

Május az anyák és a hősök hónapja. Természetesen a szerelmeseké is, de naivan úgy hiszem, hogy szerelem 

nélkül nincs anya, aki aztán a hősöknek életet ad. A múlt század tízes éveinek véres eseményi bőséggel ontot-

ták magukból a hősöket. És a sok-sok hőshöz anya kellett. Anya, aki tehetetlenül, fájdalommal telt szívvel kel-

lett szembesült szeretettel, féltő gondossággal nevelt gyermekének sok esetben iszonyatos kínok közt elszen-

vedett halálával. 1914-ben a nép és köztük a sok-sok anya elhitte II. Vilmos, az Osztrák-Magyar Monarchiával 

szövetséges Németország császárának ígéretét, miszerint „Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itt-

hon lesznek”. És mi lett belőle?  

„Hová tűnt a sok virág” énekelte Marlene Dietrich Pete Seeger dalát, mely a háborúban elpusztult katonák-

nak állít emléket. Igaz a dal a II. világháború után, 1956-ban született, de az első, a „Nagy Háború”-ban el-

hunyt katonákra is illett. Az I. világháború frontjainak lövészárkaiban addig ismeretlen, a korábbi fegyverek 

pusztító erejét többszörösen meghaladó gépekkel gyilkolták, ölték az akkor már nem önként, hanem kötelező 

jelleggel besorozott férfiakat. A találékony emberi elme olyan eszközöket, módszereket talált fel, fejlesztett ki, 

melyek csak egy dologra voltak alkalmasak. A gyilkolásra, a vén Kaszás munkájának megkönnyítésére. Ebben 

a háborúban alkalmaztak először vegyi fegyvereket, úgynevezett harci gázokat. A fegyverként használt gázok 

közt a leghatásosabbnak a mustárgáz bizonyult. Bevetésekor a katona nagyon csúnya halállal hagyta el földi 

létét. A gáz feltalálója a német állampolgárságú kémikus Fritz Haber, aki gyilkos találmánya ellenére a műtrá-

gya felfedezéséért és annak gazdaságos előállításáért 1918-ban mégis Nobel-díjat kapott. A sors fintora, hogy 

az egyébként zsidó származású vegyész halála után, vállalata állította elő a zsidók nagyüzemi pusztításához, a 

gázkamrákban használt Zyklon-B nevű rovarirtás céljára kifejlesztett mérges gázt. Az I. világháború, amit a 

kortársak úgy is neveztek „a háború mely véget vet minden háborúnak”, csak a katonákat tekintve 8,5 millió 

áldozatot követelt. 1918. szeptember 29. és november 11. között a központi hatalmak, köztük Ausztria-

Magyarország is, sorra fegyverszünetet kértek a szövetséges hatalmaktól. A hadiállapot az ellenfelek között 

továbbra is fennállt, de harcok már nem voltak, a katonák pedig hazatértek. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918-as felbomlását követően Magyarország ugyan törekedett megőrizni 

történelmi határait, de a hazánkon végig söprő különböző színű forradalmi hullámok, az ideológiai ellentétek 

harca, alkalmatlanná tette az országot arra, hogy megvédje magát, megtartsa millenáris területeit. 

Talán ennek köszönhető, hogy a harcok új lendületet vettek, és a szövetséges nagy hatalmak támogatásával a 

környező nemzetek egytől egyig, a magyar nép megsemmisítését célozva rátámadtak az országra. Ezeket a 

harcokat, különös tekintettel a tanácsköztársaság idejére eső ütközeteket már településünk lakosainak is el kel-

lett szenvednie.  

Tarcal tanácsköztársasági és a népbiztosaik általi érintettségét több írásos anyag is tanúsítja.  

Az egyik dokumentum arról tájékoztat, hogy az 1919. év áprilisában itt székelő 1. számú hadosztály parancs-

noksága, 3 hét alatt állítson elő fegyelmezett, támadásra kiképzett, jól felszerelt katonákat, készen Erdély visz-

szafoglalására. 

A következő okirat arról szól, hogy július 19-én itt végezték ki Tóth István 19 éves, rögtönözve besorozott 

újoncot szökés címén, mert hazament Mádra a szüleihez. A halálos ítéletet Erdős József politikai megbízott, 

valamint Vajda János és Semsei Antal szavazó bírák mondták ki. A tapasztaltabb, megfontoltabb katonák hiá-

ba kérlelték Erdőst, „Ne kegyetlenkedjék szükségtelenül, változtassa meg embertelenül kimondott ítéletét!”, 

Tóth Istvánt a komisszár késedelem nélkül kivégeztette. 

A következő beszámoló már Tarcal július 31-én bekövetkezett elestéről, illetve románok általi megszállásá-

ról értesít bennünket. A pillanatok alatt összeomló  vörös hadsereg nem jelentett akadályt a román hadsereg 

számára és pár nap alatt eléri, majd augusztus 4-én bevonul Budapestre. 

 

Folytatás a 7. oldalon 
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Szerednyei János 

„A magyar Kolbe atya”* 

 

Megemlékezés szültésének 100. évfordulója alkalmából. 
(Szerencs, 1920. május 26. - Vorosilovka, Szovjetunió, 1947. július 26.) 

Szloboda János 1920. május 26-án született Szerencsen. A szemináriumban kérték, hogy magyarosítsa a nevét 
Szerednyei Jánosra. Kassán a dómban szentelték pappá 1944. június 11-én. Első szentmiséjét Szerencsen mutatta 
be. Majd segédlelkészként Tarcalra került, első kápláni állomáshelyére.  
1945. január 23-án Tarcalt is elérte a kollektív megtorlás. A szovjet katonák kezdték összeszedni a környék-
belieket  „málenkij robotra”, ami jelentésével ellentétben (kis munka) általában több éves rabszolgalétet jelentett 
valamelyik szovjet munkatáborban.  

A Királyudvarba gyűjtöttek össze közel 130 tarcali civilt. Néhányan az ablakon át el tudtak szökni. A káplán elment 
az orosz parancsnokságra hívei érdekében. Ott azt mondták neki: „Ha annyira szívén viseli a tisztelendő úr a hívei 
sorsát, jöjjön maga is velük!” Két óra haladékot kért. A plébániára ment előtte a legszükségesebb holmiért, összecso-
magolt, fogta a hegedűjét és két óra múlva készen, mosolyogva beállt a hívei közé az első sorba erősítőnek, vigasz-
nak.  

„Én vagyok a jó pásztor – mondja az Úr – a jó pásztor életét adja juhaiért.” Ő is jó pásztor akart lenni, aki a bajban is 
kitart hívei mellett. Ettől a perctől vigasztalója, erősítője volt híveinek. Soha egy pillanatra sem tévesztette szem elől, 
hogy ő pap. Az ő hivatása a vigasztalás, a bajba jutottak segítése.  

Mád, Tállya, Monok, Bodrogkeresztúr, Ond, Rátka összeszedett fiataljaival együtt kb. egy hétig, a szállító vagonok 
összeszedéséig, a szerencsi járásbíróságon voltak bezárva. Már a fogdában felcsendült kedves hegedűje, melynek dal-
lamai később is sokat vigasztalták a kétségbeesett, reményt vesztett magyar szíveket. 1945. január 31-én indították 
el őket, a fűtetlen vagonokban 17 napi utazás után érkeztek meg a szovjet munkatáborba, ami a 7144/1223 számú 
láger volt Vorosilovka településen, a Vorosilovgradi Oblaszty-n, az Uspenskij rajon a donecky kőszénmedencében, 
hogy a Vorosilova bányában dolgozzanak. Közel ezren voltak ott. Szerednyeit bányásznak osztották be, vájárként 
dolgozott a Lenin bányában 400 méteres mélységben. A rabszáma 542 volt. Erős, egészséges ember volt, a munká-
ban mindig élen járt. Nem kért könnyebb munkát, megkülönböztetést. Patrik Józseffel ketten voltak felszentelt pa-
pok.  

Papi hívatásához hűen igazi lelkipásztorként működött a foglyok között. Titokban misézett, gyóntatott, szolgálta a 
betegeket. Falubelije – Kosárkó Lajos – súlyos beteg lett, feladta neki a szent kenetet, meggyóntatta, megáldoztatta. 
Ez jól esett nem csak a haldoklónak, hanem neki is. Akkor azt mondta: „Ha csak azért jöttem volna Oroszországba, 

hogy ezt megtehessem, máris volt értelme, hogy itt legyek!” 

3 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerencs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_26.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorosilovka&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_26.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Doneck
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(Szerednyei János burzája és stólája, betegellátó felszerelés a malenkij robotról.) 

Először 1947 áprilisában kaptak hírt otthonról írt lapokon. János pap is kapott, és nagyon örült neki. 

Elhurcoltak bennünket Messzi orosz földre 
Olyan messzire, Hogy még a sóhaj is elvész a messzi végtelenbe… 

Azóta mindenki sóhajtva kérdi Mikor az Istent félve becézi: 
Hazamegyünk még? 

Jó emberek, hazamegy mindenki, Aki az Istent nem szűnik meg szeretni, 
Csak nem tudom biztosan, Melyik hazába tér vissza a vonat, 

De ne féljetek: Hazamegyünk! 
Szerednyei János: Hazamegyünk Oroszország, 1945. március 4. 

János pap nemcsak biztató szóval tartotta a lelket híveiben, de elővette hegedűjét, nógatva őket, énekeljenek. És 
szüntelenül mosolygott, tréfált… Csak éjszaka amikor már mindenki más aludt, elővette  tollát, hogy papírra vesse 
gondolatait: 

A pap sorsa  - virrasztás Éjről éjre az álmok felett… 
Ha sírnak , én is sírok, Ha örülnek, én is örülök,  Ha félnek, én is félek… 

A legerősebb lelkű embert is elfogja időnként a gyöngeség, a honvágy. János pap is ilyen pillanatában írta az Anyám 
ha látnál…” című versét. De hogy ilyen pillanatai is voltak ennek a mindig nyugodt, fegyelmezett és mosolygós em-
bernek csak halála után derült ki amikor ezt a verset megtalálták: 

Anyám, ha látnál... A hajam tövig le van vágva. Kopasz fejemre hull a hó. 
Átok, s ima ráfagy a számra, S nincs a fájdalomra szó. 

Anyám, ha látnád: Rabruhámat nem tartja össze csak a folt. 
Jobban él otthon, aki gyilkolt, áruló volt, csalt és rabolt. 

Testemet feltöri a deszka. Bőrömet marja a rovar. 
Tetű, poloska és rühatka váj belém karmaival. 

A bánya mélyén lenn a sárban. Naponta megmártom magam, 
sebzett térdemen csúszva-mászva, s hátamra hideg víz zuhan. 

Itt -ott a véremtől piroslik a szén: a fekete arany. 
Anyám, ha látnád: Szögesdrót mögött éjjel-nappal. 

Géppisztolyok és szuronyok kísérnek a munkába járva. 
Lábaimra drótozott kapcám, kalucsnim csupa lyuk. 

Kint a földeken, mint az állat, húzzuk az ekét, boronát. 
És ha nem elég mély a szántás, ostor nyomát érzi a hát. 

Öreg orosz sír:- Kis magyarkák. Barázdált arca csupa könny. 
- Szegény magyarkák, Hát van Isten? Hajcsárunk néz, merő közöny 

Nem tudja, hogy félrevezették, s nem vagyunk ellenségek. 
Apja vagy testvére halálát, úgy véli, rajtunk leveri. 

Anyám, ha látnád: Mezítláb koldul a te lányod Egy-két krumplit, kenyérhajat. 
Kásájából az orosz asszony kanálnyit tenyerembe ad. 
És tányérjából szánakozva. Társaimnak is harmadol. 

A fia talán épp ott fekszik, a falunk szélén valahol. 
Anyám, a hajam ki fog nőni. Szénpor nem ül majd arcomon. 

De többé nem leszek a régi. Bár lesz ételem, italom. 
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Munkaeredményeiért elismerésül kapott egy fekete szövet „oroszka” ruhát a tábor vezetőségétől. Az éhség és a túl-
hajszolt, embertelen körülmények között végzett bányamunka azonban felőrölték erejét.  

1947. július 25-én délután készültek a műszakváltásra. Ekkor már nagyon legyengült fizikai állapotban volt. Egy is-
merősének feltűnt szomorúsága.  

Megkérdezte tőle: „Mi a baj?” „Én eddig soha nem gondoltam arra, hogy a bányában meg is lehet halni, és most vagy 
két hete irtózom lemenni a bányába. Nem tudom, mit jelenthet ez.” Ismerőse megpróbálta felvidítani. 

Másnap, július 26-án éjfél után, fél kettő tájban a hatalmas újonnan feltárt négyes bányából jöttek fel. Túldolgozták 
a munkaidőt, nem csoda, hogy fáradtan a csillékben igyekeztek a napvilágra. Hárman ültek a csillén. A csille drótkö-
tele elszakadt és lezuhant, a kétszáz méter mélységben lévő bányafolyosón találták meg holtan. A másik férfi a szén-
porba esett, s a ijedségen kívül más baja nem esett. A harmadik egy Ondra való leány, Jolánka a két csille közé került, 
súlyos sérüléseket szenvedett, de csodák csodájára felgyógyult és haza is jött. 

János atyát már halva szállították le a halottas házba, ahol negyvennyolc óráig tartották. Ez alatt a lágerben min-
denki róla beszélt. Az orosz tisztek mondták, hogy inkább másik öt ember halt volna meg, mint Szerednyei (pedig 
tudták, hogy pap). 

Tisztelete oly nagy volt nemcsak a táborlakók, hanem a láger őrei és a helyiek között is, 
hogy az elhunyt közel száz fogoly közül egyedül ő részesült koporsós temetésben. Az ott 
gyűjtött pénzéből vásárolt fekete ruhájába öltöztette fel barátja, a tarcali postakiadó Nagy 
István.  Rabtársa, Patrik József temette el. Nagyon szép júliusi vasárnap volt, akik nem dol-
goztak aznap , kimehettek a temetésére.  

A 16/2. számú kereszt tövében hirdeti a tábla: 
Szerednyei János, élt 26 évet 

Nyugodjék békében messze földön,  
a donyecki szénbányák hatalmas salakhegyeinek árnyékában! 

Verseit és hegedűjét - 33 hónap robot után - rabtársa, keresztapjának leánya, Örkényi Ilo-
na hozta haza a Don-medencéből. Akik hazajutottak azt mondták, hogy „Szerednyei János mártírhalála kellett ah-
hoz, hogy mi, akik életben maradtunk hazajöhessünk. Hogy Ő ott maradt, nem is lehetett másképpen, hiszen azért 
jött ki önként, hogy együtt legyen híveivel a szenvedésben.” 

„Bizony, ha a jó Isten hazasegít, két hétig fel sem kelek, és reggeltől estig tejet fogok inni. Hej, ha még egy-
szer szószékre léphetnék, mindig csak a szeretetről beszélnék. A szeretet apostola lennék.” 

„S ha földi honba nem is visz az út, az örök hazába mindenki hazajut!” 
Idézetek a tarcali Nyakó Imréné és Kovács Józsefnétől, akik két és fél évig robotoltak a donyecki szénbá-
nyákban… 
 „Őt nem úgy vitték el. Azt mondta, a hívei mellett van a helye. Önként ment. Felajánlotta magát… De mindig mosoly-
gott az a pap. Olyan aranyos volt… Adta a szeretetet, adta a vidámságot. Az sose volt elkeseredve. Láttam jönni őket 
haza a bányából, mikor szabadnapos voltam. Az atya oly kormos volt, hogy csak a szeme fehérjét lehetett látni – de 
még az is nevetett… Emlékszem, egyszer szabadnap volt a lágerben, összejöttek a tarcaliak, ismerősök, ő meg csinált 
egy kis oltárt, és ott imádkoztunk. Csendesen végezte a misét. Voltak az oltáron szentképek, száraz virágok, ki mit 
talált a bányatelepen, azzal feldíszítettük. Hozott magával egy kis kelyhet, azzal misézett. Talán Úrnapja lehetett. De 
volt húsvétkor is, bár igen tiltották az oroszok. Titokban voltak a misék, és csak ritkán… „ 

„– Vége volt a műszaknak, már jöttek volna visszafelé a lágerba, de ő már nem érkezett meg, valahogy két csille közé 
szorult, s azok összenyomták… A pontos részletek már nem jönnek elő, csak a könnyek: az akkori könnyek árkain 
gördülnek a mostaniak. – Tarcalról és a környékről voltunk vagy kétszázan, s mind akik ismertük, nagyon megsirat-
tuk… Általában ha meghaltak a népek, nagy gödröt ástak, odalökdösték a halottat, mint egy kutyát. De 
Szerednyeinek csináltak koporsót. Úgy, hogy a nép adott pénzt a deszkára. Ki is csinálta meg? Ficsor bácsi. Ő csinálta 
meg deszkából, abba tettük szegény Szerednyeit. És elengedtek a temetésére, biztosan azért, mert tisztelték őt az 
oroszok is. „Vissza egészen Biztos, hogy jövünk!...Leszünk még egyszer kicsinyek-nagyok Mind-mind együtt otthon s 
falunk Kicsi házába az öröm visszatér, Melyből minden nótát elsodort a szél…Édesanyánk arca Még egyszer felvidul, 
S testvéreink arcán Boldog öröm kigyúl. S legyünk újra szabadok, nótásak, nagyok, Hazamegyünk élni, dolgozni éjen 
és napon. S minden, mi történik, csúnya álommá lesz, Ukrajna, robot, s minden szenvedéshely…1945. február 5. 
Szerednyei János (Vagon, Deákfalva) 

http://lexikon.katolikus.hu/P/Patrik.html
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Emlékezés Szerednyei János atyáról Tarcalon 

Tiszteletére 1991. X. 12: „Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Szerednyei János áldozópap em-
lékére, aki szívében hordozta az Úr törvényét. Önfeláldozón ment híveivel a Szovjetunióba, ahol 1947. július 26-án 
halt meg. Szeretettel a tarcali római katolikus egyházközség, 1991.” szöveggel márványtáblát avattak a tarcali 
római katolikus templomban.  

Önkormányzati megemlékezések 2015. évtől a Malenkij robotra elhurcoltakról és Doni áldozatokról. 

BÚCSÚLEVÉL 

„Kedves Édesanyám és Testvéreim! 

A faluból elvittek munkára vagy kétszáz leányt és fiút – embert. A jó Isten engem is méltónak tartott arra, hogy a 
nehézségekben is osztozzak a hívek sorsában!  
Nem baj, megyek nyugodtan és büszkén, s bízom a jó Istenben, hogy minden baj nélkül három hónap múlva haza-
jövünk. Tessenek egész nyugodtnak lenni és sokat, nagyon sokat imádkozni. Velem lesz mindig a jó Isten, s ha tet-
szenek értem imádkozni, visszajövök. A jó Istennél keressék mindig a vigaszt, s akkor soha nem maradnak vigasz-
talás nélkül.  
Imáimban én is mindig magukkal leszek, jóllehet a sors messzire eldob. Azt soha ne tessenek elfeledni, hogy a fiuk, 
aki elment pap, és nem szabad siratni és aggódni érte. 
Isten velük! A rokonokat, ismerősöket szívből köszöntöm, Édesanyámat és Testvéreimet pedig nagyon sokszor csó-
kolom. 

           szerető fiuk: János 
Tarcal, 1945. január 24.” 
 

Forrás:  
„Uram ….Segíts haza minket!” Kárpátaljai Magyar Könyvek 236. Dupka György, Intermix Kiadó 2014. 
https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=277127 
Dobos Klára REPRÓ-rovat, 2007. júliusi számából 
H. Örkény Ilona: A tarcali káplán sírhantja – Szerednyei János hősies életáldozata című kötetéből. Napkút Kiadó, Buda-
pest, 2017. 
P. Bálint József S. J. és Horváth Dénes: Szerednyei János, Tarcali káplán hősies életáldozata, Kalot Kiadó, Budapest 2005. 

* kolbe –Lengyel származású Szent Maximiliam Kolbe Atya, 1941-ben  önként vállalta a halált egy kétgyermekes család   
apa, Franciszek Gajowniczek helyett Auschwitzban.   

https://hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=277127
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A gyászoló család fájdalommal  

tudatja a tarcali lakosokkal, hogy  

Haskó Béla  

2020. 04. 01-én elhunyt.  

Temetése 2020. 04. 09-én Egerlövőn volt. 

Anyakönyvi Hírek 

Házasságkötés 

Vojku Zsanett és Balogh József  
április 23-án  

Kötöttek házasságot  

településünkön 

Gratulálunk!  

Születések 

Április 
Fábián Bence Márk 2020. 04. 27. 

Szülei: Erdős Anett, Fábián István 

Szilágyi Hanga 2020. 04. 28. 

Szülei: Dudás Beatrix, Szilágyi Tibor 
 

Nádasdi Judit  

védőnő 

Halálozás      
Vajda László (sz.: 1939) volt tarcali lakos elhunyt  

március 23-án 
Cziba Józsefné (sz: Nógrádi Ilona, 1937) volt tarcali lakos  

elhunyt március 26-án  
Tóth Sándorné (sz: Takács Anna, 1928.) volt tarcali lakos  

elhunyt április 4-én 
 

Kertészné Cziba Ilona  
és Péterné Török Enikő 

 anyakönyvvezetők 

Folytatás a 2. oldalról 

1919. szeptember 7-én a tarcali református egyháztanács által tartott ülésen Éles István lelkész megrendül-

ten számol be az egyház épületeiben, berendezéseiben, keletkezett károkról, idézve a lelkész szavait: „a rom-

bolást, amit a kommunizmus a paplakon, iskolákon véghez vitt; parókhia és iskola volt a vörösök főfészke.” 

Mindeközben a pusztítás megkoronázásaként a háború utolsó évében a spanyolnátha okozta a legnagyobb 

veszteségeket. Ez az Amerikából induló járvány végigsöpört a világon. A világháborút befejező világjárvány a 

legóvatosabb becslések szerint is 25 millió áldozatot szedett. A tarcali halotti anyakönyvekben a halál okát 

megjelölő rubrikában az 1918. év végi és 1919. évi bejegyzéseknél megszaporodik a spanyolnátha kifejezés.  

Mintha ez nem lett volna elég, 1920-ban még gyászosabb eseményt kellett elviselni a magyaroknak. Június 4

-én 16 óra 32 perckor aláírásra került a trianoni békediktátum, mely törvényesítette az ország megcsonkítását, 

a magyar emberek meggyalázását, sokat arra kényszerítve, hogy elhagyják otthonukat. A párizsi béketárgyalá-

sok során a győztes hatalmak a környező kisebb nemzetek sugallatára szinte elhitték, hogy a háború kitörésé-

ért a magyarok a felelősek és ezért bűnhődniük kell. Így aztán az ország kétharmadát elvették (még Ausztria is 

kapott belőle), nagy összegű jóvátétel megfizetésére kötelezték, csak kis létszámú gyalogos hadsereg felállítá-

sát engedélyezték, stb. stb. Gyakran elgondolkodom, mit lehetet volna tenni. Talán Károlyinak nem kellett 

volna a frontokról hazatérő katonákat leszerelni, a tapasztalt, nagy tudású tiszteket-tábornokokat nyugállo-

mányba küldeni, vagy, ahogy a törökök tették nem kellett volna 2020. június 4-én aláírni ezt a gyalázatot és 

talán nekünk is sikerül, mint a törököknek hogy külön békeszerződést kötve a nagyhatalmakkal, visszakapták 

az elcsatolni tervezett területek túlnyomó többségét? Nem tudom, de néha úgy érzem, hogy nem igazán szeret-

nek minket itt Európában. Néha úgy érzem, csak arra vagyunk jók, hogy bűnbakként belénk rugdossanak, be-

lénk töröljék a lábukat. És mi maradt nekünk? Maradt keserves gyász, az emlékezés, és a szívós munka az or-

szág fennmaradásért, nem engedni, hogy kinyomják, mint egy pattanást Európa testéből. Ezért helyeslem, az 

1924-ben törvénybe iktatott hősök napját, idézve a jogszabályt; „minden esztendő május hónapjának utolsó 

vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”, illetve a Molnár Ferenc, tar-

cali reformátustanító által, Trianon emlékére 1930-ban kezdeményezett országzászló mozgalmat. 

Befejezésül: 

Ha mégis eszünkbe jutna május 31-én településünk országzászlóját felvonni Trianon, a hősi halottak, az ál-

dozatok emlékére, jussanak eszünkbe a jelenkor hősei is. Gondoljunk szeretettel, és tisztelettel a COVID-19 

elleni küzdelemben résztvevő orvosokra, ápolókra, mentőkre, gondozókra, tisztviselőkre, rendőrökre, katonák-

ra, eladókra és mindazokra, akik munkájukból adódóan fokozottan kitettek a vírusveszélynek. A kedves olva-

só nem hallja, de nekik tapsolok. 

 
Tarcal, 2020. május 14. 

Guth Ferenc 

Tisztelt ásott és fúrt  
kutat használók! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívja a figyelmet, hogy a fúrt 
vagy ásott kutak vizének használata esetén fontos a kútvíz rendszeres 

fertőtlenítése valamint a kút alján felhalmozódó üledék időszakonkénti 
eltávolítása. A magán kutak vizét használó lakosságot arra kérik, hogy 

a vizet fogyasztás előtt fertőtlenítsék vagy forralják. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyoln%C3%A1tha
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  
06 70 457 9581 

Újraindul a tarcali  
TASSONYI KÁVÉZÓ ÉS BOROZÓ  

2020. május 29-én! 

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket, a  
megszokott környezetben és kiszolgálással.  

(Tarcal, Rákóczi út 4.)  

A KÖZTÉRI SZÖKŐKÚT   

Lassan beköszönt a nyár. Tarcal központjában mindenki gyönyörűségére már üzemel a szö-
kőkút. A mi közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá és odafigyeljünk a használatára.   

A szökőkútnál fokozottan igaz a  
"Mindent a szemnek, semmit a kéznek!" mondás.  

Fontos szabályok, amit kérünk betartani:  

 Ne nyúljunk a szökőkút vizébe! 

 Különösen vigyázzunk, hogy szennyeződés (kő, sár, papír, szemét, stb.) ne kerüljön 
a vízbe! 

(Tudom, hogy sokaknak ez természetes, de ne féljünk figyelmeztetni  
azokat, akik még nem tudják ezeket a szabályokat.)  

A szökőkutaknak elsődlegesen vizuális szerepük van, egyfajta élményt töltenek be, és 

hiába működnek legtöbbször hálózati, azaz csapvízzel, tilos inni belőlük. A szökőkutak vize 

a bennük előforduló vegyi anyagok miatt könnyen okozhat allergiás reakciót, viszketést, 

bőrpírt, de a szembe vagy nyálkahártyára kerülve is okozhat irritációt. Azt is érdemes figye-

lembe venni, hogy ezen vizekben számos külső forrásból származó szennyeződés is található – belehullott idegen anyagok, madár-

ürülék – amelyek szintén okozhatnak irritációt, de akár betegséget is. A beledobált szemét miatt pedig a szökőkutat működtető szi-

vattyú- és szűrőberendezések elromolhatnak. Vigyázzunk hát Tarcal egyik ékességére mert közös ügyünk, hogy szép környezetben 

éljünk! 
Györgyné Újvári Mária 

Közös Rendőr –Polgárőr szolgálat Novajidrányban 

A Megyei Polgárőr Szövetség március elején küldött egy felhívást a BAZ Megyei Polgár-
őr Egyesületek felé. Az M3-as autópálya építése olyan szakaszához ért, hogy le kellett a 3
-as utat terelni Novajidrány felé. A nagy kamionforgalom miatt, a vasútnál napi szinten 
rongálódik a sorompó. 
Az Országos Rendőr Főkapitányság, ezen belül a Megyei Rendőr Főkapitányság stratégiai 
partnernek tekinti a Polgárőrséget, most a Megyei Rendőrkapitányság kért tőlünk együtt-
működést. Ezt illik,és kötelességünk viszonozni. 
A Tarcali Polgárőr Egyesület 2 polgárőre teljesített közös szolgálatot 2020. április 5-én 
reggel 5-órától este 21 óráig Novajidrányban  az Encsi Rendőr kapitányság  rendőrével. 
Örömmel teljesítettük a közös szolgálatot. Ha kell a továbbiakban is partnerként állunk 
elébe a közös szolgálatnak. Szeretnénk megköszöni a tarcali Polgármester úr rugalmas 
hozzáállását,  hogy támogatást tudott biztosítani az utazáshoz. Büszkék vagyunk rá, hogy 
a Máv Zrt.-nek, mint együttműködő partnernek ebben is tudtuk segíteni. 

 

Lovász László  
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke, Tokaji Járási Koordinátor 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fitnesz park korlátozás nélkül 
látogatható. A játszótér minden nap 9.00-20.00 óráig tart nyitva. 


