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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület augusztusi munkájáról
A Képviselő-testület munkaterve szerint augusztusban nem ülésezik, azonban előfordulhatnak olyan jelentőségű ügyek, melyekben dönteni szükséges. Ez történt az idei év augusztusában is, így a hónap végén a testület
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pont keretén belül a településrendezési eszközök módosításáról, illetve a kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről szóló 2019 áprilisában hozott határozat módosítására került sor a település turisztikai
fejlesztési céljainak elérése érdekében.
A második napirend keretén belül – mint már több éve – az idén is szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület. A pályázat 660 erdei
m3 kemény lombos tűzifa beszerzésére – összesen 10.560.000,- Ft + ÁFA támogatás elnyerésére irányul.
A harmadik napirend tárgyalásakor egy magántulajdonban lévő, a településképet rontó, Tarcal 489 hrsz-ú
(természetben Könyves Kálmán utca 108.) ingatlan ½-ed tulajdoni hányadának megvásárlásáról döntöttek a
képviselők.
A negyedik napirend tárgyalásakor a köztemető üzemeltetője részére megállapított szolgáltatási díj egyszeri
kiegészítéséről hozott határozatot a képviselő-testület, mert az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díjon
túli egyéb bevételek drasztikus csökkenése miatt, a temető üzemeltetés csak a kiegészítő díj megfizetése mellett biztosítható.
Az ötödik napirend keretében a képviselők több önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítéséről
döntöttek, melynek vételárát 700.000,- Ft-ban határozták meg.
Az indítványok, javaslatok napirend keretén belül az alábbi előterjesztéseket tárgyalták:
• Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Tímár Miklós képviselő úr lemondott képvi-

selőtestületi tagságáról, így a választójogi törvénynek megfelelően - a 2019-es önkormányzati választás eredménye alapján a képviselőjelöltek sorában legtöbb szavazatot kapott jelölt, Palásthy Katalin kapja meg a megüresedett mandátumot.
• Butta László polgármester úr előterjesztése alapján az „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Tarcalon” tárgyú projekt kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárást – figyelemmel arra, hogy a kivitelezésre vonatkozó legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló forrását – a
képviselő-testület határozatával eredménytelenné nyilvánította.
• Polgármester úr tájékoztatása alapján a képviselők, - mivel a BORSODVÍZ Zrt. közgyűlése alaptőke emelésről
döntött, - 1 db. 500.000,- Ft névértékű „C” típusú törzsrészvény jegyzéséről hoztak határozatot.
• A képviselők döntöttek a Triál Országos Kerékpáros Bajnokság támogatásáról, majd
Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken található konténereket a következő hetekben beszállítják az önkormányzat telephelyére, azok tisztítása céljából.
A képviselő-testület ülésén készült jegyzőkönyv teljes tartalma a www.tarcal.hu honlapon megtekinthető.
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Választások Tarcalon
Ebben az írásomban nem törekszem a téma tarcali összefüggéseinek térben és időben minden részletére kiterjedő tárgyalására. A hely erre nem elegendő. Megpróbáltam Tarcal több mint 400 éves múltjából néhány napot véletlenszerűen
kiválasztani, mely a különböző korok, településünkön zajló választási eseményeit ábrázolja.
1606. január 1. bíró választás.
Kiskarácsony napján, az új főbíró választáskor a hivatalban lévő főbíró hajnal előtt egybegyűjtötte a tanácsot és miután Istenre hivatkozva figyelmeztette őket a pártatlanságukra, a lelkiismeretükre, a választás tisztaságának felelősségteljes megőrzésére, a hites nótárius, valamint egy esküdt szolgabíró társaságában elhagyta a tanácsot és egy külön házba
vonult. A 18 főből álló tanács tagjai egyenként a három fő elé járultak, ahol is leadták szavazatukat az előre feljegyzett
két-három bírói tisztre jelölt valamelyikére, amit a jegyző írásban rögzített. Ezt követően a nótárius és a szolgabíró a
főbíró utasítására a „suffragiumokkal” (írásban rögzített szavazatok) felkeresték a város prédikátorait, akik szintén közölték voksukat, ami a többihez hasonlóan felkerült a szavazatokat tartalmazó okiratra. Az így elkészült okiratot a főbíró, a jegyző és a szolgabíró magánál tartotta.
Az ünnepnapi igehirdetést követően mindenki a templomban maradt. A főbíró a teljes tanáccsal együtt a prédikáló
szék elé állt és bocsánatot kért mindenért az egész községtől. Miután ugyan úgy a község is megkövette a bírót és a tanácsot, a bíró a jelenlévő tanács és község előtt kihirdette a szavazás eredményét, tudtukra adva az új főbíró és két szolgabíró kilétét. A harmadik szolgabírót a város polgárai közül már ez a három tisztségviselő választotta maga mellé.
Mindezek után az ó bíró az egész várost a házához hívta, megivott velük egy a város borkészletéből kivett hordó bort,
és ha tehette ebéddel kínált mindenkit, de ha nem, a Tanácsot mindenképpen.
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1935. március 31. nemzetgyűlési képviselő választás.
Ebben az időben már a nők is szavazhattak, de az érvényben lévő választójogi törvény értelmében korhoz és műveltségi szinthez kötötték ezt a jogot. A férfiak esetében 24. életévüket betöltött, 4 elemi osztállyal rendelkező személyek, a
nők esetében 30 éven felüli, 6 elemit szerzett személyek szavazhattak. Igaz, az ország nagy részén csak nyílt szavazás
volt lehetséges, illetve a politikailag megbízhatatlannak, vagy hazaárulónak megbélyegzett egyének választási jogát
megtiltotta a törvény.
A választást megelőző kampány idején a többi településhez hasonlóan Tarcalon is az országgyűlési képviselő jelöltek
megválasztásuk reményében, hogy az általuk tett ígéreteiknek nyomatékot adjanak, ingyenes borral és zsemlével kínálták a választó polgárokat. A házuk, pincéjük előtt, vagy akár a piacon a választási kampányukban résztvevő önkénteseik
felügyelete alatt kirakattak egy félmetszés lőrét bögrével, meg egy kaska zsemlét és az arra járókat megkínálva, kis versikéket kántálva arra buzdították őket, hogy szavazataikat az ő jelöltjükre adják. Néhány versike ízelítőül: „A bcúg, Lázár
éljen Fenyő, Széchenyi a képviselő!”. Az ellenlábas így válaszolt: „Fenyőnk van elég a hegyen, képviselőnk Lázár legyen!”. Amíg volt bor az edénybe, a kosárba pedig zsemle, nagy volt a forgalom. A zsemlés kaska körül sündörgő gyerekek ki is használták a lőrés edény mellett zajló nyüzsgést és el-elcsentek egy-két zsemlét a kosárból. Ebben a ciklusban a
tokaji kerülethez tartozó Tarcalt is Gróf Széchényi György Keresztény Gazdasági és Szociális Párt színeiben induló párt
tagjaként, majd a párt jobbra tolódása miatt, pártonkívüliként képviselte a nemzetgyűlésben.
1963. február 24. országgyűlési képviselő választás.
Túl vagyunk a szovjet háttérrel erősen támogatott Magyar Kommunista Párt áldemokratikus, erőszakos győzelmén, a
Rákosiék által megfélemlített, megalkuvó pártokat magába olvasztó Magyar Dolgozók Pártjának megalakulásán, és az
általuk képviselt ideológia végletekig kiélezett hatalmi gyakorlatán, az ezt megtörni szándékozó és elbukott 1956-os forradalmon, és az ebben az időben még élő, megbízható szereplőkkel megalakult, a megtorlást végrehajtó
Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulásán. A Kádár János fémjelezte „Gulyáskommunizmus” kezdetén vagyunk,
ahol ugyan más módszerekkel, de ugyanúgy uralják a kommunista, szocialista eszme hívői a választást, mint korábban.
A jelölteket hithű, megbízható emberekből ők választották ki, és mivel a választási részvétel „erősen ajánlott” volt, szinte kötelező, az általános részvétel és a jelöltek megválasztása 98-99%-os volt. A szavazatok leadását ösztönző eljárások
is finomabbá váltak. A névjegyzékből egyértelműen megállapíthatták a távolmaradókat minek alapján jó indok híján az
életüket megnehezítő, különféle kellemetlenségeket okozhattak neki. A cél érdekében a kiskorú gyermekeket is felhasználták. Visszaemlékezve kisiskolás koromra, a megjelölt napon a nálam 3 évvel idősebb bátyámnak úttörő egyenruhába
kellett öltöznie és felkeresni a környékünkön lakó állampolgárokat, hogy figyelmeztesse őket választójogi kötelességükre. Azon a napon minden úttörőnek ez volt a feladat. Abban az időben ugyanis nem csak joga volt szavazni az állampolgárnak, de kötelessége is.
1990. szeptember 30. helyhatósági választás
Az 1990-es rendszerváltozás által kiharcolt alapvető követelmény volt a több pártrendszeren és szabad választási
struktúrán alapuló hatalmi berendezkedés. Hosszú évtizedek után ez volt az első ténylegesen demokratikus, szabad, önkormányzati választás. Nemre való tekintet nélkül, ha betöltötte a 18. életévét és nem volt elítélt, vagy nem tartozott a
közügyektől eltiltottak közé, bárki lehetet jelölő, élhetett az egyenlő, közvetlen és titkos szavazás jogával. A választójog
gyakorlása nem volt kötelező, annak gyakorlása a választópolgár szabad akarata volt. Ha összegyűjtötte a választási törvényben meghatározott, megfelelő mennyiségű ajánlást jelöltként indulhatott a választáson. Még éltek azok az emberek,
akik 45-50 éve átélték az ilyenkor szokásos kampány időszakot. Ugyan bor és zsemle nem volt, de a kampányversike
kultusza éledni látszott. Had idézzek egy példát erre. „Becsületes magyar ember, Kincses legyen polgármester.” Talán
ez is hozzájárulhatott, hogy Tarcalon a rendszerváltozás utáni első demokratikusan, szabadon választott polgármester
Kincses János lett. Még egy rekord fűződik a nevéhez. Ebben az időben ő volt az ország legidősebb polgármestere. Az
ezt követő választási kampányok politikai kultúrája jelentősen felerősödött. Az ember nem is tudja eldönteni, hogy ez jó
vagy rossz. Ma már versikék sincsenek. Lehet, hogy a jelenlegi kampányokat jellemző köpködés, sárdobálás, anyázás és
persze csak ígéretek, ígéretek és ígéretek helyet a bor, a zsemle és a versike célravezetőbb lenne.
Tarcal, 2020. szeptember 20.
Guth Ferenc
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Múltidéző…

Tarcali Szüret az 1960-as években
Gyulai Pál: Szüreti lakomán

Hegyen a köd fehér-kéken
Napsugár csókjába vész,
Diófán, a hegy tövében,
Víg madárka fütyörész.
Csak visszhang a víg madárdal,
Nincs virág, a lomb lehull;
De bár minden hervad, elhal,
Szüret zajlik, kedv virul.
Vajha őszén napjainknak,
Midőn talló, száraz ág,
Mit legtöbbször hátra hagynak,
Szerelem és ifjuság:
Hangzanék egy-egy víg ének,
Sütne nyájas napsugár,
S termésén a kedv tövének
Megcsendűlne a pohár!
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Újra nyílik a Tarcal Múzeum
Kérjük továbbra is a tarcali lakosok segítségét a múzeum kiállítási anyagának összegyűjtéséhez. Három
olyan szakmát mutatunk be, amelyek eddig még
nem szerepeltek a kiállításban. Várjuk a tárgyakat,
fényképeket, dokumentumokat a téglagyártással,
bányásza&al, és méhésze&el kapcsolatosan. Várjuk
továbbá a régi és új boros címkéket is amelyeket
szintén szeretnénk kiállítani.

Segítségüket előre is köszönjük!
Györgyné Újvári Mária
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Önkormányzati felhívások
közép- és felsőoktatásban résztvevő
diákok és hallgatók részére

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy beiskolázási támogatás
igényelhető közép- és felsőfokú oktatásban tanulmányokat
folytató diákok és hallgatók részére 2020. október 31-ig.
A korábbi évekhez hasonlóan Tarcal község Önkormányzata
ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. A pályázat benyújtásához szükséges űrlap
elérhető az alábbi linken:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kiírásban szereplő
mellékletekkel 2020. november 05-ig
a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.

2020. szeptember 14-én a
Tarcali Polgármesteri Hivatalban,
Marczinkó Ferenc átadta
Palásthy Katalinnak az
önkormányzati képviselői
megbízólevelét.
Gratulálunk!
Munkájához minden jót kívánunk!

Az idei év
„legvirágosabb
kert”

felhívásra
érkeze&
utolsó kép
tulajdonosa:
Cziba Lászlóné

Köszönjük!
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Tarcal Trial
Országos Bajnokság
2020. szeptember 13.

A 2020-as évben a Tarcali Bányatónál került
megrendezésre a Triál Országos bajnokság,
melynek fő támogatója Tarcal Község Önkormányzata. Az ország több részéről érkezett
több mint, 40 fő versenyző.
A verseny több kategóriában zajlott:
Kadét, Kezdő, Senior Hobby, Senior Pro,
Junior 26, Elite 20, Elite 26.
A versenyzők egy sikeres napot zárhattak, az
oda ellátogató nézők pedig bravúros
jeleneteket láthattak.
Gratulálunk a szervezőknek és a résztvevőknek!

Modern Falu pályázat során elkészült
beruházások és elnyert pályázatok

Temető járda építés a Keresztúri úti köztemetőben.
A pályázati forrásból a járdákat Tarcal Község
Önkormányzata és a Tarcali Római Katolikus
Plébánia valósította meg.

Az önkormányzat támogatásban részesült a Közterület karbantartását
szolgáló eszközbeszerzések pályázati kiírásból.
Támogatási összeg: 14 999 996 Ft-.
Az összegből a következő eszközök már megrendelésre kerültek:
- Seprőgép
- Hótoló
- Fűnyíró traktor
- Sószóró
Az önkormányzat támogatásban részesült Önkormányzati tulajdonban lévő
- Hegesztőgép
útfelújítás pályázati kiírásból. Támogatási összeg 17 970 800 Ft-.
- Rézsűkasza
Az összegből a következő utak burkolatai kerülnek felújításra:
- Benzinmotoros fűnyíró
- Benzinmotoros bozótvágó
- Jókai utca egy szakasza (Árpád utcától a Vasút utcai szakasz)
- Benzinmotoros láncfűrész
- Vasút utca egy szakasza ( Jókai utcától a vasútállomás közötti szakasz)
- Nagykeretes permetezőgép
- Nagy Balázs utca

Tarcali Hírek
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2020. szeptember 10-én nyílt meg Titkóné Takács Mónika grafikai kiállítása gyermekjáték
kiállítással egybekötve.
A 6 Puttonyos Borfaluban megrendezésre került rendezvény megnyitóján Butta László
polgármester úr köszöntötte a vendégeket és bemutatta a kiállítást. Örömét fejezte ki, hogy
Tarcalon ilyen tehetséges emberek élnek, akik öregbítik a település hírnevét.
Ezután a Kikelet Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek kedves műsorában
gyönyörködhetett a szép számú közönség.
Nagy Nikolett előadta Szabó Lőrinc versét: Ima a gyermekekért
A kiállításban látható gyermek grafikák mellett az összefogásnak köszönhető az összegyűlt
játékok anyaga.
Felajánlóink: Gergelyné Imre Marianna, Györgyné Újvári Mária, Halász Endre, Idősek Klubja
Tarcal, Ilosvainé Nógrádi Piroska, Imre Jánosné, Keresztényi Zoltánné, Kosárkó Lászlóné,
Kovács Annabella, Kuruczné Volóczi Zsuzsanna, Marosán Judit, Nagy Istvánné, Osváth
Zoltánné, Papp Sándorné, Szabadosné Polyák Klára, Szabó – Pancza Rita, Talpa Katalin,
Titkó Eszter
Köszönetünket fejezzük ki a fellépőknek áldozatos munkájukért.
Továbbá köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik a kereteket felajánlották.
A tárlat megtekinthető 2020. október 9-ig (péntek)
Mindenkit szeretettel várunk!
Györgyné Újvári Mária

Tarcali Hírek
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Kedves tarcali
Szépkorúak!

Házasságkötés
Kicsák Diána és Dimkó Attila
nyírcsaholyi lakosok augusztus 8-án

A koronavírus járvány helyzet miatt a 2020. október 10-re tervezett
Idősek Napja rendezvény elmarad.
Bízunk benne, hogy egy későbbi
időpontban meg tudjuk tartani ezt
az eseményt.

Jáger Diána és Takács Gábor
budapesti lakosok augusztus 8-án
Horváth Piroska Magdolna és Tóth Attila
tarcali lakosok augusztus 8-án
Gerendai Izabella és Kőpájer Tibor
tarcali lakosok augusztus 15-én
Géczi Diána és Oross Endre
miskolci lakosok augusztus 29-én

Tarcal Község Önkormányzata

Kötöttek házasságot településünkön
Gratulálunk!

OKTÓBERI PROGRAMOK
TARCALON

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

Születések

2020.október 4. (vasárnap) Aradi Csúcsfutás
2020. október 6. (kedd) 16:00
Aradi Vértanuk Emléknapja
Megemlékezés a Hősi Emlékműnél

Mata Ramón 2020. 08. 25.
Szülei: Mata Natália
Damu Levente 2020. 08.27

2020. október 12. (hétfő) 16:30
Adámyné Szűcs Ilona festmény kiállításés a Tarcal Múzeum kiállításának megnyitója
Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu Galériája
Megnyitó: A Galéria előtti udvaron

Szülei : Bandzsók Brigitta, Damu Zsolt
Nádasdi Judit
védőnő

Halálozás
2020. október 22. (csütörtök) 16:00
Ünnepi műsor az 1956. október 23-ai
forradalom emlékére
Helyszín: Hősi Emlékműnél

Kiss Gábor (sz.: 1954) volt tarcali lakos
elhunyt augusztus 15-én
Soltész Istvánné (Sz.: Bereznyák Margit, 1953) volt
tarcali lakos elhunyt augusztus 16-án

A 6 Puttonyos Borfalu, Galéria, Múzeum
a szokott nyitva tartással működik.

Részvétünk a családnak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!

anyakönyvvezetők

ELADÓ!
2 db furmint kordonos
szőlő terület.
Érdeklődni: 70/4228210

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:

06 20 610 5101
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:

Lovász László
06 70 457 9581
Tarcali Hírek

Kiadja: Tar cal Község Önkor mányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Bor falu Tel.: 47/ 580-008
Főszerkesztő: Györ gyné Újvári Már ia Szerkesztő: Szabó Adr ienn
Nyomdai munkák: Kreatív Web Ötletek Bt. 3910 Tokaj, Ladányi út 15.
Következő lapzárta: 2020. október 16. (péntek)

