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 TÁJÉKOZTATÓ 
a 2021. július 27-én tartott Képviselő-testületi ülésről  

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2021. július 27-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi témákat tár-
gyalták a képviselők: 

 

Az 1.napirendi pont keretében a képviselőtestület tájékoztatót hallgatott meg a település egészségügyi helyzetéről, 
valamint a központi orvosi ügyelet működéséről. 
A képviselők megelégedéssel állapították meg, hogy a COVID járvány okozta kihívásokkal valamennyi egészségügyi 
szolgáltató sikerrel megbírkózott, az ellátás színvonala a járvány időszakában nem csökkent.  
 

A 2. napirend keretén belül a Tokaji Rendőrőrs tájékoztatóját vitatták meg a közrend, közbiztonság helyzetéről. A 
Rendőrőrs parancsnoka – Nagy Csaba – elmondta igaz, hogy 2020. évben minimálisan emelkedett az ismertté vált bűn-
cselekmények száma, a településeken azonban a lakosság szubjektív biztonságérzete továbbra is kedvező, nem történt 
olyan cselekmény, esemény Tarcalon, amely rontotta volna a biztonságérzetet. Az elmúlt évben a rendőrség dolgozói is 
nagy kihívással álltak szemben a koronavírus járvány okozta helyzet kezelését illetően, hiszen jelentősen megnöveke-
dett a rendőrök feladata is. Súlyosbította a helyzetet, hogy a Szerencsi kapitányság állományának nagy része is korona-
vírusos lett, így a feladatok jelentős részét a Tokaji őrsnek kellett elvégeznie. Az őrsparancsnok sajnálattal állapította 
meg, hogy a pályaelhagyók száma egyre nő, azonban ettől függetlenül továbbra is törekednek arra, hogy munkájukat jó 
színvonalon ellássák.  
 

A Képviselő-testület felkérte az őrsparancsnok urat, hogy szigorítsák ellenőrzéseiket a Bányató környékén, hiszen ott 
horgászni tilos, valamint a fürdés életveszélyes, ennek ellenére mégis tapasztalható sok szabálysértés. Végezetül meg-
köszönte a rendőri szervek áldozatos munkáját.  
 

Az ezt követő napirendben a Képviselő-testület tárgyalta a helyi Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót. Lovász 
László polgárőrparancsnok örömmel közölte, hogy az elmúlt évben 4 millió forintos támogatást kapott az Egyesület, 
melyből a szolgálati autót lecserélhették.  
A polgármester úr megköszönte a polgárőrök munkáját, majd a Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomá-
sul vette.  
 

A 4. napirendi pont keretében a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet, valamint a Településszerkezeti Terv mó-
dosításáról tárgyaltak. Erre azért volt szükség, mert idén már márciusban a helyi autómosó tulajdonosa kérte a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását, mivel az üzemanyagtöltő állomás területén lévő autómosó bővítését tervezte. A 
jelenlegi szabályozás miatt az autómosó bővítése nem kaphatott volna építési engedélyt, mivel az érintett területre egy 
elkerülő út volt az eredeti tervekben, azonban ez a beruházás évekkel ezelőtt lekerült az állami fejlesztések köréből. Az 
ügyben érintett szakhatóságok véleményezték a terveket, majd Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Állami Főépítésze kiad-
ta a végső szakmai véleményt, mely szerint a szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása ellen nem 
emelt kifogást.  A Képviselő-testület így a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet, valamint a Településszerkezeti 
Terv módosítását elfogadta.  
 

Az 5.  napirendben a Képviselő-testület tárgyalta a 2021. évi szociális tüzelőanyag vásárlására vonatkozó pályázati 
támogatás igénylését. Településünk már évek óta él ezzel a lehetőséggel, a Képviselők most is úgy döntöttek, hogy ön-
kormányzatunk idén is benyújtja a támogatásra vonatkozó pályázatot, mely szerint összesen 588m3 tűzifa beszerzésére 
igényelnek forrást. A támogatásra igényelhető összeg 9.408.000,-Ft+ÁFA. A pályázathoz saját forrás nem szükséges, 
azonban az önkormányzat mint eddig minden évben, vállalja a tűzifa kihordását a rászorulók részére, illetve a kiszállí-
tás költségét az erdészettől a telephelyünkre 2021. évi költségvetéséből biztosítja.  
 

A következő napirendben polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2021. februárjában  a Temető utcán tör-
tént támfal omlás, illetve útkárosodás helyreállítására beadott pályázat sikeresen zárult, önkormányzatunk a munkála-
tokra 20.367.000,- Ft támogatást kapott. A helyreállítási munkák annak megtervezésével kezdődnek, ezért 3 vállalkozás 
ajánlatai közül a képviselő-testület – a legalacsonyabb tervezési ajánlatot adó – a pilisvörösvári székhelyű  Mevito Mér-
nöki Iroda- Kft-t bízta meg. A cég tervezési ajánlata 1.333.500,- Ft volt, így a testület a tervezési munkák elvégzésével 
megbízta a Kft-t.  

A 7. és 8. napirendi pontban két önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelölését tárgyalta a Képviselő-
testület. Az egyik ingatlan egy belterületi 571 m2 nagyságú terület, a másik pedig a Fő u. 49. sz. alatti – jelenleg bérla-
kásként üzemelő – lakóház. Az önkormányzatnak egyik ingatlannal kapcsolatban sincsenek fejlesztési tervei, továbbá 
az elkövetkezendő fejlesztések saját forrásához is szükség van önkormányzati bevételekre, ezért a Képviselő-testület 
mindkét ingatlant értékesítésre kijelölte. Az ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmény megtekinthető a település 
honlapján (www.tarcal.hu) valamint a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.  

http://www.tarcal.hu
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Ezt követően az Indítványok, javaslatok napirendi pontban polgármester úr ismertette az Ady Endre utca lakóinak ké-
relmét, miszerint a lakók szeretnék, ha minél előbb új burkolatot kapna ezen útszakasz.  
A képviselők teljesen reálisnak tartották a lakók igényeit, azonban mivel ez a beruházás nagy költséggel járna, melyre 
jelenleg az önkormányzatnak nincs saját forrása, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben pályázati lehető-
ség nyílik a belterületi utak felújítására, ez az utca lesz az első, melyre az önkormányzat benyújtja támogatási kérelmét.  
 
Ezek után egy tarcali lakos szennyvízbekötésre vonatkozó hozzájárulási kérelmét tárgyalták a képviselők. A kérelmező 
lakóingatlana olyan terepviszonyok között fekszik, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötés csak nagy többletköltsé-
gek árán volt lehetséges. A Képviselő-testület méltányolta a kérelmet, így a kérelmezőt, költségeinek enyhítése érdeké-
ben 160.000, Ft-tal támogatta.  
 
Ezt követően polgármester úr jelezte, hogy a helyi piac felújítási projekt keretében hiánypótlási felhívás érkezett az 

önkormányzathoz, ezért a pályázati támogatás benyújtásáról szóló határozat módosítását javasolta. A projekt módosí-
tott összköltsége: 86.136.770,- Ft, melyhez 8.742.295,- Ft saját forrás szükséges. A Képviselő-testület megvitatta az 
előterjesztést, majd a költségek módosításáról döntött.  
 
A továbbiakban közérdekű hozzászólások, bejelentések hangzottak el:  
 Varga Lajos képviselő úr jelezte, hogy az Ifjúsági lakótelepen az árokban ismét kezd az iszap lerakódni, ezt ha-

marosan tisztítani szükséges, ha nagyobb esőzések lesznek. Képviselő úr a munkálatokhoz felajánlotta segítsé-
gét.  

 Palásthy Katalin képviselőasszony közbenjárásával az ülésen a képviselők megbeszélést tartottak egy lengyel 
származású tarcali ingatlantulajdonossal, akinek segítségével a Terézia kápolnán a Tarcali csatának szeretnének 
emlékhelyet állítani. Az emlékhely kialakítását mind lengyel, mind pedig magyar pályázati forrásokból kívánják 
fedezni. Az emlékhely megvalósítása nemcsak méltó emléket állítana a Tarcali csatának, hanem a település ide-
genforgalmi vonzerejét is növelné.  

2021. július hónapban születtek 

 Dusek Olivér László ( 2021.07.18) 

Szülei: Nagy Ildikó Anna, Dusek Gábor 

Balling Bence ( 2021.07.19.) 

Szülei: Stefán Anett, Balling Zsolt 

Nánai Helka Milla (2021.07.20.) 

Szülei: Trippó Katalin, Nánai Norbert 
 

Gratulálunk a szülőknek! 
 

Tarcal, 2021.08.11.           Nádasdi Judit 

        Védőnő 

 

 
 

Szopkó Károlyné  (született: Fortolóczki Anna, 1941.) Tarcal Móricz Zs. u. 5. sz. alatti 
lakos, elhunyt július 15-én,  

 

 

Kurecskó Jánosné (született: Gergely Mária, 1930.) Tarcal Klapka u. 9. sz. alatti lakos, 
elhunyt július 27-én. 

 

Részvétünk a családoknak! 
 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
           anyakönyvvezetők 

Köszönet nyilvánítás  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik Sárosi Lászlóné született (Petróczi Ilona) 

temetésén megjelentek sírjára virágot helyeztek fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család  
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Házasságkötés:       

- Butta Dóra és Hunyadi Ádám tarcali lakosok július 9-én  

- Bereczkei Zsombor és Ács Henrietta július 10-én 

- Vajda Barnabás és Török Evelin tarcali lakosok július 16-án, 

- Foczkó Rados és Rozgonyi Zsófia július 24-én,  

kötöttek házasságot községünkben.  

     Gratulálunk! 

     Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
          anyakönyvvezetők 

III. Tarcali Vadásznap  

Augusztus 6-án immár harmadik alkalommal rendeztük meg köz-
ségünkben a Tarcali Vadászati Kulturális Délutánt. Támogatóink-
nak köszönhetően ismét színvonalas programmal sikerült a dél-
utánt megtölteni. 
A programot egy vadászkutya és vérebes bemutatóval kezdtük. 

Ezt Hubertusz mise követte. Szokásos kiállításunk idén Papp István, a Magyar Őzért Szakmai Műhely alapító elnöké-
nek „Rendellenes őzagancs” bemutatójával nyílt meg. Díszvendégünk Békés Sándor, aki községünk szülötte, a vadász-
etikáról tartott előadást. Majd Őrhalmi Csaba és Hangyál József színvonalas vadhívás bemutatója következett. A prog-
ramokat a Bükki Kürtösök, a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör a szerencsi Hajnali Néptánccsoport és Férfikar elő-
adásai színesítették, valamint a nap csúcspontjaként Újvári Marika dalait élvezhettük. Célunk, a vadászat, a természet 
közeli gondolkodás népszerűsítése, a vadászat társadalmi megítélésének javítása. Úgy gondoljuk ez idén is sikerrel zá-
rult. A fő programok mellett a jurta állítás, íjászkodás kipróbálása, csontfaragások és vadászfestmények megtekintésére 
és vadgulyás kóstolására is nyílt lehetőség.  

Gergely Csaba 

Köszönet támogatóinknak: Tarcal Község Önkormányzata, Magyar Vadászkamara  Borsod Megyei Szervezete, 
Itthon jó Egyesület, Taktaközi Nimród Vadásztársaság,    Taktaközi Gazdálkodók Vadásztársasága, Sárospataki 

Kossuth vadásztársaság, FMX Pékség, Fábián Ferenc, Radványi Attila Kovács Attila boltja, Radványi Attila. 

 

Zempléni Művészeti Fesztivál 
 

Bohém Ragtime Jazz Band adott koncertet augusztus 14-én Tar-
calon, a 30. Zempléni Fesztivál keretében. A felújított Rákóczi 
szüretelőház boltíves rendezvényterében megtartott hangverse-
nyen a klasszikus dzsessz időtlen remekeiből 

hallhatott válogatást a közönség 
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Kedves Tarcali Lakosok! 

 
Szeretném Önöknek bemutatni új szolgáltatásunkat, mely a tarcali Idősek Klubjában működik. Az új épüle-
tünkben bővítettük a szociális alapszolgáltatásainkat a demens személyek nappali ellátásával, melyet kiscso-
portos formában, az Idősek Klubja részeként működtettünk. 
Igénybe vehető: bármely olyan szellemi hanyatlással járó betegség esetén, amelyet szakorvos megállapított. A 
környező településekről is fogadunk ellátottakat.  
A demens személyek nappali ellátása biztosítása során alapvető célunk, hogy a foglalkozások elősegítsék az 
ellátottak meglévő képességeinek megőrzését, a lehetséges mértékig fejlesztését,  esetleg a már elmaradt ké-
pességek újbóli felszínre hozását a különböző fejlesztési programok segítségével. Mozgás-, zene-, tánc-, játék-
, biblio- és művészetterápia segítheti a fejlesztési programokban résztvevőket. 
 
 

Szolgáltatások 

• egyéni foglalkozások (egyéni gondozási terv, mentálhigiénés állapotfelmérés alapján) 

• csoportfoglalkozások 

• szakszerű gondozói felügyelet 

• étkezés, szükség esetén diéta biztosítása 

• testi egészség megőrzése, rehabilitáció segítése szakképzett gyógytornász segítségével 
Az idősek állapotának megőrzése, a meglévő szellemi képességek megtartása illetve részleges javulása révén 
elkerülhető a bentlakásos intézménybe kerülés. Ez az ellátási forma nagymértékben szolgálja a hozzátartozók 
tehermentesítését, a klubban biztonságban tudhatják családtagjukat. 
De mi is az a demencia? 

• A demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, amelyhez a magasabb szellemi, intellektuális képes-
ségek romlása és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E tünetek problémát okozhatnak a beteg min-
dennapi életében s egy megelőző, magasabb teljesítmény romlását jelenthetik. 

• A betegség előrehaladtával az érintett állandó felügyeletet igényel, otthonában már nem hagyható magá-
ra. Mindennapi tevékenységeiben (étkezés, öltözködés, WC használat) egyre több segítségre szorul. 
Mindez a családok számára komoly kihívást jelenthet. 

• A demencia-esetek 90 százalékának hátterében Alzheimer-kór vagy az agyi keringés zavara áll. A segít-
ségnyújtásban a célunk a demenciával küzdő ember és családja számára nyújtott komplex ellátás. 

A demencia korai tünetei  

• A demencia különbözően hat az emberekre, nincs két egyforma kórtörténet. Vannak gyakori tünetek, 
melyek mindegyike fontos jelzés lehet a betegnek vagy környezetének. 

• Memóriazavar: A rövid távú memória hanyatlása a leggyakoribb korai tünet, amit a feledékenységtől az 
különböztet meg, hogy a feledékeny ember emlékszik az elfelejtett dolgokkal kapcsolatos egyéb tények-
re. A régi dolgokra sokáig kiválóan emlékezhet a beteg! 

• Automatizmusok megakadása: A demens betegek gyakran nehezen tudják elvégezni azokat a megszo-
kott, mindennapi tevékenységeket, melyeket azelőtt gondolkodás nélkül, szinte automatikusan megol-
dottak. 

• A nyelvi kifejezőkészség zavarai: Bárkivel előfordul, hogy keresi a megfelelő szót, a demens beteg 
azonban gyakran az egyszerű szavakat is elfelejti, vagy más szavakat használ helyettük, ettől írása és 
beszéde érthetetlenné válik. 

• Időbeli és térbeli dezorientáltság: A demens beteg ismerős környéken is eltéved, elfelejti, hogy éppen 
hol van, hogyan került oda és hogyan kell hazamennie. Időzavara odáig terjedhet, hogy összekeveri a 
nappallal az éjszakát. 

• Hibás, vagy csökkent ítélőképesség: Előfordulhat, hogy a demens beteg nem megfelelően öltözik, hideg 
napokon kevés ruhát ölt, míg nagy melegben feltűnően túlöltözik. 

• A figyelem hanyatlása: A demens betegnek például nehézséget okoz egy egyszerű beszélgetés követése, 
elfelejti, hogy a számlákat be kell fizetni… 

• Tárgyak rossz helyre tétele: szintén bárkivel előfordul, hogy nem a megszokott helyére teszi, a dolgait, 
ám a demenciában szenvedő beteg feltűnően szokatlan helyekre teheti a tárgyakat. Ezzel függ össze nem 
ritkán a meglopatásos téveszme. 

• A demencia kialakulását gyakran kíséri a kedélyállapot vagy a személyiség megváltozása, a szokatlanul 
hirtelen hangulatváltások éppúgy előfordulhatnak, mint a korábbinál fokozottabb érzelmesség vagy ép-
pen az ellenkezője, a tőle megszokottnál kevesebb érzelem.  A családtagok, a beteg környezetében élők 
megfigyelhetik, hogy a beteg gyanakvóvá, ingerlékennyé, szorongóvá, izgatottá vagy éppen apatikussá 
válik. Nem ritka a paranoiditás (vádaskodás, üldöztetés). ). 
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Gyakori tünet a kezdeményezőkészség, az érdeklődés elvesztése, a demens beteg idővel nagyon passzívvá, 
esetleg aluszékonnyá válhat. Korai felismerés- lassítható hanyatlás  

• A demenciához vezető okok korai felismerése és kezelése azért fontos mert a betegség néhány for-
májában a hanyatlás lassítható, a tünetek csökkenthetők. 

• Nem csak a kezeléshez vezető út miatt fontos a korai felismerés, hanem azért is, mert lehetőséget ad a 
családnak a jövő megtervezéséhez, ha kell, az addig megszokott életmód fokozatos átalakításához. 

Amennyiben további információra van szükségük érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 
47-304-324, +3620-316-8381 illetve a következő e-mail címen idosektarcal@gmail.com 

 
 

Révész – Horváth Tünde 
intézményvezető 

 

 
Tisztelt Tarcaliak, Tisztelt Tarcali Hírek olvasói! 

 

 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam mentési tevékenységünket és kérjem, támogassanak bennünket a napi men-
tési munkánkban, melyben folyamatos eszközkorszerűsítés zajlik. 
Tokaj mentőállomása 1993 óta végzi a hozzá tartozó 11 település köztük Tarcal életmentését, jelenleg, mintegy 13000 
ember mentéséért felelünk. 2 mentőgépkocsi áll folyamatosan szolgálatban, amelyből az egyik esetkocsi. 
Az esetkocsink a fent említett települések kiemelt szintű, orvosi kompetenciát igénylő betegek részére nyújt sürgősségi 
ellátást. Példaként említeném a komplex emelt szintű újraélesztést, szívinfarktus, stroke, szívritmuszavarok, súlyos bal-
esetek sérültjeinek ellátását. 
Az Országos Mentőszolgálatnál folyamatos eszközfejlesztések zajlanak, ennek keretén belül megújultak mentőgépko-
csijaink, új beteg ellenőrző defibrillátorral és pacemakerrel ellátott monitorrendszer és lélegeztetőgép, gyógyszeradago-
ló pumpák segítik a mindennapi mentőmunkánkat. 
Tervben van egy, az újraélesztésben használatos modern eszköz, egy LUCAS 3-as külső mellkaskompresszió gép be-
szerzése, mely alapítványi segítséggel történne. Ehhez kérjük az Ön támogatói segítségét is, hogy mihamarabb a térség-
ben lakók újraélesztését még hatékonyabban segíthesse. 
A Lucas 3 olyan eszköz, amely a mellkas mechanikus külső összenyomásával a szív pumpafunkcióját tudja átmenetileg 
pótolni. Ezzel képes ideiglenesen fenntartani a vérkeringést a szívmegállás állapotában lévő betegek testében. A kerin-
gés-megállás állapota azt jelenti, hogy a beteg légzése és szívműködése is leállt, de az életfunkciók még csak néhány 
perce szűntek meg, így még reális esély van a beteg újraélesztésére. 
A mentőszolgálatnál napi rendszerességgel végeznek újraélesztést, amelynek hatásfokát ez az eszköz javíthatja több ok 
miatt. Először is folyamatosan, megszakítás nélkül képes a mellkasnyomásokat végezni a megfelelő frekvenciával. Má-
sodszor felszabadít egy embert, így több beavatkozást lehet egyszerre elvégezni. Mindezeken túl, lehetőség nyílik a 
kórházba szállítás alatt, haladó mentőgépjárműben is a folyamatos magas szintű újraélesztés végzésére, így megnő a 
beteg esélye az életben maradáshoz. 
Mobil eszközről van szó, amely egy közepes hátizsák méretű, melyet a hátunkon viszünk a beteghez, és másodpercek 
alatt felhelyezzük a beteg mellkasára. Több akkumulátor is van hozzá, így órákig képes működni. Az eszköz egyszerű, 
könnyen kezelhető, időt, energiát, életet ment. 
Sok esetben a betegeink kórházba szállítási ideje eléri, vagy meghaladja a 30 percet. Ezalatt számos kritikus állapotú 
betegünk szívműködése állt már meg, ilyen esetekben nem kell megállnunk, hanem a készülék bekapcsolásával menet 
közben tudjuk a szívműködést pótolni, és a kórházi szállítást folytatni. 
Ha Ön is segíteni szeretné ennek a mentéstechnikai eszköznek a beszerzését Tokaj Mentőállomás számára, anyagi tá-
mogatását az Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén megye-hez tartozó alapítványi számlaszámon teheti meg: 
OTP Bank számlaszám: 11734042-20002774 
A közleményhez írja oda: LUCAS 3. Tokaj Mentőállomás 
 
A támogatásukról, minden esetben bizonylatot állítunk ki. 
A készülék ára: 5.067.300 Ft 
A közlemény által azonosítható a felajánlás, így azt 100%-ban a Tokaji mentőállomás eszköz fejlesztésére használják 
fel. 
 
Támogatásával legyen részese a jövőbeli sikeres újraélesztéseinknek, a Tokaji esetkocsi modernizációs folyamatának! 
A sikeres eszközbeszerzést követően támogatóinkat, értesítjük, és szívesen látjuk az eszköz ünnepélyes átadási ünnep-
ségére. 
 

Támogatásukat szívből köszönve, bajtársaim nevében is, üdvözlettel: Perge Géza 
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Az Államalapítás és Szent István király tisz-
teletére rendezett Ünnepség 

A Hősi Emlékparkban koszorúzással és kato-
nai tiszteletadással kezdődött augusztus 19-én 
délután nemzeti ünnepünk! A koszorúzást kö-
vetően az ünnepi megemlékezést az Agórán 
folytatódott. Butta László, Tarcal polgármeste-

re ünnepi köszöntőjében Szent István király történelmi jelentőségét emelte ki. 
Büszkék vagyunk Szent Istvánra és alkotására. A polgármester köszöntője után dr. Koncz Zsófia, a térség 
országgyűlési képviselője szólt arról, hogy nagy köszönettel tartozunk István királynak azért, hogy megte-
remtette a kereszténységet és az egységet az országban. 

Negnutz Ágoston agrárminiszteri főtanácsadó úgy fogalmazott: „Szent Ist-
ván király bölcsességével, elszántságával, előrelátásával, hazaszeretetével 
teremtett nemzetet Európa közepén. Majd Szűcs Zoltán római katolikus 
plébános, Kovács Attila református lelkész, Polyák Péter görögkatolikus 
parókus megszentelte és megáldotta, dr. Koncz Zsófia pedig megszegte az 
új tarcali kenyeret, amelyet ezután kiosztották a jelenlévőknek. Az ünnepi 
műsorban a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör a Nyíregyházi Bajtársi 
Egyesület és Pál István vezényletével az MH 5. Bocskai István Lövészdan-
dár Debrecen Helyőrségi Zenekara közreműködött.   
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Simán táboroztunk 
 
 

A tarcali Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Református Egyházközség szerve-
zésében augusztus 9 – 13 között újra Simán 
táborozhattunk 20 fő 6-15 év közötti gyer-
mekkel. Az öt közösen töltött nap alatt sok 
közös élményben volt részünk. Az indulás 
napján Telkibányán kalandpark és ásványva-
dászat várt bennünket, hazafelé a Fűzéri Vá-
rat látogattuk meg. Hétközben délelőttönként 

játékos, kézműves foglalkozással színesített hittan foglalkozásokat tartott Kovács Attila Tiszteletes úr és Ko-
vács-Halmágyi Aletta hitoktató. A nap fennmaradó részében túra, kézművesfoglakozás, mozgásos sportverse-
nyek tarkították a napot, ahogy a közösen készített reggelik és vacsorák is elfoglaltságot jelentettek. 

Reméljük, hogy jól érezte magát minden gyerek, és jóvőre - ha lehetőségük lesz rá – újra velünk tartanak. 

Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak, akik segítségével létrejöhetett ez a táborozás: 

Zempléni Református Egyházmegye, Tarcal Község Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsá-
ga,  Székely László a szállításban, a programokra való eljutásban, Szadai György az étkezésben, innivalóban, 
Sárossi Gábor és Kovács Attila nyersanyagban, Nagyné Faragó Sarolta anyagilag járult hozzá, hogy még szí-
nesebb, változatosabb és felejthetetlenebb legyen ez az egy hét. 

Köszönet Kovács Attila Tiszteletes úrnak és feleségének Kovács-Halmágyi Alettának, akik a játékos, kézmű-
veskedéssel színesített hittan foglalkozásokat tartották, valamint Csáti Gézá-
nak, ő a felügyeletben, programszervezésben, szállításban segítette a mun-
kánkat. 

 

Köszönjük a szülőknek a felajánlott gyümölcsöt, zöldségeket, de elsősorban 
azt, hogy idén is ránk bízták a gyerekeiket erre a hétre. 

 Urbán Mária 
családsegítő 

Tarcali Klapka György általános iskola tanulói is táboroztak!  
 
A Tarcali Klapka György általános iskola tanulói egy hetes táborban vehettek részt a Csodaszarvas program 

keretében Irotán augusztus 16-21. között. Nagyon szép környezetben, kényelmes szálláshelyen táborozhat-

tunk. A gyerekeknek sok izgalmas és változatos programmal 

készültünk. Volt medencézés, éjszakai túra, számháború, kéz-

műves foglalkozás, esti disco és sok - sok közös játék. Szerdán 

egy miskolci kirándulásra indultunk, ahol megnéztük a Szent 

István barlang csodálatos cseppköveit, ellátogattunk az állatkert-

be és kisvonatoztunk is. Este meglepetés szülinapi bulira került 

sor, hiszen egy tanulónk és a táborvezetőnk is egy napon ünne-

pelte születésnapját.   

Hamar kialakult a közös napi rutin, a tábor rendje. A gyerekek betartották a szabályokat, kicsit önállósodtak, 

új barátságok alakultak ki. Mozgalmas, élményekkel teli hetet töltöttünk el.  

Remélem jövőre is lesz lehetőségünk ebben a programban részt venni. 

 

Németh Melinda  

Pedagógus 
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Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata  

Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 Email: tarcaliborfalu@gmail.com 
Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  

Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  
Következő lapzárta: 2021. szeptember 23. (csütörtök) 

KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK 

MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112; 

ELMŰ hibabejelentő:+36 80/383 940; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/424 344. TIGÁZ: +36 40/333 338 
 

Közérdekű telefonszámok 
Tarcal Község Önkormányzata: +36 47/580-444 

Háziorvos: Dr. Szőke Péter +36 47/580-039   Dr. Antal Klára Ibolya +36 47/380-047 
Fogorvos: Dr. Máncz Renáta 06-30/509-6001,     Gyógyszertár: +36 47/380-144 

BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322  

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581 

 

Vállalnék takarítói, háztartási, 

kertgondozási munkát Tarca-

lon. Lehetőleg folyamatos 

munkát, állandó megoldást ke-

resek.  

Megbízható, precíz pontos 

munkát végzek. 

Keressen biza-

lommal! 

Elérhetőségem: 

+36 70/408 37 80 

 

ÉMÁSZ hibabejelentő vo-

nalat ingyenesen lehet hív-

ni ha az utcán nincs világí-

tás. A villanyoszlopon lévő 

számot kell bediktálni és 

az alapján veszik az ada-

tot.  

 

ÉMÁSZ hibabejelentő:  
+36 80/424 344 

tel:+36%2047%20352%20322

