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Édesanyámnak 

Ha csak egy virág volna, 

én azt is megkeresném, 

ha csak egy csillag gyúlna, 

fényét idevezetném. 

Ha csak egy madár szólna, 

megtanulnék a hangján. 

Ami csak szép s jó volna 

édesanyámnak adnám. 

(Létay Lajos) 

 

Május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. 
 Bár jómagam már azok közé tartozom, aki csak imáiban köszöntheti fel az édesanyját de ilyenkor mindig ünneplőbe öltözik a 

szívem. 
 

Elgondolkodtató kiket is köszöntünk ? 
 

az  Édesanyákat akiknek az életünket köszönhetjük 
a Nagymamákat akik nélkül nem tudjuk elképzelni napjainkat 

az Anyósunkat mert ő adta nekünk életünk párját, 
a Kismamákat akik a szívük alatt hordozzák gyermeküket 

és ne felejtkezzünk meg azokról az Anyákról sem akik nem szülőanyák mégis édesanyai érzelmekkel és szeretettel nevelik 
fogadott gyermekeiket! 

 

Ezekkel a gondolatokkal és az alábbi idézettel kívánok a Tarcali Híreket olvasó és minden tarcali édesanyának nagyon sok 
boldogságot, erőt, egészséget és hosszú életet. 

 

„Az embereknek lehet több felesége, több gyereke, több barátja is: de anyja csak egyetlenegy lehet, azt az egyet hát gyöngéden 
kell szeretnie, meddig csak lehet.” Arthur Conan Doyle 

 

 

Butta László 
polgármester 

Szeretettel köszönt minden édesanyát 
Tarcal község önkormányzata   
Képviselő-testületének nevében 
 

   Butta László      dr. Kovács Zoltán 
    polgármester         jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a 2021. márciusában meghozott önkormányzati döntésekről 

 

 A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzet fennállása miatt a Képviselő-testület, illetve a bizott-

ságok feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja. 

Tarcal Község polgármestere a törvényi előírásokra figyelemmel és felhatalmazás alapján, 2021. március hó-

napban – egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival - az alábbi döntéseket hozta: 

 

 Az önkormányzat tulajdonában lévő saját használatú út megnevezésű, 0406/1. hrsz-ú ingatlan értékesí-

tésre történő kijelöléséről született döntés. Az ingatlan vételára 1.392.890,- Ft összegben került megha-

tározásra. A kijelölést követően az önkormányzat honlapján a határozat kifüggesztésre került, jelenleg 

az ingatlan értékesítéséről szóló adás-vételi szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 A Temető utca és egy szomszédos ingatlan határán lévő támfal vis maior jellegű károsodása miatt a 

helyreállításhoz támogatási igény benyújtásáról született döntés. A helyreállítás becsült költsége 

24.923.217,- Ft, az önkormányzat 22.430.894,- Ft támogatás igényléséről döntött, melyhez 10% önerőt 

– 2.492.323,- Ft – szükséges biztosítania a Képviselő-testületnek. 

 

 Önkormányzatunk a Tokaj-Zemplén Térségi Fejlesztési Program keretében - a 26/2021.(II.02.) sz. hatá-

rozata szerint - 1 milliárd forint támogatást igényelt a település belterületi főút központi rehabilitációjá-

ra, valamint a Könyves Kálmán utcán Bor utca kialakítására. A támogatás elnyerésének feltétele, hogy 

az önkormányzat a projektre vonatkozóan 5 év fenntartási kötelezettséget vállaljon, így erről határozat 

született. 

 

 Tarcal Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik olyan hatályos önkormányzati rendelettel, 

amely a közterületek használatának rendjét, illetve a használat díját szabályozná, azonban erre igény 

merült fel. A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a rendelet szerinti kérelem benyúj-

tását követően, a kiadott közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint, az abban meghatározott módon, 

igénybevételi díj megfizetése ellenében lehetséges a használat. A 4/2021. (III.22.) számú rendelet a köz-

útkezelői hozzájárulás kiadását a Jegyző hatáskörébe utalja, aki a rendelet melléklete szerinti használa-

tok esetén, az ott meghatározott díjat köteles megállapítani. A rendelet 2021. március 23. napjától hatá-

lyos. 

 

 A polgármester úr egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival döntött a településkép védelméről szóló  

rendelet módosításáról az alábbi indokok alapján: Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2017. év végén fogadta el a településkép védelméről szóló rendeletét, amelyet eddig egy alka-

lommal, 2019. decemberében módosított, amikor is megállapította a településkép-védelmi bírság  eset-

köreit és mértékét. Az elmúlt három évben, a rendelet alkalmazása során fény derült a szabályozás      

néhány hiányosságára, illetve arra, hogy a településképi védelem szempontjából nem meghatározó terü-

leteken, tehát a településközponton kívüli területeken az építmények anyaghasználatára vonatkozó     

előírások túlzottan szigorúak, nem életszerűek. A módosított rendelet a településközponton kívüli terüle-

tek építményeire vonatkozó anyaghasználati szabályokat, építészeti tiltó rendelkezéseket állapít meg.    

A korábbi szabályozás annyiban módosult, hogy az ipari, mezőgazdasági célú építmények esetében 

megengedi a hagyományostól eltérő homlokzatburkolást, tehát lehetséges pl. könnyűszerkezetes        

traktorgarázst, tároló épületet, de egyéb gazdasági épületet is költséghatékony, korszerű anyagokból 

megépíteni, ugyanakkor itt is kerülni kell az élénk, erős homlokzati színezéseket. A rendelet jelenlegi, 

hatályos változata tiltja a fém, és trapézlemez tetőhéjazatként történő alkalmazását a településközponton 

kívüli területeken. Az ingatlan tulajdonosok, ha eljutnak az építmények felújítására vonatkozó döntésig, 

általában a minél olcsóbb, de jó megoldásokat keresik.  Ilyen tetőhéjazati anyag a cserepeslemez, a    

trapézlemez, amely azonban jogszerűen nem volt használható a módosításig településünkön.               

Éppen ezért a cserepeslemez és trapézlemez tiltása törlésre került a rendeletből. 
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 A rendeletbe új szabályozásként bekerült - a település egészére vonatkozóan - azoknak a csapadékvíz 

elvezetési megoldásoknak a tiltása, amelyek az utóbbi időben rendkívüli módon elszaporodtak a telepü-

lésen, s amelyek azon túl, hogy kifejezetten településkép rontóak, az országos településrendezési és épí-

tési követelményekkel is szembe mennek. A Tarcali Újság előző számában erről részletes felhívást tett 

közzé Dr. Kovács Zoltán jegyző úr. 
 

 A rendelet településközpontra vonatkozó szabályozása kiegészült a tetőhéjazatra vonatkozó rendelkezé-

sekkel, amelyek eddig egyértelműen nem szerepeltek benne, s tekintettel arra, hogy településképi szem-

pontból meghatározó területről van szó, egyértelműen tiltásra kerül a cserepeslemez és trapézlemez al-

kalmazása. 
 

 A rendelet eddig is tiltotta a 35-45 foknál kisebb és nagyobb hajlásszögű tetősíkok alkalmazását, a mó-

dosítás most arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag a teljes tetőfelület 20%-ig megengedi a 35-45 foktól 

való eltérést, továbbá a tervtanács, területi főépítész egyedileg még ez alól is felmentést adhat. 

 

Mi is az a májuskosár? 
 

 

A május már magában csodálatos hónap, hiszen a nyár előszeleként már már gyengéd hőhullámokkal kényez-

tet minket. Elhagyhatjuk a kiskabátokat s lépésenként a hosszú nadrágot is rövidebbre cserélhetjük. Ám de él 

egy hagyomány is a hónap első napján a munkaszüneti napon túl. Kis hazánkban hívhatjuk ezt a  24 órát a 

szerelmesek ünnepének. Május kosarat a fiúk visznek szerelmüknek a hónap első reggelén. Átadása már ko-

molyabb kapcsolatot jelent a felek között. Ablakba kihelyezve a célja, hogy a házban olyan lány vagy lányok 

laknak, akiknek komoly udvarlójuk van. Minden kosárban virágok esetleg némi csecsebecse foglal helyet. 
 

 

Nem mindegy azonban milyen színű kosarat kap a leendő “menyasszony”.  

 

Kék színekben pompázót kap ha csak egy barát vagy ismerős ajándékozza. 

 Zöld jelzi, ha még csak a kapcsolat elején járnak . 

 Lila ha már régebb óta együtt vannak a párok.  

 A rózsaszín már komolyabb szándékot jelent, akkor kapja a lány ha 

következő évben férjhez megy.  

 Fehér pedig ha már abban az évben megesküdnek.  

 Szokás még a narancs és sárga árnyalatait is választani akkor ha apu-

ka adja kislányának.  
 

 

Másrészt szokás ugyanekkor a május fa állítása. Ezt rendszerint április utolsó éjszakájára tervezik a hímne-

műek barátok, haverok segítségével. A lányos házak kapujához erősítik és színesebbnél színesebb szalagokkal 

díszítik. Aztán csak lehet találgatni ki a titkos hódoló.  

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-

szerte ismert eszköze. Eredete szerint: Szent Jakab és Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, 

útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon (ezt a cselekményét a pogányok tisztátalan sze-

mélynek nyilvánítják s rágalmazták). A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette 

vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, 

midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült.” 

A májusfa persze szerelmi ajándék is lehetett, sőt, nagyon is az volt. 

E napra virradójára az ifjak a hajadonok ablaka előtt, lehetőleg észrevétlenül zöld fát állítot-

tak fel. A májusfák kivágása, szállítása hajnali feldíszítése a legénybanda közös, bizalmas 

feladata volt – igazi csapatmunka. Éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és hajnalra állították fel a 

helyi szokásnak megfelelően vagy minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga 

szeretője háza elé. 
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.Akikre büszkék lehetünk… 

 

Titkó Eszter a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum és Szakgimnázium 

12. A osztályos tanulója részt vett a nagy múltú Implom József Középisko-

lai Helyesírási Versenyen a 2020/21-es tanévben, melyen- az előző évhez 

hasonlóan-, rendkívül sikeresen szerepelt. 

2020-ban még személyesen vett részt a Gyulán megrendezett döntőn. A ví-

rushelyzet miatt megváltozott körülmények okozta időszakban is folytatták 

a felkészülést Takács Ágnes tanárnővel. A nyári szünetben valamint ősszel 

és télen is készültek mivel azt a célt is kitűzték, hogy Eszter a magyar iroda-

lom OKTV-n is részt vesz. A munkájuk eredményes lett, hiszen az Implom 

József Helyesírási verseny 2020. december 3-án megtartott megyei forduló-

ját Eszter megnyerte, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyét ő képviselte a 

2021. február 26-án online lebonyolított Kárpát-medencei döntőn. A dobo-

gós 1. helyezettől csupán 10 ponttal maradt le, így az országos verseny 7. 

helyezettje lett. A magyar irodalom OKTV fordulóin kiválóan jutott tovább, 

választott témája Mikes Kelemen Törökországi levelei és a hozzá tartozó elemzései voltak. Széles körű isme-

reteinek köszönhetően a 2021. február 10-én, Miskolcon megrendezett 2. fordulóban is jeleskedett szép ered-

ménnyel.  

Megkérdeztük Esztert, hogy látja a versenyeken és döntőkön túl a felkészülést illetve ezt az eredményes idő-

szakot. 
 

„A sikereket és eredményeket Takács Ágnes tanárnő segítsége és lelkiismeretes felkészítése nélkül nem érhet-

tem volna el. Hónapokig, órákon át készültünk és adta át tudását, ismereteit. Nehéz időszak volt, de az ered-

mények és a versenyekről maradt emlékek nagyon szépek és sok szeretettel gondolok vissza ezekre. Ágika ta-

nárnőn kívül köszönetet kell, hogy mondjak általános iskolai kedves magyar tanárnőmnek, Nyusti Sándorné 

Marika néninek, akivel szintén sok versenyen és annak felkészülésén vettünk részt, többek között a Simonyi 

Országos Helyesírási verseny döntőjén,ami Budapesten, az ELTE-n lett megrendezve. Ebből az időszakból is 

rengeteg szép emlékem maradt, melyeket sosem felejtek és hálá-

val gondolok tanáraimra; ők alapozták meg a magyar nyelv és 

irodalom iránti szeretetemet és tudásomat, amit igyekszem a  

továbbiakban is fejleszteni. Jelenleg az érettségire illetve az  

emelt szintű magyar érettségire készülök, a későbbiekben pedig a 

Debreceni Egyetem pszichológia szakán szeretném tanulmányai-

mat folytatni. „ 
 

     Köszönjük Eszter! 

T.T.M. 

 

 A fotón Eszter látható,a 2020. februárjában megrendezett 

Implom József Középiskolai Országos és Kárpát-medencei   

döntőn , a díjátadója során,Gyulán. 
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Posta 
 

A postásoknak számtalan elnevezése volt nemzetünk történelme során. Nevezték őket lovas futárnak, 

cursornak, praeconak, folyónak, futókövetnek, királyi hírnöknek, curérnak, postalegénynek, stb.. 

A honfoglalás idején elődeink az őseiktől megtanult módon, alkalmi lovas futárokkal közvetítették a híreket. 

Ezt a gyakorlatot az államalapításig, sőt még azt követően is alkalmazták. 

Árpádkori királyaink egyik fontos útvonala az ország keleti területein található sárospataki birtokaik, erdőura-

dalmaik megközelítését tette lehetővé. Ez az útvonal Tarcalon át vezetett, ugyanis a település a király magán-

uradalma lévén, szőlőivel, pincéivel, hatalmas legelő területeivel lehetővé tette a király, az ország irányításá-

ban szerepet játszó egyházi és világi nagy urak és népes kíséretük számára méneseik legeltetését, illetve a 

megbeszéléseket, meghallgatásokat követő pazar lakomákat és italozásokat, egyszóval mulatozásokat. Mire 

befejezték az ország aktuális ügyeinek ilyetén módon történő intézését, és kicsit megpihentek, megérkeztek 

királyi pecérek is, hogy vadászkutya falkáikkal, csatlakozva a lovászokhoz és solymászokhoz megindulhasson 

a népes társaság Bodrogkeresztúron át Sárospatakra, a város környéki hatalmas erdőkbe szervezett vadásza-

tokra. 

Korai királyaink ezen, és ehhez hasonló útvonalakon futókövetek közreműködésével kapták meg a megszülető 

gyermekeikről szóló híreket, fontosabb kurrenseket, illetve küldték el utasításaikat. A „folyók”, ahogyan ab-

ban az időben még nevezték őket váltott lovakon, sokszor erőszakkal elragadott lovakkal, nem törődve a ló 

állapotával (sok esetben megnyomorították vagy halálra hajszolták azokat), rohantak céljuk felé. Hogy a futó-

követek túlkapásait megfékezzék, illetve a követeket megvédjék előbb V. László, majd Könyves Kálmán ho-

zott törvényt a királyi hírnökök jogállásairól. 

Itt kapcsolódik településünk a magyar posta történetéhez. A Könyves Kálmán király által jegyzett törvény 

ugyan is itt Tarcalon, egy, a fentiekben leírt királyi út alkalmával született. Az 1096-1100-as évek környékén 

tartott tarcali zsinaton hozott törvények 36. cikkelyének b. bekezdése az alábbiakat írja elő. „Ha valami fontos 

hír jut a határvidékre a határőrséghez, az ispán két követet küldjön a királyhoz négy tábori lóval: ezek saját 

élelmükkel menjenek, s ott megérkezvén, útjuk költségét a nádorispántól kérjék meg, és ugyanannyit kérjenek 

a visszatérésre. Ha pedig lovaik elpusztulnak vagy megsérülnek, annyi penzát kell adni a lovakért, amennyit 

fentebb mondottunk; ha azonban épségben hazatérnek, ezt egy hadjáratban való részvételnek számítsák be.” 

A XVI. század derekán az ország északi részein is meghonosodott a „királyi posta” intézménye. Az 1550-es 

évek végén a felső magyarországi, a Pozsony és Kassa, illetve Kassa és Szatmár közötti hadiposta útvonalból 

kiesett Tarcal. A Kassa felől érkező „curér” Bodrogkeresztúron át, kikerülve városunkat, Tokaj felé vágtatott, 

ahonnan aztán több irányba is vihette az akkor már írott üzeneteket. 1624-ben Bethlen Gábortól, a város akko-

ri urától, szabadalom levelet kap Tarcal, melyben többek között felmenti a tarcaliakat a „postahordás” terhe 

alól. 

Az 1600-as években már csak esküt tett férfiak lehettek postalegények, akik címerrel és útlevéllel, kürtjelzés-

sel követelve szabad utat, közlekedtek. I. Rákóczi György 1634-ben kiadott postaszabályzatában rögzítette a 

postalegények kötelességeit és juttatásait. A szabályzat szigorú előírásainak egyike halálbüntetést rendelt el 

arra a futárra, aki a levelet elvesztette. Bele gondolni sem akarok, mi lenne, ha korunkban is élne ez a rendelet. 

Nem lenne postás? 

Persze Tarcalon is megkapták az itt élők a leveleket, illetve az egyéb küldeményeket, csak nem a Mária Teré-

zia idején már jól működő, állomásokkal besűrített postaútvonalakon közlekedő postakocsikon jutott el hozzá-

juk, hanem a sokkal költségesebb lovas küldöncök hozták-vitték azokat. A tarcali postát 1867-ben, majd 10 

évvel, az akkor még mezőváros vasúthálózatba történő becsatolását követően nyitották meg. A helyére vonat-

kozóan nem találtam egyértelmű adatot, de a Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1896-12-

09/51. száma arról tájékoztat, hogy „Zemplén vármegyében a tarczali postahivatalnál, azzal egyesített   
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Gyümölcsprést és befőző automatát kapott az Idősek Klubja! 
 

2021.04.20-án abban a megtiszteltetésben részesült a tarcali Idősek Klubja, hogy a Civil Összefogás Közhasz-

nú Alapítvány és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége befőző automatát adományozott az intézménynek. A 

befőző automatát Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő asszony adta át Butta László polgármester úrnak 

és Horváth Tünde intézményvezető asszonynak. A térségben több település kapott ilyen gépet, többek között 

Tarcal is. Az átadón részt vett Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnök asszonya is, be-

szédében minden jót kívánt a gép működtetéséhez, használatához és mindenkinek egészséget és minden jót eb-

ben a nehéz időszakban.   

A tarcali Idősek Klubja nevében köszönetünket fejeztük ki és mi is minden jót kívántunk az átadóknak. 

 

Horváth Tünde intézményvezető 

távirdahivatalt létesíttettem, mely «tr» (―  •  ―  •) hívójellel és korlátolt nappali szolgálattal működését         

f. év november hó 1-én megkezdette.” 1896. november 1-től tehát az 1883-tól a vasútállomáson üzemelő 

távirdával együtt már két távirdája volt Tarcalnak. A távirda hívó jelét morzejelekkel ábrázolták. 1914-ben 

már 5 előfizető használta a Tarcalon is kiépített és az országos távbeszélő-hálózathoz csatlakozott telefonokat. 

Ez a szám nagyon nehezen gyarapodott, hiszen még 1948-ban is csak 7, de az 1980-as évek első felére is csak 

100 körül mozgott az előfizetők száma. A posta időről-időre történő korszerűsítése és a postások létszámának 

növelése jelezte, hogy mennyire fontos intézményévé vált a település számára a postahivatal. Erről tanúskodik 

egy 1930. február 5-én megjelent álláshirdetés: „A tarcali I. oszt. postahivatal állandó alkalmazásra március 

1-től két szerény nőkiadót keres. Az egyik a pénztárkezeléshez és számadáshoz értő, a másik a felvételhez, le-

het kezdő is. Ajánlatukat igényük megjelölésével kérem. Postahivatal, Tarcal” 

Ebben az időben a postahivatal, a szolgálati lakásokkal és kiegészítő helységeivel az egykori                    

„Nagy utcza” (ma Fő utca) és „Major utcza” (ma Árpád utca) sarkán állt, átellenben a községházával. Kis 

eltéréssel ugyan ott, ahová az új, jelenleg is fennálló postahivatalt építették 1977-ben. Természetesen szolgála-

ti lakást is építettek mellé egy külön álló épületben. A postahivatal jelentősége kicsit ugyan megkopva, de ma 

is fontos. Igaz, távbeszélő-állomás már nincs benne, a postások létszáma megcsappant és táviratot is csak 

2021. április 30-ig lehet/lehetett feladni. 
 

 Tarcal, 2021. április 21. 

               Guth Ferenc 
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Még az egérfogót is ellopták! 
 

A szerencsi rendőrök elfogták azokat az elkövetőket, akik Tarcalon az egyik családi házhoz tartozó garázsba 

betörtek. 

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Szerencsi Rendőrkapitányság 

egy 20 éves férfival és egy 14 éves fiúval szemben. A gyanúsítottak 2021. április 12-én 12 óra előtt egy tarcali 

családi házhoz tartozó garázs ajtaját befeszítették, és onnan két kerékpárt, talicskát, szerszámokat, illetve egy 

egérfogót is eltulajdonítottak.  

A járőrök a rendőrségre érkező bejelentést követően az adatgyűjtésük eredményeként két órán belül elfogták, 

majd előállították a tarcali elkövetőket a Tokaji Rendőrőrsre, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki 

őket. 

A rendőrök az eltulajdonított dolgokat maradéktalanul lefoglalták és visszaadták a tulajdonos megbízottjának. 

T Á J É K O Z T AT Á S 

 
 

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSÉRŐL 

 

Az UNIÓ Coop helyi ABC üzletében a szűrt, lakossági használt sütőolaj műanyag palackban leadható,       

átadható. Az átvevő a leadott használt sütőolaj ellenében, literenként  

80,-  Ft-os levásárolható kupont biztosít. 

Házi kedvenc  
 

fotó felhívásunkra két fotó érkezett:  

 

  Várkonyi Erzsébet         Kubus Lászlóné  kutyája.  

  Cirmos cicája        Hami 11 éves Palotapincsi keverék   

Köszönjük!  
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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. május 19. (szerda) 

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 47/580-445 

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 

 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 

március 

 

Házasságkötés:        Timár Miklós és Kálmánczhey Katalin tarcali lakosok  

  2021. február 27-én kötöttek házasságot településünkön.    

 

     Gratulálunk! 

________________________________________________________________________________________ 

 
Halálesetek: Tóth Lajosné (született: Molnár Klára, 1935.) volt Tarcal Vasút u. 15. sz. alatti lakos, elhunyt 

március 1-én, 
 

Bátori Béla (1960) volt Tarcal Fő u. 36. sz. alatti lakos, elhunyt március 10-én, 
 
Bodnár Zoltán (sz: 1951.) volt Tarcal Ady E. u. 15. sz. alatti lakos, elhunyt március 14-én, 

 
Bánóczki Béláné (született: Szászfai Erzsébet, 1942.) volt Tarcal Botond u. 6. sz. alatti lakos 

elhunyt 2021. március 20-án, 
 

Maksajt Anna (született: Szeninec Anna, 1938.) volt Tarcal Malom u. 3. sz. alatti lakos, el-
hunyt március 24-én, 

 
Dózsa Sándor (1951) volt Tarcal Zrínyi u. 26. sz. alatti lakos, elhunyt március 24-én, 

 
Hunyor Lajosné (született: Tóth Piroska, 1939.) volt Tarcal Jókai u. 8. sz. alatti lakos, elhunyt 

március 25-én, 
 

Kádas Imréné (született: Nagy Erzsébet, 1939.)  volt Tarcal Keresztúri u. 6. sz. alatti lakos, 
elhunyt 2021. március 27-én, 

 
Pásztor Károly (1939.) volt Tarcal Hubay u. 17. sz. alatti lakos, elhunyt március 30-án. 

 
 
 Részvétünk a családoknak! 
 
 

     Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő 
     Anyakönyvvezetők  

tel:+36%2047%20352%20322

