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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tarcali Polgárok! 
 

Úgy gondolom, hogy nehéz, de a körülményekhez képest sikeres év áll mögöttünk.  

 

Az elmúlt évet meghatározó koronavírus-válságnak ugyan még,- mint azt mindannyian tudjuk-, nem értünk a végére és tisztában 

kell lennünk vele, hogy kedvezőtlen hatásaival még sokáig kell majd együtt élnünk a közvetlen veszély elmúltával is, mégis  

fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy a nehéz helyzet kezelése mennyi büszkeségre adott és ad okot településünknek. Mindenkit 

nagy megpróbáltatások elé állított. A családokat, a gazdasági élet szereplőit, az egészségügyet, az oktatást, az egyéneket és a közös-

ségeket, a fiatalokat és időseket. A ma emberének történelmében biztosan megkülönböztetünk majd vírus előtti és vírus utáni időt. A 

járvány alapjaiban rengette meg egészségi, szociális, érzelmi és gazdasági biztonságunkat, megváltoztatta mindennapjainkat.   

 

Büszke vagyok a településünkön működő intézmények vezetőire, dolgozóira, a hivatali munkatársakra, az egészségügyben, a szociá-

lis ellátórendszerben  és az oktatásban tevékenykedőkre, akik a lehető legnagyobb együttműködéssel oldották meg a rájuk háruló  

feladatokat. Köszönöm mindenkinek, a település valamennyi lakójának a fegyelmezettséget, az összefogást, a szabályok betartását! 

Köszönöm mindenkinek a helytállást, hogy mindennapjaikat e nehéz időben az egymásért érzett felelősség határozta meg! 

 

Be kell látnunk, hogy ez a szituáció mindannyiunkat váratlanul ért, és nehéz próbák elé állított, de az elmúlt év túlnyomórészt  

pozitív tapasztalatai alapján úgy gondolom, közös erővel hamar kilábalhatunk a válságból. Ehhez persze továbbra is szükségünk van 

szolidaritásra, az idős és beteg emberek folyamatos segítésére, amit településünk érintett polgárai, illetve az önkormányzat dolgozói 

is sokszor erejükön felül megtesznek.  

 

Visszanézve az elmúlt egy évre, büszkén mondhatom: a beruházások évét tudhatjuk ismét magunk mögött. Az önkormányzati beru-

házások helyzete: 

 

 A Területi Operatív Programos (TOP-os) pályázat: Tarcal Község Önkormányzata által fenntartott Idősek Klubja szociális 

intézmény fejlesztése új épületben való elhelyezéssel. 85.000.000 Ft támogatással és 14.474.731 Ft kiegészítő támogatással 

sikerült felújítani és bővíteni a meglévő épületet. A műszaki átadás 2020. október 16.-án volt. A demens betegek nappali ellá-

tásával bővül az Idősek Klubja szolgáltatása. Berendezési tárgyak beszerzésére nem volt lehetőségünk pályázati forrásból. A 

képviselő testületből Berzi József alpolgármester úr, Szabó József, Perge Géza, Varga Lajos és Tímár Miklós képviselő urak 

a 2020-as évi tiszteletdíjukat teljes egészében, Kissné Fási Nóra képviselő asszony pedig éves tiszteletdíjának egyharmadát –

összességében 4.500.000 Ft-ot — ajánlották fel, mely összegből sikerül a klub helyiségeit új bútorokkal berendezni. Március 

elsejével szeretnénk is átköltöztetni a szépkorúakat az új épületbe. Köszönöm a nemes gesztust képviselő társaimnak! 

 

 TOP-os pályázat: Kerékpárút hálózat kialakítása a Hegyalján, csatlakozva Tokaj- Nyíregyháza kerékpárúthoz. Tarcal belterü-

let és a Tarcal-Mád közötti szakaszból településünk közigazgatási területe. Támogatás összege 659.607.200 Ft. Az elmúlt 

évben a fejlesztés engedélyeztetése, illetve a kiviteli tervek elkészítése történt meg, reményeink szerint február hónapban a  

kivitelezői közbeszerzési eljárás is kiírásra kerül. 

 

 TOP-os pályázat, Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Tarcalon. Támogatás összege 55.171.078 Ft. A 

támogatásból a Piac, Ravatalozó és a Borfalu főépülete energetikai fejlesztése valósul meg. 

 

 Vis maior támogatással a Középhegy utca és a Könyves Kálmán utca rövid szakasza újult meg. Ezen kívül a Temető utcai 

partfal helyreállítása, 504/20 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú vízmosás területén— Dózsa Gy. út mögötti szakasz—történt 

partfalomlás helyreállítása, az 1371. hrsz. köztemetőnél lévő partfal stabilizációja, valamint esőzések okozta vis major jellegű 

út és árok helyreállítása történt meg több helyszínen. Ezekre a vis maior munkákra összesen 71.058.999 Ft támogatási össze-

get kaptunk, melyhez 7.896.736 Ft önrészt kellett saját erőként hozzátennünk. 

 

 Szociális célú tüzelőanyag vásárlására, 495 m3 fára kaptunk 10.058.400 Ft támogatást, saját erő összege 2.451.735 Ft volt. 

 

 Zártkerti program, Tarcal 3999.hrsz-ú –természetben Középhegy út- felújítására 9.000.000 Ft és zártkerti ingatlan körüli vad-

kerítés létesítéséhez 1.000.000 Ft támogatási összeget kaptunk.  

 

 Magyar Falu Program Temető fejlesztése pályázaton belül járda építésére 4.880.266 Ft támogatást nyertünk el. 
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 Magyar Falu Program Közterület karbantartására szolgáló eszközbeszerzésre 14.999.996 Ft-ot kaptunk, mely 

összegből benzinmotoros fűnyírókat, benzinmotoros bozótvágókat, benzinmotoros láncfűrészt, seprőgépet, 

hótolópajzsot, sószórót, hegesztőgépet, rézsűzúzót, fűnyíró traktort és szúnyoggyérítéshez ködképző gépet 

vásároltunk. 

 Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításra 17.970.800 Ft támogatást kaptunk. Ebből 

az összegből a Jókai utca 132,6 m, a Nagy Balázs utca 498m és a Vasút utca 113,5m-es szakaszai kaptak új 

aszfalt réteget. 

 Magyar Falu Program Közösségi tér kialakítása kiírás keretében a színpad átépítésére 19.443.373 Ft-ot nyer-

tünk el, amely beruházást július végéig kell megvalósítanunk. 

 LEADER pályázaton a Fő u. 67. sz. alatti Civil Ház emeleti szintjének kialakítására, berendezési tárgyak be-

szerzésére 7.407.144 Ft-ot kaptunk, mely összeghez 823.018 Ft önerőt kellett hozzátennünk. 

Közfoglalkoztatás kereteiben megvalósult programok 

 

Start helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás. A programban 14 fő vett részt. Közvetlen anyagköltsége 5.311.161 Ft volt, mely-

ből a: 

- Könyves Kálmán utcában a Mária házi parkolónál terméskőből támfal, kerítés építése, 

- Könyves Kálmán utca, Mária ház parkolójában lévő nyilvános WC homlokzati szigetelése, 

- Fő u.89.sz. Ispotály épület földszintjén kiállítóhelyiségek kialakítása valósult meg. 

 

Start mezőgazdasági jellegű közfoglalkoztatás. A programban 30 fő vett részt. Közvetlen anyagköltsége 10.676.229 Ft volt. Megmű-

velt területek nagysága 5,68 hektár. 

- szántóföldi zöldségtermesztés: a megtermelt zöldségek a közétkeztetésben kerültek felhasználásra. 

- borszőlő termelés: a megtermelt szőlő részben értékesítésre került, részben szőlőmust készült belőle. 

- dísznövény termesztés: a termesztett virágok a közterületeken kerültek kiültetésre. 

 

Hosszútávú közfoglalkoztatási program. A programban 8 fő vett részt. 

Feladatuk az önkormányzati fenntartású intézmények napi szintű működtetésében való közreműködés volt. 
 

Szociális ügyek 
 

Fontosnak tartjuk, hogy településünk továbbra is gyerek- és családbarát maradjon, továbbra is nagy figyelmet fordítunk a szülők, a 

nagycsaládosok és a nagyszülők támogatására.  

EFOP- os pályázatokat nyertünk az óvodások és általános iskolások számára, eszközökre, kirándulásokra, ösztöndíjra. 

Mikulásra és karácsonyra ismét tudtunk minden településünkön bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyermeknek csomagot ajándé-

kozni. Év közben ismét többször sikerült segélycsomagokat is osztani. 

Továbbra is támogatjuk a Bursa Hungarica pályázattal a felsőfokú tanulmányaikat folytató fiatalokat. Az Arany János tehetséggon-

dozó programban résztvevőket is támogatjuk.  Beiskolázási segély jogcím alatt segítjük a közép - és felsőfokú intézményben tanuló 

fiatalokat. 

Több fiatal párnak adtunk a tavalyi éven is 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást első lakás vásárlásához.  

A szépkorúaknak ismét sikerült a szokásos falinaptár mellé egy szerény összegű pénzbeli adományt is adnunk karácsonyra.  

Normatív kedvezményt biztosítunk számukra a házi segítségnyújtáshoz, szociális étkeztetéshez és a nappali ellátáshoz, évi közel 

10.000.000 Ft értékben. 

Kulturális programok 
 

Minden időszakban nagy fontossággal bír egy településen a kulturális élet. A kulturális programok sokszínűségére ta-

valy is nagy figyelmet fordítottunk, és ez idén sem lesz másképp. Nagyon örülnék, ha településünk polgárai a korábbiak-

hoz képest nagyobb számban jelennének meg a különböző kulturális rendezvényeken, kiállításokon, amikor a járvány-

helyzet a rendezvények megtartását újból megengedi. 

2020 évi megtartott programjaink: 

Zacher Gábor előadása, Kultúra Napja, Doni áldozatok és a Malenkij Robotra elhurcoltak emléknapja, Nemzetközi négy 

napos sakkverseny, Pál Feri atya előadása, Házasság hete, Beregi Keresztszemes kiállítás, Szerednyei János megemléke-

ző szentmise, Trianoni megemlékezés, Bágyi Balázs NEW QUARTET(H) Jazz Koncert, II. Tarcali Vadászati és Kultu-

rális délután, Zempléni Művészeti Fesztivál Budapest Raghtime Band Jazz koncert, Nemzeti Ünnepünk, Titkóné Takács 

Mónika gyermekgrafikák kiállítása és játékkiállítás, Kulturális Örökség Napjai, Aradi csúcsfutás, Aradi Vértanúk Em-

léknapja, Tarcal Múzeum megnyitója, Adámyné Szűcs Ili festménykiállítás megnyitója, Október 23-ai megemlékezés, 

Adventi - karácsonyi programsorozat vasárnaponként.  

 

Őszintén remélem, hogy a sok program és fejlesztés között minden tarcali talál kedvére valót, és mindig találnak okot 

arra, hogy büszkék legyenek településünkre! Semmilyen építkezés vagy támogatás nem jelent önmagában semmit, ha az 

itt élők nem érzik azt, hogy egyre többet és többet kapnak a településtől. A település lelke a közösség, amelynek műkö-

dését az önkormányzat irányítani nem tudja és nem is akarja, mi csak az olaj lehetünk a fogaskerekek között.  
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Szeretnénk azonban továbbra is olyan munkát végezni, amely méltóvá tesz minket arra, hogy ezt az olajozó szerepet elláthassuk. 

Nem jönnek ezután sem könnyű idők, de bízom benne, hogy azzal a jobbítani szándékozó, mindig a jót kereső szemlélettel, amive l 

az önkormányzat minden munkatársa igyekszik végezni a munkáját, a lehető leghamarabb kilábalhatunk a nehézségekből, és Tarcal 

minden polgára segítségével visszaállhatunk a töretlen fejlődés útjára.  
 

Településvezetőként vallom: nagy hiba, ha csak a túlélés vezérel bennünket. Mi sohasem a túlélésre játszottunk, attól sokkal többet 

akartunk! A közösségért érzett felelősségtől vezérelve kerestük kitörési pontjainkat, találtunk rá új utakra, melyek a reménytelenség 

helyett a reményt, a megmaradást hozták. 

Mindig is kiálltunk elképzeléseink mellett, mert hittük, Tarcalnak van jövője, s ennek kulcsa, ha nem áll meg a fejlődés. A tervezett 

beruházások szükségesek a település számára.  Egyre többen látják be, nincs fontosabb annál, hogy településünket élhetőbbé tegyük. 

Úgy vélem, Tarcalnak nincs elvesztegetni való ideje. Épül településünk, s ez így van rendjén! 

A településünk nemcsak kövekből áll, hanem mindabból, amit az emberek a lelkükben hordoznak. Tarcal nemcsak természeti kin-

csekben, hanem lelkekben is igen gazdag. Többször bebizonyítottuk, a bajban képesek vagyunk összefogni, kiállni egymásért. 

Tartozunk magunknak, hőseinknek és az utódainknak is azzal, hogy ezt a települést újra naggyá tegyük! Vannak terveink. Úgy ér-

zem, jó úton haladunk. Készülünk a jövőre. A kivitelezés indulására vár több nyertes pályázatunk. Tarcalnak nemcsak múltja volt, 

hanem jelene is van és hogy milyen  jövője lesz – az rajtunk múlik! 

Elért eredményeink bizakodásra adnak okot. Településünk átfogó megújításának már most is kézzelfogható eredményei vannak, de 

még közel sem értünk a munkánk végére. Van még dolgunk bőven! 

Köszönet vállalkozóinknak, a települési és állami intézményrendszerben dolgozóknak, közmunkásainknak, a lakosságnak, az ön-

szerveződő közösségeknek – egyesületeinknek, hogy igyekeznek értékekkel gazdagítani településünket, őrizni hagyományainkat. 

Büszke vagyok a településünk civil életére, az évről évre sikeres rendezvényeinkre.  

Legyünk büszkék sokszínű, sokoldalú településünkre! Vigyázzunk értékeinkre! 

Bízom abban, hogy hamarosan visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Addig türelemre, fegyelemre és egymás iránti figyelemre kérek 

mindenkit! 

Az év kezdetén mit is kívánhatnék mást: megbékélést, összefogást, együtt dolgozást közös céljaink megvalósításáért! 

 Isten éltessen Tarcal!          Butta László polgármester 

Tájékoztatás a gépjárműadóval és a helyi iparűzési adóval kapcsolatos  

2021. január 1. napjától hatályos változásokról  

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érintette a gépjárműadóztatást. A 

módosítás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadó esetén 2021. január 1 -jétől 

az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. 

A 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettséget Tarcal Község Önkormányzata 55800013 -

12000038-00000000 gépjárműadó fizetési számla javára kell teljesíteni, azonban a teljes gépjárműadó bevétel a központi 

költségvetést illeti meg. 

A gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdonosának továbbra sem kell majd a változásokról adatbeje-

lentést tenni az állami adó- és vámhatóság felé.  

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1 -jei állapotnak megfelelő adatokat 01.20. napjá-

ig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti álla-

potnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási időszakhoz képes bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokat (így kü-

lönösen gépjármű forgalomba helyezése, forgalomból való kivonása, átalakítása stb.) közli az állami adó - és vámhatósággal. 

A 2021. évtől kezdődő gépjárműadó kötelezettségekről a Nemzeti Adó - és Vámhivatal szolgálhat bővebb felvilágosítással, 

valamint további információ az alábbi oldalon érhető el:  

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html  

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötele-

sek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.  

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzés-

sel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus 

úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adók-

ról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.  

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a Tarcal 

Község Önkormányzata iparűzési adó beszedési számla 55800013-12000083-00000000 javára kell megfizetni. 

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papír ala-

pon is benyújthatja. 

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html
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Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik.  Továbbra is 

fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, 

amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen ál-

landó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre.  

A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamato-

san és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti telje-

sítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.  

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében  szükséges egyes in-

tézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján  a következőket rendelte el: 

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:  Htv.) szerinti vál-

lalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis - és középvállalkozásokról, fejlődésük tá-

mogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti  mikro-, kis és középvállal-

kozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott  nettó 

árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint  (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvál-

lalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkor-

mányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.  

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg -

fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adó-

mértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem 

fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg -kötelezettsége összegét hivatal-

ból, határozathozatal nélkül csökkenti.  

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:  

a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utol-

só, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámo-

ló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján; 

a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel - és létszámadatai 

szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel - és létszámadatok alapján. 

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg    50 százalékban történő 

megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 

számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz , továbbá – ha azt az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephely-

ének címét. 

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó - és vámható-

ság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.  

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és 

az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.  

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro -, kis- és középvállal-

kozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.  

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

önkormányzati döntésekről 

 

A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzet fennállása miatt a képviselő - testület, illetve a bizottságok feladat és hatáskörét 

továbbra is a polgármester gyakorolja. 

 

Tarcal Község polgármestere a törvényi előírásokra figyelemmel és felhatalmazás alapján, 2020. december hónapban - az alábbi 

döntéseket hozta: 

A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében polgármester úr folyamatosan elbírálta a rendkívüli települési 

támogatásokra, ápolási díjra és gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásokra vonatkozó kérelmeket. A támogatá-

sok kifizetése akadálytalanul megtörtént. 

 

Az Országgyűlés 2021. január 1-i hatállyal többek között a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is módosította, s ennek 

keretében gyakorlatilag kivezette a törvényből az ideiglenes iparűzési tevékenység fogalmát, s ezzel együtt megszüntette az 

önkormányzat arra vonatkozó jogosultságát, hogy ideiglenes iparűzési tevékenységre adót állapítson meg. Ezen törvényi 

rendelkezésnek megfelelően az önkormányzatnak kötelezettsége az ideiglenes iparűzési tevékenységre vonatkozó szabá-

lyozást a helyi rendeletből törölni. Mindezek alapján polgármester úr a helyi adókról szóló 18/2010.(XII.16.) sz. önkor-

mányzati rendeletet módosította, s a rendeletből törlésre került az ideiglenes iparűzési adó iparűzési tevékenységre vonat-

kozó adómérték. 
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 „Minden gyermek tanuljon meg úszni” 
 

Az alprogram az óvodai nagycsoportosok, illetve az általános iskolai alsó tagozatosok 

úszásoktatását tűzi ki célul. 
 

Magyarország Kormánya által idén októberben jóváhagyott, a Magyar Úszó Szövetség 

által életre hívott Úszónemzet Program 2021 év elején debütálhat, februárjától négy 

helyszínen startol a teszt üzemmód, amelyben Mór, Tokaj, Debrecen és Budapest 

XXII. kerület kijelölt uszodalétesítményei, illetve az azok vonzáskörzeteibe tartozó ok-

tatási intézmények vehetnek részt. Ezzel mintegy 3000 gyermek mondhatja majd el 

magáról, hogy meg tanul úszni, amely nemcsak az egészségtudatos életmód előtérbe 

helyezése miatt fontos, hanem egyúttal hatalmas előrelépés a családok számára is, hi-

szen a nagycsoporttól kezdve az általános iskola 3. osztályáig testnevelés óra keretében, 

ingyen szerezhetik meg a kicsik a víz biztos úszástudást. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Tarcal Község Önkormányzata lehetővé tette, hogy a 

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde csatlakozhatott a Magyar Úszó Szövetség az Úszónemzet Program részeként megvaló-

suló „Minden gyermek tanuljon meg úszni” PILOT programhoz.  

Az úszásoktatási program lehetőséget teremt, hogy a gyermekek óvodai-iskolai keretek között, megfelelő pedagógusi felügyelettel 

és hivatásos oktatói háttérrel, koruknak és tudásszintjüknek megfelelő módon, ingyen ismerkedhessenek meg az úszás alapjaival. 
 

A gyermekek egészséges testi és jellemformáló fejlődésének eszköze a kisgyermekkori úszás. A program lebonyolítása 2021. feb-

ruár 01. és 2021. június 30. között kell, hogy megvalósuljon, heti egy alkalommal, a mi esetünkben csütörtöki napokon. A 

Magyar Úszó Szövetség vállalja és biztosítja: 

- hogy óvodásaink utaztatásáról gondoskodik, ehhez autóbuszt biztosít, 

- a képzett úszóoktatót az oktatási program végrehajtásához, 

- a PILOTBAN résztvevő gyermekek, úszóoktatók felszerelését és az úszásoktatáshoz szükséges eszközöket, 

- az autóbuszok és az uszoda COVID előírásoknak történő megfelelését. 

A gyermekeket minden esetben az intézmény dolgozói /óvodapedagógusok/ kísérik.  

Az óvodapedagógusok segítik a gyermekeket:  

 az autóbuszba történő le- és felszállásban, az át- és visszaöltözésben, hajszárításban 

 az oktatási órát elhagyó gyermeket felügyeli /pl. mosdó használata stb./ ellenőrzi, hogy a gyermekcsoport semmit ne hagyjon 

az öltözőben.  
 

Mindannyian tudjuk, hogy a rendszeres sport nem csak kitartásra, önmagunk megismerésére és határaink leküzdésére nevel, hanem  

hozzájárul a testi-szellemi egészséghez, a mindennapi élethez szükséges aktivitáshoz, valamint egy életre szóló közösségi élményt 

nyújt, ahol a sport szeretetén túl, barátságok és igazi emberi kapcsolatok születhetnek. 

Ezért nem is lehet kérdés, hogy minden gyermeknek, kortól, nemtől, szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül jár az, hogy meg 

tanuljon biztonságosan úszni, és hogy a medencében megszerzett hasznos tapasztalatokon túl megismerkedhessen egy új és kalan-

dos világgal. 

A programban résztvevő ovisok és kisiskolások pedig az úszástudás és vízi élmények mellé alap úszófelszerelést is kapnak majd , 

amely nem csak a családok számára jelent segítséget, de nélkülözhetetlen a megfelelő és eredményes oktatás lebonyolításához is. 

Kívánom, hogy gyermekeink ebben a programban örömmel vegyenek részt és egy életre szóló élménnyel gazdagodhassanak, 

mellyel a jövőben a legjobb tudásuk szerint képesek legyenek eredményeket és sikereket elérni.   

Kissné Dudás Gabriella  

Intézményvezető  

 

 

2021. január 1-től kezdődően az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, mely már nem ad felhatalmazást a képviselő-

testületnek arra, hogy szabályozza az avar és kerti hulladék égetését, így az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2010.

(VI.27.) helyi rendeletet polgármester úr hatályon kívül helyezte. A továbbiakban tilos belterületen a hulladékégetés. 

 

A helyi rendelet az idegenforgalmi adóztatással kapcsolatos szabályok között a szálláshelyszolgáltatók adminisztrációs kötele-

zettségeit állapította meg. 2019. január 1-el megalakult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, így a 

szálláshelyszolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségeit egy új informatikai rendszeren keresztül teljesítik. A helyi rende-

letben okafogyottá vált ennek szabályozása, s a felesleges rendelkezések törlésre kerültek. 

 

Az Idősek Klubja székhelye 2021. március 1-el megváltozik, az intézmény új helyre költözik a Fő u. 51. sz. alatti önkormány-

zati ingatlanba. Ezzel egyidőben az intézményi szolgáltatások köre bővül, az idős koruk miatt szociálisan és mentálisan 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, gyógyintézeti kezelést nem igénylő demens betegek napközbeni 

tartózkodását és étkeztetését is el fogja látni. Mindezek miatt szükség volt az intézmény alapító okiratának módosítására, 

melyről polgármester úr döntést hozott. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló 545/46.hrsz-ú hrsz-ú beépítetlen ingatlanból – a volt szállítószalag helyén - egy 37m2-es 

terület – Magyar Állam részére történő - értékesítéséről döntött polgármester úr a Tarcal-Tokaj-Bodrogkeresztúr között 

megvalósuló kerékpáros útvonal kialakítása céljából. 

Tarcal Község Önkormányzata 
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FELHÍVÁS—IGÉNYFELMÉRÉS 

 

Tarcal Község Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP - 4.2.1-16-BO1-2017-00013 számú pályázaton, mellyel az Idősek Klubja 

szociális intézmény új épületben kerül kialakításra.  

Ez lehetőséget ad, arra, hogy a meglévő szolgáltatások mellett, szolgáltatásainkat bővítsük új ellátási forma bevezetésével.  

Tervezzük a demens személyek nappali ellátását elindítani. A nappali ellátást biztosító intézmény elsősorban a saját otthonukban 

élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására ad lehetősé-

get. 

Ehhez kérnénk a segítségüket.  
 

Mi a demencia?  
A demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, amelyhez a magasabb szellemi, intel-

lektuális képességek romlása és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E tünetek problé-

mát okoznak a beteg mindennapi életében. A betegség előre haladtával az érintett állan-

dó felügyeletet igényel, nem hagyható magára, mindennapi tevékenységeiben 

(étkeztetés, öltözködés, WC használat) egyre több segítséget igényel. A betegek állapo-

tának megőrzése, a meglévő szellemi képességeik megtartása mellett ez az ellátási for-

ma a hozzátartozók tehermentesítését is szolgálja. A demens személyek nappali ellátásában a demenciában szenvedő idősek számára 

nyújtott alapszolgáltatás. 

Igénybe vehető: bármely olyan szellemi hanyatlással járó betegség esetén, amelyet szakorvos megállapított és Demencia 

Centrum is alátámasztott. 

A demens személyek nappali ellátásában alapvető célunk lesz, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeik-

nek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását. Feladatunk kultu-

rált, biztonságos körülmények között, a család terheinek csökkentése mellett a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük 

csökkenése mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése. Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett, szeretetteljes 

gondoskodás, biztonságos környezet és felügyelet biztosítása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hozzátartozó vagy az intézmény gépjárműve reggel behozza az ellátottat és a késő délutáni 

órákban az otthonukba szállítja.  
 

 Tervezett szolgáltatásaink: egyéni foglalkozások, csoportfoglalkozások kreatív és memóriacsoport szakemberekkel,  

            szakszerű gondozói felügyelet, szakorvosi kontroll. 
 

Amennyiben érdekli ez a lehetőség forduljon hozzám bizalommal személyesen, telefonon vagy e-mailben! 

A környező településekről is várjuk a jelentkezőket!  

     Személyesen: 3915 Tarcal, Szőlőhegy u.1. 

      Telefonon: Horváth Tünde +3620/316-8381 

      E-mail:idosektarcal@freemail.hu 

Verebélyi Marzsó Imre 
 

Újra január van. Annak ellenére, hogy kevés a napfény, fagyok is vannak már és hó is esett, egyszóval hideg van, mégis, a január 

egyike azoknak a hónapoknak melyek okot adnak a tarcaliaknak a büszkeségre. A 172 esztendeje, 1849. január 22-én a Kápolna-

dombon és környékén vívott csata az első győztes ütközete volt a szabadságharc téli hadjáratának. Klapkának ez volt az első győz-

tes összecsapása Schlickkel szemben annak az ütközet sorozatnak, melynek célja a Debrecenben ülésező nemzetgyűlés megvédése 

volt. A csata, és a szabadságharcban résztvevő tarcali érintettségű hősök emlékének ápolását, megőrzését mindig fontos feladatnak 

tartottam. A helyi értéktár szabadságharcra vonatkozó részét igyekszem bővíteni úgy az akkori események gyűjtésével, mint az 

abban résztvevő személyek névsorának gyarapításával. Nem olyan régen a tarcali születésű Verebélyi Marzsó Imre nemzetőr-

alezredes nevével bővíthettem ezt a névsort. A regényes életű szabadságharcos 1949. január 22-i csatában való részvételérő ugyan 

nincs hitelt érdemlő ismeretünk, de tarcali származása miatt nem maradhat ki ebből a számunkra hazaszeretetből, hősiességből 

példamutató társaságból, illetve az évforduló jó ürügy arra, hogy közelebbről is megismerjük őt. 

A Nyugati Jelen közéleti napilap 1999-ben kiadott kalendáriumában megjelent, Csanádi János tollából eredő, Szabadságharcos 

törzstisztek kálváriája 150 év távlatából című írásában arról tájékoztat, hogy a Marzsó család a történelmi Magyarország felvidéki 

térségéből származik. A Szabolcs megyei levéltárban már arról található információ, hogy a Trencsényben, vagy Trencsény kör-

nyékén élő Marzsó György 1665-ben kapott nemességet „verebélyi” előnévvel. A következő hely, ahol a Marzsó nevével talál-

koztam a MyHeritage családfa kutató társaság által létrehozott adatbázis. Az itt található adatok alapján, az 1731. október 30-án 

Meslicen született Verebélyi Marzsó Miklós, a Tarcalon, 1737. április 12-én született Éles Erzsébetet vette feleségül. Minden jel 

arra utal, hogy itt is laktak, mert első szülött fiuk Verebélyi Marzsó József is itt, Tarcalon jött a világra, 1763. március 18-án. A mi 

szempontunkból ez azért lényeges, mert Verebélyi Marzsó József és felesége Sipeki Balázs Anna nászából, történetünk hőse, Ve-

rebélyi Marzsó Imre is mezővárosunkban született 1795. február 14-én. Sajnos négy testvérének születési ideje ismeretlen. A csa-

lád tarcali tartózkodását látszik igazolni az is, hogy leány testvére Marzsó Johanna de Verebély az ugyancsak tarcali illetőségű 

Alszászi Waltherr László akadémikus testvérével, Alszászi Waltherr Károllyal kötött házasságot. Arról nincs pontos adatunk, 

hogy mikor költözött el a család Tarcalról, de egy 1810-ben készült, a mezőváros északi dűlőit magába foglaló úrbéri térképen 

elég sok földrészleten az ő nevük van feltüntetve. Visszatérve Imrére, mint oly sok nemesi családban a fiúkat, őt is, elemi iskoláit 

elvégezve katonai pályára irányították. 1821-ben már a Szent Szövetség keretein belül a Carbonari néven ismert olasz függetlensé-

gi mozgalom leverésére, illetve IV Ferdinánd Szicília és Nápoly királya megsegítésére vezényelt 9. huszárregiment, az úgy neve-

zett Frimont-huszárok hadnagyaként találkozunk vele. Ebben a könnyűlovassági seregben olyan előkelő magyar főnemesek is 

gyakorolták a hadviselés tudományát, mint gróf Széchenyi István, Dessewffy Arisztid, Mészáros Lázár. Közülük nem egy az itt 

szerzett tapasztalatokat 1848-49-ben Magyarország hadszínterein kamatoztatta. 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület 

Lovász László elnök 

Köszönetnyilvánítás 
  

Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik  

Kovács Jánosné sz.: Juhász Ilona temetésén megjelentek, 

sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.  

 -A gyászoló család  

1821. május 15-én a megsegített király által tartott nagyszabású fogadáson bemutatták őfelségének és udvarának a felmentő sereg 

tisztikarát. Az ezt követő számtalan udvari estély egyikén, Imre, a főúri hölgykoszorúban pillantott meg egy latin szépséget, a még 

csak 14 éves Guiseppát, Szicilia és Nápoly alkirályának, Luigi Di Colonnának leányát. A 26 éves fiatalember súlyos sérülést szenve-

dett. Ámor nyila mélyen a szívébe fúródott. A sérülés azonban kölcsönös volt. A fiatal lány, hasonló sérülést szenvedett. A két fiatal 

között a szerelem egyre szorosabb kapcsolatot teremtett. Jozefa a Colonna palotában emészti magát, Imre a fiatal huszártiszt, ki idő-

közben kapitánnyá lépett elő, egyre gyakrabban bolyong a palota körül. Az alkirály és felesége Francesca Di Rivafinoli grófnő, aki a 

királyné első palotahölgye volt, tiltakoztak a kapcsolat ellen és mindent elkövettek annak meghiúsulása érdekében. Végső kétségbe 

esésükben bérgyilkosokat bíztak meg fiú meggyilkolásával. A mérgezett hegyű tőrrel felszerelt orgyilkosok emberükre találtak a 

fiatal huszártisztben. Szablyáját előrántva két vágással ártalmatlanná tette a latrokat. A visszaemlékezések szerint az egyik támadó-

nak kettészelte a koponyáját, a másiknak súlyos sebesülést okozott. Ezek után nem volt más választása a szerelmeseknek, mint a 

szökés. 1823-tól más–más állomáshelyekre vonultak, mint Avensa, Vicensa, Padova, Verona.  
 

A szülők és a rokonság közben 1825-ben beletörődtek, illetve beleegyeztek házasságukba és Jozefa Colonna Di Stiligna törvényesen 

is Verebélyi Marzsó Imre feleségévé vált. 

A huszárkapitányt1830-ban új állomáshelyre vezényelték, a csehországi Pardubicébe. 35 éves, amikor leszerel és az obsitot megkap-

va a 3 gyermekes család haza költöztek, ám nem Tarcalra, hanem a jászfényszarui birtokukra. Velük tart Jozefa nagynénje 

Marguerita Rivafinoli grófnő is. A családi birtokon a vidéki középbirtokosok minden napi életét élték, születik még két gyermekük, 

amikor őket is elérte a forradalom és a szabadságharc vihara. Imre úgy érezte, nem maradhat otthon, illetve Kossuthnak szüksége 

van a több évtizedes katonai tapasztalataira. Így vált, Nagyváradon az 1848. augusztus-szeptemberében szerveződő második nemzet-

őrzászlóalj őrnagyává. Vezetése alatt indult a zászlóalj szeptember 13-án a nagybecskereki táborba. Haditetteiről csak annyit tudunk, 

hogy Schlick generális csapataival többször megütközött, illetve a dicsőséges tavaszi hadjárat alatt Bem felterjesztésére 1849. április 

24-én alezredessé léptették elő. A világosi fegyverletételt követően orosz kíséret alatt két huszárkapitány fiával, Lajossal és Józseffel 

együtt Gyulára szállították, ahol átadták őket a császáriaknak. Innen már bilincsben hurcolták őket az aradi várba. Az ítéletre nem 

kellett sokáig várniuk. Verebélyi Marzsó Imrét és József nevű fiát golyó általi halálra ítélték, de 1849. december 18-án az ítéletet 

kegyelemből 15 év várfogságra változtatták, Józsefet pedig 14 évre börtönözték be. Lajos fiát közlegényként besorozták a Kinsky-

gyalogezredbe s Itáliába vitték. Amikor az anya és feleség Jozefa Colonna megtudja, hogy imádott férje és fiai orosz fogságban a 

kolerától szenvedve Sarkadon vannak, lóhalálában utazott oda lányával együtt ápolni őket. A járvány őt sem kímélte. Fiai felgyógy-

ultak, de Jozefa nem tudott megbirkózni a kórral. 1949. augusztus 17-én 41 évesen vitte el a járvány. A márvány fejfával megjelölt 

sírja a sarkadi temetőben látható.  

És szerelme a huszár? Miután pár évvel hamarabb szabadon engedték, a várfogságból fiához Aradra költözött. A haza és kedvese 

elvesztése, a várbörtönben eltöltött hosszú idő egészségét nagyon megviselte. Nem sokáig élvezhette a szabadságot, gyermekei, uno-

kái szeretetét. Verebélyi Marzsó Imre, életének 67. évében, 1863. január 5-én követte szerelmes hitvesét. 
 

Tarcal, 2021. január 19.  Guth Ferenc 

Önkormányzati felhívás 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  

2021. január 1-től az avar és kerti hulladékok égetése belterületen t i l o s ! 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2020 december 

Születések: Fazekas Elizatbet Anna 2020.12.21. Szülei: Fazekas Éva és File Csaba, Gratulálunk!Nádasdi Judit, védőnő 
 

Házasságkötés: december hónapban nem volt településünkön.  
Haláleset: 

 Pécsi Józsefné (sz: Szabó Julianna, 1940) volt Tarcal, Fő u. 74/1..sz. alatti lakos, elhunyt 2020. november 28-án, 

 Adámy József (sz: 1942) volt Tarcal, Fő u. 46. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. november 28-án, 

 Bódi Istvánné (sz: Pankotai Irén 1950.) volt Tarcal, Haladás u. 2. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. november 29-én, 

 Dankó Emília (sz: 1955) volt Tarcal Vasút u. 10. sz. alatti lakos   elhunyt 2020. december 5-én, 

 Németh Albertné (sz: Ladányi Sarolta, 1948) volt Tarcal, Jókai u. 4. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. december 6-án, 

 Kovács Jánosné (sz: Juhász Ilona, 1931.) volt Tarcal, Sport tér 2. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. december 16-án, 

 Tóth Jánosné (sz: Dózsa Erzsébet 1931) volt Tarcal, Nagy B. u. 32/1. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. december 17-én, 

 Balogh Andrásné (sz: Glonczi Gizella, 1949) volt Tarcal Táncsics u. 1. sz. alatti lakos, elhunyt 2020. december 31-én. 
 

     Részvétünk a családoknak! 


