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 Otthonában köszöntöttük Gulyás Jánosné Erzsike nénit, születésének 

90.évfordulója alkalmából. 
Tarcal község polgármestere, Butta László és a Tarcali Idősek Klubja vezető-

je, Horváth Tünde nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és további 

szép éveket kívánt Erzsike néninek. Polgármester úr átadta a Miniszterelnöki 

emléklapot és egy virágcsokrot, amelyek láttán elérzékenyültek a jelenlévők.  

Erzsike néni elmondta, hogy éveit boldogságban és szeretetben töltötte, 4 

gyermeke, 6 unokája és 5 dédunokája született. Gyermekei közül már csak 

Erzsike van sajnos az élők között, aki szintén jelen volt. Az ünnepelt mesélt 

fiatalkoráról, élményeiről, férjéről, akit sajnos már 16 éve elveszített.   

Erzsike néni jó egészségnek örvend és bár lába fáj, sokat sétálgat, lányát is 

hetente többször meglátogatja, aki a közelben lakik.  

Amikor a hosszú élet titkáról kérdeztük elmondta, hogy szerinte a nyugalom 

és békés élet illetve talán az, hogy soha nem fogyasztott semmilyen alkoholt-, 

járult e szép kor megéléséhez.        

         Titkóné Takács Mónika 

Megtisztult a Bányató 

 

A tarcali bányatavat, június 25-én a Magyar Hon-

védség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred 

búvárai valamint a Búvár és Barlangász SE búvá-

rai, egy közös akció keretén belül megtisztították 

a beleesett és beledobált hulladékok egy részétől.  

A megnövekedett helyi idegenforgalom miatt több szemét gyűlik fel ezen a frekventált 

helyen is, így köszönettel vettük a Honvédség segítő kezdeményezését. Településünk 

már a korábbi években is szervezett hulladékgyűjtési akciókat, de ilyen szintű és ilyen 

speciális tisztítás ezidáig nem történt.  

Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője Koncz Zsó-

fia is, aki nagyon örült annak, hogy megvalósult ez a kezdeményezés.  

Tarcal község polgármestere, Butta László is örömét fejezte ki, hiszen a 

tó létrejötte óta a tófenék még nem volt megtisztítva. A hulladékok közt 

voltak életveszélyes, nagyméretű vas hulladékok, gumiabroncsok, alkat-

részek, szörfdeszka és nagyon sok 

lakossági, eldobált szemét is.  

Községünk egyik legszebb látnivalója és természeti értéke a Bányató, őriz-

zük meg tisztaságát, hogy egy szép és kulturált környezetbe érkezzenek az 

idelátogatók és mi, itt élők is gyönyörködhessünk benne sokáig! 

        Titkóné Takács Mónika 

Tarcal egy fotós szemével… 
 

Juhász István fotográfus képeiből nyílt kiállítás Tarcalon, 

a 6 Puttonyos Borfalu galériájában, június 28-án. 

A kiállításon résztvevőket az intézmény vezetője, Györgyné 

Újvári Mária köszöntötte, a kiállítást Tarcal község pol-

gármestere, Butta László nyitotta meg.  

A fotókon Tarcal és Tokaj természeti értékei és épített 

örökségei láthatóak a fotós látásmódja alapján. István 

Tarcal szülötte, aki jelenleg településünkön él, de az USA-

ban is élt és dolgozott. Itt több helyszínen is volt lehetősége 

fotózni, divatbemutatókon, teniszversenyeken. A 90-es évek-

ben kezdett el először fényképeket készíteni, de komolyab-

ban a 2000-es évektől foglalkozott fotózással. 
A kiállítás megtekinthető július 30-ig. Mindenkit szeretettel várunk! 

          Titkóné Takács Mónika 
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.TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021. június 29-én tartott Képviselő-testületi ülésről  

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a pandémia miatt kialakult veszélyhelyzet megszüntetése után az idén 

először június 29-én tartott testületi ülést. 

Az 1. napirendi pont keretében a képviselők meghallgatták Erdélyi Istvánt, a Flóra Ambiente Bt. ügyvezető-

jét, mint a köztemető üzemeltetőjének beszámolóját a 2020. évi tevékenységéről. A Képviselő-testület kérte 

az üzemeltetőt, hogy továbbra is fordítson fokozott figyelmet a temető területének rendszeres kaszálására, il-

letve a hulladékgyűjtő konténerek telítettsége esetén azok mielőbbi ürítésére. A képviselők a beszámolót egy-

hangúlag elfogadták. 

A 2. napirendi pontban a képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalására került sor, mely az 

előző évekhez hasonlóan a Képviselő-testületi üléseken tárgyalni kívánt napirendeket határozza meg. A mun-

katerv ugyanakkor mindössze a testület működésének az alapját jelenti, a napirendek szabadon változtathatók, 

módosíthatók, az adott ülések aktualitásának függvényében. 

A 3. napirendben a Képviselő-testület tárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értéke-

lését. A képviselők megállapították, hogy a településen széles és hatékony jelzőrendszer működik a veszélyez-

tető élethelyzetek megelőzése, illetve a veszélyeztetettségről megfelelő időben történő tudomásszerzés érdeké-

ben. A hátrányos helyzetben lévő családok a szükséges segítséget, támogatást folyamatosan megkapják. A 

testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A 4. napirendi pontban Horváth Tünde – az Idősek Klubja vezetője – számolt be tevékenységükről. A képvi-

selőtestület megelégedéssel állapította meg, hogy a 2020-ban elkezdődött koronavírus járvány ellenére az in-

tézmény az elmúlt évben is eredményesen működött, így a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

Ezután polgármester úr tájékoztatta a Képviselő-testületet a veszélyhelyzet idején a testület feladat- és hatás-

körében meghozott valamennyi döntéséről, ismertette mind az önkormányzati rendeleteket, mind pedig a hatá-

rozatokat. 

Ezt követően a képviselők az alábbi indítványokat, javaslatokat tárgyalták meg. 

Polgármester úr tájékoztatta a Képviselő-testületet arról,hogy 

 a Tarcal-Tokaj közötti kerékpárút kialakításának tényleges munkálatai nagy valószínűséggel július köze-

pétől megkezdődnek, 

 a Magyar Falu Program keretében a Játszótér és az Arany János utca közötti útszakasz megépítésére be-

nyújtott pályázat sikerrel járt. Az Önkormányzat megnyerte a fejlesztéshez szükséges forrást, így jó 

esély van arra, hogy 2021. év végére ez az útszakasz szilárd burkolatot kapjon.  

A polgármester úr ismertette a Tarcal Bor és Kultúra Egyesület kérelmét, mely a 2021. évi rendezvényének 

támogatására vonatkozott. A képviselők úgy döntöttek, hogy a Borfalu területét, valamint különböző felszere-

lési tárgyakat a rendezvény idejére térítésmentesen az Egyesület rendelkezésére bocsátják, továbbá a progra-

mok költségeihez 400.000,- Ft pénzbeli támogatást biztosítanak. 

A képviselők tárgyalták a már korábban elindított köztemető bővítéssel kapcsolatos eljárást, melynek lezárá-

sához, illetve az ingatlan nyilvántartáson történő átvezetéshez szükséges határozatot meghozták. 

Varga Lajos a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke indítványozta a Képviselő testületnek, hogy 

Butta László polgármestert - a koronavírus járvány idején 2020-ban és 2021-ben kifejtett munkája elismerése-

ként - részesítsék 2 havi illetményének megfelelő jutalomban. A Képviselő-testület egyetértett az indítvány-

nyal. 

A polgármester emlékeztette a Képviselő-testület tagjait a legutóbbi informális testületi ülésen elhangzottakra, 

amikor is a Képviselő-testület tagjai egyetértettek a külterületi közutak fejlesztésére benyújtandó pályázattal, s 

felkérték a pályázat előkészítésére. Az érintett külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásának tervei és 

a becsült költségvetés  elkészült, a tervező az engedélyeztetési eljárást megindította. A támogatási kérelem 

benyújtása érdekében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 4113, 4102/1, 4105/2, 0190, 4022 hrsz-ú külte-

rületi utak felújítása pályázat megvalósításához szükséges 14.705.711,- Ft önerő összegét saját költségvetésé-

ből biztosítja. A projekt teljes költsége: 294.114.217,- Ft. 

 



Tarcali Hírek 

    

 

4 
 

Polgármester úr tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy az elmúlt időszakban a régi köztemető-

ben egy eddig ismeretlen pince beszakadt, melyet vis maior eseményként az illetékes hatóságoknak 

bejelentettek. A kárelhárításra benyújtható támogatási kérelemhez elkészült a költségbecslés, melynek 

alapján a helyreállítás összköltsége 9.304.020,- Ft. A támogatáshoz 10% saját forrást, 930.402,- Ft-ot 

kell biztosítani. A képviselők az elhangzottak alapján a támogatási kérelem benyújtásáról döntöttek. 

A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) 

megtekinthetők. 

Sallós Gábor 
 

1924. augusztus 29-én, Tarcalon született egy kisfiú, aki mint 

ahogyan az a mesékben szokásos, elindult a nagyvilágba szeren-

csét próbálni, hírnevet találni. A kisfiút Gábor néven jegyezték be 

a református születési anyakönyvbe. Apja Sallós Gábor, anyja 

Bálint Róza. Születési helye a bejegyzés szerint „Tarcal Henye”, 

ami azonos az 1872-ben Vegykísérleti Állomás és Pincemester-

képző Intézetként alapított, majd a 1873-ban Tarcali Magyar  

Királyi Vincellérképezdévé alakult iskolával.  

Az intézmény 1892-től állami tulajdonba és kezelésbe került egészen 1994-ig, amikor is az országon végig 

söprő privatizáció során a gróf Degenfeld család tulajdonába került és kastélyszálló lett belőle. 

Visszatérve írásunk szereplőjéhez kutatásaim során nem derült fény gyermekkorának részleteire, szüleinek 

foglalkozására, a család társadalmi helyzetére. Ifjúkorához illő korabeli írások közül két szöveget találtam. Az 

egyik, a Gamma-élet Évkönyve az 1942. évről. című kiadvány arról tájékoztat, hogy a 18 éves Sallós Gábor 

leventetornászként a MOTESz (Magyar Országos Torna Szövetség) ifjúsági jelvényszerző versenyén a vasjel-

vényt érdemelte ki. A másik, az 1948 szeptemberében megjelent Szadaság nevű újság által meghirdetett olim-

piai tippversenyén „Sallós Gábor Budapest, Dankó u. 20. szám alatti lakos töltőtollat nyert.”.  

 

27 éves korában a Színművészeti Főiskola hallgatója és vizsgaelőadások segédrendezője, díszlettervezője. 

Olyan tehetségekkel tanult és dolgozott együtt ebben az időben, mint Horvát Teri, Soós Imre, Suka Sándor, 

Hacser Józsa, Kaló Flórián, Kalmár András, stb.. A főiskola színész és rendezői szakát 1954-ben fejezte be, 

ahonnan a Szegedi Nemzeti Színházhoz megy majd az ott eltöltött egy évad után 1955-től a kaposvári Csíki 

Gergely Színház főrendezője, 1960-tól 1963-ig pedig igazgatója volt. A tehetséges művész pozitív kritikák 

egész sorát kapta meg. Egy, az ebben a színházban rendezett Háry János című daljátékot maga a szerző, Ko-

dály Zoltán is megtekintette és az előadást követően elismeréssel beszélt az előadásról kiemelve a rendező és 

a karnagy munkáját. 

Színészi és rendezői karrierjét 1963-tól, „kishazánk” első kőszínházában, a Miskolci Nemzeti Színházban 

folytatta, ahol 1968-ig főrendező, majd 1979-ig igazgató volt. Színészként inkább a modern figurák megfor-

málásával, míg rendezőként úgy a kortárs szerzők műveinek, mint a klasszikus darabok színreviteléért kapta 

az elismerő kritikák tömkelegét. 47 évesen tehetségét és munkáját Jászai Mari-díjjal jutalmazták. 

A művész magánéletéről keveset lehet tudni. Abban az időben az újságok nem pletykálkodtak, nem írtak a 

befutott hazai hírességek botrányairól. Nem volt „Me Too”. A lapok nem csámcsogtak a művészek magánéle-

tén. Még akkor is, amikor egyik másik tragikus sorsú művész véget vetett életének a visszafogott tájékoztatá-

son túl első sorban művészi teljesítményükről számoltak be. 

 

Így vagyunk Sallós Gáborral is. Magánéletéről annyit lehet tudni, hogy 51 évesen, 1975-ben kötött házasságot 

Máthé Éva Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, Déryné-gyűrűs, színésznővel, a Miskolci Nemzeti Színház 

örökös tagjával. Aztán 1981-ben Sallós Gábor is megkapta a várostól a Déryné-gyűrűt és feleségéhez hasonló-

an ő is a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagjává vált. 29 év együttlét után 2004-ben vesz búcsút feleségétől, 

hogy aztán 7 év elteltével, 2011. december 21-én kövesse őt a „Nagy Rendező” földöntúli színpadára. 

A hely itt kevés, hogy felsoroljuk számtalan szerepét, rendezését. Csak ízelítőként néhány emlékezetes szere-

pe. Gorkij: Éjjeli menedékhely (Báró), Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása (Polgármester), Loewe - Lerner: 

My fair Lady (Doolittle), Ben Jonson: Volpone (Corbaccio), stb., és néhány sikeres rendezése, Gogol: A revi-

zor, Schiller: Ármány és szerelem, Lehár F.: A víg özvegy, Cocteau: Rettenetes szülők, stb.. 

Tarcal, 2021. július 12.             Guth Ferenc 

http://www.tarcal.hu
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Nyári napközis táborok a Tarcali Klapka György Általános Iskolában 
 

A tanév befejezése után június utolsó két hetében 3 cso-

portban napközis tábort szerveztünk.  

A Szerencsi Tankerületi pályázatot adott be, mely kereté-

ben élménydús napokat tölthettek el tanulóink. A Csoda-

szarvas névre keresztelt EFOP 3.3.5-ös pályázat lehetősé-

get teremtett a szabadidő hasznos és szervezett eltöltésére, 

sportolásra, kirándulásra. A csoportokban a tanulók teljes 

ellátásban részesültek, mely a szülőknek nem került sem-

milyen költségbe.  

A gyermekek jól érezték magukat a programok során. Az 

előzetes felkészítésben részesített pedagógusok alkalmazták a táboroztatás során az informális, nem formális 

ismeretszerzésre vonatkozó módszertant, mely élményszerűvé tette a foglalkozásokat. A táborhoz beszerzett 

eszközök, különféle anyagok, sporteszközök bővítik az intézmény felszereltségét. 

Augusztus 16-tól egy csoportunk bentlakásos táborban vesz részt Irotán, reméljük ők is hasonló kellemes él-

ményekben, programokban, kirándulásban részesülnek. 

 

 

 

 

 
 

Házasságkötés:       
 

Berecz Ágnes és Komora József tarcali lakosok június 4-én, 
 

Kollár Lajos Tibor és Forgács Diána június 5-én 
 

Lipták Károly Róbert és Orgona Renáta tarcali lakosok június 7-én  
 

Cimbalmos Sándor és Balog Julianna tarcali lakosok június 11-én,  

 

 

      Kötöttek házasságot községünkben.  

             Gratulálunk! 

Halálesetek: 
 

 

Rajczi Bertalan  (született: 1940.) Tarcal Zrínyi u. 11. sz. alatti lakos, elhunyt június 21-én, 
 

Pénz István (született: 1959.) Tarcal József A. u. 8. sz. alatti lakos, elhunyt június 23-án, 

 

Hegedűs László Istvánné (sz: Pető Teréz) Tarcal Kossuth u. 11. sz. alatti lakos elhunyt  

június 28-án. 
 

      

 

Részvétünk a családoknak! 
 

 

        Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő 

          anyakönyvvezetők 
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Családi Sportnap a focipályán 
 

 2021. július 17-én Tokaj Mentőállomás, Hegyalja Bringások és Futók Sportegyesület és Tarcal Község Önkor-

mányzata közös szervezésében mentési bemutatóval egybekötött családi sportnapot rendeztünk. 

A programok reggel már 09.00-kor elkezdődtek a kispályás labdarugó tornával, illetve a főzőversennyel. A nevezéseket 

az esemény kezdetéig lehetett leadni. A főzéshez a rendezők igény szerint disznóhúst és burgonyát biztosítottak. 

A mentési bemutatóra 11.00-kor került sor, ahol egy szimulált esemény során személygépkocsival kerékpárost gázoltak. 

A helyszínen a Rendőrség-, a Katasztrófavédelem- és az Országos Mentőszolgálat szakemberei egy nagyon látványos és 

tanulságos baleseti ellátást mutattak be. Az esemény megkoronázása a Mentőhelikopter megérkezése és a mentésben  

való aktív részvétele szolgáltatta a legnagyobb látványosságot. A gyerekek és szüleik legnagyobb örömére a járműveket 

meg lehetett közelről tekinteni, be lehetett ülni és a szakemberek a felmerülő kérdésekre készségesen válaszoltak. Ter-

mészetesen itt is a helikopter állt az érdeklődés középpontjában. 

A Magyar Vöröskereszt egész napos egészségszűrést és újraélesztési bemutatót tartott  a Mentők közreműködésével. 

A Katasztrófavédelem nagysikerű habpartyval szórakoztatta tovább az érdeklődőket, majd a Hunor Motoros Baráti Kör 

megjelent tagjai Gyermekmotoroztatást, a nagyoknak Élménymotoroztatást tartottak. 

Miután elkészültek a finomabbnál finomabb falatok a résztvevők elfogyasztották az ebédet. 

A Rendőrök irányítása mellett a kicsik kipróbálhatták kerékpáros ügyességüket is. 

A Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde színvonalas műsorát tekinthettük meg, majd az óvónők vezetésével a 

gyermekek ügyességi sorversenyei következtek. 

A színpadon egymást követték a táncosok különböző bemutatói a szerencsi Szikra Tánccsoport előadásában. 

A pályán futóversenyek zajlottak különböző korcsoportoknak, talán a legérdekesebb a Baba-mama futás volt. 

A nagysátorban a hozzáértők Sakk-versenyen vehettek részt. 

 

A nap során a versenyek végeztével meg is történtek az eredményhirdetések és a díjkiosztások. 

Thai-boksz bemutatón csodálhattuk meg a sportolók fizikai és technikai felkészültségét. 

17.00-i kezdettel már a szórakozás ideje jött el, először a Jump zenekar, majd  a 40+ akusztik zenekar koncertjét hallgat-

tuk meg. 

Az est csúcsprogramja a SignalMotorock koncertje volt, majd mintegy levezetés képpen Dj Graffy retrodiscojával  zá-

rult ez a testet-lelket megmozgató nap. 

 

Nagy köszönetet kell mondanunk az önzetlen és felajánlott támogatásokért,a programban résztvevők aktív munkájáért! 

 Az esemény színvonalát megjelenésükkel emelték: Dr. Koncz Zsófia ,Országgyűlési képviselő,Bíró László , 

B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának Alelnöke, Dr. Kádár Balázs Phd. Országos Mentőszolgálat Észak-

Magyarországi Régió Vezető,Nagy Zsolt Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régió Műszaki Vezető, Csóra 

György Polgárőrség Országos Elnökhelyettes,B.-A.-Z. Megyei Elnök,Lovász László Polgárőrparancsnok, Tóvizi Tamás 

Tokaj Mentőállomás Állomásvezető Mentőtiszt,Tóth István Szerencs Mentőállomás Állomásvezető Mentőtiszt, Butta 

László Tarcal Község Polgármestere 

 

Köszönet a közreműködéséért a Hegyalja Bringások és Futók Sportegyesületének,a Magyar Vöröskereszt munkatársai-

nak,a Polgárőrségnek,a Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak,a Katasztrófavédelem-,  

a Rendőrség-, az Országos Mentőszolgálat- ,a Miskolci Gyermekmentő-  és a Légi Mentő kollégáknak. 

 Külön köszönet Borzné Lovász Borbála Rendezvényszervezőnek,aki szervezte, összefogta és irányította a rendez-

vényt,aki nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre! 

 

 Támogatóink:Tarcal Község Önkormányzata,Országos Mentőszolgálat,Hegyalja  Bringások és Futók Sportegye-

sülete,Magyar Vöröskereszt,Légi Mentő Nonprofit Kft.,Polgárőrség,Kikelet Napközi Otthonos  Óvoda  és Bölcső-

de ,Kentaur Kft.,Taktaközi Nimród Vadásztársaság, Lovastanya Bekecs,Pelikán Papír- és Írószerbolt Szerencs,Nagy 

Sándor  autóbontó, Plávenszki Béla autómentő, Sárosi Gábor Húsbolt, Ádi-Frucht Kft.,Szadai György ev.,Gondon Gá-

bor és családja,Majoros Borbirtok, Tokaji Édesség Bolt,Báthoriné Kincses Magdolna,Szabó József  képviselőúr, Bakó 

Tűzifa, Hunor MBK, Lion Muay Thai boksz  
 
        Perge Géza 
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Újra indult a Baba—Mama Klub 

 

Hosszú kihagyás után  a Hello-Anyu, Baba-mama Klubbal Június 23-án szerda délután szalonnasütést tartot-

tunk. Tökéletes családias környezetre leltünk a 6 Puttonyos Borfalu hátsó udvarán. Az épített szalonnasütő 

helyek, padok, asztalok és napernyők kellemes helyszínt szolgáltattak számunkra.  

Nagyon örültünk az újra találkozásnak. A gyerekek is jól érezték magukat, fogócskáztak, bújócskáztak, szalad-

gáltak . Miután együtt megvacsoráztunk, a délutánt egy közös fagyizással zártuk.  

Köszönjük Ilosvainé Nógrádi Piroska hozzájárulását a rendezvényhez, illetve a 6 Puttonyos Borfalunak a 

helyszín biztosítását!  

Baba-mama klub vezetők: 

Szabadosné Polyák Klára és Erdősi Evelin  

Egészségügyi szűrés és futás a sportnapon. 
 

Június 17-én szombaton ,Családi Sportnap került megrendezésre Tarcalon, mely szép számú érdeklődőt von-

zott a sportpályára. A Vöröskereszt B.A.Z megyei szervezet, Magyar Vöröskereszt Szerencs területi szerve-

zet,Vöröskereszt Tarcali  Alapszervezet is jelen volt. A helyszínen látványos mentési bemutatón vettek részt, 

egészségügyi szűrést végeztek a Vöröskereszt sátránál (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, testzsír mérés), 

valamint szakszerű újraélesztést is  megmutatták, amit a vállalkozó kedvű résztvevők gyakorolhattak a Ambu 

Sam felnőtt és gyerek bábún. Közel 300 emberen végeztek egészségügyi szűrést  ezen a napon. Majd a Hegy-

aljai Bringások és Futók Sportegyesülettel közreműködve megrendezték a Baba-mama és Anyafutamot.  

Gyerek táv, 50 illetve 100 m volt (korcsoportra bontva). Az 1200m Anyafutamon, az anyákon kívül még 10-

14 éves korig vettek részt gyerekek,(voltak fiatalabb gyerekek is, akik ezt a távot is teljesítették). Az 50m táv-

nál, szülők, nagyszülők is kísérték a gyerekeiket, ami igazi jó hangulatú családi futássá alakult a végén. A 

100m táv futóit a felnőttek a mezőny széléről lelkesítették, bíztatták. Az 1200m résztvevőinek  már egy pici 

szintemelkedéssel is megspékelt távot kellett teljesíteniük.  A futásokon közel 100 fő vett részt.  Minden rész-

tevő kapott befutóérmet, minden kategória első három helyezettje díjazva lett, illeve különdíjak kerültek ki-

osztásra.  Szeretnék ezúton is még egyszer gratulálni minden futónak, köszönetet mondani minden további 

résztvevőnek, akik kísérőként ugyan csak lefutották a távokat, illetve szurkoltak a futóknak. 
 

"Ez egy fantasztikus,tartalmas nap volt, mindenki számára"  
 

 Támogatók: Vöröskereszt B.A.Z. Megyei Szervezet, Magyar Vöröskereszt Szerencs Szervezet, Vörös-

kereszt Tarcali Alapszervezet,Hegyaljai Bringások és Futók Sport Egyesület, Varga Méhészet, Tokaj Mentő 

Állomás, Ilosvainé Nógrádi Piroska, Szabóné Rozman Mónika.  

 

 Köszönet továbbá: Tarcal Önkormányzatnak, Perge Gézának, Borzné Lovász Borbálának, a 6 Puttonyos 

Borfalu dolgozóinak, valamint mindenki másnak aki bármilyen formában segítette a munkánkat.  

 

 

        HBFSE 

      Vöröskereszt Tarcali Alapszervezete 
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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. augusztus 23. (hétfő) 

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 

 
FIGYELEM 

 

Eladó 

 

Családi ház eladó,Fő út.54 sz. 

alatt,  

3 szoba,  konyha, fürdő. Köz-

művesített.   Érd.: 0630/-

637-5593 

" A tarcali KARITÁSZ cso-

port augusztus elsejétől újra 

megnyitja a fogadópontját, 

ahol várja az rászorulókat és 

adományozókat egyaránt. A 

fogadópont a korábbi rend 

szerint szerdán és pénteken 9 

és 10 óra között tart nyitva. 

Az új helyszínünk a régi 

ÖNO épületében a Szőlőhegy 

utcában van.   

Várjuk Önöket, térjenek be 

hozzánk!  

A közeledő iskolakezdéshez 

gyermekeknek való ruhákat, 

cipőket, tanszereket szívesen 

fogadunk.   

 

Baracskainé Sveda Erzsébet   

tel:+36%2047%20352%20322

