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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021.februárjában meghozott 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, 2021. február hó-

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

A Tokaj-Zemplén Térségi Fejlesztési Program keretében támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk 

„Tarcal belterületi főút településközponti rehabilitációja, és Bor utca kialakítása a Könyves Kálmán utcán” 

projektre vonatkozóan. A pályázat összköltsége: 1.000.000.000.-Ft, A pályázat támogatottsága 100%-os, visz-

sza nem térítendő támogatás. 

 

A település gazdaság- és turizmus fejlesztési céljai érdekében a településrendezési terv módosítására vonatko-

zó eljárás megindítására került sor, melynek keretében egyes kül- és belterületi ingatlanokat kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánított a polgármester. 

 

Önkormányzati döntés született a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról, mely a különböző pályázatokkal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat tartalmazza. 

 

Önkormányzati határozat született az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-

zettségeinek három évre várható összegének meghatározásáról, mely azt jelenti, hogy az önkormányzat saját 

bevételeinek 50 %-áig vállalhat fizetési kötelezettséget. 

 

Döntés született arról, hogy az önkormányzat rendkívüli támogatási igényt nyújtson be a Belügyminisztérium-

hoz, működőképességének megőrzése érdekében. 

 

A Képviselő - testület rendeletet alkotott az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. 

 

A döntések a település honlapján, www.tarcal.hu megtekinthetők. 

 

 

 

 

A BMH Nonprofit Kft. Hirdetmény 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A 2021. március 4-én kihirdetett kormánydöntésekre, valamint a március 19-i korlátozó intézkedések meg-

hosszabbításáról szóló bejelentésre tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.  A szolgáltatási területen 

2021. március 28-ig a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás szünetel. Az erre az időszakra visszaigazolt lom-

talanításokat az ingatlanhasználókkal egyeztetve későbbi időpontra helyezzük át.   

http://www.tarcal.hu
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-Dr. Erdélyi Erzsébetet nem kell bemutatnunk Tar-
cal lakosainak, igaz, már hosszú évek óta Nagykő-
rösön lakik. Mégis, akik még talán kevésbé ismer-
nek, azoknak mondanál pár szót a tarcali gyökere-
idről, életedről? 

Tarcalon születtem, de édesanyám élet-halál közötti 

állapota miatt Sátoraljaújhelyre vittek bennünket a 

kórházba, így – nagy bánatomra – az lett a hivatalos 

születési helyem. Anyai részről tősgyökeres tarcali 

volt a családunk, Bandi bátyám ma is itt él, így a 

fészekmeleget jelentette és jelenti még mindig szá-

momra Tarcal. Ha oda utazom, mindig 

„hazamegyek”. Már Nyíregyházától, Alsózsolcától 

dobogó szívvel kémlelek a távolba: mikor bukkan 

fel a Kopasz? Pipál-e? Az a néhány év, amit gyer-

mekként itt töltöttem, meghatározó volt egész éle-

temre.  
 

- Melyek azok az alapelvek, amelyek további éle-

tedet meghatározták? 

Vallásos családban nevelkedtem, elsősorban tehát a 

hitet kell említenem. Édesapám felvidéki származá-

sa miatt fontos értéknek tartottuk a hazához való hű-

séget. Tudom, ezek nagy szavak, de nem üresek. 

Többször láttam a határon túl rekedt rokonság kese-

rű küzdését a magyarságáért, ilyenkor jó volt 

„hazajönni”, biztonságban élvezni magyarságunkat. 

Hogy valamit tegyek ezekért az emberekért, szerző-

társammal egy évtizeden át száznál is több interjút 

készítettem az anyaországtól elszakított magyar köl-

tőkkel, írókkal, népszerűsítettük műveiket, tovább-

képzéseket tartottunk kinti pedagógus társainknak, 

és ahogy tudtuk, segítettük őket. A harmadik alap-

elvnek a pedagógiai elszántságot említeném. Tanár-

nak születtem. Hosszú évekig középiskolában, majd 

az ELTE-n, nyugdíjazásomig, és – bár már a 7. X-et 

is túlléptem – óraadóként még most is tanítok a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főis-

kolai Karán.  
 

-A tanítás azzal is jár, hogy szüntelenül tanulni 

kell a szakmát. Veled is így van ez? 

A magyar mellett latin szakot végeztem az egyete-

men, és ott tanultam egy nagyon bölcs mondást: 

Docendo discimus – azaz Tanítva tanulunk. Mind az 

egyetemi, mind a főiskolai oktató munkám során 

nagyon sokféle feladattal bíztak meg, így folyamato-

san pallérozni kellett a tudásomat, haladni kellett a 

tudomány fejlődésével, a technikával. Most, az on-

line oktatás idején például a számítógépes ismeret 

elengedhetetlen. 
 

-Hogyan értesültél a hírről, hogy magas rangú ál-

lami kitüntetésre terjesztettek fel?  

Egykori tanszékvezetőmtől, Grétsy László professzor 

úrtól kaptam az első jelzést, aki 

megírta nekem, hogy kitüntetésre 

terjesztett fel. Nagyon meglepőd-

tem, hiszen több mint 20 év telt el 

azóta, hogy a „szárnyai alatt” dol-

gozhattam együtt vele, de ő fo-

lyamatosan szemmel tartotta pá-

lyám alakulását, és méltónak ítélt 

erre. Ez számomra a legnagyobb 

megtiszteltetés és öröm.  
 

- Azért egy momentumról még szót kell ejte-

nünk, és ez a zene. Tudom, hogy énekelsz a 

nagykőrösi kórusban, amely itt Tarcalon is adott 

már koncertet 2019-ben. Hogyan fér bele az éle-

tedbe, az ének, mert sokak kifogása a kórus- 

vagy népdalkörrel kapcsolatban az időhiány.  

Példaképek napjainkban… 

DR. ERDÉLYI ERZSÉBET olyan Tarcalról elszármazott, akire méltán  lehetünk büszkék. Magyarország minisz-

terelnöke, Orbán Viktor előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország köztár-

sasági elnöke, Áder János, a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, 

szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége 

elismeréseként dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet, a Károli Gáspár Reformá-

tus Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intéze-

tének nyugalmazott főiskolai docense részére a MAGYAR ARANY ÉRDEMKE-

RESZT polgári tagozata kitüntetést adományozta. („A Magyar Érdemrend és Ma-

gyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésé-

ben, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyara-

pításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, 

magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt adományozható.”) Az ünnepélyes 

átadás a vírushelyzet miatt várhatóan 2021. augusztus 20-án lesz. Két évvel ez-

előtt személyesen is megismerkedtünk, ezért baráti hangon, tegeződve folytatjuk a beszélgetést. 
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Zene nélkül nem lehet élni, ezt Te is vallod előadó-

művészként. A családunkban nagy hagyománya 

volt a zenélésnek: édesapám gyakran még a kántort 

is helyettesítette a templomban, pedig sosem tanult 

orgonálni. A bátyám szinte minden hangszeren tud 

játszani, bár neki sem volt zeneiskolai végzettsége, 

volt viszont hosszú éveken át egy kiváló tánczene-

kara, ahol mindenki műkedvelő volt, mégis remekül 

zenéltek. Én két énekkarban is énekelek, a katoli-

kusban és a városiban. Igazi lelki feltöltődést jelent 

számomra, a mostani járványhelyzet miatti szünetet 

nagyon megszenvedem. Különben a tarcali szerep-

lést a kórustagok ma is nagy szeretettel és erős 

nosztalgiával emlegetik. Elbűvölte őket is a táj, a 

meghívóink kedvessége, vendégszeretete. Itt is 

megköszönöm azt, hogy itt lehettünk.  

- Utolsó kérdésem, mint „falusi lánytól”: számít 

az, hogy honnan jövünk?  

Erre majdnem azt válaszoltam, hogy csak az számít, 

de azért ez némi túlzás. Mindenesetre meghatározó az 

ember pályáján, irányadó, útmutató a táji kultúra, az 

emberek mentalitása, a település vezetőinek karizma-

tikus egyénisége és Tarcalon mindez együtt van. 

 

- Kérlek, fogadd mindannyiunk szívből jövő gratu-

lációját és szeretetét. Példaképekre szükségünk 

van, hogy lássuk, kitartó munkával, szeretettel mit 

lehet elérni. Közelgő születésnapod alkalmából pe-

dig kívánok sok-sok boldogságot, egészséget és sze-

retetet a családod körében. Isten éltessen sokáig! 

- Nagyon köszönöm, én is kívánok Neked sikereket 

mind az előadóművésznek, mind a település kulturá-

lis motorjának. És persze szívből üdvözlöm a kedves 

TARCALIAKAT. 

Györgyné Újvári Mária 

Sokat hallunk arról, hogy ma a betegségek ellen milyen gyógyszert, kezelést vagy milyen természetgyó- 

gyászati szereket javasolnak. A mai szomorú világban ajánlunk egy olyan szert, ami hatásos és szebbé teszi az 

életünket. 

A zene, az éneklés gyógyító hatásai testre – lélekre! 
Az éneklés meggyógyítja az egész testedet / lelkedet. És táncolj is egy kicsit és boldogabb napod lesz. 

Hogyan hat az éneklés az egészségre? 

1. Az éneklés a megfelelő rezgésekre hangolja a testet, amelyek növelik a vitalitásunkat 

2. Az éneklés során különleges vegyszerek keletkeznek az emberek agyában, amelyek segítségével békét és örömöt 

érezhetünk 

3. Javul a vérkeringés, ami jótékonyan hat a hangszálakra, mandulára és nyirokcsomókra, jelentősen felpörgetve a helyi 

immunitást (egyszerűen kimondva, ritkábban fázunk) 

4. A jobb vérellátás az éneklés során fokozott agyi aktivitáshoz vezet. 

5. A fej vérellátásának javítása fiatalítja a szervezetet, javítja a bőr állapotát 

6. Az éneklés nagyon hasznos a tüdőbetegségnél, mert nem csak pótolja a légzőgyakorlatokat, hanem hozzájárul a he-

lyes légzés kialakulásához, ami pl. jelentősen csökkenti az asztma súlyosbodását (romlását) 

7. A kórusok rendszeres énekgyakorlatai során az immunglobulin- és a hidrokortizon szintje megemelkedik a szervezet-

ben, amelyek a jó immunitás jelei 

8. Jelenleg olyan technikákat fejlesztenek ki, amelyek az éneklésen keresztüli dadogás kezelésére szolgálnak, és segíte-

nek a beszéd szótálás javításában 

9. Éneklés is használható a súlyfelesleg kezelésében: elhízott embereknél sürgős éhségérzet mellett ajánlott legalább két

-három dalt énekelni 

Ez az oka annak is, hogy a szakemberek mindenkinek legalább napi 5 perces éneklést javasolnak. 

 

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településkép védelméről szóló 24/2017.(XII.27.) ren-

deletének 2021. március 11-től hatályos módosítása értelmében,  
 

Tilos az építmények utcai homlokzatán levegőben lengő, konzolosan kilógó csapadékvíz 

 elvezető csatornák, ereszcsatornák, kiköpők kialakítása! 
 

A meglévő épületek, építmények levegőben lengő, konzolosan kilógó csapadékvíz elvezető csatornáit, 

ereszcsatornáit, kiköpőit 2022. december 31-ig valamennyi ingatlantulajdonosnak meg kell szüntetni!  

2023. január 1-től azon ingatlantulajdonosok, akik az utcai homlokzaton látható, levegőben lengő, konzolos 

csapadékvíz elvezetést nem szüntetik meg, a csapadékvíz elvezető rendszert nem alakítják át, településképi 

kötelezési eljárás keretében kötelezhetők az átalakításra, s amennyiben az átalakítási kötelezettségnek az új 

határidőre sem tesznek eleget, úgy településkép-védelmi bírság kiszabásával szankcionálhatók!  

                                                                                         Dr. Kovács Zoltán, jegyző 
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Megemlékezés nemzeti ünnepünkön 

A Covid járvány miatti rendkívüli intézkedések miatt idén 

március 12-én a 6 Puttonyos Borfalu udvarán csak szűk  

körben lehettünk, hogy megemlékezzünk az 1848/49-es  

Szabadságharc és Forradalom 173. évfordulójára. 

Butta László polgármester ünnepi beszéde után dr. Kovács Zoltán jegyző úrral közösen leleplezték Égerházi 

László (erdőbényei) fafaragó alkotását, amelyen Pálffy János forradalmi hős ábrázolása mellett, életútját is ol-

vashatjuk. 

A felavatott domborművön ez a szöveg olvasható: „Tarcsafalvi Pálffy János (1804-1857) Az ügy nem éri be 
nehányak buzgó, sokak lanyha hazafiságával, nem az olcsó levével!” Liberalizmus HIG PJ.1848. 

“Unió a testvérhonnal, békés útoni reform…” 

Ősi székely, primor, nemes. 1848-as forradalmár-politikus, képviselőházi alelnök, a “Honvédelmi Bizott-

mány” tagja, emlékíró. Az erdélyi ellenzék egyik vezéralakja. Ismereteinek, haladó nézeteinek, józan ítélőké-

pességének köszönhetően vezető szerepet tölt be Forradalomban. Világost követően Haynaunál jelentkezik. 

’50-ben halálra ítélik, de végül kegyelmet kap. ’51-ben Tarcalra, később Sátoraljaújhelyre internálják. Több 

kirándulást tesz Kazinczi Gáborhoz. Meglátogatja Arany János, és Erdélyi János. Sok egyéb mellett emlékezé-

seit írja: “Magyarországi és erdélyi urak” címen. Tüdőbajban hal meg Tarcsafalván az erdélyi szellemnek az 

egyik legnagyobbika. Összes vagyonát a születendő Erdélyi Múzeumra hagyja…” 

(Készült 2019) 

 

       A megemlékezés megnézhető a www.tarcal.hu vagy a  

     6 Puttonyos Borfalu facebook oldalán. 

 

Györgyné Újvári Mária 
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Visszatekintő        2006 
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Házi kedvenc  

fotó felhívásunkra két fotó érkezett: 

Liza kutya (szibériai husky)           Janka kutya (ír szetter) 

Sápi Zoltánné fotója,         Gergelyné Imre Marianna fotója 

Köszönjük! 

Érdekességek az óraátállításról 

A nyári időszámítás bevezetését az amerikai Benjamin Franklin vetette fel 1784-ben, de csak 1916-ban vezették be 

először Amerikában: a helyi időt egy órával előre állították az adott időzóna idejéhez képest. A nyári időszámí-

tás elnevezés onnan ered, hogy ez az időszak, legalábbis az északi féltekén, nagyrészt a nyárra esik. A nyári időszámí-

tás rendszere Magyarországon is működött 1916-tól 1957-ig, hosszabb-rövidebb kihagyásokkal. Az 1973-as kőolajvál-

ság után a nyugati világ országai újra elővették az óraállítás ötletét, hogy a vállalatok és a háztartások számára egy óra 

világosságot nyerjenek, s ezzel energiát takarítsanak meg. A nyári időszámítást elsőként Franciaországban vezették be 

1976-ban, majd a példát számos európai ország követte. Magyarországon a nyári időszámítást 1980. április 6-án, 

villamosenergia-megtakarítási célból vezették be újra, s az órákat szeptember végén igazították vissza. 1996-ban egy 

kormányrendelet az Európai Unió tagállamaiban érvényes rendszerhez igazította a magyar gyakorlatot, így a nyári idő-

számítás március utolsó vasárnapján, közép-európai idő szerint 2.00 órakor kezdődik és október utolsó vasárnapján 

3.00 órakor végződik. (A módosításra a nemzetközi utazási menetrendek harmonizációja miatt is szükség volt.)A nyári-

téli időszámítás és az energiatakarékosság közötti összefüggést az utóbbi időben egyre többen vitatják. Arra hivatkoz-

nak, hogy napjainkban sokkal rugalmasabb a közvilágítás rendszere, megváltoztak a fogyasztási szokások, az emberek 

többet néznek tévét és elterjedtek a légkondicionáló berendezések is, – mindez megváltoztatja a korábban még jelentős 

megtakarítással járó nyári időszámítás előnyeinek s hátrányainak egyenlegét. Ellenérvként hozzák fel azt is, hogy az 

átállás hatással van az emberek bioritmusára, közérzetére, a statisztikák szerint az óraátállítást követő napokban nő a 

közlekedési balesetek száma.           Gergelyné Imre Marianna, közművelődési szakember 

Óraátállítás 2021 

 

Nyári időszámítás kezdete: 2021. március 28. vasárnap haj-

nalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órát 

Téli időszámítás kezdete: 2021. október 31. vasárnap haj-

nalban 3:00 órakor 2:00 órára kell visszaállítani az órát. 
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ERDÉLYI TOJÁSTEKERCS 

Hozzávalók (2 személyre):8 tojás, 4 evőkanál tejföl, 2 szelet 
sonka, 4-5 dkg juhsajt, metélőhagyma vagy újhagyma, só, bors, 

olaj. 

Elkészítése: 4 tojást felverünk, sóval és borssal fűszerezzük. 
Egy kis serpenyőbe kevés olajat töltünk, amikor felmelegedett, 
beleöntjük a tojás felét, és a lepény mindkét oldalát megsütjük. 
Ugyanígy járunk el a felvert tojás másik felével is, majd a mara-
dék 4 tojásból is hasonlóan két tojáslepényt sütünk. Két tányért 
készítünk elő, ezekre ráhelyezünk egy-egy tojáslepényt, és 
megkenjük tejföllel. A sajtot meg a sonkát kis kockákra vágjuk, 
és egyenletesen eloszlatjuk a lepényeken. A metélőhagymát 
összevágjuk, rászórjuk a lepényekre, majd befedjük egy-egy 
lepénnyel. Egyenként szorosan feltekerjük, egy órára hűtőszek-
rénybe tesszük. Éles késsel felszeleteljük, friss zöldséget és 
kenyeret kínálunk mellé. Melegen és hidegen egyaránt fo-

gyasztható. 

Bepillantás a Kikelet Napköziotthonos 

Óvoda tavaszi dekorációjába.  



Tarcali Hírek 
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Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  

Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  

Következő lapzárta: 2021. április 23. (péntek) 

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

Tarcali Polgárőr Egyesület 

Lovász László elnök 

 Köszönetnyilvánítás 

 Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, 

akik Jakab Lajos temetésén megjelentek, sírjára        

 virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak 

 -A gyászoló család  

ANYAKÖNYVI HÍREK 

február 
Születés:   Onodi Attila 2021.02.08 Szülei: Angyal Mónika és Onodi Attila 
 

   Gratulálunk a szülőknek!   Nádasdi Judit védőnő 
 

Házasságkötés:  február  hónapban nem volt településünkön.   
 

Halálesetek:       Andrássy Gézáné (született: Frakner Vilma) volt Tarcal Szondi u. 1. sz. alatti lakos, elhunyt 

2021. február 15-én. 
 

          Részvétünk a családnak!   Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

                        anyakönyvvezetők 

Fogorvosi Rendelés 

 

3915 Tarcal Fő u. 64. 

 

Fogorvos:  

Dr. Máncz Renáta 

 

Rendelési idő: 

Hétfő: 14:30—20:00 

Kedd: 14:00—20:00 

Szerda: 14:00—20:00 

Csütörtök: 8:00—14:00 

 

Bejelentkezés: 06-30/509-6001 

 

Sruwe Annamária - helyi alkotó verse és festménye 
 

S ők ott ketten..  
 

Mint két szerelmes a dróton ülnek, 

A farkukkal integetnek. 

A hosszú út után , egy cseppet megpihennek. Közben 

csak úgy csiripelnek.  

 

Miről beszélnek vajon.  

Ezen a vörös hajnalon?  

Talán arról mi mindent történt útjukon.  

S a boldogság látszik az arcukon.  

 

E szerelmes fecske pár,  

Már régen ide vissza jár.  

Szárnya alatt nincs csak a határ.  

Mi mindig türelmesen a tavaszra vár.  

 

S ők ketten összebújnak majd a fészkükben.  

Mert szerelem dobog a szívükben.  

Már sokadszor teszik ezt éltükben.  

Én pedig része lehetek örömükben.  

 

Napról napra látni fogom őket.  

Ahogy hasítják a felhőket.  

Én pedig velük töltöm az időmet.  

Úgyhogy , a tavasz végre kezdődhet.  

A.S.  


