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TÁJÉKOZTATÓ 

a 2021. augusztus 31-én tartott Képviselő-testületi ülésről  

 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2021. augusztus 31-én tartotta soron következő ülését, melyen az 
alábbi témákat tárgyalták a képviselők. 

 

Az 1.napirendi pont keretében a képviselők Kanczler András hegyközség elnökének tájékoztatóját hall-
gatták meg. Elnök úr elmondta, hogy az új hegybíróval maximálisan elégedettek. Rendkívül gyorsan elsa-
játította a feladatokat, az adminisztrációs teendőket. A hegybíró próbaidejének lejártát követően a Választ-
mány egyhangúan támogatta végleges kinevezését. Az idei szőlőfelvásárlásról még nem sok információt tu-
dott mondani, előre láthatólag a korábbi években Hegyalján felvásárlást folytató vállalkozások idén is terve-
zik ezt a tevékenységüket folytatni, az árakról viszont semmilyen tudomásuk nincs.  

2. napirendként a képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását 
tárgyalta. A 2021. évi költségvetés februári elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti 
előirányzatok elfogadása idején még nem voltak ismertek vagy évközben könyvelésük megváltozott, így 
számbavételük, megtervezésük indokolt, s a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is 
meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. Ezen okok miatt tettek a tisztségviselők javaslatot a 
2021. évi önkormányzati költségvetés első módosítására, amely a 2021.06.30. állapotot tükrözi. A képviselő-
testület – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye alapján – a rendelet-módosítást elfogadta.  

A 3. és 4. napirendi pont keretében a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelettervezet, 
valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról 
szóló rendelettervezet tárgyalására és elfogadására került sor. Erre azért volt szükség, mert a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Osztálya célvizsgálat keretében vizs-
gálta az önkormányzatok szociális tárgyú rendeleteit, mely vizsgálat eredményeként szakmai segítségnyújtás 
keretében javaslatot tett önkormányzatunk mindkét hatályos rendelete azon szakaszainak módosítására, ame-
lyek álláspontjuk szerint a magasabb szintű jogszabályoknak nem felelnek meg. 

A szakmai segítségnyújtás keretében feltárt hiányosságokkal egyetértve jegyző úr arra tett javaslatot, hogy 
fogadjon el az önkormányzat a tárgyban új, a javasolt változtatásokat is tartalmazó rendeleteket, s egyidejű-
leg a korábbi rendeleteket helyezze hatályon kívül. Az új szociális, illetve a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló rendeletek gyakorlatilag a régi rendele-
tek szerinti felépítést és ellátási formákat megtartva készültek el, kiküszöbölve azokat a hibákat, amelyekre a 
vizsgálat rámutatott. A Képviselő-testület a Szociális,-Oktatási,-Kulturális és Sportbizottság javaslata alapján 
az új rendeleteket elfogadta.  

A képviselő-testület az 5. napirend keretében Sárosi Zoltán műszaki ügyintézőtől tájékoztatót hallgatott 
meg a 2021. évi közfoglalkoztatási programokról, részletesen kitért a betervezett feladatokra és azok végre-
hajtásának aktuális állapotára. A tájékoztatóból az is kiderült, hogy a közfoglalkoztatottak munkáját segítő 
eszközök beszerzése jó ütemben halad, azonban jelentős probléma a közfoglalkoztatotti létszámhelyzet, a 
megfelelő szakemberek hiánya. A képviselők a tájékoztatót elfogadták.  

A 6. napirend keretében a képviselők döntöttek a 779/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan 
értékesítéséről. Az ingatlan hirdetményi kifüggesztési ideje alatt 1/db ajánlat érkezett, Gazdag Ferenc tarcali 
lakostól, így az értékesítésnek nem volt akadálya.  

A következő napirendben polgármester úr tájékoztatta a képviselőtestületet az előző ülés óta eltelt időszak 
intézkedéseiről. 
 

 



Tarcali Hírek 

    

 

2 

Az indítványok, javaslatok napirendben az alábbi ügyeket tárgyalták a képviselők:  

 
 

  a Hegyaljai Bringások és Futók Sportegyesülete támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a testület 
megtárgyalt, s figyelemmel arra, hogy az egyesület az önkormányzat közreműködésével 2021-ben vi-
szonylag jelentős versenytámogatáshoz jutott, valamint arra, hogy az önkormányzat a Koronavírus jár-
vány következményeként is jóval kevesebb pénzeszközből gazdálkodik, mint a korábbi években, sajná-
latos módon ebben az évben az egyesület működését a képviselő testület nem tudta önkormányzati tá-
mogatással segíteni. 

 
 

  A Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete szintén támogatási ké-
relmet nyújtott be az egyesületi tagok – köztük 71 fő tarcali lakos – életminőségét javító eszközök be-
szerzéséhez, az egyesületi rendezvények megtartásához. A képviselők úgy döntöttek, hogy az Egyesüle-
tet a 2021. évi költségvetés terhére 50.000.-Ft forinttal támogatják.  

  Képviselő-testület ezt követően áttért Csontos László újságíró, kommunikációs szakértő kérelmé-
nek tárgyalására, aki egy olyan új kiadvány megjelentetésének támogatását kérte, amelyben tervei sze-
rint Tarcalról szóló történetek is lesznek. A polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy támo-
gassa a kiadvány megjelentetését, de azzal a kikötéssel, hogy a szerző a támogatás összegéig támogatói 
példányokat köteles biztosítani az önkormányzat részére. A képviselő-testület egyetértett a polgármester 
úr javaslatával, így szintén az ezévi költségvetése terhére 30.000,- Ft támogatást biztosított a kérelmező-
nek.  

  Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatta a képviselőket, hogy 2021. augusztus 27-én járt le a Fő 
u. 49. szám alatti ingatlanra meghirdetett – vételi - ajánlati határidő.  A hirdetmény 30 napos időtartama 
alatt egyetlen ajánlat érkezett tarcali lakosoktól, s ajánlatukban 7,9 millió forintos vételárat jelöltek meg. 
A jegyző emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy az önkormányzat ugyanezen az áron hirdette 
meg az ingatlant. A képviselők ezek után az ingatlan értékesítéséről döntöttek.  

  A továbbiakban a Képviselő-testület egy tarcali ingatlanon fennálló, bejegyzett építési tilalom tör-
léséről döntött, melyet még a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács javára 1965-ben jegyeztek be. Fi-
gyelemmel arra, hogy Tarcal Község hatályos Helyi Építési Szabályzata építési tilalom elrendeléséről, 
bejegyzéséről nem rendelkezik, a képviselő-testület ezt határozatában deklarálta.  

  Ezt követően a polgármester úr elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében a Játszótér és 
Sportpálya előtti névtelen utca útfelújítására benyújtott pályázat végrehajtása a következő szakaszába 
lépett. Az önkormányzat a kért támogatást elnyerte, így dönteni lehet a kivitelező kiválasztásáról. Az 
ajánlattételre felkért kivitelezők ajánlatai megérkeztek, s a legkedvezőbb ajánlatot a Tiszaújváros-i 
székhelyű Capital Class Kft. adta. Ezek alapján a képviselő-testület a Kft.-t hirdette ki a pályázat nyerte-
sének és megbízta a polgármestert a szerződés aláírásával.  

  A továbbiakban polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Magyar Falu 
Program keretében az óvodai játszóudvar fejlesztésére benyújtott pályázat is sikerrel járt, így lehetőség 
nyílik 4.650.000,- Ft értékben játszóeszközök beszerzésére.  A játszóeszköz szállítójának kiválasztása 
során 3 ajánlattételre felkért vállalkozás közül 2 vállalkozás küldte meg ajánlatát, s ezek közül a Poly-
duct Zrt. ajánlata volt árban a legalacsonyabb, mely megegyezett a beszerzésre elnyert támogatással. 
Polgármester úr javaslatára a képviselő-testület döntött a játszóeszközök megrendeléséről. 

 Ezt követően Polgármester úr az alábbi folyamatban lévő beruházásokról, pályázatokról tájékoztatta a 
 képviselőket:  

 a./ A Fő utca 81. sz. alatt kialakítandó Apartmanházra benyújtott támogatási igények sikerrel jártak, 

  megkapta önkormányzatunk mind a Belügyminisztérium 200 millió forintos támogatásáról, mind 
  az Információs és Technológiai Minisztérium 76 millió forintos támogatásáról szóló okiratot.  
  Ennek megfelelően a tervezőt felkérték az engedélyezési és kiviteli tervek mielőbbi elkészítésére, 

  figyelemmel arra, hogy 2022. november 30-ra az Apartmanháznak el kell készülnie, működési 
  engedéllyel kell rendelkezni. 
 b./ a Tarcal Belterületi és Tarcal-Mád közötti kerékpárút projekt aktualitásairól polgármester úr elmond-

  ta, hogy a közbeszerzési kiírás megtörtént, a lehetséges ajánlattevők több, mint száz tisztázó kér-
  dést tettek fel, a közbeszerzési szakértők illetve a tervezők jelenleg ezek megválaszolását végzik.  
 
 

A következőkben képviselői indítványok, javaslatok hangoztak el, valamint lakossági észrevételeket, kérése-
ket tolmácsoltak, mint például az Áldó Krisztus szobor környezetének fokozottabb rendbetétele, a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek visszaállítása, a hétvégén fokozott zajjal járó magánterületeken folyó munkálatok.  

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

http://www.tarcal.hu
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Chess in the City 2021 –  
VII. Tarcal Open 

 
 

  Immáron 7. alkalommal került megrendezésre a tarca-
li 6 Puttonyos Borfaluban nemzetközi egyéni sakkver-
seny, a Chess in the City 2021 - VII Tarcal Open, mely 
ezúttal a szokásos év eleji időponttól eltérően, a járvány 
miatt, most, szeptember 16 – 19 között valósult meg. 
 Tarcal Önkormányzata és a Borsod – Abaúj – Zemplén 
Megyei Sakkszövetség közös projektje ismét sikeres 
rendezvényt hozott létre, hiszen a most először 2 cso-
portban lebonyolított versenyen, e járványos időszak 
ellenére 4 ország 46 fő sakkozója vette fel a küzdelmet, 
közte nagymester és több FIDE mester indulóval. A 
francia, román és hazai sakkozók mellett, most először 
Írországból is volt induló. 
Tarcal polgármestere, Butta László úrnak, megnyitója után indultak a fejenként 2 x 90 perc és minden lépés 
után fél perc bónuszt adó sakkórák.  
Évről évre növekszik a hölgyek és utánpótlás korú fiatalok száma a megmérettetésen, amely a sportág jövője 
szempontjából is biztató. Ezúttal 6 fő hölgy és 20 fő ifjúsági sakkozó volt a mezőnyben. A hazai versenyzők me-
zőnyében a megyénken kívülről érkeztek többek között Nyíregyháza, Szentes, Makó, Salgótarján, Paks, Dunaúj-
város, Szeged, Győr illetve a főváros egyesületeiből is. 
A rangos, körmérkőzéses lebonyolítású A csoportban igen éles verseny alakult ki, ahol meglepően kevés volt a 
remik száma és végül a miskolci KisBocsok 18 éves mestere, Pribelszky Bence diadalmaskodott az Edelényi VSE 
20 éves FIDE mestere és a 3. helyezett budapesti Meritum Egyesület mestere, Leszkó Bence előtt! Jellemző volt a 
heves küzdelemre, hogy Vladimir Okhotnik nagymester, ex szenior világbajnok, csak a 8. helyen végzett! 
A 2000 Élő pont alattiak versenyében, a B csoportban is igen kiélezett küzdelem volt, ahol minimum 10 fő is esé-
lyes volt a végső győzelemre. 
Itt négyes holtversenyben a Buchholz pontszámítás döntött az edelényi Galkó Attila javára, aki veretlenül lett 
bajnok az ezüstérmet szerző nyíregyházi Görömbei Bálint és a bronzérmes szentesi Hajdú István előtt. Kovács 
Kristóf a DVTK 11 éves ifjú titánja lett a 4. 
A díjakat Koncz Zsófia fővédnök, a térség országgyűlési képviselője, Butta László Tarcal polgármestere, Gurály 
László András, a B-A-Z-Megyei Sakkszövetség elnöke adta át. 
A verseny főbírói feladatait Galkó Tibor, a B-A-Z-Megyei Sakkszövetség főtitkára látta el. 
Szakmai mellékrendezvényként a 7 fordulós főverseny mellett egy gyors verseny is helyet kapott a menüben, 
ahol szintén Papp Levente diadalmaskodott, Leszkó Bence és Udvardi Zalán (Makói SVSE) előtt. 
A rendezvényen a sakkozók megismerkedhettek a táj jellegzetes boraival is, illetve minden induló egy palack 
bort illetve az ifik hő kezelt 2 éves mustot is kaptak. 
Számos különdíj is átadásra került, női, szenior, ifi, serdülő kategóriákban. 
Egy kitűnő hangulatú, igen izgalmas, verseny ért véget Tarcalon vasárnap este, ahol a versenyzők gratuláltak a 
szervezőknek, rendezőknek és ígéretet tettek a 2022. évi VIII. Tarcal Openen való indulásukra. 
A szervezők pedig ígéretet tettek arra, hogy 2022 márciusában ismét megrendezik ezen színvonalas tornát, ezút-
tal 5 napon át, hogy minél több idő legyen az indulóknak és hozzátartozóiknak megismerni Tarcal és vidéke ér-
tékeit, továbbá szeretnék megvalósítani a verseny élő internetes közvetítését is! 
 

Tarcal, 2021.09.19. 
Galkó Tibor 

főtitkár 
B-A-Z-M-SSZ 

A toronyóra és a vasúti óra 

I. 

Még nem telt el 10 év, hogy Tarcal is bekapcsolódott az ország vasúti hálózatába, de már akkor is voltak 
panaszok a vonatok menetidejére, pontos érkezési idejére. Korabeli újságokat böngészve, egy 1867-ben 
kiadott hírlapban bukkantam az alábbiakban idézett, a vasutat elmarasztaló írásra. A panaszos a bátyja te-
metésére igyekvő Dr. Sziklássy (Petrássovits), tarcali orvos, aki állítása szerint azért késte le a vonatot, mert 
az 6 perccel korábban érkezett és robogott tovább a maga 5 mérföldes (8 km/h) sebességével. Megjegy-
zem, manapság 30-40 percet is összeszednek a modern nagy sebességű IC jelzésű vonatok. Történetünk-
höz az is hozzátartozik, hogy a doktorral történt esemény idejében még nem volt rádió, nem volt digitális óra, 
internet és a legfőbb tájékozódási pont a település templomainak tornya, illetve azokon az órák, melyek nem 
biztos, hogy ugyan azt az időt mutatták Szerencsen, mint Tarcalon, de a város lakói ahhoz igazították zseb-
óráikat, vekkereiket. Felhívom a kedves olvasó figyelmét arra is, hogy az idézett levelet eredeti szöveggel, 
betűhűen idézem, melynek nyelvezete nem azonos a ma használatos kommentek nyelvezetével, de talán 
így a ma embere jobban átélheti a kort, arról teljesebb képet kap. 
Íme, a levél, amit a tarcali orvos az újságnak küldött. 
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„Tarczal (Zemplénmegye), decz. 4-én.  
Fájdalmas érzés közt nyúlok tollhoz, hogy leírjam azon — az emberrel vele született bánatot, mely apa, 
anya, testvér, jó barát, vagy bármelyik igaz honpolgár kimultakor észrevétlenül is megszokta lepni az ember 
keblét. Ily természetsugallta bánatos lelki indulat fogott el azon hír hallatára, hogy fivérem, ki az 1848-9-ki 
szabadságharczokat mint Don Miguel sorezredbeli őrmester önzőtlen feláldozással, büszke és hősies kitar-
tással, csupán a hazafiúi szeretettől éltetve, ezer nélkülözés közt mind túlélte, úgy azonban, hogy a legutolsó 
oroszszali ácsi ütközetben karja egészen szétzúzatván, mint béna, bosszú 19 éveken át, keserves nélkülö-
zés, mindenféle megvetés és mellőzés közt mint tántoríthatlan hazafi élt, e hó 3-án három neveletlen s egé-
szen kiskorú gyermekei s testvérei szomorúságára a jobblétre szenderült. 

Nem akarom e gyászsejtelmű soraimmal elhunyt testvérem szolgálatát, melyet a haza s annak szabadságá-
ért oly híven teljesített, magasztalni, mert az mind csak a szigorú kötelesség volt, nem akarom e csekély 
egyéniség s csak is egy sorezredbeli szabadságharczos kimultával a kedélyeket bár egy perczre is derültsé-
gükből s nyugodt delegatiónak, boldogságukból kivetkőztetni, mert arra talán 1867-ben nem is érdemes az, 
ki 1848-9-ben a tomboló ágyú és puska golyók zápora előtt bátor és rendületlen állott; — sem nem akarom a 
kebleket érdemtelen könyürületességre bírni azon három- egészen neveletlen árva iránt, kik csak is atyjok 
hazafiságát, de semmi egyebet nem örökölhettek, mert meg lévén tisztán győződve, hogy a tiszta kebelnek 
az önzőtlen magyar szívnek, a szabolcsi lelkes honvédegyletnek nincs szüksége szóbeli ösztönzésre, miu-
tán tudja azt, hogy a nemes cselekedet annál jótékonyabb s elevenítőbb, minél előbb s minél észrevétleneb-
bül érkezik. 

Hanem czélom s akaratom elhunyt testvérem utolsó tisztelgői, egyetlen nővére s többi rokonai előtt kimente-
ni magam azon részvétlenség alól, melynek bélyegét magamra vonhatóm az utolsó fivér és egy kiszenvedett 
honvéd végtiszteleténi meg nem jelenéssel akkor, a midőn olyanok róvták azt le, a kiket csak is a közös és 
hosszas szenvedés s az örök múlandóság gyászos emléke kötött hozzá. 

Nem jelenhettem meg ugyanis, mert az 1867-ki alkotmányosság -boldog korszakában zsoldosok szívtelen-
kedtek megfosztani ez utolsó testvéri és hazafiúi szent kegyelettől, mely nem enged hallgatnom, mely vérig 
zaklatja fel egész valómat s bosszúért kiált oda, hol a legtisztább szeretet s legmegvesztegethetetlenebb ha-
zafiság angyala honol. 

A magyarok Istene verje meg!  
A tényállás következő : Tarczalnál 9 óra és 20 perczkor délelőtt kelletvén a Kassa felől jövő vonatnak megje-
lenni, ez alkalommal 6 perczczel korábban érkezett meg, s így történt, hogy ép egyszerre értem én is az állo-
másra, úgy azonban, hogy a kis állomási őr sem gyanítván a korábbi megjelenést, a postai feladványnyal 
volt elfoglalva, tehát nekem oly rögtönözve jegyet nem is szolgálhatott, hanem szaladt a dolga után, én pedig 
szintén a vezénylőhöz (conductor) azon reményben, hogy majd könyörülő szívre s emberséges emberre ta-
lálándok, hogy majd a verébugrás távolságnyi tokaji állomáson váltandok jegyet, vagy sőt ha kell hatszoro-
san is megfizetem. És mi történt? hiában esengtem összetett kezekkel hiában hivatkoztam szomorú temet-
kezési jelenetemre, hiában egy szerencsétlen honvéd temetésére, hiában kértek mellettem a bennülők is, 
mit sem használt, sem várni, míg jegyet váltottam volna, sem felvenni nem akart a lelketlen, a talán morva- 
vagy stájerországi zsoldos és kegyetlen. Isten úgy áldja meg! 
E bánatos és indulatteljes nyilatkozattal tartozom önmagomnak, ki mint testvér nem lehettem szeretett el-
hunyt testvérem ravatalánál, ki mint honfi nem róvhattam le egy kiszenvedett honvéd iránti kötelmemet, mert 
egy szívtelen s talán hazátlan vasúti szolga, vagy hivatalnok? azért, mert rendelet, nem vett fel sem könyörü-
letességből, sem azon biztosításom mellett, hogy Tokajban jegyet váltok, s ha kell, hatszorosan is megfize-
tem az árszabályt, hozzá téve, hogy ötvenszer is felülhettem volna. Tehát az rendelet a vasútnál, hogy ha az 
2 órával is késik s azáltal az utazó sokszor bár sokat is veszít, mert veszíthet, az mindegy, s ha korábban is 
megérkezik s az utas nem sejtvén e ritka szorgalmat, jegy nélkül kívánja magát a háromszoros büntetésnek  
alávetni, az már nem mindegy, az már a szabály ellen van. Uraim, a nagy taksa mellett több kímélet és több 
loyalitás!! 
Ezt önmentségemül, mindenki tanulságául, a haszonleső társulat s annak embertelen embere dicséretéül 
akartam felhozni e lapok hasábjain addig is, míg a nyilvános politikai napilapok útján fogok szerezhetni meg-
sértett emberi önérzetemnek méltó elégtételt.  
Szíveskedjék a t. szerkesztő úr e fájdalmas soraimnak helyt engedni, az által leróvandván azon hálás tarto-
zását, melylyel mint igaz hazafi az elhunyt, mint szegény honvéd iránt lekötelezve van. Béke az elhunyt hon-
véd hamvaira! Köszönet az elhunyt végmegtisztelöinek !! s Isten mindnyájunkkal!  
Dr. Sziklássy (Petrássovits).” 
Nyír, 1867-12-08 1. évfolyam, 10. szám. 
A történetnek ezzel nincs vége. Vajon válaszolt erre a vasút társaság? S ha igen, mit? Folytatása következik, 
lapunk következő számából megtudhatja a kedves olvasó. 
 
Tarcal, 2021. szeptember 20. 

Guth Ferenc 
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Sztankovics Zétény ( 2021.08.17) 

    Szülei: Szankovics-Vajkó Zsófia,Sztankovics Zoltán 

Nógrádi Anna Léna( 2021.08.23.)  

Szülei: Erdősi Andrea Vivien, Nógrádi András 

Lakatos Loretta ( 2021.08.28.) 

Szülei: Lakatos Sámuelné, Lakatos Sámuel 

    Timár Mátyás ( 2021.08.30) 

Szülei: Timár Kálmánchey Katalin, Timár Miklós 
 

Gratulálunk a szülőknek! 
 

Nádasdi Judit 
védőnő 

 
 
 
 
 
 

Szűcs Károlyné (született: Szűcs Etelka 1966.) Tarcal Könyves K. u. 93. sz. alatti lakos, elhunyt au-
gusztus 7-én 

 
Lipniczki István  (született: 1940.) Tarcal Ifjúsági ltp. 7/2. sz. alatti lakos, elhunyt augusztus 8-án,  

 
Sárosi Lászlóné (született: Petróczi Ilona, 1963.) Tarcal Árpád köz 5. sz. alatti lakos elhunyt augusz-

tus 8-án,   
 

Imre Erzsébet (született: 1968.) Tarcal Babocsay u. 20. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 19-én. 
 
 
 

Részvétünk a családoknak! 
 

     Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
                          anyakönyvvezetők 

 
 
 
 
 

 
- Révész Géza és Horváth Tünde augusztus 14-én,  
 
- Kedves Adorján és Ötvös Ramóna tarcali lakosok augusztus 14-én,  
 
- Damu Zsolt és Bandzsók Brigitta tarcali lakosok augusztus 27-én,  
 
- Rudolf Gábor és Korbács Tímea augusztus 28-án  
 

     kötöttek házasságot községünkben.  
      

     Gratulálunk! 
 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
                   anyakönyvvezetők 
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Negyed évszázados jubileumot  

ünnepel a  

Gróf Degenfeld Szőlőbirtok és Kastélyszálló**** 

 
 

Az idei év különleges számunkra, negyed évszázados jubileumot ünneplünk.  

Valamivel több, mint 25 évvel ezelőtt kezdődött mai birtokunk története, amikor a Gróf Degenfeld család úgy 

döntött, hogy felelevenítve a több mint 150 éves családi hagyományokat, ismét szőlőbirtokot alapít Tokaj-

Hegyalján.  

 

A gróf Degenfeld család történetében mindig fontos szerepet töltött be Tokaj, nemcsak a festői szépségű táj, hanem az 

egyedülálló borok miatt is. A tokaj-hegyaljai szőlőtermesztő, borkészítő hagyomány Gróf Degenfeld Imre, tokaji föld-

birtokos munkásságán és szellemi örökségén alapszik és az 1800-as évekig nyúlik vissza. A borvidék és a tokaji borok 

iránti szenvedélyét a család generációk óta változatlanul őrzi. 

Bár a II. világháborút követően az egykori birtokaiktól megfosztották a családot, a Németországban új egzisztenciát 

teremtő Gróf Degenfeld Sándor, visszatérve a családi gyökerekhez, 1994-ben árverés útján ismét szőlőbirtokot vásá-

rolt Tokaj-Hegyalján. Felismerve az akkor gondozatlan parkban és romos épületekben rejlő szépséget, elszánt munká-

val kezdett bele a Tarcalon található birtokközpont felújításába. Küldetésében lánya, Degenfeld Mária grófnő és veje, 

Dr. Thomas Lindner segítette. A következő években a szőlőterületek felvásárlása, cseréje, újratelepítése volt a fő fel-

adat, valamint a borászat kiépítése, hogy aztán 1996-ban az első szüret is kezdetét vehesse. 

 

A borászat megalapításakor a tulajdonosok víziója a tokaji hagyományok tiszteletén alapuló, ugyanakkor a legmaga-

sabb minőségi sztenderdeknek megfelelő, modern borászat felépítése és elsőosztályú borok készítése volt. 1996-ban 

kezdődött meg a borászat épületének nagyszabású bővítése és felújítása Salamin Ferenc építész, Makovecz Imre 

tanítvány tervei alapján. A pince fölött elhelyezkedő egykori présházban kaptak helyet az irodák, az ehhez kapcsoló-

dó új épületrészben pedig a szőlőfeldolgozás, a tartályos érlelés, palackozás, címkézés és logisztikai folyamatok zajla-

nak. 
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A mai kastélyszálló épülete eredetileg 1873-ban királyi rendeletre épült, ahol vincellérképezdét létesítettek, hogy támo-

gassák a borászati ágazat megerősítését a filoxéria járványt követően. 

Az egykor királyi, majd állami tulajdonban lévő oktatási intézményben pincemestereket képeztek, melyről a tágas bo-

rospince rendszer tanúskodik, és amely ma a borászat épületének szerves részét képezi. A vincellér tanulók a gyakorla-

ti tudást ebben a tanpincében sajátították el. 

 

Az épületek felújítását és a parkosítást követően a kastélyszálló 2003-ban kezdhette meg működését, és ezzel megnyílt 
Tokaj-Hegyalja első négycsillagos kastélyszállója. A szállodában húsz kétágyas szoba és egy lakosztály várja a vendé-
geket. Az elegáns étterem, a tavasztól őszig nyitva tartó hangulatos terasz, az ételek és a borok összhangja valódi 
gasztronómiai élményeket kínálnak a borvidékre érkezőknek. A wellness épület és a kültéri medence 2004 óta szolgál-
ja a vendégek kikapcsolódását és kényelmét. 

A château-stílusú birtokközpont a kastéllyal, a borászattal és a birtokot körülölelő szőlőterületekkel szoros egységet 

alkot. 

A 35 hektáros szőlőültetvények Tarcal és Mád határán találhatóak, köztük olyan történelmi dűlőkkel, mint a Terézia, 

Zomborka, vagy a Borkút.  

A tulajdonosok előremutató, környezettudatos gondolkodásának eredményeként a birtok 2009-ben átállt az ellenőrzött, 

organikus szőlőművelésre. 2012-re az átállás a szőlőterületek 100%-án megvalósult. A borászat oldaláról a 2017-es 

évjáratból születtek az első bio borok, a birtok Furmint és a Muscat Blanc. A tanúsítást a Biokontroll Hungária végzi. 

2015-ben a birtok történetében újabb mérföldkőhöz érkezett. A szőlőbirtok részét képező Terézia kápolna felújításra 

került. A Terézia-domb tetején magasló kápolna Tarcal egyik legikonikusabb látványossága, a felújítás óta esküvők, 

keresztelők, eljegyzések, fotózások elbűvölő helyszíne. 

Ennek érdekében a jövőben is számos fejlesztést tervezünk végrehajtani. A szőlőterületeket illetően folyamatosan részt 

veszünk a bioművelést érintő legújabb kutatásokban és tanulmányokban, valamint innovatív kísérletekben, mert hi-

szünk abban, hogy a fenntartható gazdaság alappillére a környezettudatos megoldásokban rejlik. Mindezekről nem 

csak a vegyszermentes szőlőművelésünk és kíméletes borkészítési eljárásaink, de napelem parkunk is tanúskodik. 

Kastélyszállónk tekintetében is grandiózus terveink vannak a jövőre nézve. A közeljövőben megkezdődhez a wellness 

részleg kibővítése, melynek keretében jakuzzival, illetve széles körű, télen is elérhető szolgáltatások körével szeret-

nénk színesíteni vendégeink kikapcsolódását. 

 

Soltész Nóra 
Gróf Degenfeld Birtok marketing  

Kiállításmegnyitók Tarcalon 
 

„Képek és versek „ címmel nyílt kiállítás szeptember 14-én, a 6 Puttonyos Borfalu Galériájában. Struwe An-
namária 80 festményét tekinthették meg a látogatók és az érdeklődők. Képeinek nagy része az éven készült és 
érdekességképpen egy-egy festményéhez tartozó versét is elhozta nekünk. A kiállítást Butta László polgár-
mester nyitotta meg, majd Kissné Pataky Lívia mondta el Annamária egyik ver-

sét, mely Tarcalról szólt és a közönséget megha-
totta. A megnyitó után újabb kiállítás megnyitás-
ra vonultak át a jelenlévők - a Borfalu rendez-
vénytermébe, ahol „Tarcal képekben” címmel 
egy állandó tárlatot rendeztek be a településről 
készült fotósorozattal. 
 
, 

 A fotók készítői:  

Titkóné Takács Mónika, Gergelyné Imre Marianna, 
Csáti Géza, György Árpád, Juhász István és Varga 

Tamás.  

Köszönjük szépen a fotósok egész éven át tartó 
munkáját ! 

 

    Titkóné Takács Mónika 
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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. október 21. (csütörtök ) 

KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK 

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

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

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

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

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

Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

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

Az ÉMÁSZ hibabejelentő vonalat ingyenesen 

lehet hívni ha az utcán nincs világítás. A vil-

lanyoszlopon lévő számot kell bediktálni és az 

alapján veszik fel az adatokat.  

ÉMÁSZ hibabejelentő:  

+36 80/424 344 

Tarcali Ősz  

Első alkalommal került megrendezésre a Tarcali Ősz neve-

zetű családi délután szeptember 11-én az Agóra rendezvény-

téren. Az esemény színes programokkal várta a szórakozni 

vágyókat, ahol a kicsik-, -nagyok és felnőttek is jól érezhet-

ték magukat. Fellépőink közt volt Jobbágy Dani, Orpheum 

Madams és a Super Troupers The ABBA Show. A rendez-

vény Vitéz László bábszínházzal kezdődött és egy kertmozi-

val záródott, melyben a Mamma Mia nagysikerű filmet vetí-

tették le. Kísérőrendezvényként volt jurta állítás, karkötőké-

szítés, íjászat, karikás ostor kipróbálása, „Holdfény-

fotózás”. A rendezvény ingyenesen volt látogatható. 

Titkóné Takács Mónika 

tel:+36%2047%20352%20322

