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2021. május XXVI. Évfolyam 5. szám

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
„Tokaj-Hegyalján – Tokaj-kör kerékpáros útvonal megvalósítása I.
ütem”
A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a KE-VÍZ 21 Zrt. és
a Zemplénkő Kft., mint közös ajánlattevők kivitelezésében valósul meg a kerékpárút.

A Tokaj-kör kerékpárút I. ütemében megépülő szakaszok a térképen sötétkékkel jelölve.

A projekt ismertetése
A Tokaj-kör kerékpárút I. ütemének kivitelezése során az alábbi szakaszokon épül meg
a kerékpárút:
az I. szakasz a 3838. sz. út és a Rákóczi út csomópontjától kezdődik, és az árvízvédelmi töltés Bodrog felőli oldalán halad a 3838. sz. út mellett 400 méter hosszan,
II. szakasz (Tokaj Bodrogpart utcai szakasz): az árvízvédelmi töltés védett oldalán
halad a Városház köztől a Bodrogpart utcáig 325 méter hosszan,
III. szakasz: a Rév és a Kenubázis közötti 238 méter, mely részben az árvízvédelmi
töltés Bodrog felőli oldalán, részben pedig az árvízvédelmi töltés tetején halad,
IV. szakasz: a Kenubázis előtt halad el, egészen a Fesztivál Katlanig 458 méter
hosszúságban, mellyel szemben a 3838. sz. út túloldalán 145 méter hosszúságban gyalogjárdát alakítanak ki,
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Bodrogkeresztúri szakasz: a Lebuj fogadótól indul, ahol egy kerékpáros pihenőt alakítanak ki kerékpártárolóval, kerti padokkal, ivókúttal és egy elektromos kerékpár töltőállomással. Ezen szakasz a 3838. sz.
út mellett halad az ártérben, egészen Bodrogkeresztúr településig, ahol egy forgalomcsillapító középsziget kerül kialakításra. A középszigetet követően a kerékpárutat átvezetik a Petőfi utcába, ahol már
csak forgalomtechnikai beavatkozásokra kerül sor, táblázás és festések formájában.
Bodrogkeresztúr és Tarcal között, valamint Tarcal belterületén a meglévő önkormányzati utcákat érintve
csak forgalomtechnikai beavatkozások történnek. Tarcal belterületén a Krisztus szobor parkolójának
környezetében kialakításra kerül egy elektromos kerékpár töltőállomás.
Tarcal Könyves Kálmán utca és a Fő utca kereszteződéséből indulva Tokaj irányába folytatódik a kerékpárút építése a Fő utca baloldalán, a Tarcal táblát elhagyva a szőlőskertek alatt, egészen 725 méter
hosszban.
Tarcalt elhagyva az előző szakasz végén a kerékpárút eltávolodik a 38. sz. főúttól és a meglévő mezőgazdasági utakat felhasználva, illetve a Nyíregyháza-Szerencs vasútvonal aluljáróján áthaladva a 017 hrsz
-ú földúton keresztül visszatér a 38. sz. főút bal oldalán vezetve a Tarcal-Tokaj között már megépült
kerékpárútba és így vezet be Tokaj városába.
Az utolsó szakasz a 38. sz. főútról kanyarodik rá a Tokaj 0116 hrsz-ú útra, mely a Nyíregyháza-Szerencs
vasútvonal aluljáróján keresztül becsatlakozik a Szerelmi pincesor útjába.
A Tokaj híd rakamazi hídfőjénél a Békaház mellett kerül kialakításra egy kerékpáros pihenő, kerékpártárolóval, kerti padokkal, ivókúttal és egy elektromos kerékpár töltőállomással.
Várhatóan 2021. június 15-ig, a munkálatok megkezdéséig lőszermentesítési és fakivágási munkálatokat végeznek.
A kivitelezési munkák a téli útüzemeltetési időszakot kivéve, várhatóan 2022. április 21-én fejeződnek be.
A forgalmirend változásokról a beruházó NIF Zrt. folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket a kivitelezés folyamán kialakuló kellemetlenségekért!
Türelmüket ezúton is köszönjük!
A projekttel kapcsolatos esetleges kérdéseiket, kérjük ezen tájékoztató megjelenésétől számított 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi elérhetőségek valamelyikére. A kérdések és az azokra adott válaszok öszszesítve kerülnek közzétételre a honlapokon (www.tokaj.hu; www.bodrogkeresztur.hu, www.tarcal.hu), a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.
Kapcsolat: KE-VÍZ 21 Zrt. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
E-mail: info@keviz.hu
Nyíregyháza, 2021. május 14.

2021 április hónapban született: Novák Gréti ( 2021.04.23)
Szülei: Szadai Ágnes és Novák István
Tarcal, 2021.05.07.

Gratulálunk a szülőknek!
Nádasdi Judit
védőnő

Házasságkötés:
Sztankovics Zoltán és Vajkó Zsófia tarcali lakosok április 10-én,
Kiss Arnold és Vidák Szilvia tarcali lakosok április 16-án
kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk!
Halálesetek:
Krajcár Tibor (született: 1950.) Tarcal Szabadság u. 42.sz. alatti lakos, elhunyt április 6-án,
Varga Gyuláné (sz.: Barnóczki Terézia, 1930.) Tarcal Mikszáth K. u. 7. sz. alatti lakos elhunyt április 16-án,
Varga Imre (született: 1942.) Tarcal Könyves K. u. 32. sz. alatti lakos elhunyt április 27-én,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. áprilisban 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. április hónapban – egyeztetve a Képviselő-testület tagjaival - az alábbi döntéseket hozta:

A központi orvosi ügyeletet működtető Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft-nek az üzemeltetési költségek emelkedéséről szóló tájékoztatóját megismerve, az önkormányzati hozzájárulás
összegének 2021.évben 160,- Ft/fő/hó összegről 230,-Ft/fő/hó összegre történő növeléséről döntött.
A polgármester ezzel együtt kérte a Kistérségi Társulás Elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges
és lehetséges intézkedést az ügyeleti ellátás magasabb állami finanszírozása, vagy az ügyeleti ellátás
mielőbbi állami fenntartásba adása érdekében.

A Tarcal 12/24. hrsz-ú ingatlanon kialakítandó üzemanyagtöltő állomás autómosóval történő bővítése, az autómosó átépítése céljából - a település szolgáltatás-, és gazdaságfejlesztési céljainak elérés
érdekében – a polgármester döntött a településrendezési terv módosításáról, továbbá a beruházással
érintett földrészleteket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ennek érdekében úgy határozott,
hogy a településrendezési eszközök módosítására irányuló - tárgyalásos egyeztetési mód szerinti eljárást megindítja.

A polgármester a Tarcal Fő u. 67. sz. alatti önkormányzati ingatlanban kialakításra kerülő Civil Ház
emeleti szintjének átépítése, felújítása során ismételten megállapította a fejlesztés forrásösszetételét.
A projekt összes költsége 8.499.999,- Ft, melyből az önkormányzat az 1.092.855,- Ft önerőt a 2021.
évi költségvetéséből biztosítja.

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 támogatások kifizetése akadálytalanul megtörtént.

Szerednyei János vértanú tarcali káplán születésének 101. évfordulóján hálaadó szentmisét mutattak be a tarcali római katolikus templomban.
A Pünkösd vasárnap fél 12-kor kezdődő szentmise keretében megáldásra került a Szerednyei János áldozópapról készült egész alakos festmény, mely Adámy Józsefné, helyi művész, alkotása.
A festményen a vértanú káplán alakja mögött megjelenik tarcali szolgálatának két fontos helyszíne
a templom és a plébánia, ahol élt és lelkipásztorkodott. Valamint a Királyudvar épülete, ahonnan
önként ment a kényszermunkára elhurcolt tarcaliakkal együtt a Szovjetunióba.
A festményt Szűcs Zoltán plébános áldotta meg.
Szűcs Zoltán plébános
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Örömtánc Tarcalon - avagy különleges Majális
„Az év tánc kihívását, melyre a fél világ táncol a „Master KG- Jerusalema” című dala ihlette. Az egész ország szeretné megmutatni, hogy ezekben a nehéz időkben is lehetséges az önfeledt boldogság.
Nyírtelek kihívására Tokaj csatlakozott a tánchoz majd Tokaj lakói és a Tokaj Kincsei Egyesület hívták ki
Tarcalt. Ezt teljesítettük 2021. május 1-én. Tarcal kihívottja Mezőzombor lett.
Miután Butta László polgármester úr elfogadta a kihívást a 6 Puttonyos Borfalu Facebook oldalán meghirdetett táncra rövid időn belül sokan jelentkeztek és egyre lelkesebb lett a település.
A meglévő koreográfiából Butta Dóra oktató videót készített, amely alapján otthon könnyű volt elsajátítani a
táncot majd a „nagy nap” előtt este próbát tartottunk az Agórán, ahol sokan gyűltek össze.
A község több frekventált pontján táncoltuk el a koreográfiát. Helyszínek: Terézia kápolna, Palack, Tarcal
vezér szobra, Agóra, Áldó Krisztus szobor. A nap folyamán vidám hangulatban telt a felvétel, noha a reggeli órákban még zuhogott az eső. Azonban mire eljött a felvétel ideje a nap is kisütött és Butta Dóra vezénylésével minden helyszínen többször is eltáncoltuk a koreográfiát.
A kihíváshoz csatlakozott a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és a Klapka György Általános Iskola is, akik saját közösségükkel az intézményeik területén táncoltak.
A ritmusos, jó zene, és az élvezetes koreográfia pozitív és szórakoztató tevékenység volt, melyet mindannyian
imádtunk.
Polgármester úr felkérésére a felvételeket, és a videó elkészítését a Globo televízió örömmel vállalta, és támogatta vele közösségünket. Videónk egy felhívás is egyben! Célja, hogy minél több tarcali ember érezze, tudunk összefogni, tudunk együtt lenni. Van remény kilábalni ebből a sokaknak szörnyű időszakot jelentő évből, hónapokból.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a próba és a felvétel folyamán mindenki óvatos volt és ügyelt a Covid
járvány okozta egészségügyi előírások betartására.
Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, akik részt vettek abban, hogy ez az összefogás a kihívástól az utolsó fényképek elkészültéig létrejöhessen. Úgy gondolom, hogy aki akarta az ki tudta venni a részét,
mint táncos vagy lelkes támogató. Köszönet Juhász István fotósnak aki egész nap velünk volt és számtalan
szép felvételt készített. Ezekből mutatunk be párat. Olyannyira sikeres volt programunk, hogy az RTL Klub
Fókusz című műsorában is bemutatták. Reméljük minél több hasonló sikeres program jöhet létre az idén.
Györgyné Újvári Mária—művelődésszervező
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Hegyaljai Bringások és Futók Sport Egyesülete
Éves beszámoló
A tavalyi év sajnos, mint mindenki másnak,
számunkra sem a tervek szerint alakult.
Egyesületünk létszáma ismét növekedett, de a
versenyeken való részvételek nem az előző
évhez mérten alakultak, de így is elégedettek
vagyunk.
Az általunk rendezett VIII. Kőfejtő Cross-t, és
a II. Anyák-napi Anyafutamot az igyekezetünk ellenére a járványügyi intézkedések miatt
végül le kellett mondanunk. Az éven, 16 futóversenyen képviseltette magát az egyesület.
Elért eredmények egyéniben abszolút, és korcsoport kategória tekintetében együttesen: 1.
helyezés: 4 alkalommal, 2. helyezés: 6 alkalommal, 3. helyezés: 5 alkalommal, állhattak
az egyesületi tagok.
4. helyezés: 4 alkalommal, valamint számos
esetben volt még 5.6.7. stb, azaz előkelő helyezés, melyet hosszú lenne felsorolni.
Összességében véve egy eredményes évet fejeztünk be.
A versenymentes időszakban sem tétlenkedtek
a tagjaink. A heti két-három rövid edzés mellett jellemző volt, hogy többen fél maratoni,
maratoni távot is lefutottak edzés gyanánt.

Köszönjük támogatóinknak, és mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak egyesületünk fejlődéséhez, működéséhez!
Szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, hogy 2021.03.20án kerül megrendezésre a VIII. Kőfejtő Cross XCM Mtb/
Terepfutás, melyre a Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj – Sárospatak térségben kiírt pályázatnak köszönhetően
ingyenes lesz a nevezés.
„A rendszeres futáshoz ki kell kanyarítanod egy darabot a
napodból, még ha csak fél vagy egy órát is. Ha ez lehetetlennek látszik, tedd föl magadnak a következő kérdést: mennyi
időt töltök tévénézéssel? Vagy a világhálón? Vagy vásárlással? Ezektől vedd el az időt, hogy olyasmire fordítsd, ami jót
tesz neked.”
Scott Jure
Hornyák Dávid
HBFSE elnöke
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GÓLYAHÍREK
Jó emberek összefogásával kapott új fészket a gólyapár!
Egyik nap észrevettük, hogy a gólya pár a házunk felett hordják a gallyakat, ezután kifigyeltük, hogy hová is hordják oly
szorgalmasan. A szomszéd utcában találtak számukra megfelelő helyet, egy növénnyel felfutott villanyoszlopon. Hiába hordták a fészekhez valót, az leesett róla. Így jött az ötlet, hogy valahogyan segítünk nekik. Az interneten utána néztünk hol és kik
foglalkoznak a gólyákkal. A Mályi Önkormányzatot hívtuk
elsőként, ők adták meg az Aggteleki Nemzeti Park számát.
Aztán Serfőző József telefonszámát kaptuk meg.
Vele felvettük a kapcsolatot és megkezdte a további intézkedést,az új otthon teremtéshez!
Annyi információt kaptunk még,hogy az idén nem biztos, hogy
lesz költeni idejük,mert a társaik már költenek. Na de majd jövőre bepótolják!
Hunyorné Baranyai Erika

Titkó Eszter
Bogyó (spániel) kutyája

„A mi cicánk olyan drága, beleül a tálkájába.
Várja gazdiját, hogy
süsse főzze, jó ebéd lesz
majd belőle. De a gazdi
megsajnálja nem süti
meg, hiába várja. „
Írta Vajda Lászlóné
Tarcal

Kristóf Dóri & Vitányi József
MAZSI utazik

Kezdődik a fürdőruha szezon - Avagy, hogyan hozzuk magunkat formába méregtelenítéssel
Ha gyakran érezzük magunkat fáradtnak, levertnek, nincs energiánk semmihez, akkor a gyógyteák segíthetnek!
Egy jól összeállított gyógyteakúra sokat segíthet abban, hogy felszabadultan
élvezhessük a nyarat.
Javasolt például csalánlevélből és diófalevélből készül tea fogyasztása. Vértisztító tulajdonsága miatt mindkét gyógynövény régóta ismert és használt a népgyógyászatban. Önállóan, vagy egymással váltogatva is lehet inni őket, egyik nap
az egyikből, másik nap a másikból egy-egy csészével.
Csalánlevél tea
A csalánt az egyik legjobb vértisztító növényként ismerjük, a vérerekre gyakorolt pozitív hatása mellett kiváló a vízhajtó
hatása is: a vesét fokozott vízkiválasztásra serkenti, így gyorsítja a méreganyagok
kiürülését. Tisztítóhatása mellett sok vitamint (pl. A-, B-, C- vitaminokat) és ásványi anyagot, pl. vasat, tartalmaz, ez
utóbbi a vérképzést segíti. A vas felszívódásához C-vitaminra van szükség, a csalán azon kevés
gyógynövények közé tartozik, amelyikben mindkettő jelen van.
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Emlékkiállítással kezdődött a 2021-es évad
a
6 Puttonyos Borfalu Galériájában.
Horváth Zoltán (grafikus, festőművész, egykori rajztanára a
Klapka György Általános Iskolának) festmény kiállításának
megnyitóját tartottuk 2021. május 25-én 17:00 órai kezdettel.
Györgyné Újvári Mária köszöntötte a vendégeket majd Horváth Mónika (Horváth Zoltán lánya nyitotta meg az édesapja
festmény kiállítását. Könnyes szemekkel mesélte el, hogy édesapja szeretett itt Tarcalon élni
és nagyon büszke volt a lakásuk padlás terében kialakított kis műhelyére.
Majd Kissné Pataky Lívia bemutatta tanár úr életét és munkásságát. Közben elhangzott a kedves zenéje a Volt
egyszer egy Vadnyugat filmzene, illetve a kedvenc verse: Várnai Zseni Művészet, Györgyné Újvári Mária
tolmácsolásában. Végül Butta László polgármester úr a kiállítás ötletgazdája megköszönte a családnak, hogy
megvalósulhatott ez a kiállítás. Elmondta, hogy milyen benyomások, gondolatok maradtak meg Horváth tanár
úr munkásságából benne is, mint tanítvány. A családias, bensőséges rendezvényen jóleső érzés volt látni, hogy
a megnyitó után még hosszú percekig nézegették, a képeket a résztvevők.
Befogadóan álltak meg egy-egy alkotás előtt.
Köszönjük a családnak,
hogy biztosították számunkra a kiállítás anyagát
amely megtekinthető
2021. június 21-ig.
Várunk mindenkit
szeretettel!
Gergelyné Imre Marianna
közművelődési munkatárs
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Idén is megrendezzük a Szentivánéji Vigasságok programunkat. Időpont: 2021. június 19. Szombat
Helyszín: Tarcal AGÓRA — Belépés ingyenes!
A program rövidesen olvasható a www.tarcal.hu illetve a 6 Puttonyos Borfalu Facebook oldalán

A 2020-ban szintén elmarad találkozót idén a 6 Puttonyos Borfaluban rendezzük meg 2021. június 12-én.
A program részletei a www.tarcal.hu illetve a6 Puttonyos Borfalu Facebook oldalán rövidesen olvasható!
A belépés ingyenes!

Közösségek Hete
felhívásunkra beérkezett finom süteményreceptek közül a Pille pite süteményt adjuk közre:
Kis tepsihez a hozzávalók: 10 dkg finomliszt, 10 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 1 dl tej, 5 evőkanál kefir fél
evőkanál sikér, 3 db tojás, fél csomag sütőpor, csipet só.
Készítése: A tojásokat felverem,hozzáadom a tejet és elkeverem. Állandó keverés közben hozzáadom a kefirt és lisztet,
abban van a sikér, sütőpor és a só. A tészta 2/3 részét beleöntöm a vajazott,lisztezett tepsibe. Az előmelegített,180 ’C-os
sütőbe teszem. 12 perc után kiveszem. Az ízlés szerint készített tölteléket ráegyengetem. Utána a maradék tésztát ráöntöm. Visszateszem és tűpróbáig sütöm, vagy amíg az alja aranybarna lesz. Ha kész kiveszem, a tepsiben hagyom kihűlni. A tetejét lekvárral szoktam megkenni evés előtt,de mással is finom.

Köszönjük: Szabó Lászlónénak

Családi ház eladó!
Gyönyörű környezetben, Magyarország egyik legismertebb helyén: Tokaj-Hegyalján, Tarcalon 1080 nm telken, 100 nm három szobás felújítandó családi ház pincével, melléképülettel eladó.
A ház összközműves, rendezett környezetben található.
Fűtés cirkó és fatüzeléses kazán kombinálva. Szobák külön bejárattal, nagy konyha és fürdőszoba mellett külön zuhanyzó.
A bejáratnál több funkciós fedett terasz található.
A telken 700 nm szőlő, többi rész kert és udvar, présház helyezkedik el. A ház alatt műhely, garázs található. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20-3497655 vagy 06-20-3498639. telefonszámon.

KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112;
ELMŰ hibabejelentő:+36 80/383 940; ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/424 344. TIGÁZ: +36 40/333 338
Közérdekű telefonszámok
Tarcal Község Önkormányzata: +36 47/580-445
Háziorvos: Dr. Szőke Péter +36 47/580-039
Dr. Antal Klára Ibolya +36 47/380-047
Fogorvos: Dr. Máncz Renáta 06-30/509-6001,
Gyógyszertár: +36 47/380-144
BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322
Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101
Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581
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. június 23. (szerda)

