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T Á J É K O Z T A TÓ
a 2021. október 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésről
Önkormányzatunk 2021. október 26-án megtartott - munkaterv szerinti - ülésén a következő témákat tárgyalta.

A képviselő-testület az 1. napirend keretében megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét, mely gyakorlatilag a korábban hatályban volt hasonló tárgyú rendelet kisebb módosításokkal elfogadott szövege, de mellékletei teljes pontossággal tartalmazzák az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, valamint
üzleti célú vagyonelemek jegyzékét.

A következő napirend a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet elfogadása volt. A képviselő-testület megalkotta az erre vonatkozó rendeletet,
mely szerint a rászorultsági feltételeknek megfelelő háztartások 2022. február 15-ig 1,4 erdei m3 tűzifa
támogatásban részesülnek. A kérelmeket a rendelet kihirdetését követően, 2021.október 28-tól lehet benyújtani.

A képviselő-testület 3. napirendi pontja keretében az adózás helyzetéről szóló beszámolót tárgyalta, s
felkérte a jegyzőt, hogy továbbra is fordítson kiemelt figyelmet az adózási feladatok megszervezésére,
gondoskodjon a helyi adóbevételek beszedéséről, a hátralékok lehető legkisebb mértékre történő visszaszorításáról.

A képviselő-testület a 4. napirend tárgyalása során a Tarcal Fő u. 81. szám alatti önkormányzati épületben kialakításra kerülő Apartmanház projekt végrehajtása keretében kiválasztotta a fejlesztés műszaki
ellenőrét és műszaki lebonyolítóját.
Az ülés további részében a képviselő-testület elfogadta a polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló
tájékoztatást, majd az indítványok, javaslatok napirend részeként a „Bor utca” projekt műszaki ellenőrének és
műszaki lebonyolítójának kiválasztásáról döntött.
A képviselő-testület ugyanezen napirend keretében módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát, s magasabb szintű jogszabály végrehajtásaként, a szervezeti és működési szabályzatnak a képviselő-testület által a
polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazó mellékletét kiegészítette, a polgármesterre átruházott településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezési eljárás lefolytatásával.
Az ülés zárásaként képviselői közérdekű javaslatok hangzottak el.
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.
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1956.
1956-ra
Ólom felhőt
hordoz az ég,
halott lombot
kavar a szél.
Ólom golyó
szívet ér,
macskakövet
áztat a vér.
Kihűlt a test,
mint a jég,
létét áldozta
a honért.
Szabadságért adta
lelkét,
itt hagyva anyját,
kedvesét.
Őrizzük hát
méltóképp,
1956
szellemét!
Guth Ferenc
2017.

1956. november 4-én, 1849 júliusához hasonlóan az oroszok újra megtámadták Magyarországot. Még az „átkos” idején, (akkoriban még ellenforradalomnak kellet nevezni az
56-os eseményeket), több idős tarcali ember suttogva beszélt egymás közt arról, hogy a
nevezett napra virradó éjjel Tarcal Fő utcáján csikorogva, dübörögve vonultak Pest felé a
T 34-esek. Azon a napon azonban, nem a cári, hanem a szovjet Oroszország csapatai indítottak háborút Magyarország ellen és verték le a forradalmat, a szabadságharcot, lehetővé téve ezzel a haynaui ámokfutáshoz hasonló véres megtorlást. A forradalom, a szabadságharc, és az azt követő bosszú egyenlege: 2 600-3 000 halott, 19 226 sebesült cca.
200 ezer menekült, és 51 eltűnt. A felsorolásban szereplő holtakból a kivégzettek száma
340 ember volt (vannak olyan források ahol 600-at is említenek), melyből 232 bíró által
kimondott és hóhér által végrehajtott halálos ítélet volt, míg a fennmaradó 260 fő a szovjet csapatok által elfogott és a helyszínen agyonlőtt, illetve a karhatalmisták (pufajkások)
bosszújának áldozata volt. Megjegyzem ezek a számok nem véglegesek, mivel a kutatások újabb, és újabb, akár az áldozatok félelme miatt elhallgatott, akár a vétkesek által
eltitkolt emlékeket tárnak fel. Amikor áldozatokról beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk a számtalan megkínzott, megalázott, bebörtönzött nőről, férfiről, öregről, fiatalról,
sőt gyerekről, és amikor az 1956-os forradalmat és szabadságharcot ünnepeljük, ne csak
október 23-a dicsőségéről emlékezzünk, de hajtsunk fejet november 4-e gyásza előtt is.
A forradalomra gondolva még 2017-ben írtam egy verset, melyet az 56-os hősökre, mártírokra, áldozatokra emlékezve bátorkodom megosztani Önökkel.
Tarcal, 2021. november 4.
Guth Ferenc
Itt szeretnénk megköszönni Guth Ferenc lelkiismeretes munkáját amivel hozzájárul a
Tarcali Hírek szerkesztéséhez. Minden hónapban érdekes és értékes tanulmányokkal,
kutatásokkal gazdagítja ismereteinket! Munkájához további jó egészséget kívánunk!
A szerkesztő

Oklevéllel köszöntötték a szociális területen dolgozókat az
Idősek Klubjában
Tarcal Község Önkormányzata nevében Butta László polgármester a Szociális Munka Napja alkalmából
köszöntötte az Idősek Klubja dolgozóit.
Minden év november 12-én azokért az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatra készen és nagy
szakmai alázattal végzik munkájukat.
Szavakkal nem lehet kifejezni azt a munkát, amit a szociális szférában dolgozók tesznek nap mint nap,
hivatástudattal, szívvel-lélekkel teszik a dolgukat embertársaikért.
További munkájukhoz sok erőt, egészséget kívánt és azt, hogy a későbbiekben is ilyen hittel és lendülettel segítsék a rászorultakat.
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Új játszótéri eszköz a tarcali óvodásoknak
A Magyar Falu Programnak köszönhetően a tarcali Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvara egy
új szabadtéri játszóréti eszközzel gazdagodott. A pályázati forrásból vásárolt játékot Butta László, polgármester, Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és
Kissné Dudás Gabriella, óvodavezető adta át november
15-én a gyerekeknek. Az óvoda néptánccsoportja az átadó ünnepségen az alkalomra készített néptáncot adott
elő. A kicsik nagy örömmel fogadták az új, a biztonsági
előírásoknak megfelelő csúszdával, mászókával és különböző készségeket és képességeket fejlesztő eszközzel ellátott udvari játékot, amit azonnal ki is próbáltak.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény felújítása 2021 című pályázati
kiírás keretében elnyert támogatásból a Capital Class Kft. kivitelezésében elkészült a játszótér és sportpálya előtti útszakasz új aszfaltburkolata.
A műszaki átadás átvétel 2021. október 27-én megtörtént.
A régi makadám út helyett, szilárd aszfalt burkolattal ellátott
úton látogathatják a település lakói a játszóteret és fitnesz parkot.
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FŐZŐCSKÉZÉS? ÜNNEP? SZABAD TÉREN? EGYÜTT?
4. TARCALI TERRA MADRE - SLOW FOOD TALÁLKOZÓ és ZOOM
December 4-én délelőtt 11:00-13:00-ig a Borfalu udvarán közös bográcsozással ünnepeljük a saját termesztésű, a helyi, a kistermelői és egészséges ételt. Sok szeretettel várunk mindenkit, aki
szereti a finom és egészséges ételt, új ötleteket keres vagy osztana meg.
Gyerekeknek meglepetés finomságok!
Abból főzünk, amit termeltünk. Gondosan nevelt állat húsával fűszerezzük a többi hozzávalót: hagyma, sárgarépa, burgonya, zeller, zöldségek, zöldfűszerek, házi savanyúság, kenyér. Jöhetnek,
akárcsak egyéb kiegészítő, saját készítésű falatok, sok jó gondolat, kedves arc. A témához kötődő
másik program egy online, Zoom-os beszélgetés lesz. Reméljük, hogy új résztvevők is bekapcsolódnak. A helyi élelmiszer világszerte megünnepelt napján, december 10-én 17:30-tól Horváth Chen
Marika a meghívott, akit korábbi vetőmag cserékről és Terra Madre találkozókról ismerünk. Inspiráló
beszélgetésének témája: Főzés gyerekeknek, fiataloknak 2036-ra, a jövőre gondolva.
A Tarcali Fórum Facebook oldalán lesz elérhető a Zoom belépéshez szükséges információ.
Végül egy jó praktika, amit nemcsak a saját kertre, hanem a környező tájra is gondoló
gyümölcsészektől tanultam: ahogy esszük a gyümölcsöket - most leginkább almát, körtét, berkenyét, de korábban a cseresznyét, meggyet, barackot, szilvát - gyűjtöm a magokat, /kivágott magházakat, rohadt gyümölcsöket, és hamarosan lehet őket szétszórni a tájban sétáink alkalmával vagy
jártunkban-keltünkben. Olyan helyre, ami jó lehet a fának és nincs kitéve kaszálásnak. Jó hely a vakondtúrás is, vagy moha alá vagy kisebb bokor tövébe, mely megvédi a kinövő csemetét. Idézem
Hárs Olivért: "Persze nem lesz mindből nagy fa, de hát azért kapunk ennyi magot, hogy jusson
másnak is. Ahogy az indiánok mondják: két szem a madárnak, kettő a nyúlnak, kettő nekünk.
"Készüljünk az ünnepekre egy kicsit másképp, egészségesebben, jó társaságban és hangulatban!
Találkozzunk újra! Ha bármilyen kérdés van, a szervező,
Bartha Gabó, elérhető a 06 20 3817172 számon.
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TÉRSÉGI MINŐSÍTÉS

A 2021. november 13-14.-i Palócgálán azaz a 2021 Regionális - Nemzetközi Népzenei Fesztiválon Egerben
megtartott Térségi Népzenei Minősítőn online készített népdalcsokrokkal

DICSÉRETES
minősítést kapott a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör
A versenyben két népdalcsokor szerepelt. Először egy Borsodi csokrot, majd Kalotaszegi csokrot énekelt a kis
csapat. Igaz nézőközönség helyett a videó kamera volt a népdalkör előtt, de ez mit sem vont le a hölgyek izgatottságából.
Az együttesek produkcióit neves, nagytekintélyű, országosan elismert népzenei szakemberekből álló zsűri kísérte figyelemmel, tagjai: Dr. Alföldy Boruss István, a MR ZRT Zenei Együtteseinek ny. igazgatója, Birinyi
József, a KÓTA társelnöke, népzenekutató, a Hungarikum Szövetség, HUSZ elnöke, Dévai János a MR ZRT
Népzenei Szerkesztőségének nyug. vezetője ,etnográfus , Dr. Fehér Anikó a Magyar Művészeti Akadémia
MMKI kutatója, Szabó Viola az Eszterházy Károly Egyetem tanára.
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan
csak akkor veszik észre, ha nagyon hiányzik.” Kodály Zoltán
VENDÉGSÉGBEN a KRASZNOKVAJDAI I.
DALOSTALÁLKOZÓN
2021. 11. 20-án délután a magyar nyelv napja alkalmából
Nefelejcs Közösségi Szolgáltató
Házban énekelt együtt 5 csapat
eleget téve a szíves meghívásnak. A népdalkör sikeres műsorral öregbítette Tarcal hírnevét.
Számtalan gyönyörű népdallal gazdagodtunk, tanultunk. Az előadás után pedig vacsora várta a vendégeket.
Ezután pedig az est legszebb része a közös nótázás jött amiben minden csapat együtt énekelhette legkedvesebb dalait.
Györgyné Újvári Mária népdalkör veFÜGÖDI FÉRFIKAR

PÉDERI VEGYESKAR
FELVIDÉKRŐL
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Házasságkötések:
Kiss János és Kiss Edit Anasztázia tarcali lakosok október 1-én
Tvergyák Bianka és Oláh Dávid tarcali lakos október 9-én
Nagy Elek és Tóth Andrea Viktória október 9-én
kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

Halálesetek:
Balogh László (sz: 1964.) volt Tarcal Haladás u. 21. alatti lakos,
elhunyt 2021. október 30-án
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők

FELHÍVÁS
Tisztelt Tarcali Lakosok!
Már korábban jeleztem a Tarcali Fórum oldalán, hogy sok házról hiányzik a házszám tábla. Aki pótolta, annak
köszönöm! Viszont sok helyen még hiányzik, ezért kérek mindenkit akit érint, hogy pótolja a házszámot. Ezzel nagyban megkönnyítve munkánkat. Sok helyen ugyan van, de a növényzet eltakarja. Ezt könnyen lehet
orvosolni. A régi táblákon a számokat csak át kell festeni és újra látható.
Köszönöm szépen munkatársaim nevében is: Makuláné Csáti Katalin kézbesítő
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. április 23. (péntek)

