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TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. szeptember 28-án tartott Képviselő-testületi ülésről
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2021. szeptember 28-án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi témákat tárgyalták a képviselők.
Az 1.napirendi pont keretében a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 2020/2021-es
nevelési évről szóló beszámolóját, illetve a 2021/2022-es nevelési évre történő felkészülést tárgyalták a képviselők.
Kissné Dudás Gabriella óvodavezető az írásos előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében először is köszönetet
mondott azért a segítségnyújtásért, amelyet a Covid járvány idején az intézmény működtetéséhez kapott, majd elmondta, hogy a nevelési év zökkenőmentesen indult, 78 gyermek iratkozott be az óvodába, a bölcsőde is teljes létszámmal
üzemel. Kiemelte, hogy 29 gyermekkel elkezdődött az intézményben is a nemzeti úszóprogram. Az intézmény részét
képező Konyha üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy nem könnyű feladat az emelkedő nyersanyagárak mellett
tartani az étkezés színvonalát.
A képviselők megköszönték az intézményvezető és a dolgozók áldozatos munkáját, a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
2. napirendi pontban a képviselők a 2020. és 2021. évek közművelődési tevékenységéről hallgattak meg részletes
beszámolót. Györgyné Újvári Mária művelődésszervező az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta,
hogy ugyan a Covid járvány a művelődésben dolgozókat is elérte, ennek ellenére egyetlen napra sem zárt be a 6 Puttonyos Borfalu, a hatályos védelmi intézkedéseket betartva mindvégig szolgáltattak. Az EFOP pályázat nagyon sok rendezvény megtartására adott lehetőséget, kímélve ezzel az önkormányzat költségvetését, a program azonban 2021. szeptemberében záródott. A legnagyobb problémának továbbra is a közösségépítést látja.
A képviselő-testület megállapította, hogy mind 2020-ban – amíg a veszélyhelyzeti szabályok engedték – mind a 2021-es
év eddigi időszakában, s a tervekben rendkívül színes programok, rendezvények álltak, s állnak rendelkezésre a kultúra
iránt érdeklődők számára. A széles választék ellenére - sajnálattal állapította meg a testület - többségében szerény érdeklődés tapasztalható a helyi rendezvények iránt. A képviselők, éppen ezért javasolták a művelődésszervezőnek annak
átgondolását, hogy az eddig is alkalmazott marketing eszközöket, kommunikációs csatornákat hogyan lehetne még hatékonyabban működtetni annak érdekében, hogy a rendezvények látogatottsága érezhetően növekedjen. A testület egyebekben a beszámolót elfogadta.
A 3. napirendi pont keretében a képviselők megismerték az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, mely részletesen tartalmazta mind a bevételi előirányzatok, mind a működési kiadások teljesítését. A képviselők megállapították, hogy az előirányzatok időarányosan realizálódtak, ezért a tájékoztatót – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára - a képviselő-testület elfogadta.
A 4. napirend tárgyalása során a képviselő-testület döntött arról, hogy – az előző évekhez hasonlóan – továbbra is támogatja a felsőoktatásban tanuló hallgatókat, ennek érdekében az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2022-es fordulójához, elfogadta az ösztöndíjrendszer szabályzatát és
megtörtént a pályázat kiírása.
Az 5. napirendi pont keretében a képviselő-testület tárgyalta a víziközmű rendszerek 2021-2035. időszakra vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terve 2021. évi módosítását, valamint a 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási, felújítási és pótlási tervrészeit. A Borsodvíz Zrt. által elkészített írásos anyag részletesen tartalmazza
mind az ivóvízrendszerre, mind pedig a szennyvízrendszerre vonatkozó tervezett munkálatokat. Településünket érintő
fejlesztés az azbeszt ivóvízvezetékek cseréjének folytatása, mely a 2022-2036. időszakra vonatkozó tervekben szerepel.
A képviselő-testület a tervekkel egyetértett, azokat elfogadta.
A 6. napirendi pont keretében a képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz „önkormányzatok rendkívüli támogatása” címen működőképessége megőrzése érdekében. A pályázaton igényelt összeg 8.587.737,- Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.
Ezt követően Butta László polgármester úr részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről.
Az indítványok, javaslatok napirend keretében a képviselő testület ülésén az alábbiak hangzottak el:
- Butta László polgármester úr előterjesztette a Tarcali Diáksport Egyesület vezetőjének kérelmét, miszerint a helyi iskolában újra
beindult a gyermekek versenyeztetése, az edzések, így működésük támogatását kérte. A képviselő-testület 200.000,- Ft támogatásban részesítette az Egyesületet.
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- A képviselő-testület ezek után a Széchenyi utca lakóinak kérelmét tárgyalta, mely szerint a lakók az utca
egyirányúsítását kérték. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta a kérelmet, azt indokoltnak tartotta,
ezért a képviselők felkérték polgármester urat, hogy egyeztessen a lakókkal, és a közlekedési rend megváltoztatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzati helyiségek bérleti díját, illetve az önkormányzati szolgáltatások díját – a képviselő-testület felkérésére – megvizsgálta, a javaslatokat előterjesztették, melyet a képviselőtestület elfogadott, s a bérleti díjak egy részének emeléséről döntött.
- Ezt követően polgármester úr javaslatára a képviselő-testület a Tarcali Polgárőr Egyesület megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére, megköszönve és elismerve az egyesület valamennyi jelenlegi és volt tagjának a település közbiztonsága érdekében végzett áldozatos, önkéntes tevékenységét, az egyesületet tárgyjutalomban és 100.000.-Ft támogatásban
részesítette.
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.

A toronyóra és a vasúti óra, II.
A múlt havi írásom végén az volt a kérdés, vajon válaszolt-e a vasút a tarcali orvosnak, s ha igen, mi volt a válasz. Az
alábbiakban megjelölt újság egy másik számában megtaláltam a vasút társaság udvarias, ám lekezelő és kioktató válaszát, mely az újságunk szeptemberi havi számában közöltekhez hasonlóan eredeti szöveg- és betűhű formájában az alábbiakban olvasható.
„Nyílt levél Dr. Sziklássy (Petrásovics) úrnak Tarczalon. Miskolcz, jan. 8.
Megilletődve olvasám önnek a „Nyír“ m. évi deczember hó 8-án megjelent 10-ik számában Tarczalról kelt levelének egy
részét, a melyben ön kedves fivére, a volt derék honvéd elhunyta feletti bánatának ad hangot; s mindenek előtt fogadja
tőlem, mint a derék elhunyt egyik személyes ismerője s tisztelőjétől őszinte részvétnyilvánításomat az önt ért s testvéri
szívét megszomorított veszteség felett, — de engedje meg t. orvos úr, hogy levele többi pontjaira, amelyekben ön elhunyt
fivére temetésérőli elmaradását okadatolja, — azaz csak akarná — nehány megjegyzést tehessek.
Ha ön a véletlen sors által útjába gördített bárminemű akadályt hoz vala okul elhunyt derék fivére temetéséni meg nem
jelenhetésére? úgy én is, mint oly sokan mások csak őszinte sajnálatot éreztem volna elmaradása felett; — de mivel ön a
vonatról lemaradását hozza okul s ezt hozzá oly módon körülírva, amelynek igazsága — megbocsásson őszinteségemért
— de nem áll, s legkevésbbé lehet argumentum az ön mentegetésére — ez okból felhiva érzem magamat az igazság érdekében a dolgot úgy, mit én arról — az ön levele következtében, az illető vonat kísérő személyzet kérdőre vonása után —
informálva vagyok, az ön levelét olvasott közönségnek tudomásul hozni — s hogy ezt tehessem, levelét egyes pontjai szerint fogom részletezni. Először is azt mondja ön: hogy a vonatnak Tarczalra 6 perczczel hamarabbi érkezese lett volna
oka lemaradásának, — az ön órája szerint talán igen, hanem a mienk szerint ez nem áll; mert tudnia kell t. doktor úr,
hogy a személyvonatoknak oly rövid menetideje van egyik állomástól a másikig: hogy 5 mérföld sebességgel repülvén,
alig tudnak a rendes időre, és soha 6 perczczel hamarább — kivévén rendkívüli eseteket — az állomásra megérkezni;
hanem mi csaknem naponkint előfordul, nehány perczczel későbben, mit ez alkalommal is az eset volt; — ugyanis: mint
a mozdonyvezető előadá, ő, a nála levő s az itteni állomási főnökség által igazított vasúti óra szerint — mivel a mozdonyvezetők s kalauzoknál (conducteur) levő társulati órák zárva vannak, s általuk semmi módon nem igazíthatók —
Tarczalra 1 perczczel későbben érkezett, azaz 9 óra 19 percz helyett 20 perczkor ért oda, — ebből világos, hogy a doktor úr órája kissé késett, s így vagyok bátor ajánlani, hogy — mivel a mi óráink naponkint a budai csillagdai napóra
szerint igazíttatnak, s a Magyarhonban közlekedő vonatok mind a szerint járnak — legyen szíves inkább kegyed óráját a
mienkhez igazítani, mert mi a mienket a tarczalihoz nem igazíthatván, orvos úr majd gyakran letalál maradni a különben — hacsak valami elemi csapás nem akadályozza — mindég pontosan s perczre közlekedő vonatokról.
Ami pedig a kalauz (conducteur) udvariatlan eljárását illeti - hogy összetett kézzeli kérései daczára sem engedte meg a
felülést, mentse ön előtt annak megtudása: hogy ő egyszerűen csak szigorú rendszabályaihoz tartá magát, mert — mit
ön megint nehezen fog tudni— az utánfizetés csak azon esetben van megengedve, ha valaki elkésvén, jegyadásra idő
nincs, de ez esetben tartozik vagy a szolgálattevő tiszt, vagy pedig a kalauz a minden vonatnál levő menetrendi jegyzőkönyvbe (Stunden Pass) beleírni, hogy a vonattal valaki utánfizetés feltétele alatt utazik, mert ha ezt elmulasztja, s a vasút megvizsgáltatik, úgy a kalauz állásával játszik, — erre pedig Tarczalon, mivel a vonat úgy is egy perczczel később
érkezett, idő nem lévén, nem veheti rosz néven doktor úr, hogy a szegény — különben nem lelketlen zsoldos — mint ön
előadá — hanem egy egyszerű magyar kalauz az ön, elkésése által tett hibájáért nem akarta saját állását veszélyeztetni;
nem lévén idő sem jegyváltásra, sem pedig az említett bejegyzés tételére; annál kevésbé ötvenszeri beülésre — mint ön
levelében megfoghatlan módon előadja — mert véleményem szerint, ily sokszori beülésre bundában legalább 30 percz,
tehát félóra szükségeltetnék, ott pedig a vonat még nyáron is csak egy perczig áll.
Ön kérdi levelében : „hogy állhat a haszonleső társulatnál ily rendszabály?“ arra azt mondhatom : hogy van ugyan
nálunk is, mint minden Bach rendszer alkotta intézetnél javitni való, — de hogy ezen, az utánfizetést eltiltó s csak az általam említett esetben megengedő — rendszabály egyike a legjobbak és legszükségesebbeknek, azt bebizonyíthatom önnek bármikor, de most a hely szűke miatt nem tehetem.
Ezen, ön levelére czáfolatul felhozott érveknek legyen feladata ön előtt s az ön levelét olvasott közönség előtt a szegény s
rendszabályaihoz kissé túlzottan ragaszkodó kalauzt menteni, és én azt hiszem, hogy az Isten — kinek haragjával ön őt
oly tiszta szívből sujtatni óhajtja —
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kegyelmesebb leend önnél, s azért hogy ön órája roszul járván, saját pontatlansága miatt a vonatról lemaradt : nem
fogja a szegényt komolyan büntetni azért; mert a jog terén állva csak kötelességében szigorúan járt el.
-

Most pedig Isten önnel! azt hiszem, az általam felhozottak után önmaga is meggyőződik róla, hogy az ön által felhozott
eset előadása legkevésbé sem menti ön elhunyt derék fivére temetésérőli elmaradását, különben is mint maga mondá, e
nyilatkozata csak bánata s felindulása, nem pedig — mint én sem hihetem — komolyabb megfontolás szüleménye volt
De hogy ha az általam felhozott érvek nem elegendők önt megnyugtatni : hogy csakugyan legkissebb igazsága sincs,
midőn saját hibája miatt egy országos intézményt s annak nem zsoldosait ugyan — mert azok nincsenek — hanem egyszerűen megbízottjait, ártatlanul vádolja, s azt a politikai lápok utján is—mint igéré — teendi, úgy van szerencsém tudatni önnel, hogy azokban is bátor leszek ön vádjaira felelni; csak legyen szives tudatni velem, mikor és melyik lapban
teendi azt ? . . mert elfoglaltatásaim miatt mindegyiket nem olvashatván, nem tudnám meg mikor történik ? s igy
kénytelenittetném — mit nagyon sajnálnék —• az ön felszóllalását akaratom ellenére felelet nélkül hagyni.*)
Végül fogadja még egyszer kedves fivére elveszte feletti részvétnyilvánitásomat, s legyen inkább doktor ur is mint én fatalista s rója fel honnmaradását a sors, a végzet akaratának; nem pedig, mi egy sem való, a vonat hamarább jötte s a
lelketlen zsoldos kegyetlen szívtelenségének; — vagy pedig — mit én leghajlandóbb vagyok hinni — mondja meg inkább
a valódi okot; hogy betegjei látogatásában késte el az időt; — s ki tudja, nem jobb-e, hogy honn maradt ? . . . hátha e
nehány percznyi tovább időzés által egy betegje életét menté meg, mig a derék halotton úgy sem segíthetett volna többé.
Levelem az ön által felvett búcsúval zárom be s szivből kívánom „Lengjen béke az elhunyt derék honvéd hamvai felett!“
s Isten maradjon önnel!
Ifj. Virányi István, t. v. vasúti tisztviselő.” Nyír, 1868-01-25 2. évfolyam, 4. szám.
A levelet olvasva láthatjuk, hogy a múltban is elmagyarázták a monopolhelyzetben lévő különféle szolgáltatást nyújtó
vállalatok vállalkozások, legyen az utazás, hírközlés, kereskedelem, stb. az ügyfélnek, hogy ő a béna, a hibás, a hozzá
nem értő. A jogászokkal, a szabályzatokkal, a szerződések alá biggyesztet, apró betűs kiegészítésekkel körül bástyázott
cégekkel szemben a kis ember ma sem tehet sok mindent. A szolgáltatások igénybevételekor az orrunk alá nyomott
ÁSZF-ek, (Általános Szerződési Feltételek) tulajdonképpen diktátumok, mert vagy elfogadom, vagy nem veszem meg a
szolgáltatást. Mindenkinek csak ajánlani tudom, olvassák, vagy olvastassák el az apró betűket, mert csak egyféle képen
lehet kordában tartani ezeket a cégeket, multikat, mégpedig úgy, hogy egyszerűen nem vesszük igénybe a szolgáltatásaikat.
Tarcal, 2021. szeptember 20.
Guth Ferenc
Javában tartott Tarcalon is a szüret!
Nálunk a legkisebbektől a legidősebbekig szüretelt mindenki. A Kikelet Napköziotthonos Óvoda gyermekei és az Idősek Klubja gondozottjai közösen szedték a szőlőt és fantasztikus élményekkel térhettek haza. Tokaj-Hegyalján, Tarcalon
a Mézédes források földjén egy csodás napot tölthettek
együtt! Mi is mutathatná meg jobban a közösségépítést a
generációk összevonásával együtt minden munka jobban
megy….
Az Önkormányzat is leszüretelt és készülnek a finom borok
amiket a jövőben meg is lehet kóstolni.

Jó kis mókának tűnt ez a szüret.
Jó , hogy nem kellett rakni tüzet.
Kegyes volt hozzátok az időjárás.
Legyetek érte hálás.
És az a sok kis cuki óvodás.
Látszik az arcotokon a ragyogás.
Jó ötlet volt együtt szüretelni.
Hiszen belőlük is egyszer nyugdíjas fog válni.
Remélem a vedreteket jól meg is szedtétek.
És azt utána egy jó zsíros kenyérrel meg is ettétek
Struwe Annamária Tarcal
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Tarcali Borutca alapkőletétel – 6 Puttonyos Borfalu átadás
2021.október 2-án délelőtt a Könyves Kálmán utcában, Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter úr,
Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője és Butta László, polgármester úr a hamarosan megépülő Borutca
alapkövét helyezték el ünnepélyes keretek között. Majd a jelenlévők átvonultak a 6 Puttonyos Borfaluba, ahol a
Terület és Településfejlesztési Operatív Program energetikai pályázatából megújult rendezvényházat adták át.
A szalag ünnepélyes átvágása előtt a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör énekelt borsodi dallamokat.
Gulyás Gergely elmondta, hogy Tarcal neve gyakran felbukkan a magyar történelemben, akár Hegyalja részeként, vagy saját jogán. Meghatározó volt a térség életében a bor. Az itt élő önérzetes, büszke nép pedig mindig
kiállt önmagáért és a szabadságért, innen indult a Rákóczi -szabadságharcba torkolló felkelés és az 1849. év első
jelentős harctéri győzelmét itt aratták a magyarok.
Az egész országnak visszaszerzett szabadság jelképe Tarcal. Ennek a térségnek a természeti adottságai, a települések szépsége páratlan ebben az országban – hangoztatta a miniszter.
Koncz Zsófia, örömét fejezte ki az eseményen és elmondta,hogy az elmúlt időszakban számos turisztikai fejlesztés valósult meg, amelyek nagyon sok turistát vonzanak ide. Azon dolgoznak, hogy ezt tovább tudják javítani,
ennek a munkának fontos része lesz a Kopasz-hegy körül megépítendő kerékpárút-hálózat is.
Butta László, tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy mintegy egymilliárd forintból újul meg a település központja, az infrastrukturális beruházás keretében az egykori mezőváros főutcája díszburkolatot kap és a századforduló
polgári Magyarországának stílusában építik át. A projekt tizenhárom helyszínén újulnak meg az utak, járdák és a
zöldfelületek, utcabútorokat helyeznek ki, parkolóhelyeket létesítenek, valamint felújítják a csapadékvízelvezető hálózatot.

Tokaji Szüreti Napok
Új helyszínen, a Fesztiválkatlanban rendezték meg a Tokaji Szüreti Napokat október 2.-án.
Szombaton délután szüreti felvonulást vezetett a kisbíró a Fesztiválkatlanig. Ezután a Tokaj-hegyaljai 27
település polgármestere összeadta a szőlőt a következő évi Polgármesterek borához. Az eseményt megtisztelte
Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, aki gratulált a hagyomány fenntartásához és jó szüretet
kívánt a gazdáknak. A résztvevőket köszöntötte Koncz Zsófia és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők.
Sor került a 27 település szőlőjének összeöntésére. A tarcali szőlőt Butta László polgármester öntötte a nagy
dézsába. Az ezután következő szüreti műsorban a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör kápráztatta el a
közönséget különleges bordalokkal.
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Nyílt nap Tarcalon
A Szerencsi Tankerület által benyújtott EFOP-3.2.5-17-2017-00044 „MTMI kompetenciák fejlesztése és pályaorientáció a Szerencsi Tankerületi Központban” című pályázat keretében 2021. október 19-én nyílt napot szerveztünk intézményünkben. Témánk
iskolai jó gyakorlatunk bemutatása, tapasztalataink disszeminálása egy, a tankerületben csak nálunk végzett tevékenység, az Erasmus+ pályázat kapcsán.
Meghívott vendégeink Halmajról, Ináncsról, Mádról, Bodrogkeresztúrból, Bekecsről érkeztek, akik számára bemutattuk azt a folyamatot, mely során eljutottunk iskolánk nemzetközi színtéren való megjelenéséig, és amely hozzájárult tanulóink külföldi tapasztalatszerzése lehetőségének biztosításához.
Lovasné Tóth Judit német szakos kolléganő bemutatta az intézmény korábbi külföldi kapcsolatait. A tanulóink nemcsak kulturális
élményekkel gazdagodtak, hanem formálódott szemléletük is.
Ezt követően Hunkó Emese intézményvezető-helyettes néhány mondatban bemutatta az Erasmus+ pályázatban rejlő lehetőségeket.
Németh Melinda angoltanár ismertette már megvalósult pályázatunkat, a „Eurosymbols Towards 2020” eredményeit, hatásait.
Óriási élményekkel gazdagodtak tanítványaink a mobilitások által. Aktívan részt vettünk a programokban, melyekről akkoriban
tájékoztattuk a Tarcali Hírek olvasóit. Kis kiállítást is rendeztünk vendégeink számára az emlékül kapott szórólapokból, ajándékokból.
Végül Bártfainé Varga Györgyi a jelenleg futó pályázatunkról, a „Science Through Experiments in Europe” címűről beszélt,
mely azért érdekes az EFOP 3.2.5-ös pályázat szempontjából, mert mindkettő természettudományos alapokon nyugszik, így erősítik
a hatásokat. A résztvevő országok egy-egy iskolája (Spanyolország, Románia, Görögország, Horvátország, Törökország, és Magyarország képviseletében a Tarcali Klapka György Általános Iskola) ötletes, de egyszerű fizikai, kémiai kísérleteket végez, azokat
dokumentálja, megosztja a többi iskolával. Minden intézmény más-más területen végez kísérleteket. Mi az erő, energia témakörében
dolgozunk Talián Julianna kolléganő szaktanári irányításával, online kapcsolattartással.
Minden iskola elvégzi a többiek által rögzített kísérleteket is, így a pedagógusok módszertani kultúrája fejlődik, a tanárok, tanulók
szókincse a természettudományos szakkifejezések alkalmazásával bővül, a tanulók aktív nyelvhasználata fejlődik. Produktumként
létrejön egy gyűjtemény, amely majd az elvégzett kísérleteket tartalmazza.
Közös nyelv az angol, a kapcsolattartás egyelőre Google Meet-en, WhatsApp-on Messengeren keresztül, valamint e-mailben zajlik,
de bízunk benne, hogy a járványhelyzet normalizálódásával tanulóinkkal közösen a mobilitások (utazások) is lebonyolíthatók lesznek. Részvételünk a pályázatban jó példája annak, hogy az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki, informatikai) területek nagyon sikeressé, izgalmassá tehetők nemcsak a szaktárgyi, hanem az például az angolórák bevonásával is.
Tanulóink érdeklődése a természettudományos tárgyak felé fordul, élvezettel vesznek részt a kísérleteket előkészítő munkákban.
Külön kiemelendő, hogy a lányok is aktívan kapcsolódnak a folyamatokhoz, ezzel is gazdagítjuk pályaorientációs tevékenységünket.
Nyílt napunkon a jó gyakorlat megosztásán túl az volt a célunk, hogy bizonyítsuk, a természettudományos érdeklődés felkeltése
rendhagyó módon is történhet, és a tanulók pályaválasztásához értékes adalékkal szolgálhat az idegen nyelven való kommunikáció
kialakítása, fejlesztése. Hátrányos helyzetű tanulókkal dolgozunk, így különösen fontos, hogy ablakot nyithassunk a világra, és magunkat is megmutathassuk.
A korábbi pályázatban ügyesen helyt álltak tanítványaink, reméljük, hogy a jelen projekt során is így lesz. Az utazásokkal késésben
vagyunk, de jó hír, hogy 12 hónap hosszabbítást kaptunk a sikeres lebonyolítás érdekében, így 2023. augusztus 31-ig dolgozhatunk
a projekten.
A vendégek rövid túra kíséretében meglátogatták az Áldó Krisztus szobrot, közben láthatták a szüret éppen zajló munkafolyamatait
a hegyen.
Köszönjük a megjelent kollégák figyelmét, érdeklődését, elismerő szavaikat. Természetesen fordulhatnak hozzánk segítségért, tájékoztatásért a későbbiekben.
Tartalmas, jó kapcsolatokat megalapozó, építő délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük a pályázat nyújtotta lehetőséget!
Bártfainé Varga Györgyi
intézményvezető
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SENIOR KUPA TARCALON
2021. október 9-én a XII. Tarcali Aszú Kupa Rapid sakkverseny zajlott le a
6 Puttonyos Borfaluban. Az esemény fővédnöke dr. Koncz Zsófia
személyesen üdvözölte a versenyzőket, aztán kis is próbálta magát egy
játékban. Butta László polgármester is jókívánságait fejezte ki és figyelemmel kísérte az izgalmas játszmákat, majd gratulált a nyerteseknek és minden
résztvevőnek. Idén is izgalmas csaták alakultak ki és biztosan a jövőben is
számtalan jó játékon vesznek majd részt a versenyzők.

2021 sem telhetett el az ARADI CSÚCSFUTÁS nélkül. Köszönjük Kovács Attilának, hogy fáradhatatlanul szervezi
településünkön a Tarcali Vágtát és az Aradi Csúcsfutást! Idén 25 nevező futott és szép eredmények lettek. A gyönyörű időben újabb
időrekord született. Reméljük jövőre az is megdől és még többen vágnak neki a csúcsnak.

MÁTÉ PÉTER EMLÉKEST….
Remek hangulatban telt október 8-án a Borfaluban a Máté Péter emlékkoncert. Az előadók Csernák Tibor
énekes-zongorista, Szabó Attila dobos és az est műsorvezetője Orémusz Maja.
Orémusz Maja így írt az interneten: „Kedves Polgármester Úr! Mikor Önökhöz készülünk, mindig a kis
herceg meséje jut eszembe… Már a találkozás előtt díszbe öltöztetjük a szívünket, mert ott, Tarcalon van
valami a levegőben. Az Áldó Krisztus hatásán túl is, vagy éppen azért? …”
A mérsékelt érdeklődés ellenére az előadók fantasztikus előadást tartottak, a koncert nem hagyott kívánnivalót
maga után. Jó zene, jó hangulat, kellemes környezet… Mi kell még?
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TARCAL LEGIDŐSEBBJEINEK
KÖSZÖNTÉSE
Idősek Napja alkalmából Butta László polgármester úrral együtt felköszöntöttük
Tarcal legszebb korú asszonyát Szabó Lajosné Róza nénit, aki betöltötte a 98-ik
évét és a település szépkorú urát, Kovács Györgyöt. Róza néni egészen fiatalon
tanult meg varrni, sok mennyasszonynak ő készítette el a ruháját a nagy napra és
rendszeresen főzött lakodalmakra is. Egyik kedvenc elfoglaltsága a mai napig
sütemények, torták készítése. Gyuri bácsi 87-ik évét betöltötte, aktív korában a
Kőbányában dolgozott anyaggazdászként.
Nyugdíjas éveiben saját szőlőjével foglalkozott és nagyon büszke arra, hogy
Furmint bora megkapta a „Szőlő és Bor Éve” nagydíját. Jó erőt, egészséget
kívánunk még szeretteik körében.
Révész-Horváth Tünde
Idősek Klubja vezetője

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. szeptember hó
Születések:
Lakatos József (2021.09.01.) Szülei: Lakatos Erika - Lakatos József
Gabura Noel (2021.09.05) Szülei: Koleszár Regina - Gabura József
Orosz Milán (2021.09.09.) Szülei: Orosz-Varga Nikoletta - Orosz Dávid
Damu Erik (2021.09.19.) Szülei: Borai Csilla - Damu Aladár
Balogh József ( 2021.09.25) Szülei: Balogh Malvin - Balogh József

Gratulálunk a szülőknek!
Nádasdi Judit, védőnő

Házasságkötések:
Farkas Gábor és Luhály Ildikó tarcali lakosok szeptember 3-án,
Wéber Gergely és Liptai Diána szeptember 4-én,
Hunkó Ákos és Balla Noémi Szonja szeptember 10-én,
Farkas Zsolt és Zsíros Fanni tarcali lakosok szeptember 17-én, kötöttek házasságot községünkben.
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!
Halálesetek:
Bereczné Komáromi Éva (sz: 1966.) volt Tarcal Vasút u. 11/1. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. szeptember 18-án,
Éles István (sz: 1945.) volt Tarcal Móricz Zs. u. 6. sz. alatti lakos, elhunyt 2021. szeptember 22-én,
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő
anyakönyvvezetők
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik

Gábor Józsefné
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak
-A gyászoló család
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„Aki magyar emlékezik, aki magyar szívét ünneplőbe öltözteti…”
Lelkes hazafiságról tettek tanúságot a 6 Puttonyos Borfaluba ellátogató vendégek akik részt vettek az 1956-os események
65. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen. Butta László polgármester úr megemlékező beszédében fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy magyarságunk megmaradásának érdekében mérföldkövek voltak ezek a forradalmak. Az ünnepi
műsorban először Vass Albert „Magyar karácsony az égben” című novellája hangzott el Erdeyné Tóth Mária tolmácsolásában. Ezután a Klapka György Általános Iskola 8. osztályos tanulói a Tarcali Hagyományőrző Népdalkörrel közös műsorban emlékeztek hőseinkre. Végül de nem utolsó sorban Vadkerti Imre a Kormorán Együttes énekese adott egy felemelő
koncertet amit a Bánk bán c. opera betétdalával a „Hazám, hazám te mindenem” áriával zárt. A vastaps után elmaradhatatlan volt a ráadás a Honfoglalás betétdala, amit együtt fennhangon énekelt a közönség is az előadóval. A Hősi Emlékműnél
zárult a megemlékezés a koszorúk és a mécsesek elhelyezésével. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek aki segítette a
rendezvényt, aki vette a fáradságot és eljött közénk, hogy együtt ünnepeljünk!
Györgyné Újvári Mária művelődésszervező

FIGYELEM!
A tarcali háziorvosi rendelőbe megérkezett az
INFLUENZA elleni védőoltás.
Igényelni telefonos egyeztetés alapján lehet.
KÖZÉRDEKŰ INGYENES TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104; TŰZOLTÓSÁG:105; RENDŐRSÉG: 107; KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓSZÁM: 112;
BORSODVÍZ hibabejelentés (Tokaj): +36 47/352 322
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 Idősek Klubja: +36 47/304-324
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
Tarcal Körzeti Megbízott: 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. november 23. (kedd)

