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Lakatos Zsuzsa:  

 

Nőnapi köszöntő 
 

Szeretettel hoztam szép csokrom, s  
köszöntőmet mindenkinek mondom.  

Nőket köszönt most az egész világ, hát 
nyíljon nékik a sok színes virág.  

Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, cserébe  
szívünket az ölükbe rakjuk. 

Általuk vagyunk igazán valakik, tudom 
most dalom, messzire hallatszik.  

Kívánom, legyen minden nő boldog, s 
szálljanak el végleg a bús gondok.  

Hulljon reájuk jókívánságom e napon, 
egész évben és minden  

 

Nőnapon. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Képviselő-testületi 2022. január havi munkájáról  

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2022. évi első ülését január 25-én tartotta, melyen az alábbi témákat tárgyalták 
a képviselők. 
Az 1. napirendi pont keretében Györgyné Újvári Mária művelődésszervező a 2021. évi közművelődési tevékenységről 
tartott beszámolót, illetve a 2022. évi programtervet ismertette a képviselőkkel.  
A Képviselő-testület megelégedéssel állapította meg, hogy a hagyományokhoz híven, a koronavírus járvány ellenére, a 
művelődésszervező és munkatársai rendkívül színes programokkal álltak az itt élők és az ide látogatók rendelkezésére. 
A kultúra, a művelődés iránt érdeklődők megtalálhatták a számukra kedves rendezvényeket, s mindezek mellett sikerült 
méltó módon megemlékezni nemzeti és egyházi ünnepeinkről is.  
A Képviselő-testület ezzel együtt sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a rendezvények látogatottsága nem tükrözi azt a 
munkát és szeretetet, amellyel a szervezők készültek, s a kívánatostól – figyelembe véve a veszélyhelyzet miatti korlá-
tozásokat is – sokkal kevesebben érdeklődtek, vettek részt a programokon.  
A Képviselő-testület felkérte a művelődésszervezőt és munkatársait, hogy mindezek ellenére ugyanolyan lendülettel és 
odaadással végezzék munkájukat, mint az eddigiekben, s a rendezvények, programok látogatottságának növelése érdek-
ében tegyenek meg minden szükséges intézkedést, vegyenek igénybe minden lehetséges eszközt a rendezvények megis-
mertetésére, népszerűsítésére. 
A 2. napirendi pontban a képviselők az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.23.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását tárgyalták. A Képviselő-testület bővítette a polgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzékét. Felhatalmazta a polgármestert az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtására, valamint a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő fejlesztések esetében a kivitelező kiválasztásáig terjedő feladatok ellátásával.  
A 3. napirend keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2021. (IX. 8.) önkormányzati rende-
let módosítását tárgyalták a képviselők. Az elmúlt évben tapasztalt, illetve az idei évben várható inflációs adatokra fi-
gyelemmel a szociális rendeletben található néhány ellátási forma, támogatás értékállóságának megőrzése érdekében  

Nőnapi köszöntő  
 

Az idei esztendő a családok éve, mely kisközösségek országunk erős bástyái,  
e bástyák meghatározó pillérei a Nők,  

kiknek oly sok mindenért tartozunk köszönettel és hálával!  
Általuk és értük leszünk jobbak, Ők hozzák a fényt a szürke hétköznapokba!  

 
Kedves Hölgyeink! Köszöntjük Önöket Nőnap alkalmából! 

 
 

     Butta László          Dr. Kovács Zoltán 
     polgármester     jegyző 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-12-SP-1206
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-12-SP-1206
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Butta László polgármester úr és Dr. Kovács Zoltán jegyző úr az érintett támogatások összegének, mértékének megeme-
lését javasolta. Ezen támogatások  

- az ápolási díj, mely eddig 25.000.-Ft/fő/hó összeg volt, a javaslat alapján 30.000.-Ft/hó/fő  
   -    a rendkívüli települési támogatás egyszeri, legkisebb összege eddig 3.000.-Ft/fő volt, a javaslat alapján 5.000,- 

Ft/fő,  
 -  a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás mértéke 3.000.-Ft/fő/hó volt, a javaslat szerint 5.000.-Ft/

fő/hó.   
A képviselők a tisztségviselők a javaslataival egyetértettek, így 2022. február 1-től az említett ellátások emelkednek a 
rendeletmódosításnak köszönhetően.  
A 4. napirendben a képviselők a település központi területére – Agóra, Piac, Pince - vonatkozó változtatási tilalom el-
rendeléséről szóló új önkormányzati rendeletet tárgyalták.  
A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő létesítményt átalakítani, bővíteni, 
elbontani, illetőleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. A 
változtatási tilalom 3 év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyet-
értett, a rendeletet megalkotta.  
Az 5. napirendben a személyes gondoskodás körében nyújtott étkeztetések nyersanyagértékének megállapítását tárgyal-
ták. Térítési díj emelést utoljára 2020. április 1-i hatállyal állapított meg a képviselő-testület.  
 

Az azóta eltelt időszakban az ételek elkészítéséhez felhasznált nyersanyagok árai jelentősen megemelkedtek, illetve a 
tapasztalható infláció hatására folyamatosan emelkednek.  
 

Nyilvánvaló, hogy ma, ugyanazon értékű nyersanyagból nem lehet olyan minőségű ételt előállítani, illetve ugyanolyan 
nagyságú ételadagokat kiszolgálni, mint 2020-ban, vagy 2021-ben.  
 

Az előállított ételadagok mennyiségének és minőségének megőrzéséhez indokolt az egy adagra  felhasználható nyers-
anyagok értékét megemelni.  Az élelmezésvezető a szükséges számításokat elvégezte, s 10%-os nyersanyagérték növe-
lésre tett javaslatot.  
 

A tisztségviselők elmondták, hogy az egy adag étel elkészítéséhez felhasználható nyersanyagok értékének 10%-os növe-
lése – az inflációs hatásokat ismerve – rendkívül mértéktartó és támogatható.  
 

Tekintettel arra, hogy a Kormány által 2020. decemberében bevezetett díjemelési tilalom 2022. június 30-ig változatla-
nul hatályban marad, a szokásoktól eltérően a nyersanyagértékek emelése mellett a térítési díjak emelése jelenleg nem 
lehetséges, így a nyersanyagértékek növeléséből eredő költségtöbbletet 2022. június 30-ig teljes egészében saját forrás-
ból kell finanszíroznia az önkormányzatnak. A térítési díjak emeléséről csak későbbi időpontban, s leghamarabb 2022. 
július 1-i bevezetéssel dönthetnek.  
 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, az étkeztetések nyersanyagértékeinek emeléséről határozatot hoztak.  
A 6. napirendben Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatót tartott az elmúlt félév lejárt határidejű határozatainak végre-
hajtásáról, melyet a képviselők tudomásul vettek.  
A 7. napirend keretében Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatta a képviselőket, arról hogy  az Országgyűlés a 2021. 
évi CXLVIII.tv. 26.§-ával módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71.§-át, s 2022. január 1-i 
hatállyal a polgármesterek illetményét és költségtérítését megváltoztatta, megemelte. A meghívó kiküldését követően 
megjelent a kormányzat rendelkezése, mely szerint az 5.000 lélekszámon aluli települések esetében a polgármester illet-
ményének emeléséből adódó többletkiadásokat a kormányzat megtéríti a települési önkormányzatok számára. 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megállapította a polgármester 
új illetményét és költségtérítését.  
A 8. napirendben a képviselők – az előzetes ajánlattétel alapján - kiválasztották azt a céget, aki a Tokaj-Tarcal hegy-
községi területen megvalósuló önkormányzati dűlőút fejlesztés projekt keretében az engedélyezési és kiviteli tervdoku-
mentáció elkészítésére a legjobb ajánlatot tette, majd felkérték polgármester urat, hogy a szerződést az eljárás nyertesé-
vel, a miskolci székhelyű CSG Ride-Plan Kft-vel írja alá. A képviselő-testület a tervezési feladatok ellátásának díját 
bruttó 10.730.000.-Ft-ban  állapította meg. 
A 9. napirendben jegyző úr tájékoztatta a képviselőket, arról hogy a Szerencsi Földhivatal a központi címnyilvántartás 
ellenőrzése során megállapította, hogy településünk közterületi közül, a Babocsay utca nevének megállapításáról nem 
rendelkeznek dokumentumokkal.  
A Földhivatal ezért megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a hiányosság rendezése érdekében a Babocsay 
utcát alkotó ingatlanok helyrajzi számának feltüntetésével hozzon határozatot a Babocsay utca elnevezés megállapításá-
ról. 
A képviselők - a hiányosság megszüntetése érdekében – döntöttek, a határozati javaslatot elfogadták.  
A 10. napirend a Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szólt. Jegyző úr előterjesztésében tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.t örvény (továbbiakban: Ve.) 24.§ (1) bekezdése a kö-
vetkezőképpen rendelkezik.  

„24.§ (1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-
testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja 
előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazat-
számláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.”  

Településünkön már hagyományosan két szavazókör működik, az egyik a 6 puttonyos Borfalu (Rákóczi u. 4. ) a  
másik pedig a Kikelet Óvoda (Árpád u. 8.) épületében. Tekintettel arra, hogy szavazókörönként minimálisan 5 tagot 

kell a szavazatszámláló bizottságokba megválasztani,  
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 összességében 10 fő tarcali lakos szavazatszámláló bizottsági tagnak történő megválasztása szükséges, így a képviselő-testület a 
határozati javasaltban szereplő alábbi személyeket megválasztotta: 

- Szaszák Béláné Tarcal Kinizsi u. 22. 
- Sárossi Tamás Tarcal, Árpád u. 10. 
- Pataki Ibolya Tarcal, Árpád köz 6. 

- Antóni László Tarcal, Szondi u. 6. 
- Dankó Miklósné Tarcal, Nagy Balázs u. 39/1. 

- Balázs Rita Tarcal, Móricz Zs. u. 7. 
- Urbán Mária Tarcal, Móricz Zs. u. 18/1. 

- Hunkó Katalin Tarcal Fő utca 164. 
- Iglainé Hunkó Tünde Tarcal, Ifjúsági ltp. 14/4. 
- Kovácsné Nógrádi Eszter Tarcal, Nagy Balázs u. 19. 

A 11. napirendben a képviselők az önkormányzati tulajdonú elektromos jármű bérbeadásáról döntöttek. Megbízták  a polgármes-
tert, hogy amennyiben a hirdetmény közzétételének időtartama alatt a jármű bérleti üzemeltetésére érdemi ajánlat érkezik, úgy a 
hirdetmény levételét követően a legjobb ajánlatot adott személlyel a bérleti szerződést kösse meg, a szerződést a képviselő-testület 
nevében írja alá.  
A 12. napirend keretében a képviselő-testület egy - a településrendezési terv módosítására vonatkozó - kérelmet tárgyalt. Jegyző 
úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hatályos HÉSZ szerint a jelenleginél nagyobb épületet a kérelemben szereplő külterü-
leti ingatlanra nem lehet építeni, azt nem lehet bővíteni, s jelenleg nincs olyan megkeresés, amely alapján a közeljövőben a HÉSZ 
módosítására sor kerülne. Egyébként is meggondolandó a világörökségi magterületen, mezőgazdaságilag hasznosított területen, a 
jelenleginél nagyobb alapterületű, vagy más funkciójú építkezéseket megengedni, különös figyelemmel arra, hogy egyébként a 
területen mindenféle közmű hiányzik.   
A jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy fentiek szerinti tartalmú tájékoztatást kapjon a kérelmező.  
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve, felkérte az önkormányzat tisztségviselőit, hogy az épület bővítés lehető-
ségének tilalmáról, illetve arról, hogy a HÉSZ módosítása a közeljövőben nincs tervezve, tájékoztassák a kérelmezőt.  
Ezt követően polgármester úr tájékoztatót tartott az elmúlt ülés óta végzett feladatokról.  
Az indítványok, javaslatok napirend keretében jegyző úr emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra a határozati javaslatra, 

amelyet mindenki az ülés kezdetén megkapott, s amely a Mád-Tarcal között megépítendő kerékpárút kivitelezése tárgyú közbe-

szerzési eljárás nyertesével a szerződés megkötésének akadályaként a forráshiányt jelöli meg. Nevezetesen azt, hogy a kivitelezés-

hez hiányzó 313.996.117.-Ft fedezethiány pótlására nincs lehetőség.  

A jegyző elmondta, hogy ebben az esetben a képviselők részéről név szerinti szavazásra van szükség. 
Polgármester úr kiegészítve az elhangzottakat, tájékoztatta a képviselőket, hogy a határozat elfogadását követően ismételten kiírás-
ra kerül a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, azzal, hogy úgynevezett feltételes eljárás lesz kiírva, melynek értelmében az eljá-
rás nyertesével csak akkor történik meg a szerződéskötés, ha a fedezethiányt időközben sikerül pótolni. 
Ez egyben azt jelenti, hogy a menedzsment pótigényt terjeszt elő a pályázat kiírójához, s reménykednek hogy  ez a pótigény siker-
rel jár. 
A képviselő-testület tagjai ezt követően név szerint szavaztak a határozati javaslatról, melyet elfogadtak.  
A továbbiakban e napirend keretében tárgyalta a képviselő-testület a Tarcal Bor- és Kultúra egyesület kérelmét, melyben azt kérték 
a képviselő-testülettől, hogy az április 29-május 1. közötti időtartamban megtartandó hagyományos rendezvényüket a képviselő-
testület mind a szokásos tárgyi feltételekkel, mind pedig pénzbeli támogatással segítse. Konkrétan azt kérik, hogy 950.000.-Ft 
pénzbeli támogatást nyújtson a képviselő-testület. A polgármester elmondta, hogy a tárgyi feltételek biztosítása természetesen nem 
kérdéses, ugyanakkor álláspontja szerint a pénzbeli támogatásról csak a 2022. évi önkormányzati költségvetés ismeretében lehet 
dönteni. A költségvetés első olvasatának beterjesztése 2022. február 15-ig megtörténik. A képviselő-testület az elhangzottak isme-
retében azt az álláspontot alakította ki, hogy a kérelemre csak a költségvetés megismerése után történjen meg a válaszadás, s akkor 
már pontosan lehet közölni a pénzbeli támogatás nagyságát is. 
 

A továbbiakban közérdekű képviselői javaslatok, hozzászólások hangzottak el, mint pl. az önkormányzati utak csúszásmentesítése 
szükség esetén, valamint az önkormányzati tulajdonú Babocsay utcán lévő ingatlan kerítésének helyreállítása.  
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.  

              Dr. Kovács Zoltán jegyző 

F E L H Í V Á S  
 

Tisztelt Ebtartók! 
Az utóbbi időben mindannyian sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyre több ebtartó hagyja figyelmen kívül azt ebtartás 

legalapvetőbb követelményeit, nem gondoskodik az eb szökésének, kóborlásának megakadályozásáról, mind nagyobb 
számban találkozunk felügyelet nélkül hagyott ebekkel a település közterületein.  

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
193.§ (1) bekezdése értelmében „ 193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet 

nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.” 
A szabálysértési eljárás lefolytatása a Rendőrség hatáskörébe tartozik, a kiszabható pénzbírság legmagasabb összege 

150.000.-Ft. Tarcal Község Önkormányzata megbízta a településen működő Polgárőrséget, hogy fokozottan  
figyeljenek a közterületeken kóborló ebekre, az ebek mozgásának figyelemmel kísérésével derítsék fel azok   
tulajdonosait, készítsenek fényképfelvételt az eb tulajdonjogának bizonyítására, s tegyék meg a rendőrségi   

feljelentést a szabálysértés elkövetőivel szemben.   
Mindezek alapján felhívom valamennyi ebtartó figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljenek a tulajdonukban álló eb 

szökésének, kóborlásának, felügyelet nélkül közterületre jutásának megakadályozására! 
                                                                                     Dr. Kovács Zoltán 

                                                                                            jegyző   

http://www.tarcal.hu
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Februárban sem állt meg az élet. Az Óvodában két különböző és örömteli héten vehetek részt a gyerekek. Előszőr 
egészség héttel kezdtek. Majd a Nagy Sportágválasztó EFOP-1.5.3 “Humán Szolgáltatások fejlesztése a Tokaj -
Sárospatak térségben” pályázati projektnek köszönhetően vehettek rész különböző versenyeken. A programban arc-
festés és légvár színesítette meg a gyerekek napját amit nagyon élveztek. 

A Nagy Sportágválasztó programból részesültek a  
Klapka György Álltalános Iskola tanulói is.  

Az izgalmas napot a már hagyományos farsangi  
táncbemutatókkal tették különlegessé.  

Tápláló növényeink - meghívó vetőmag csereberére 
 

 

Mindenkit szeretettel várunk, aki ehető növényeket termeszt 
vagy szeretne termeszteni kertjében! 
 

Mindig jó összejönni, magokat cserélni, megosztani tapasztalata-
inkat kerti dolgainkról, és arról beszélgetni, hogy mit eszünk. A 
saját termesztésű ételek testet és lelket is táplálnak, örömmel töl-
tenek el.   
 

Egyre többen választják egészségügyi okokból vagy gyerekeik, 
unokáik jövőjére való tekintettel a túlnyomórészt vagy teljesen 
növényi étrendet. Mindenképp jó irányba mozdulunk el, ha nö-
veljük a növényi eredetű táplálék arányát. A gabona-naptár jó 
kiindulópont a változatos, érdekes és egészséges étkezés-
hez.  Eszerint hétfőn együnk barnarizst, kedden árpát, szerdán 
kölest, csütörtökön rozst, pénteken zabot, szombaton kukoricát 

és vasárnap teljes kiőrlésű búzát. E gabonák mellé pedig minél több zöldségfélét, hüvelyest, gyümölcsöt.  
 

Közülünk kevesen foglalkoznak szántóföldi gazdálkodással és sajnos különösen a vegyszermentes szántóföldi művelés 
ritka. Kertjeinkben viszont nagyon sok élelmet megtermelhetünk bio módszerekkel. A növényi táplálkozás a változa-
tosságra épül, akár az egészséges kert. A mostani csereberén a babféléken - bokor-és karós bab, lóbab, szója, borsó, 
csicseriborsó - és a zöld leveleseken lesz a hangsúly. Ne feledjük: egészséges talaj -> egészséges növény -> egészséges 
ember! Találkozásaink ehhez adnak segítséget, támogató közösséget. 
 
 

Találkozzunk március 1-én a Borfaluban 17:00 órakor!   
Bartha Gabó—Terrapolis 
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Angyalom (novella) 

 

Szinte már rá sem ismertem az én egykor vidám, élettel teli, hangos kisfiamra. Napok óta alig evett, szólni is alig szólt. 

Az arca be volt esve és orcája mindig pirospozsgás volt. Napok óta halkan jártam csak a házban és különös tekintettel 

voltam arra, hogy ne csapjak zajt. Nagyon nehezen aludt el napok óta a lelkem, és ha aludt is lázálmok gyötörték. János, 

az a kedves János, majdnem minden nap jött meglátogatni őt és az én drága törékeny, pici fiam szeme ismét úgy csillo-

gott, mint mielőtt lebetegedett volna. Boldog volt, hogy láthatja a barátját és én is boldog voltam, mert a kisfiam képes 

volt igazi mosolyra húzni a száját. Ma mindenki csendes volt és ez a csönd szinte már zavaró volt. Tudták, hogy beteg 

az én Ernőm, de az előző napokon nem voltak ilyen csendesek. Ugyanúgy folyt az élet, mint máskor, most mégis csönd 

telepedett mindenre. Nem lehetett hallani a többi asszony pletykálkodását vagy, ahogy a cselédek porolták a szőnyege-

ket. Olyan volt, mintha mindannyian tudtuk volna. Mi már napok óta sejtettük az urammal, de nem mondta ki egyikünk 

sem. Nem akartuk kimondani. Úgy tettünk, mint a gyermekek, azt hittük, ha nem mondjuk ki, akkor nem történhet meg. 

Mikor hazaért az uram csendesen álltunk a mi Ernőnk ágya felett és csak néztük, ahogy alszik. Mindig is ő volt a mi kis 

csodánk, a mi angyalunk. Halk kopogást hallottunk az udvar felőli ajtón, így mentem kinyitni azt. Az orvost reméltem, 

de János volt az. Egy lágy mosolyt erőltetettem magamra, miközben a fiú szemébe néztem. Ő az én Ernőm egyetlen 

barátja, a többiek nem látogatják csakis János. Láttam a szemén az aggódást, amit a mi Ernőnk felé érzett. Piros is volt a 

szeme, nemrég sírhatott, amiért nem tudom megvetni. Már két napja csak sírok, ha senki nincs mellettem. 

- Bejöhetek? – kérdezte miközben elnézett a vállam felett. Egy halk sóhajt eresztettem, majd arrébb léptem az ajtóból, 

hogy beengedjem. Tudtam, hogy csak tisztességből vár arra, hogy válaszoljak. Legszívesebben már a kisfiam ágya szé-

lén ülne és mesélne neki. 

- Be, fiam. – mondtam. Alig, hogy kimondtam a szavakat ő már bent is volt. Levette a kalapját és a kezében gyűrögette, 

miközben engem nézett egy pár pillanatig.  

- Hogy van? – kérdezte János, csakúgy, mint az előző látogatásai során. 

- Sehogy. – motyogtam és láttam, ahogy már indul is a szoba felé. 

- Rosszul? – kérdezte, mielőtt belépett volna a szobába. 

Már hárman álltunk az ágya mellett, mikor egyszer csak kinyitotta a szemeit, azokat a gyönyörű kék szemeit. Csillog-

tak, hisz még mindig lázas volt, de mind elmosolyodtunk egy kicsit. Először az apjára nézett, majd rám. Szomorúságot 

tükröztek a szemei, de amint meglátta a barátját elmosolyodott. 

- Te itt vagy, Boka? – kérdezte Ernő. A hangja gyenge volt, ha nem lett volna ekkora csend talán meg sem hallottuk vol-

na. János elmosolyodott, majd közelebb lépett Ernő ágyához. 

- Itt vagyok. – mondta, miközben egy picit előrébb araszolt, hogy jobban halhassa Ernőt. 

- Itt is maradsz? – kérdezte reménykedve az én szőke kis angyalom. 

- Itt. – mondta határozottan János. 

- Egészen addig, amíg meghalok? – kérdezte Ernő, úgy mintha csak az időjárásról beszélgetnének. Elfordultam, nem 

bírtam így látni az én Ernőmet. Le kellett hunynom a szemeimet, hogy ne kezdjek hisztérikus zokogásba. Tudja, hogy 

meg fog halni, mégis úgy kezeli, mintha csak egy kis semmiség volna.  

- Bolondot beszélsz, fiam - mondta az uram. Hallottam a hangján, hogy ő is a sírás határán van, de ő képes volt tartani 

magát. - Khm! Khm! Bolondot beszélsz 

Az orvos érkezése szinte váratlan volt, gyors volt a látogatása és nem mondott nekem semmit. Andrással beszélt és mi-

kor visszajött a szobába csak leroskadt a székre. Puhatolóztam, hogy mit mondott az orvos, de nem akart megszólalni 

csak elmélázva nézte a mi kis Ernőnket, ahogy a barátját öleli.  

Ernő mindenféleképpen a grundra akart menni, de le tudtuk róla beszélni. Ahányszor kimondta azt, hogy meg fog halni 

összeszorult a szívem. Ki kellett mennem ajtót nyitni, mivel ismét kopogtak és szóltam is a férjemnek, hogy menjen ki 

Csetneky úrhoz. Csak mosolyogva figyeltem, ahogy Ernő kiabál és mocorog. Tudtam, hogy talán utoljára látom ilyen 

virgoncnak, így nem szóltam semmi. Mikor elfáradt megigazítottam a párnát a feje alatt, míg János betakargatta.  

Halkan figyeltük, ahogy alszik, de gyerekzsivaj hallatszott hirtelen és fel is ébredt. János beszélt a barátaikkal, de mond-

tam nekik, hogy jöjjenek be, mert már nem alszik Ernő. Nem mertek belépni a szobába, így beljebb kellett lökdösnöm 

őket. Talán mulatságosnak is tartottam volna, hogy a felnőtteket imitálva beszélnek az én Ernőmhöz, de nem ilyen kö-

rülmények között. Mikor az angyalom lehunyta a szemét utat törtem a fiúk között és félve hajoltam fölé. Már akkor tud-

tam, amikor elindultam az ágya felé, hogy elment, de nem akartam elhinni. Nem éreztem az apró és gyors lélegzetvéte-

leit, így halkan megszólaltam.- Te, ez nem lélegzik… - motyogtam Andrásnak. A kezéhez nyúltam, ami mindig is me-
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volt, még a legnagyobb hidegben sem hűlt ki. Egyszerűen üvölteni kezdtem. – Te! Hideg a keze! Nem mozdult meg az, 

akihez beszéltem. Csak felzokogott. Lassan visszanéztem az én tejfölszőke kisfiamra és magamhoz öleltem, majd meg-

csókoltam az orcáját, majd a kispárnába temettem az arcom. A szívem összeszorult és sikítani akartam fájdalmamban, 

de a gyermekek miatt erős próbáltam maradni. Nem akartam elhinni. Nem! Nem lehet igaz, hogy meghalt. 

- Későn jöttünk… - suttogta az egyik fiú. Nem bírt érdekelni, hogy mit csinálnak.  

- Menjetek szépen haza. – hallottam meg János lágy hangját. Hálás voltam neki. Nem bírtam volna most megkérni őket 

a távozásra.  

Mikor mindannyian elmentek, még János is, felemeltem az arcom a párnából és ismét Ernő arcára simítottam. Remegett 

a kezem és alig kaptam levegőt. 

- Aludj hát kis angyalom… - suttogtam. Fuldokoltam a könnyeimtől, de nem tudtam letörölni őket. Nem tudtam elen-

gedni a kisfiam már sápadt és élettelen arcát. Éreztem, ahogy András a vállamra teszi a kezét. Azt akarta, hogy elenged-

jem a kisfiamat. Az én tejfölszőke angyalomat. – Jobb helyen leszel, ahol nem kell megküzdened a felnőttek problémái-

val, ahol örökké a grundon lehetsz, amit annyira szerettél. 

- Kedvesem… - szólt lágy hangon András, de nem törődtem vele. Egyszerűen nem tudtam vele törődni. Úgy nem, hogy 

a kisfiam itt fekszik az ágyában halottan. 

- Ernő… - suttogtam, ahogy ismét magamhoz öleltem. – Én kedves kisfiam… 

András óvatosan ölelt át mindkettőnket. Még mindig sírt, de próbált megnyugtatni. Nem akartam elengedni a pici testét, 

ami már nem remegett a láz miatt. Kopogtak, de egyikünk sem mozdult Ernő mellől, ha az orvos, akkor már késő, ha 

pedig valamelyik szomszéd az várhat. 

Borz Éva  

Gyémántlakodalom 
 

A napokban vendégségben voltunk Sanyi bácsinál és Ildikó néninél! Igazán különleges alka-
lom a gyémántlakodalom. Tóth Sándor kertésztechnikus és Matolcsy Ildikó tanítónő 1962. 
február 24-én kötöttek házasságot Siófokon 60 évvel ezelőtt. Siófok közelében egy bálban is-
merkedtek meg elbeszélésük szerint. Lelkesek, ömlik belőlük a szó. Érezni a mérhetetlen sze-
retetet, szerelmet amit 60 év után is egymás iránt éreznek. Elmesélik röviden az életüket és azt, 
hogy mennyire szeretnek itt Tarcalon élni. Talán a mindennapokban nem sokan találkoznak 
velük de sokan emlékeznek rájuk aktív korszakukból. Ildikó néni 35 évig volt a helyi iskolában 
pedagógus. Sanyi bácsi pedig köztiszteletben álló személyiség volt Tarcalon. Előkerülnek a 
fotók, büszkén mutatják a kedves emlékeket gyermekeikről Szabolcsról és Tündéről. Aztán 
természetesen a legbüszkébbek az unokákra így 
róluk is megtudunk sok szépet és jót! Látjuk a 

„karatés” fotót a kisebbik unokáról Marcellről és egy másikat a már fel-
nőtt unokáról Anettről.     

Gyönyörű! Gyönyörűek ők ketten! 
Magunknak sem kívánhatnánk ettől szebbet!  
Így egészségben, szeretetben megöregedni! 

Isten éltesse a gyémántlakodalmasokat sokáig egészségben! Kívánjuk, 
hogy a 65. évfordulót a vaslakodalmat is így együtt ünnepelhessék meg. 
Köszöntő soraimat Sanyi bácsi szerelmes versével zárom amit Ildikónak 

írt neki távollétében és ma is fejből szaval neki:  
"Úgy lobogsz az életem fölött mint egy édes és tüzes dallam. Parazsat tet-
tél szívemre és ettől lángba borult az egész világ. Most, hogy távol vagyok 

tőled, két szép szemed úgy vezérel mint egy őrcsillag!" 
       Györgyné Újvári Mária 
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Szabó Lajos János (sz: 1945.) Tarcal Prügyi u. 2. sz. alatti lakos, elhunyt január 5-én. 

Juhász István (sz: 1952.) Tarcal, Szeles u. 9. sz. alatti lakos, elhunyt január 8-án 

Makkai Richárd (sz: 2002.) Tarcal Babocsay u. 28. sz. alatti lakos elhunyt január 23-án. 

      
Részvétünk a családoknak! 

       Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő anyakönyvvezetők 

Forduljon hozzánk bizalommal 
 
 

Az Idősek Klubja szolgáltatásainak bemutatása:  
 

Szociális étkeztetés 
Intézményünk napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak az igénylőknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékossá-
guk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
Az étkeztetés igénybe vehető elvitellel, helyben fogyasztással vagy lakásra történő szállítással. 
 

Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás keretében feladatunk a szolgáltatást igénybe vevő, elsősorban az önmaga ellátására saját erőből 
teljesen már nem képes személy, saját lakókörnyezetében, otthonában történő gondozása. Segítséget nyújtunk a személyi 
és környezeti higiénia fenntartásához, orvosi ellátáshoz, a gyógyszerek beszerzéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, a 
napi életviteli tennivalók ellátásához, a környezetével való kapcsolattartáshoz, a szabadidős, foglalkoztató programokon 
való részvételhez. Meghatározott gondozási szükséglet alapján az ellátást munkanapokon biztosítjuk. 
 

Idősek nappali ellátása 
A nappali ellátás célja, a hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált 
körülmények biztosítása, egyedüllétének megszüntetése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Ez a ne-
mes feladat kiegészült demens nappali ellátással, melynek célja az állapot romlásának lassítása, szinten tartása. Szakkép-
zett demencia gondozók vesznek részt a napi tevékenységekben az ellátottakkal való foglalkozásokon.  
Hétfőtől – csütörtökig naponta 8 és 16 óra között tartunk nyitva, pénteken 8.00-13: 30 óráig. 

 

Feladataink: 
– a folyamatos felügyelet, 
– a társas kapcsolatok kialakulásának és fenntartásának biztosí-
tása 
– alapvető higiéniai szükségletek kielégítése 
– szabadidős programok szervezése 
– egészségügyi alapellátáshoz és szakorvosi ellátáshoz való hoz-
zájutás segítése 
– hivatalos ügyek intézésének segítése 
– igény esetén étkezés biztosítása 
- ruha tisztítása 
- vérnyomás-, vércukorszint-ellenőrzés, 
egészségügyi tanácsadások, előadások, rendezvények, kirándulá-
sok szervezése 

Segítségért fordulhat: Idősek Klubja  
3915. Tarcal, Fő utca 51. Telefon: 47/304-324 ,E-mail: idosektarcal@gmail.com 

 

Értesítjük Tisztelt régi és új vásárlóinkat, hogy  

a Boglárka Virág- és Ajándékbolt új helyre  

költözött.  

Tarcal a Fő út 65/1.alatt találhatnak minket!  

(a Ficsor bácsi féle ház, a nagy Coop ABC-vel 

szemben) 
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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: 2022. március 24. (csütörtök) 

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 

 

2022. március 1. 17:00 Hatodik Vetőmag csere-bere Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu  

2022. március 10-14. Nemzetközi Sakkverseny Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu 

2022. március 11. 10:00 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe                          
     Helyszín: Agóra – rendezvénytér 

2022. március 23. 13:00 Benedek László kiállításának zárása tárlatvezetéssel    
     Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu Galériája 

2022. március 28. 16:30 (hétfő) A tarcali Hímző kör kiállításának megnyitója.    

     Helyszín: 6 Puttonyos Borfalu Galériája 

tel:+36%2047%20352%20322

