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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tarcali lakosok! 
 

 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Tarcal Község Önkormányzata nevében az Újév alkalmából. Az elmúlt 
2021. évről - véleményem szerint - a településünk, valamint az önkormányzat összes feladat ellátását tekintve 
új, kihívásokkal teli időszakról beszélhetünk, köszönhetően a kialakult pandémia helyzetnek. Működőképes-
ségünket megőriztük, a jogszabályok által ránk rótt, valamint önként vállalt tevékenységeinket elláttuk, sőt 
igyekeztünk bővíteni a lakossági, közösségi szolgáltatások körét. 
Ezen sorokon keresztül szeretnék köszönetet mondani a magam, jegyző úr és a képviselőtársaim nevében 
azoknak, akik hozzájárultak Tarcal gazdasági, társadalmi, infrastrukturális fejlődéséhez. Köszönet illeti az 
önkormányzat minden dolgozóját, köszönjük az együttműködést a vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek, 
az egyházaknak, valamint a magánszemélyeknek, akik anyagi, természetbeni önzetlen támogatásukkal, előre-
mutató javaslataikkal segítették munkánkat. 
A közösségépítést célozta a 2021-es év számtalan rendezvénye:  
Megemlékeztünk a Malenkij robotra elhurcoltakról, átadtuk az Idősek Klubját, Jerusalema tánckihívást telje-
sítettük, három kiállítást és a vadászati kiállítást is sikerült megrendeznünk, Trianoni megemlékezés, Szent-
ivánéji vigasságok, Bányató tisztítása, Országos Triál Bajnokság megrendezése, családi nap, 25. Tarcali Na-
pok, Zempléni Művészeti Fesztivál koncertje, Államalapításunk ünnepsége, Bűbájos hétvége, Tarcali ősz, 
Chess In City nemzetközi sakkverseny, Bor utca alapkő letétele, Borfalu épület energetikai átadása, Aradi 
csúcsfutás, Október 6.-i megemlékezés, Máté Péter emlékest, 12. Senior sakk kupa, Október 23.-i ünnepség, 
és az adventi gyertyagyújtások. Az elmúlt évben harmadik alkalommal szerveztük meg a Tarcalról elszárma-
zottak találkozóját, melyet háromévente rendezünk meg. Minden nemzeti és egyházi ünnepről méltóan meg-
emlékeztünk, amelyeken nagy örömünkre a helyi történelmi egyházak vezetői is részt vettek. 
 
A települési fejlesztéseket illetően az elmúlt évben megvalósult a Piac, Ravatalozó és a Borfalu főépületének 
energetikai fejlesztése, az Idősek Klubja a Fő u. 51.sz. alatti épület bővítése és felújítása, a Fő u. 67. sz. alatti 
Civil Ház felső szintjének kialakítása, berendezése, Magyar Falu Programban pedig útfelújítást, útkarbantar-
táshoz gép és eszközbeszerzést, óvodai játszóudvar fejlesztést, fogorvosi eszközbeszerzést sikerült megvalósí-
tanunk.   
Ezen túl jelentős összegű pályázatokat nyertünk, így 2022-ben közel három milliárd forint összegű beruházás 
kezdődhet el önkormányzati megvalósításban, mellyel tovább épül-szépül településünk. A siker természetesen 
nem csak az önkormányzat érdeme, hanem minden intézménynek, a civil szervezeteknek, a település lakóinak 
is része van benne. Mit hozhat nekünk tarcaliaknak az újév, a 2022-es esztendő? A település működését illető-
en a fokozott stabilitást irányoztuk elő, mellőzni kívánjuk az eladósodást előidéző gazdasági cselekménye-
ket.  Jelenlegi feladatainkat legalább a mostani szinten továbbra is el kívánjuk látni. Fontos események idő-
szaka is lesz 2022. áprilisban országgyűlési választásokra kerül sor.  
 

Kedves Tarcaliak! 
 

Az előbb felsoroltak óriási munkát jelentenek számunkra, melyek elvégzésére természetesen a község vezetői 
egyedül képtelenek, szükség van továbbra is a társadalmi, gazdasági élet minden szereplőjének a támogatásá-
ra, együttműködésére. Hinnünk kell abban, hogy lelkiismeretes munkával, egyeztetésekkel, közös teljesítmén-
nyel az elképzelt vágyaink valóra válhatnak, így a 2022-es évet is vastag betűvel jegyezhetjük majd be Tarcal 
képzeletbeli történelemkönyvébe.  
Ehhez a közös munkához kívánok mindenkinek sok sikert, türelmet, erőt és kitartást.  Kívánom, hogy teljesül-
jön minden álmuk, vágyuk. Egyúttal kérem Önöket, tegyünk meg mindent azért, hogy településünk felvirá-
gozzon és egy olyan hellyé váljon, ahol nyugodt, teljes életet élhetünk. Egy olyan hellyé, ahová büszkén és 
boldogan térnek vissza gyermekeink vagy a messzire szakadtak. Legyen ez a hely a mi igazi, szeretett ottho-
nunk.  
Az új esztendőre kívánok Önöknek, a község valamennyi önkormányzati képviselője, a községi hivatal dolgo-
zói és a magam nevében jó egészséget, sok erőt, kitartást, szerencsét és boldogságot. Vigyünk örömöt egymás 
életébe, vegyük észre a jót és az igazi értéket.   
                Tisztelettel: 

Butta László polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testületi december havi munkájáról  

 
 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2021. december 21-én tartotta soron következő – 2021. évben az utolsó- ülését, 
melyen az alábbi témákat tárgyalták a képviselők. 
Az 1. napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta a 2022. évi munkatervét, melyben meghatározták, hogy 
havonta milyen témákat kívánnak tárgyalni. Polgármester úr elmondta, hogy természetesen a munkaterv kizárólag az 
önkormányzati működés, az ülések napirendjének „vázát” jelenti, hiszen a tapasztalatok szerint az ülések tényleges na-
pirendje a tervezethez képest jóval bővebb, számtalan további aktuális témát kell tárgyalnia egy-egy hónapban a Képvi-
selő-testületnek. 
A 2. napirendi pontban egy olyan közterület közútra és árokra történő megosztását tárgyalta a Képviselő-testület, 
amely a Tarcal Fő utca 154. számú ingatlan előtti, Fő utca 152. számú ingatlant veszi körbe.  A megosztásra azért van 
szükség, hogy a jövőben mind az árok ingatlan, mind a helyi közút ingatlan felújítására az önkormányzat pályázatot 
nyújthasson be. A képviselők a közterület megosztásával egyetértettek.  
A 3. napirendi pontban a Temető utcában történt vis-maior támfalomlást követő helyreállítás kivitelezőjének kiválasz-
tását tárgyalták a képviselők. A Temető utca 503/1hrsz. és a 476. hrsz-ú ingatlan határán leomlott támfal és útkárosodás 
vis-maior támogatásból történő helyreállítás kivitelezésével a pilisvörösvári székhelyű GEOSZOLG kft-t bízta meg a 
Képviselőtestület.  
A Képviselő-testület a helyreállítás költségét bruttó 20.434.052.-Ft-ban állapította meg, s felhatalmazták a Polgármester 
urat, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést a kft-vel kösse meg. 
A 4. napirend keretében a képviselők a Táncsics utca lakóinak útfelújítással kapcsolatos kérelmét tárgyalták. A Képvi-
selő-testület egytértett a kérelmezők olyan tartalmú tájékoztatásával, mely szerint,  amennyiben bármilyen belterületi 
helyi közút felújítási pályázat megnyílik a jövőben, úgy arra az önkormányzat benyújtja igényét, s első helyen a Tán-
csics utca út-burkolatának felújítása fog szerepelni. A polgármester úr elmondta, hogy egy ilyen pályázat benyújtására a 
Magyar Falu Program keretében, belátható időn belül jó esély mutatkozik. Amennyiben 2022-ben valamilyen okból 
mégsem sikerülne eredményesen pályázni útfelújításra, úgy a burkolat teljes felújításáig a Táncsics utca, illetve az oda 
vezető bekötőút kátyúzását az önkormányzat saját forrásai terhére elvégzi.  
Az 5. napirend keretében polgármester úr tájékoztatta képviselőket a 2021. évben folyamatban lévő és benyújtott pá-
lyázatokról, melynek keretében elmondta, hogy az önkormányzat fennállása óta még egyetlen évben sem sikerült ennyi 
sikeres pályázatot benyújtani, ennyi fejlesztést elindítani, majd valamennyi pályázat végrehajtásának aktuális állapotáról 
tájékoztatta a testületet.  
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
A következő napirendben a polgármester tájékoztatóját hallgatta meg a Képviselő-testület az előző ülés óta eltelt idő-
szak intézkedéseiről. 
Az utolsó - Indítványok, javaslatok – napirendben az alábbi témákat tárgyalta a Képviselő-testület:  
a,) Butta László polgármester örömmel tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a már megjelent Kormányhatá-

rozat szerint, 602 millió forintos támogatásban részesítette Magyarország Kormánya a Tarcali Művelődési Ház 
felújítását. Nagy siker ez az önkormányzat és a település életében, hiszen a több, mint 10 éve bezárt művelődési 
ház felújítása, majd ismét a település „vérkeringésébe” bekapcsolása a tarcali infrastruktúra, a Tarcalon élők élet-
minősége javításának egy újabb lépése. 

b,)  Butta László polgármester emlékeztette a Képviselő-testület tagjait arra a határozati javaslatra, amely a rövidesen 
benyújtandó TOP PLUSZ energetikai pályázat projekt előkészítési feladatai ellátójának kiválasztásáról szól, s ame-
lyet az ülés kezdetén mindenki megkapott. A polgármester ismételten tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, 
hogy az előzetes szakértői javaslatok szerint az Általános Iskola, az Idősek Klubja, valamint a Civil Ház energetikai 
fejlesztésére van jó esély pályázni, s a fejlesztés eredményeként valamennyi ingatlan napelemekkel kerülne ellátásra. 
A pályázat benyújtásának feltétele a projekt megfelelő szintű előkészítése, ezért a pályázat keretében elszámolható 
projekt előkészítési feladatokra három vállalkozástól kértek ajánlatot.  
A beérkezett árajánlatok szerint a legkedvezőbbet a szikszói székhelyű PLEXPERT NRG Kft. nyújtotta be, így a 
Képviselő-testület a projekt előkészítési feladatok ellátásának díját bruttó 2.500.000.-Ft-ban, azaz kettőmillió-
ötszázezer forintban állapította meg. 

c,)  Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az Apartmanház kialakításához a Bel-
ügyminisztériumhoz benyújtott többlettámogatás iránti igényt a támogató szervezet elfogadta, a kért többlettámoga-
tást megállapította, a többlettámogatást az önkormányzat számlájára átutalták. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés 
energetikai feladatihoz az ITM 76 millió forintos támogatást biztosított, a polgármester javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy az ITM-hez is nyújtsanak be többlettámogatás iránti igényt. A költségek növekedésének alátámasz-
tásához a tervező -  az aktuális és várható építőanyag és munkadíj költségek figyelembe vételével - az új költség-
becslést elvégezte. A vissza nem térítendő támogatás összegéhez még 10.640.000.-Ft vissza  nem térítendő támoga-
tás szükséges, a projekt eredményes és határidőben történő megvalósítása érdekében. 
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat kérelmét haladéktalanul küldje meg az ITM részére.  

d,)  Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat működési költségeinek 
finanszírozására benyújtott rendkívüli támogatás iránti igényt elbírálták, 4 millió forintos támogatásban részesül a 
település.  

e,) A továbbiakban képviselői indítványok, javaslatok hangzottak el:  
- Palásthy Katalin Képviselő Asszony az iránt érdeklődött a tisztségviselőktől, hogy a Bor utca terveiben szerepel-e 
buszparkolók kialakítása? Véleménye szerint már jelenleg is gondban vannak a buszvezetők, hogy hol parkoljanak, a 
Bor utca megvalósulását követően, a várhatóan nagyobb turista forgalom miatt még több busz parkolásának megoldásá-
ra lesz szükség. A másik kérdése pedig arra vonatkozott, hogy szerepel-e az önkormányzat tervei között egy parkoló  
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létesítése Kovács Attila élelmiszerboltja előtt. A boltvezető nagyon örülne egy ilyen parkolónak, ugyanis a hoz-
zá betérő kamionos vásárlók teherautói az útpadkát annyira kijárják, olyan kátyúk keletkeznek, amely miatt 
időnként szinte lehetetlen a bolt előtt megállni.  

- Perge Géza képviselő úr mint minden évben, most is felhívta a figyelmet a hóeltakarítás fontosságára, illetve az 
arra való önkormányzati felkészülésre, majd tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a délelőtt folyamán 
a Tokaji mentőállomáson megtörtént annak a mellkas kompressziós gépnek az átadása, amelynek vásárlásához 
többek között Tarcal Község Önkormányzata is hozzájárult. 

- Butta László polgármester válaszában elmondta, hogy a Borutca terveiben külön buszparkolók nem szerepel-
nek, de mind a Borutcához csatlakozó Klapka téri fejlesztés, mind a településközponti fejlesztés során olyan 
párhuzamos parkolóhelyek létesülnek, amelyek adott esetben a buszok parkolására is alkalmasak lesznek. A 
Kovács Attila boltja előtti közút, - melynek része az útpadka és az azon túli terület is - a Magyar Állam tulajdo-
nában és a  B-A-Z. Megyei Közútkezelő üzemeltetésében van, így a bolt előtt parkolót ők létesíthetnének. A 
polgármester elmondta, hogy az önkormányzat annyiban nyújt segítséget a probléma megoldásában, hogy ami-
kor jelentősebb kátyúsodás tapasztalható, kaviccsal, padkaanyaggal feltöltik a mélyedéseket. 

Végezetül a polgármester elmondta, hogy készen állnak a téli időjárás elleni védekezésre, a szóróanyagot besze-
rezték, a traktorra a tolólap bármikor felszerelhető, a legnagyobb gond azonban az, hogy a humán erőforrás hi-
ányzik a gépek üzemeltetéséhez, a kézi hóeltakarításhoz.  

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők. 
             Dr. Kovács Zoltán  jegyző 
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2021. decemberében köszöntöttük a tarcali többszörös véradókat. 
Az éven a vírusos helyzet miatt nem tudtunk véradó ünnepséget szervezni. Viszont házhoz vittük a Magyar Vöröske-
reszt ajándékát. Kis ajándékkal, oklevéllel, kitüntetéssel, emléklappal köszöntük meg a véradásukat. 
2021. évben 5 fő kitűntetett volt. 
    50 -szeres véradó        Urbán Mária (Maja)  
    30 -szoros véradó        Lakatosné Bánóczki Katalin,  Kantár Orsolya, Császár József 
    25 -szörös véradó        Bűdi Zsolt  Gratulálunk Nekik! 
Van olyan véradónk , aki ennél is többször adott vért, de nyilvántartásunkban csak Deák néven szerepel. A régi véradá-
sok valamilyen okból kifolyólag nincsenek a rendszerben. A véradóknak „nem a véradások száma a lényeg” mondják 
Ők.  
  "Nekünk véradóknak külön öröm, hogy életeket menthetünk és embertársainknak a véradással tudunk segíteni!" 
Nagyon szép dolog, hogy így gondolkodnak és  cselekednek. Köszönjük a véradóknak a segítséget, reméljük, hogy sok 
követőjük lesz, hogy példájukat követve sokan jönnek vért adni. 
Köszönettel és hálával tartozunk ezeknek az embereknek, akik idejüket feláldozva és vérüket adva segítik az emberi 
élet megmentését.      Ilosvainé Nógrádi Piroska   

          Magyar Vöröskereszt, Tarcali Alapszervezete 

Tisztújítás a Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetében 
Településünkön 2021. január 19-én véradással egybekötött rendkívüli vöröskeresztes ülést tartottunk, melyet azért hívott 
össze Ilosvainé Nógrádi Piroska alapszervezeti elnökasszony, mert költözés miatt nem tudja tovább betölteni elnöki po-
zícióját.  
Az Alapszervezet megválasztott új tagsága: Elnök: Fülöp Péter mentőtiszt, alelnök :Kissné Dudás Gabriella óvodave-
zető, titkár: Nyakóné Tóth Katalin. Vezetőségi tagok: Majoros Bernadett, Soltész Lászlóné, Balázs Rita és Lipécz 
Csilla.  
 

Az esemény fő támogatója Tarcal Község Önkormányzata. Külön köszönetet szeretnénk mondani Butta László polgár-
mester úrnak aki alapszervezetünk tagjaként részt vett gyűlésünkön és támogatott minket.  
Ilosvainé Nógrádi Piroskának hálásan köszönjük az eddigi munkáját és reméljük, hogy tiszteletbeli elnökként és önkén-
tesként továbbra is segíti munkánkat.  
 

 50. véradása alkalmával köszöntöttük Urbán Máriát, aki nem csak sokszoros véradó, hanem az alapszerveze-
tünknek is tagja. Ezúton is szeretnénk neki további jó egészséget kívánni és reméljük még sokszor számíthatunk a segít-
ségükre. Az esemény színvonalát, zárásként egy nagyon szép verssel emelte Marosán Judit, melyet nagyon szépen kö-
szönünk. Itt szeretném megragadni az alkalmat és kérni mindenkit, hogy ha szeret segíteni másokon és tenni szeretne a 
közösségért csatlakozzon a Magyar Vöröskereszt Tarcali Alapszervezetéhez! 
 

                Fülöp Péter 
  Alapszervezeti Elnök 

http://www.tarcal.hu
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Tarcsafalvi Pálffy János 

Amikor ezt a megemlékezést írom, napra pontosan 218 éve annak, hogy Tarcsafalván Pálffy János megszületett. Tar-

csafalva Székelyföldön, Farkaslaka és Székelykeresztúr között a siménfalvi járásban található. Tamási Áron szülő falu-

jától (Farkaslaka) 13 km-re, a járás központjától (Siménfalva) mindössze 6 km-re elhelyezkedő település alig 200 lelket 

számlál, akik még ma is magyarnak vallják magukat. 1804. január 10-én primor családba született tarcsafalvi Pálffy 

János. A primor kifejezés a székelyeknél szabad főnemesi származást jelentet, amit a székelyek saját nyelvezetükben 

„lófő székelyek”-ként is értelmeztek. Apja Pálffy Elek, Udvarhelyszék pénztárnoka, anyja gagyi Pálffy Anna. Elemi 

iskolába Székelykeresztúron járt, majd a középiskolát Kolozsváron az unitariánus kollégiumban végezte. Tanulmányai 

végeztével, mint sok ifjú nemes abban az időben, katonai pályára lépett. A József nádor huszárezredben 1828-tól 1830-

ig kadét, majd 1830-tól 1835-ig hadnagyaként, majd főhadnagyként szolgált. Ez idő alatt a fiatal huszárfőhadnagy be-

járta  

Olaszország nagyvárosait. 1835-ben nyugdíjaztatták a hadseregből, melynek oka, hogy Erdődi János álnéven cikkeket 

írt Kossuth Lajos Pesti Hírlapjába. 1835 és 1848 között Küsmödön élt miközben 1841 és 1844 között a reformellenzék 

ismert képviselőjeként vett részt az erdélyi országgyűlésen. Mint az erdélyi küldöttség képviselője kerül ismeretségbe 

1842 márciusában gr. Batthány Lajossal, illetve gr. Széchenyi Istvánnal. Az 1848-as forradalom lelkes híve és felhasz-

nálva a kialakult politikai helyzetet Udvarhelyszék közgyűlésén elsőként szólalt fel Magyarország és Erdély uniója mel-

lett. 1848. május 30-án, az erdélyi országgyűlésen már vezérszónokként kezdeményezte az egyesülés kimondását. Az 

1848. július 2-án kezdődő első népképviseleti országgyűlésen, Udvarszékhely követeként, de később már a Képviselő-

ház „erdélyrészi” alelnökeként vett részt. Ezen az országgyűlésen meghozott, az 1848. évi VII. törvénycikk már Ma-

gyarország és Erdély egyesüléséről rendelkezik. A törvényt megerősítés végett ő vitte Veér Farkassal az uralkodóhoz, 

V. Ferdinándhoz, aki abban az időben a Habsburg Birodalom s benne Magyarország uralkodója volt. 

Ezt követően karrierje együtt emelkedett és bukott a magyar forradalommal és szabadságharccal. 1848 szeptembere és 

1849. június 16. között az Országos Honvédelmi Bizottmány tagjaként, illetve pénzügyminisztériumi államtitkárként 

küzdött az ország szabadságáért. 1849. június 16-tól 1849. július 21-ig az országos törvényszék első alelnöke. A világo-

si fegyverletételt követően Kolozs, illetve Szatmár vármegyékben élte a haynaui terror elől menekülő bujdosók életét, 

de csak 1849 őszéig bírta, mert 1849 októberében feladta magát az osztrákoknak. Ettől az időtől fogva, mint lázadó, 

felségáruló raboskodott, s jutott el 1850. február 25-én a pesti Újépületbe, a hozzá hasonló szabadságharcosokkal együtt 

várakozva az ítéletre. 1850. július 4-én aztán az osztrák hadbíróság meg is hozta döntését, ugyanis ezen a napon a 46. 

életévét csak pár hónapja betöltött hazafit halálra ítélték. Eközben az Európa-szerte közutálatnak örvendő Julius Jakob 

von Haynau, a bresciai hiéna kegyetlenségei és véres rémuralma miatt a császári udvar számára is kényelmetlenné vált, 

így 1850. július 8-án visszarendelték Magyarországról és zsíros végkielégítéssel nyugállományba helyezték. Ez volt a 

szerencséje sok rabságban sínylődő halálra ítélt szabadságharcosnak, mert a császár ezen intézkedése annyira sértette 

Haynau hiúságát, hogy tehetetlen dühében, vagy bosszúból minden halálra ítéltnek megkegyelmezett, a halálos ítéletet 

megváltoztatta. Ennek köszönhetően Pálffy is megmenekült és szabadon engedték azzal a feltétellel, hogy nem mehet 

haza birtokaira, szülőfalujába. Kezdetben 1850 és 1851 között Pesten egy szállóban, a Vadászkürt Szállóban lakott Ke-

mény Zsigmond báróval, majd költöznie kellett a hadbíróság által kijelölt kényszer lakhelyre.  

Itt kapcsolódik hősünk története Tarcalhoz. A kijelölt kényszer lakhely egyike ugyanis Tarcal városa volt. 1852 augusz-

tusában már településünkön volt és itt kezdte el írni száműzetéséről szóló naplóját. Tarcali tartózkodása vegyes érzel-

meket váltott ki belőle. A napló tanúsága szerint hol az elkeseredettség, hol a fásultság, hol a megnyugvás, hol a meg-

békélés váltakozott benne. Ugyan elvágyott innen, mégis szeretettel ír az akkori városról. „Mily jó ez a Tarczal, mert — 

csöndes. E mély magány boldogított, amennyire tört kedély cserépdarabjaiból összeállíthatni mozaikszerű boldogságot. 

De legalább az emberek hagytak élnem, amint lehetett. És ez megbecsülhetetlen deszkadarab hajótörést szenvedett-

nek...” olvasható naplójában. Öt hónap elteltével 1853-ban, tüdejének romlása miatt engedélyezték neki, hogy a jobb 

levegőjű Sátoraljaújhelyre költözzön, ahol 1856-ig élt és írt. Folytatta naplóját, feldolgozta emlékirataiban a forradalom 

és szabadságharc jelentősebb személyeinek életét és jellemrajzát, regényeket írt, ill. politikai írásait rendezte, gyűjtötte 

össze. 1856-ban a tüdőbaj annyira elhatalmasodott rajta, hogy kérelmét jóváhagyták és haza engedték szülő falujába, 

Tarcsafalvára. Élete hátra lévő hónapjait azzal töltötte, hogy elrendezte hagyatéka sorsát. Mivel gyermeke nem volt, 

vagyonát az Erdélyi Múzeumra, ill. a Magyar Tudós Társaságra hagyta. Naplóját testvérének, emlékiratait gr. Mikó 

Imrének adta át, melyek egyéb írásaival együtt később az Erdélyi Múzeumba kerültek. Végül a több éve tartó betegsége 

legyűrte és 53. életévében, 1857. április 17-én hajtotta örök álomra a fejét. Nyilván felvetődik a kérdés a kedves olvasó-

ban, hogy miért most adom közre ezt az élet utat. Nos, ezzel az írással szeretnék a megemlékezés mellet, fejet hajtani az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc és azon belül az 1849. január 22-én lezajlott győztes tarcali csata hősei előtt. 

Tarcal, 2022. január 10. 

Guth Ferenc 
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Kiállításmegnyitó a Magyar Kultúra Napja alkalmából Tarcalon 
 

Január 14-én, pénteken tartottuk a Tarcali 6 Puttonyos Borfalu 
Galériájában a Fénnyel írva című fotókiállításunkat.  
Ez a Benedek László 70 programsorozat nyitóakkordja és egyben 
A kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás 15 prog-
ramsorozat része. Benedek László szervezetünk alapító tagja vá-
ratlan hirtelenséggel elhunyt, aki idén lenne hetvenéves. Szerve-
zetünk pedig idén tizenöt éves.  
A „Fénnyel írva” című fotókiállítás már részben megtekinthető volt 2019. decemberében 
Pozsonyban a Magyar Kulturális Intézetben. Majd 2020-ban Búcson a Katona Mihály Alap-

iskola Galériájában és később 2021 szeptemberében Révkomáromban az Egressy Béni Városi Művelődési 
Központban.  
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére debütált Tarcalon a tárlat teljes anyaga, amely 54 db fotóból áll. Nagy 
örömmel utaztunk Tarcalra. Rengeteg eseményt/programot szerveztünk már itt.  
El kell, hogy mondjuk, most is ugyanaz a szíves vendégszeretet fogadott bennünket. Mi Tarcalon is otthon 
vagyunk, otthonosan érezvén magunkat.  
 

Megtisztelő volt, hogy mennyi kedves barátunk megjelent ezen a 
hideg januári napon. Külön köszönet Stieber Jóska barlangász bará-
tunknak Bódvaszilvásról, Kinyik Nándi barlangász barátunknak Rozs-
nyóról, Fehér Sanyi művészbarátunknak Sajósenyéről, Balla Laci ba-
rátunknak Bánrévéről, Demeter Pali fotósbarátunknak Egerből és a 
média részéről a Putnok Tv munkatársainak, akik szintén régi jó ismerősök. 
  

Az ünnepélyes megnyitó Balázs Éva, A kultúráért Gömörben és Gömörön túl Polgári Társulás elnöke szavala-
tával zárult, aki Aranyossi Ervin A fény c. versét tolmácsolta.  
Köszönet a csodás est megszervezésért Györgyné Újvári Mária programszervezőnek és Butta Lászlónak, Tar-
cal község polgármesterének. Külön köszönet az Újvári Marika által vezetett Tarcali Hagyományőrző Népdal-
körnek a csodás dalok szívbéli tolmácsolásáért.        Balázs Emese 

(Benedek László lánya) 
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Hegyaljai Bringások és Futók Sport Egyesület éves beszámolója 
 

2021-es év a pandémiás időszak miatt mindenki számára nehéz volt, az egyesületünk tagjai ennek ellenére is 
aktívan részt vettek a versenyéletben. Számos versenyen, eseményen, rendezvényen vettek részt, ahol dobo-
gós illetve előkelő helyeken végeztek. A versenyek mellett hétvégenként csapatépítő futások, illetve decem-
berben edzőtábor keretén belül is a futásé volt a főszerep. 
A 2022-es évre előretekintve bízunk benne, hogy minimum annyi versenyen tudunk részt venni, mint a tava-
lyi éven. A környékbeli versenyek mellett az ország más területein rendezett eseményeken is megmérettetjük 
magunkat. Az idei éven először veszünk részt a csapattal az Ultrabalaton elnevezésű versenyen, amelyen a 
Balatont kell körbe futni.  
 

Évindító eseményként 2022.01.08-án álltak először rajtvonalhoz a tagjaink.  
Élményekkel, és küzdelemmel teli versenyen vettek részt egyesületünk tagjai, nem más mint a IV. Tarcal-
Tojaj kör az Extreme Trail Hungary SE jóvoltából. 
Az időjárás kiváló volt, -2c⁰ ,amit nem sokáig érezhettek hidegnek a résztvevők, hiszen a terepviszonyoknak, 
és szervezők által kijelölt útvonalnak köszönhetően hamar bemelegedtek. 
Sár és hómentes talaj ellenére is csúszós volt a terep, ez még egy kis pluszt adott az amúgy is extrém verseny-
nek. 
A versenyen, 3 távon állhattak rajthoz a résztvevők. (5,10,21km). Összesen 513 versenyző futott át a célvona-
lon. Egyesületünktől heten méretették meg magukat ,mindannyian a 10km-es távon futottak, melyen összesen 
255 befutó volt. 
Eredmények: 
Hornyák Dávid: korcsoport: 4, abszolút: 13 helyezés, Ötvös Gábor: korcsoport: 7., abszolút: 16. helyezés 
Kotán Zoltán : korcsoport : 4 abszolút: 21 helyezés, Tóth Csaba: korcsoport: 8., abszolút: 55. helyezés 
Karczub Roland: korcsoport: 15, abszolút : 112 helyezés, Szabó János: korcsoport: 14., abszolút: 140. helye-
zés, Lázár Tamás: korcsoport: 42., abszolút: 150. helyezés. Gratulálunk a fiúknak, és minden résztvevőnek! 
 

Mivel ez egy nagyszabású esemény volt, így önkéntes segítők is részt vettek a verseny zökkenőmentes lebo-
nyolítása érdekében. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a HBFSE tagjának, Tóth Alexnek, és barátainak Katona Bencének, Madarasi 
Bencének, valamint a Szerencsi Kézilabda csapat lelkes tagjainak: Katona Beátának, Katona Petrának, Vá-
mos Eszternek, a verseny során a frissítő pontokon nyújtott segítségüket! Továbbá az egyesület tagjai segítet-
tek az útvonalat jelző szalagok kihelyezésnél illetve annak leszedésénél. Köszönjük a munkátokat, segítsége-
teket. 
Gratulálunk az Extreme Trail Hungary Sportegyesület csapatának a verseny szervezéséért! 
Szuper verseny, felejthetetlen pillanatok, élmények! 
"Mindig is imádtam futni. Valami, amit saját magad érsz el, a saját erődből. Bármerre mehetsz, gyorsan vagy 
lassan, Tőled függ, küzdve a széllel, ha úgy akarod, felkutatva új helyeket, amíg a lábaid bírják és győződ 
még szusszal." 

     Rozman Mónika és Hornyák Dávid    

Vezetett Meditációs csoport indul  
 

2022.02.02 17:22-kor  
 

A 6 Puttonyos Borfaluban  (Iroda Ház –alagsor) 

Csoportvezető: Marosán Judit jógaoktató 

A csoport hetente egy alkalommal (szerdánként) tart foglalkozást, amely ingyenesen áll a lá-
togatók részére. A meditáció lényege: feszültségeink elengedése, testi-lelki egyensúlyunk 

megteremtése.  
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Köszönetnyilvánítás 
 

 Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, akik  

Szabó György 
 temetésén 2021.december 14-én megjelentek, sírjára 

virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak! 

 -A gyászoló család  

Köszönetnyilvánítás 
 

 Hálás szívvel köszönetet mondunk azoknak, 
akik  

Szabó János 
 temetésén 2022.január 13-án megjelentek, sír-
jára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak!  

 
 
 

 -A gyászoló család  

Köszönetnyilvánítás 

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk Lengyel Istvánné (élt 83 évet  
elhunyt 2021.12.11 én) temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak! 

             

H í r d e t m é n y 
Tarcal Község Önkormányzata 

2022. március 1-től kezdődően, 3 év időtartamra, bérleti üzemeltetésbe adja, bérleti üzemeltetésre meghirdeti 
a tulajdonát képező YJB 065 forgalmi rendszámú elektromos (lassú) járművét, az alábbi feltételekkel: 
1 .Az YJB 065 forgalmi rendszámú elektromos kisbusz a vezetővel együtt 8 személy szállítására alkalmas, 
2015-ös gyártású, 2016-ban került üzembe helyezésre, s 2022. július 10-ig érvényes műszaki engedéllyel ren-
delkezik. Maximális sebessége 25 km/h.  
2. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt, évente a március 1-től október 31-ig 
tartó időszakban, hétvégenként péntektől-vasárnapig, illetve ünnepnapokon, naponta 10 és 18 óra között az 
Áldó Krisztus szoborhoz látogatókat, - a Tarcal Könyves K. u. 51. szám alatti parkolóból  – viteldíj ellené-
ben,  fel-, illetve leszállítja.  
3. A bérlő köteles a személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó engedélyt megszerezni, illetve köteles a sze-
mélyszállítási szolgáltatás során betartani a vonatkozó biztonsági és adózási jogszabályi előírásokat. 
4. A bérlő a bérlet időtartama alatt a járműre felelősség-, illetve CASCÓ biztosítást, a szállított személyekre 
pedig utasbiztosítást köteles kötni. 
5. A bérlő feladata és költsége a jármű folyamatos karbantartása, üzemképes állapotban tartása, a szükséges 
nagyjavítások elvégzése, műszaki vizsgáztatása. 
6. Műszaki meghibásodás esetén köteles a javítást haladéktalanul megkezdeni, s a szállítási szolgáltatást ezen 
időtartam alatt ideiglenesen – legfeljebb két hétvégén – egyéb járművel (személyautóval, kisbusszal) biztosí-
tani. 
7. A bérbeadó a jármű bérleti díját havi 2.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőezer forint + ÁFA  összegben határozza 
meg, melyről 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki.  
8. A bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint kauciót biztosí-
tékként köteles fizetni a bérbeadó részére, mely kaució, illetve annak maradványa – az esetleges bérlői tarto-
zások levonása után – visszajár a bérlő részére. 
9. A bérlő a 2. pont szerinti időtartamon kívüli időben, korlátozás menetesen végezhet személyszállítási szol-
gáltatást. 
10. A bérleti szerződés a határozott idő lejárta előtt - 90 napos felmondási idővel -bármely  szerződő fél ré-
széről felmondható.  
 

Az írásos bérleti ajánlatokat 2022. február 15-ig Tarcal Község Polgármesteréhez, vagy Jegyzőjéhez lehet 
benyújtani! 

 

TARCAL KÖNYVTÁR 
 

Szeretettel várja olvasóit a Tarcal Könyvtár.  
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 9:00—15:00 

Különleges könyvek beszerzése is megoldható könyvtárközi kölcsönzéssel. 
Elérhetőségek: 

TARCAL KÖNYVTÁR Facebook oldalon 
Telefonon munkaidőben: 06/30-497-04-30 illetve 

 emailben: tarcalkonyvtar@gmail.com 
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Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-008 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  
Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  

Következő lapzárta: 2022.02.22. kedd 

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 

 
 
 

Lengyel Istvánné (sz: Kormány Mária, 1938.) Tarcal Munkácsy u. 30.sz. alatti lakos elhunyt december 11-én,  

Szabó György (sz: 1973.) volt Tarcal Könyves K. u. 71. sz. alatti lakos elhunyt december 14-én,  
Ónodi Sándorné (sz: Náni Judit, 1965.) Tarcal Hubay u. 47.sz. alatti lakos elhunyt december 19-én  

Antóni Zoltán (sz: 1963.) Tarcal Nagy B.  u. 22/1. sz. alatti lakos, elhunyt december 22-én.  
 

Részvétünk a családoknak! 
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő anyakönyvvezetők 

 
 

Takács László és Nedeczki Bianka tarcali lakosok december 4-én  

 

 Mata Barbara és Dibás József tarcali lakosok december 7-én  
 

kötöttek házasságot községünkben.  
 

    Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 

 

DECEMBERI ÚJSÁGKIHORDÁS... 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a decemberi újság kihordásánál kisebb fennakadás történt.  

Reméljük - ha késve is—de mindenki megkapta a Tarcali Híreket! 
A továbbiakban igyekszünk a hasonló eseteket elkerülni. Jó olvasgatást kívánunk! 

FELHÍVÁS 
Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az ingatlanokon tüntessék fel a házszámokat mert a szolgáltatóknak 

(BMH Nonprofit Kft, Posta stb.) nehézséget okoz a lakóingatlanok beazonosítása. 
A szolgáltatások zavartalan ellátása érdekében tartsuk be a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011.CLXXXIX. Törvény. 14/A. § (5) bekezdését, mely szerint:” Minden házszámmal ellátott épületen a tu-
lajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” Köszönjük szépen! 

2021 december hónapban születtek:  
 

Horkai Trisztán ( 2021.12.20) 
Szülei: Tausz Andrea 
            Horkai József 

Gratulálunk a szülőknek! 
Nádasdi Judit 

Védőnő 

tel:+36%2047%20352%20322

