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Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. június 28-án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi témákat tár-

gyalták a képviselők. 

 

Az 1. napirend keretében a képviselő-testület tárgyalta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2021.

(IX.8.) önkormányzati rendelet módosítását.  

Képviselő-testületünk 2020. áprilisától vezette be azon személyes gondoskodás körében ellátásban részesülők számára a 

személyi térítési díjhoz történő hozzájárulást, akik jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyug-

díj 600 %-át (171.000.-Ft). A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt két évben végrehajtott nyugdíjemeléseknek kö-

szönhetően néhány rászoruló – a jövedelemhatár változatlanul hagyása mellett – kiszorult, kiszorul a hozzájárulásból.  

Annak érdekében, hogy az érintett ellátottak továbbra is megkapják a személyi térítési díjhoz történő hozzájárulást, a 

tisztségviselők javasolták a megállapítás alapjául szolgáló jövedelemhatár emelését a mindenkori legkisebb összegű 

öregségi nyugdíj 700%-ára ( 199.500.-Ft-ra). A képviselők a javaslattal egyetértettek, a rendeletet módosították.  

A következő 2. és 3. napirendben a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások sza-

bályozásáról szóló 13/2021. (IX.1.) rendelet módosítására és a 7/2022. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezésére került sor.  

Az új rendelettervezet gyakorlatilag a 2022. áprilisában elfogadott 7/2022. sz. rendelettel megegyező tartalommal bír, 

azonban az eredeti rendelethez képest a tisztségviselők még két további módosításra tettek javaslatot. 

A szociális étkeztetés jövedelmi feltételeit a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíj 700%-ra javasolták fel-

emelni annak érdekében, hogy ne szoruljanak ki az ellátásból olyan személyek, akiknek 2020-óta nyugellátásuk emelke-

dése miatt jövedelmük növekedett. A szabályok változatlanul hagyása mellett – annak ellenére, hogy életfeltételeik, 

életminőségük nem javult számottevően – ezek a személyek nem részesülhetnének a szociális étkeztetésben, lényegesen 

magasabb díjért juthatnának hozzá a napi egyszeri étkezéshez.  

A másik módosítási javaslat a demens személyek étkeztetésének intézményi térítési díjának 470.-Ft+ÁFA összegben 

történő megállapításáról szólt, amely gyakorlatilag megegyezik a szociális étkeztetés térítési díjával.   

A képviselő-testület mindkét javaslatot megtárgyalta, azzal egyetértett, a rendelet-tervezetet elfogadták.  

A 4. napirendi pontban Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005 (IV.12.) önkormányzati rendelet, 

valamint a 47/2010. (VI.8.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosítását tárgyalta a képviselő-testület.  

Dr. Kovács Zoltán jegyző úr rövid szóbeli kiegészítésében időrendben ismertette a Kengyel tó környezetét, illetve a 

prügyi út mellett tervezett harcsanevelő telep és feldolgozó miatt elindított településrendezési eszközöket érintő módosí-

tás folyamatát, s elmondta, hogy a szakhatóságok véleményének ismeretében a megyei főépítész sem kifogásolja a tele-

pülésrendezési eszközök tervezett módosítását,  mindezek alapján a képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett, s 

meghozta a szükséges döntéseket. 

Az 5. napirendben a képviselő-testület tárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra vo-

natkozó pályázatot. Polgármester úr elmondta, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázatot az 5000 fő alatti lakos-

ságszámú települések nyújthatják be egy számítási rendszer alapján, melyben a közfoglalkoztatottak, az aktív korúak 

ellátásában részesülők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint a 80 év felettiek számát kell 

figyelembe venni. Településünk esetében ez 315 fő. Személyenként 2 m3 tűzifa igényelhető, összességében 630 m3 tű-

zifa beszerzésének támogatására pályázhat önkormányzatunk. Az igényelhető támogatás ennek megfelelően 11.025.000,

- Ft + ÁFA. Polgármester úr azt is elmondta, hogy saját forrást nem kell a pályázathoz biztosítani, azonban a szállítási 

költséget, beleértve a rászorulók részére történő kiszállítás költségét is, az előző évekhez hasonlóan az önkormányzatnak 

kell biztosítania.  

A 6. napirendben Dr. Kovács Zoltán jegyző úr szóbeli kiegészítésében emlékeztette a Képviselőtestület tagjait Kissné 

Dudás Gabriella óvodavezető által előterjesztett kérelemben foglaltakra, melyben részletesen bemutatta a gyermeklét-

szám alakulását, mely indokolja a csoportlétszámok 20%-os megemelését. A képviselők az előterjesztést megtárgyalták, 

majd a javaslattal egyetértettek, az óvodai csoportlétszámok 20 %-os emeléséről döntöttek. 

A 7.napirend keretében polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú 2500-

.hrsz-ú, rét művelési ágú ingatlanra vevői érdeklődés mutatkozik, ezért – figyelemmel arra, hogy az ingatlant az önkor-

mányzat nem kívánja hasznosítani – javasolta azt értékesítésre kijelölni. A képviselő-testület az előterjesztést részletesen 

megtárgyalta, majd az ingatlan értékesítésre kijelöléséről döntött. Az ingatlan legalacsonyabb vételárát 665.800,- Ft-ban 

határozta meg.  
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A 8. napirendben a képviselő-testület a Disznókő Zrt. Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó  kérelmét tár-

gyalta, s úgy foglalt állást a kérdésben, hogy elviekben nem ellenzi a kért HÉSZ módosítást, amennyiben annak költsé-

gét a Disznókő Zrt. vállalja, s hozzájárul ahhoz, hogy a módosítást követően is megmaradjon a 458. hrsz-ú ingatlannak 

közvetlenül közterületről történő megközelítési lehetősége. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy jelen 

állásfoglalásról a kérelmezőt tájékoztassa, illetve folytasson közvetlen tárgyalásokat a kérdésről a Disznókő Zrt. me-

nedzsmentjével.  

Ezt követően a képviselők a polgármester két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót 

hallgatták meg.  

Az indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi ügyekről tárgyalt a képviselő-testület: 

a. Az ülés kezdetén minden képviselő megkapta az előterjesztést, melyben polgármester úr a Fő u. 81.sz. alatti 

Apartmanház kivitelezése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására tett javaslatot. Polgármester úr 

elmondta, hogy sajnos a legjobb ajánlat is nettó 41 millió forinttal magasabb, mint a rendelkezésre álló források, 

ezért a javaslat értelmében nyilvánítsa a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek, állapítsa meg 

a nyertes ajánlattevőt, s bízza meg a Polgármestert a kivitelezési szerződés aláírásával, amely azonban csak a ki-

egészítő forrás megléte esetén lépne hatályba. A képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, majd megállapította 

a közbeszerzési eljárás eredményét, ezzel együtt pedig megbízta a polgármestert a többlettámogatás iránti igény 

benyújtására.  

b. Szintén az ülés kezdetén kapták meg a képviselő-testület tagja a Művelődési Ház felújítása tárgyú feltételes köz-

beszerzési eljárás megindítására vonatkozó határozati javaslatot. Polgármester úr elmondta, hogy a közbeszerzési 

eljárás kiírásához elengedhetetlenül szükségesek a kiviteli tervek, illetve az árazott és árazás nélküli költségveté-

sek, melyekkel a tervező most készült el. A képviselő-testület a határozati javaslatot megismerve a közbeszerzési 

eljárás megindításáról döntött.  

c. Butta László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy hasonlóan az előző döntéshez, elké-

szültek a Bor utca projekt II. ütemének kivitelei tervei és költségvetései, ezért itt sincs akadálya a közbeszerzési 

kiírásnak. A képviselő-testület az ülés elején ezt a határozati javaslatot is megkapta, majd megtárgyalta és döntött 

a közbeszerzési eljárás kiírásáról.  

d. Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az ülés kezdetéig sikerült elvégez-

ni azt a számítást, amely alapján javasolja az önkormányzat igényét benyújtani a 2022. évi Központi Költségvetés 

Önkormányzatok Rendkívüli támogatása előirányzatára. A számítások alapján 7.762.062.-Ft támogatásra nyújt-

hatja be igényét az önkormányzat. A képviselő-testület a szóbeli előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazta a 

tisztségviselőket a pályázat benyújtására.  

e. Polgármester úr javasolta a képviselő-testületnek, hogy 2022. július 1-től kezdődően a műfüves sportpálya bérleti 

díját 5.000.-Ft/ óra összegben határozzák meg, mert az utóbbi időben érdeklődés mutatkozik a műfüves pálya 

használatára, ezért indokolt az óradíj megállapítása. A képviselők a javaslattal egyetértettek, s a műfüves pálya 

bérleti díját - 2022. július 1-től kezdődően - 5.000.-Ft/ óra összegben állapították meg.  
f. Polgármester úr emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy az elektromos autó bérbeadására vonatkozó szerződés - a 

felmondási idő leteltével - 2022. július utolsó napjaiban megszűnik, a bérbeadás ismételt meghirdetése eddig nem járt siker-

rel. Amennyiben továbbra sem talál az önkormányzat új bérlőt az elektromos autóra, úgy az – a személyi feltételek hiányában 

– leállításra kerül.  

Végezetül Butta László polgármester ismételten kérte a képviselőket, hogy tisztségükből is eredően mutassanak jó példát, s tisz-

teljék meg az önkormányzat és intézményei rendezvényeit jelenlétükkel. Sajnos ez a jelenlét az utóbbi időben elmarad a kívána-

tostól.  

 

Ezt követően képviselői közérdekű kérdések, hozzászólások tárgyalására került sor, ezek a következők voltak:  
Varga Lajos képviselő úr jelezte a Füzes utca lakóinak problémáját, miszerint a levegőben terjedő szennyvízszagot éreznek, majd 

érdeklődött az AGORÁN található színpad munkálatai iránt, illetve érdeklődött, hogy adott-e az önkormányzat engedélyt fakiterme-

lésre a Tokaji Hegyen, 

Palásthy Katalin képviselő Asszony javasolta a tisztségviselőknek, hogy készítsenek elő a következő testületi ülésre egy olyan 

„csendrendeletet”, amely a hétvégi fűnyírást, építkezést, favágást szabályozza, korlátozza, annak érdekében, hogy akik ilyen tevé-

kenységet nem végeznek, zavartalanul pihenhessenek.  

Kissné Fási Nóra képviselő asszony a Fő utcán a 40-es kanyarban történő árusítás felől érdeklődött,  

Perge Géza képviselő úr a 38.sz. főút,  - amely egyben a település Fő utcája – rendkívüli módon megnövekedett forgalmára figye-

lemmel javasolta egy új gyalogátkelőhely kijelölését az ABC-vel szemben.  

 

A tisztségviselők válaszaikban elmondták, hogy  

 az önkormányzatnál még egyetlen Füzes utcai lakó sem jelezte a szennyvízszagot, ezért képviselő úr jel-

zését továbbítják a szolgáltatónak azzal, hogy a szükséges intézkedést tegyék meg. Az AGORÁN a szín-

pad kivitelezése megkezdődött, időközben kérelmet nyújtottak be a befejezési határidő 3 hónappal történő 

meghosszabbítására. A határidő módosítás elfogadása esetén nem lesz akadálya a kivitelezés határidőben 

történő befejezésének. Az önkormányzat senkinek nem adott engedélyt fakitermelésre, ha ott ilyen tevé-

kenység folyik azt nem az önkormányzat tudtával és beleegyezésével végzik. A polgármester elmondta, 

hogy a fakitermelést jelezni fogja a Nemzeti Park illetékeseinek. 
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 Polgármester úr a csendrendelet ötletével kapcsolatban elmondta, hogy ő semmiképpen nem támogatja egy ilyen 

rendeletnek az elfogadását, mert az itt élők jelentős része munkahelyi elfoglaltság, illetve egyéb okok miatt, egysze-

rűen nem tudja a ház körüli teendőket más időszakban, mint hétvégén elvégezni.  

 A gyalogátkelő iránti igényt jelzik a közút kezelőjének, de a Bodrogkeresztúr - Tokaj közötti út jelenlegi 

lezárása időszakában egy új gyalogátkelő kijelölésének nincs realitása. 

 Jegyző úr a 40-es kanyarban tapasztalható állapotokkal kapcsolatban elmondta, hogy az ott lakónak jelen-

leg nincs semmiféle kereskedői engedélye, így a kirakodás pillanatnyilag megszűnt.  
  

A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu) megtekinthetők.  

JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN 

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságta-

lan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését. 
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai    

jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő  

hatóságoknál. 

 Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szeretetét, gyakran magára marad a gyásszal és a 

veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek.             

A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely 

esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérni-

ük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon. 

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai    

csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot,     

szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kap-

csolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák 

kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy 

olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét! Állampolgári Bizott-

ság az Emberi Jogokért Alapítvány 

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu info@cchr.hu www.emberijogok.hu 

 

TRIAL KUPA TARCALON 
 

Kiemelkedően magas létszámmal zajlott le a 2022-es év első Magyar   

Kupája Tarcalon. Több, mint 60 versenyző érkezett az ország minden ré-

széről, sőt még a Szlovák és Román barátaink is tiszteletüket tették ná-

lunk. A magas részvételi szám a már rutinos felnőtt versenyzőkön túl kb. 

30 utánpótlás korú gyerekből tevődött össze. Sokaknak az első hivatalos 

megmérettetése volt, de jól állták a sarat, és a legjobb tudásuk alapján 

vágtak neki a pályák teljesítésének. Nehéz dolguk volt, hiszen az apró 

kavicsos talaj, a porladozó dombok és az éles sziklák nagy kihívást jelen-

tettek minden résztvevő számára.  

Az előkészületek már hónapokkal a verseny előtt elkezdődtek, hiszen a helyi önkormányzat jóvoltából újabb 

területek kerültek kitakarításra, valamint az új helyzetek kialakítása végett jó pár szikla át lett helyezve. Ezen 

tereprendezések nagyban hozzájárultak a teljesíthető, de kihívásokkal teli pályák kialakításához, így igazán 

élvezhető volt az egész nap az összes versenyző számára. A helyi vezetés biztosított minket az együttműködés 

gördülékeny folytatásáról, így biztosan újabb szép emlékekkel gazdagodhatunk a bányató területén 2023-ban 

is. 

Óriási köszönettel tartozunk a részvevők felé, 

akik bizalmat szavaztak Nekünk és ellátogattak a 

versenyünkre, de hálával tartozunk a Magyar Ke-

rékpáros Szövetségnek, és Tarcal Önkormányza-

tának, hiszen a közreműködésük nélkül biztosan 

nem valósulhatott volna meg ilyen minőségben 

ez a nap.  

Köszönjük Mindenkinek!  

      Szabó Péter 

http://www.tarcal.hu
mailto:panasz@cchr.hu
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Kedves Gabika, mindenki Gabi nénije! 

 
Elérkezett a nap, amikor összegyűltünk, hogy mint munkatársnak, óvodánk régi tagjának megköszönjük, hogy sok-sok 
éven át része voltál az életünknek és mi is része lehettünk az életednek. 
Több száz gyermeket neveltél, tanítottál lelkiismeretesen, készítettél fel az iskolai életre, tetted mindezt személyes pél-
damutatással, nagy-nagy szeretettel, türelemmel, határozottan, következetesen.  
Hosszú évtizedek munkája köt ehhez az intézményhez. 1982-ben végeztél a sárospataki főiskola nappali tagozatán, 
friss diplomáddal Sátoraljaújhelyen kezdted meg óvodapedagógusi pályádat. 1 év eltelte után Ondon nevelgetted, taní-
tottad a gyerekeket. A következő állomáson hosszú ideig elidőztél, talán meg is érkeztél, célba értél, mert 1984-ben 
Tarcalra kerültél és egészen a meg- érdemelt pihenésig itt, a helyi óvodá-
ban folytattad óvodapedagógusi munkádat. Ezen évek alatt többünk-
kel is dolgoztál együtt közvetlenül, csoportban. 
Kovács Tiborné Sentei Marikával kezdted meg itteni munkádat, Hor-
nyákné Marika néni dajkai segítsé- gével. Majd az anyaság töltötte be és 
tette széppé napjaidat egészen 1991 -ig, amikor Majoros Cilivel és 
Sztrikóné Margó nénivel nevelgetted együtt a rád bízott gyerekeket a „lenti 
óvoda” Cica csoportjában. A két épület összevonása után Palik 
(Kovács) Szilvivel dolgoztál együtt és már Ivánné Marika volt melletted a 
dajka, aki hosszú-hosszú időn ke- resztül segítette mindennapi munká-
dat. Fecske csoportos éveidet Bollóné Angélával kezdted meg. Ek-
kor már szülőként is kapcsolatba kerültünk, hiszen a fiam máig szere-
tettel emlegetett Gabi óvó nénije voltál. Majd az élet úgy hozta, hogy 
együtt vittük tovább a Fecske cso- portot egy rövid ideig. Később 
Kosárkóné Ági lett a párod a cso- portban, kezeitek alól sok gyermek 
kezdte meg az iskolát. Ivánné Marika nyugdíjba vonulása után Székely Ági segíthette dajkaként a munkádat. Két évig 
Hunyorné Erzsikével nevelgettétek a Fecske csoportos gyermekeket, Sípos Mónika dajkai segítségével. Erzsike nyug-
díjba vonulás után újra összekerültünk, együtt dolgozhattunk. Pedagógiai asszisztensként Demeterné Kata segítette a 
munkádat, munkánkat. 
A dolgos időszak valamennyiünk számára hosszú idő volt ahhoz, hogy nyomtalanul eltűnjön. Emlékek sora villan fel 
gondolatainkban: kirándulások, Tarcali napok, hosszú-hosszú beszélgetések. Segítetted kollégáidat, nevettél, küzdöttél 
velük, értük, a gyermekekért. Őszinte támogatás, segítőkészség, együttműködés jellemzett mindvégig. Önzetlenül ad-
tad át tudásodat, szakmai tapasztalataidat. Öröm volt számodra, ha egykori óvodásaid gyermekei kerültek a csoportod-
ba. 
Hosszú pályafutásod után a megérdemelt pihenést, unokákat, családot, az óvodán kívüli aktív munkát választottad. An-
nál csodálatosabb érzés nincs a világon, mint ha valakit nagyon szeretnek. Ez az érzés, amely mindig veled lehet, hisz 
tudom, hogy Téged nagyon sokan szeretnek. 
Egy értékes embert ismerhettünk meg benned, aki csöndes ugyan, de mindig mosolyog, akire lehet számítani. 
Egy ismeretlen szerzőtől vett idézettel szeretnék Neked jó egészséget, nyugodt, örömteli nyugdíjas éveket kívánni és 
legyen áldás az úton, amit most kezdesz meg! 
„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárult be előtted. 

VENDÉGSZEREPLÉSEN A TARCALI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖR BEKECSEN 

Július 25-én népdalok hangja csendült fel a Bekecsi Művelődési ház udvarán, ahol az esti órákban 
hagyományőrző nótaestet tartottak. A rendezvényen több, a szomszédos településekről érkező nép-
dalkör is bemutatta énektudását. A nótaestet Bodnár László Bekecs polgármestere nyitotta meg, aki 
beszédében kitért az éneklés jelentőségére az ember életében. A nótaest a Monoki Kossuth népdal-
kör előadásával kezdődött. Ezután következett a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör, akik az ének 
mellett tánccal is szórakoztatták a közönséget, a végén pedig egy közös éneklést is bemutattak a 
Monoki Kossuth népdalkörrel közösen. Harmadikként a Bekecsi Népdalkör lépett fel. A három nép-
dalkör előadását követően egy közös vacsorával jutalmazták meg a résztvevőket, akik ezt követően 
Csáki Tibor és Újvári Marika nótaestjét élvezhették. Az est zárásaként közös nótázás vette kezdetét 

a résztvevőkkel és a meghívott előadókkal. 
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XXVI. Tarcali Napok.  

 
A már hagyományos Tarcal Vezér Futóverseny Tarcal vezér szobránál vette kezdetét, ahol a koszorúzást 
követően Butta László polgármester úr startpisztollyal indította el a futóversenyt. A versenyzők felfutottak 

Tarcal vezér sírjáig majd a célig, ami az Áldó Krisztus szobornál volt.  
Ezután a 6 Puttonyos Borfaluban az ünnepélyes megnyitón Butta László Tarcal polgármestere köszöntötte a 
vendégeket, a környező települések polgármestereit, valamint Fodor Istvánt, Sepsibodok polgármesterét.   

A megnyitó után Zajácz Tamás bőrműves iparművész kiállítását nyitották meg, akinek bőrből készült képeit 
tekinthették meg a jelenlévők. A művész úr Tarcallal kapcsolatos bőrképeket is készített, melyek közül az 

egyikkel meg is ajándékozta a települést. A kiállítás szeptember 22-ig látható. 
A két napon sok színes program közül választhattak az idelátogatók. Többek között láthattak: gyermekmű-
sort valamint  óvodás gyermekek, a Tarcali Hagyományőrző népdalkör, TT Dance tánccsoport, Majoros Lara 

előadását, különböző stílusú koncerteket.  
Ízek utcája, ingyenes játszótér és fotósarok is várta a vendégeket. 

Sajnos az utolsó koncert a vihar közeledtével elmaradt, de azt a közeljövőben bepótoljuk. 
Köszönet mindenkinek a befektetett munkáért!  

Köszönet a rendezvény támogatóinak önzetlenségükért! 

2022-ben 26. alkalommal ren-
deztük meg  a  

Tarcali Napokat.  



Tarcali Hírek 

    

 

6 



Tarcali Hírek 

    

 

7 
Tűz 

Amikor a földön élő élőlények közül az egyik rájött hogyan lehet tüzet csiholni, akkor a többi élőlény sorsa 

megpecsételődött. Amikor sikerült az első lángot megfogni a tűzvészből, amikor sikerült a szikra segítségével 

lángra lobbantani a száraz falevelet, nem tudta, hogy ő, fajának fejlődésében micsoda hatalmas előre lépést 

tett. De annak sem volt tudatában, hogy ezzel a felfedezéssel beállt azon természeti erők mellé, melyek        

képesek hatalmas tűzvészek létrehozására. 

Az utóbbi években a telekommunikációnak köszönhetően a világ valamennyi szegletéből, egyre több és      

nagyobb tűzvészekről kapunk híreket. Az Antarktisz kivételével nem volt egyetlen földrész sem, ahol ne   

tombolt volna több áldozatot is követelő tűzvihar. 

Ezek a tüzek már nem csak természetes módon jönnek létre, a nagyítóként funkcionáló vízcsepp és a perzselő 

nap okozta öngyulladással, vagy villám hatására, hanem egyre gyakrabban emberi tevékenység, hanyagság, 

szándékos károkozás, vagy tévesen értelmezett gazdálkodás következtében keletkeznek. A kis lángocska játé-

kosan, táncolva elindul, és mire észrevesszük, már hatalmas tűzoszlopok zabálják a növényzetet, pusztítják a 

menekülni képtelen állatokat. Az ilyen tüzek csak ott alakulnak ki, ahol erre fogadó képes a környezet. Az 

aszályos időszakok, a csontszáraz növényzet kiválóan alkalmas erre. A szélsőséges időjárás nagyban elősegíti 

ezek kialakulását. Tarcal nem tartozik az ország legcsapadékosabb részéhez. Ez nem is baj, hiszen nem a diny-

nye, a kukorica vagy egyéb vízigényes növény termesztéséről híresek földjeink, hanem a közepesen vízigé-

nyes szőlő, azon belül is az aszút adó fajtákról. Az azonban már baj, ha a szőlő is észreveszi, hogy egyre keve-

sebb csapadékot adó felhő látogatja meg vidékünket. Míg egy 20 évvel korábbi tájrendezési tervhez szüksé-

ges, Tarcalra hulló átlagos csapadék mennyiség kutatás során évi 600 mm/év kimutatására bukkantam, addig 

az utóbbi hét év átlaga csak 577 mm/év volt. Fokozza ezt az a tény, amikor is ebben a fél évben összesen 115 

mm csapadék hullott eddig, ebből mindössze 2 cm a hó és júliusban az eddigi legforróbb hónapban csak há-

rom  alkalommal és csupán 1-1 mm eső esett. (Mit nem adnék most azért a 23 mm-ért.) Nem csoda hát, ha 

szinte naponta halljuk a vonuló tűzoltók sziréna hangját és gyakran látunk felszálló füstoszlopot. 

Tarcalon, a történelem során sok esetben fordult elő tűzvész. A korai újkor alatt keletkezett, a települést pusz-

tító tüzek zömmel az egykori várost támadó ellenséges hadak okozták. A martalócok, és sajnos ezek között ott 

voltak a kurucok is, nem elégedtek meg a város kifosztásával, a férfiak lemészárlásával, a nők megbecstelení-

tésével, de házaikat is felgyújtották porig égetve így az oppidumot. A lakosság az ilyen katasztrófák ellen nem 

tudott védekezni, de arról gondoskodott, hogy az ott élők hanyagsága miatt ne történjen tűzvész. Ilyen esetek-

re is gondoltak a város törvényeinek megalkotásakor. Az 1606-ban emlékezetből újra írt Tarcal Mezőváros    

Törvényei arról tanúskodik, hogy az egykori városban már az 1500-as években is szigorú előírások voltak a 

város területén használt tüzeket illetően. 

E törvény XI. cikkelye az alábbiak szerint rendelkezik. 

„XI. Az tűztől minden ember felette igen őrizkedjék és úgy vigyázzon, hogy házátúl tűz ne támadjon, mert vala-

kitől tűz támad, ha másnak nem árt, hanem csak ő maga szenvedi kárát, floreni 12 büntetik meg. Ha penig az 

tűz miatt más emberek is kárt vallonak, ő magát is a’ tűzben belevetik. Ha penig ezféle dologban, mikoron tűz 

támadna, a’ bíró az tizedesekkel parancsolna, hogy az ő rendek szerént ott vigyázzonak és éjjel őrizzenek, ha 

elnem járna benne és engedetlen lenne, azon is floreni 12 vesznek.” 

A „floreni 12”, azaz 12 magyar arany forint, az arany jelenlegi árfolyama alapján 912 003,84 mai forintnak 

felel meg. Az, hogy mit jelent ennek az összegnek a kifizetése egy egyszerű napszámosnak had hozzak fel két 

példát. Abban az időben a kapálásért 7600 forint napszámot a kaszálásért pedig 15200 forint napszámot fizet-

tek, miközben 1 kg lisztért kb. 10000 forintot, egy tyúkért pedig 7600 forintot kértek. Ilyen szigorú törvények 

mellett nem csodálnám, ha a tettes a tűzhalált választotta volna, akkor is, ha nem ilyen büntetés járt neki. 
 

A törvény XII. pontja arról is rendelkezik, hogy a háznál használt tüzeket hogyan kezeljék a város polgárai. 

„XII. Háznál minden embernek lámpása legyen és gyertyát házábul, udvarára, pincéjében és istállóban ne 

vigyen lámpás nélkül, mert valakit vagy az utcán, vagy udvarán gyertyával lámpás nélkül találnak, avagy ud-

varában tűz találtatik, egy forinttal büntetik meg. Mindezekben penig ha a’ bíró el nem jár és reá gondot nem 

viseli, az büntetés ő magán marad mindenekben.” 

Ezek után érthető, hogy honnan ered az alábbi dalocska. 

„Tüzet viszek, ne lássátok,” éneklik az óvodások a körjátékban, nem sejtve, hogy a házi tűz elvitelének ősi ti-

lalmát idézik. Tudni kell azt is, hogy a tűz nyílt színi szállítása nem csak tilos volt, de igen nagy szégyent is 

jelentet a háziasszonynak, mert az gondatlanságot, a háztartás hanyag vezetését jelentette a közösség szemé-

ben. 

Nos, igen. Néha úgy érzi az ember a mai világnak is szüksége lenne néhány elrettentő, szigorú törvényre. De 

hát az ártatlanság vélelme, a személyiségi jogok védelme, meg a …. 

Tarcal, 2022. július 25.             Guth Ferenc 



Tarcali Hírek 

    

 

8 

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: 2022.08.22. hétfő 12:00 

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 
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Tarcali Polgárőr Egyesület: Lovász László elnök: 06 70/457 9581 

Halálesetek: 
Szentpéteri Béláné (sz: Báthory Piroska, 1934.)  Tarcal Munkácsy u. 28.sz. alatti lakos 

elhunyt június 15-én, 

Mérai Jánosné (sz: Czimbalmos Katalin, 1955.)  Tarcal Petőfi u. 12/1. sz. alatti lakos, 

elhunyt június 16-án, 
Részvétünk a családoknak! 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 

Házasságkötések: 
 
Péter Gergő tarcali lakos és Dr. Drofti Eszter szerencsi lakos 2022. június 25-én,  

    Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 

Június hónapban születtek: 
  Algács Kimberli 2022.06.15. Szüleik: Mata Bianka - Algács Ferenc 

   Oláh Szilárd 2022.06.16. Szülei: Oláh Csilla - Jesztrebszki Norbert 

    Petneházy Levente 2022.06.21 Szülei: Varga Anita - Petneházy Levente 

      Gratulálunk a szülőknek!     Nádasdi Judit  védőnő 

90. születésnapján  

köszöntötte otthonában  

Lázár Lászlóné Rózsika nénit Butta 

László polgármester úr és Révész-

Horváth Tünde Idősek Klubja    

intézményvezető.  

Majd másnap folytatódott a       

köszöntések sora a tarcali Idősek 

Klubjában.  

tel:+36%2047%20352%20322

