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 TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2022. május havi munkájáról  

 

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2022. május 24-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbi 

témákat tárgyalták a képviselők. 
 

Az 1. napirend keretében a képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg Tarcal Község 2021. évi bűnügyi, 

közbiztonsági helyzetéről. Az ülésen részt vett Keresztesi János a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője, 

valamint Nagy Csaba a Tokaji Rendőrőrs parancsnoka, illetve Kertész Ferenc körzeti megbízott. Kapitány úr 

az írásos előterjesztéshez rövid szóbeli kiegészítés fűzött, melynek keretében elmondta, hogy olyan mérsékelt 

bűncselekményi adatokról adhat számot, amelyre az előző 10 évben nem volt példa, de a számadatok mellett 

személyükben is úgy érzik, hogy sokkal kevesebb gond, probléma volt a településen, mint más években. 

Egyetlen területen tapasztalható negatívum, mégpedig a közlekedési bűncselekmények terén, amelynek egyér-

telmű oka a 38. sz. főközlekedési útnak a település főutcáján történő áthaladása. Rendkívül zsúfolt az út, ezért 

törvényszerűek a kisebb-nagyobb közlekedési szabályszegések, céljuk, hogy fokozott ellenőrzésekkel kezel-

hető számra szorítsák ezeket a szabályszegéseket.  

A bűnmegelőzést, a közbiztonságot nagyban segíti a két tapasztalt körzeti megbízott folyamatos jelenléte a 

településen, s nem utolsó sorban a rendkívül aktív Polgárőrség.  

Végezetül a Parancsnok úr elmondta, hogy a 2022-es év eddigi időszakában hasonlóan jók az adatok, mint az 

elmúlt évben, s reményét fejezte ki, hogy ez így is marad.  

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.  
 

A 2. napirend keretében a képviselő-testület megtárgyalta a Tarcali Polgárőr Egyesület 2021. évi tevé-

kenységéről szóló beszámolót. Polgármester úr megköszönte a polgárőrök munkáját, akik minden éjszaka 

kint vannak közterületeinken annak érdekében, hogy valamennyien nyugodtan pihenhessünk. Köszönte azt a 

munkát, amelyet a település közrendje, közbiztonsága érdekében végeznek, s külön örült a rendőrséggel kiépí-

tett jó kapcsolatnak, együttműködésnek. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta.  
 

A 3. napirend Tarcal Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkor-

mányzati rendelet módosításának megtárgyalása volt. Polgármester úr elmondta, hogy Tarcal Község Ön-

kormányzatához a 2021. évi költségvetés utolsó módosítása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek még nem 

voltak ismertek, vagy évközben könyvelésük megváltozott, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s ter-

mészetesen a bevételekkel szemben a felmerülő kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell 

a költségvetésben. Ezen okok miatt került sor a 2021. évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítására. A 

képviselő-testület az előterjesztés alapján a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását elfogadta.  
 

A 4. napirend keretében a képviselők tárgyalták a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelettervezetet, vala-

mint a 2021. évi éves ellenőrzési jelentést, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. A költségvetés végrehaj-

tásáról szóló előterjesztés alapján a képviselők részletesen tárgyalták a bevételi és kiadási előirányzatokat, tel-

jesüléseket, majd a rendeletet elfogadták.  

Az ellenőrzési jelentés alapján – melyet a szikszói székhelyű „GY & GY" PERFEKT AUDIT Könyvvizsgáló, 

Számviteli, Pénzügyi és Szolgáltató Kft. készített - megállapították, hogy sem a belső ellenőrzés, sem a külső 

ellenőrzések nem tártak fel olyan hibát, hiányosságot, amely miatt bármely önkormányzati alkalmazottal 

szemben felelősségre vonást kellett volna alkalmazni. Mindezek alapján a 2021. évi ellenőrzési jelentést a 

képviselő-testület  elfogadta.  

Ezt követően a köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítását tár-

gyalta a testület.  
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A Jegyző úr elmondta -a hatályos jogszabályok értelmében - a temetési hely, az újraváltás díját, illetve a      

létesítmények, szolgáltatások díját az önkormányzatnak évente felül kell vizsgálnia, s ezen felülvizsgálat           

lehetőségével, kötelezettségével 2008-tól még egyetlen alkalommal sem élt a képviselő-testület  - a díjtételek 

2008-tól változatlanok – ,ezért az inflációs hatásokat is figyelembe véve, a díjtételek emelése tovább nem     

halasztható.  

Mindezek alapján a képviselő-testület a temető-szolgáltatási díjak 2022. július 1. napjától történő emeléséről 

döntött.  

A 6. napirend keretében a Helyi Építési Szabályzat módosításának megtárgyalására került sor.  

Dr. Kovács Zoltán jegyző úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Kentaur Kft. tervezett építkezése     

kapcsán elindított HÉSZ módosítás eljárása befejeződött, a módosítás ellen egyetlen érintett hatóság sem 

emelt kifogást, a partnerségi egyeztetés lezárult, s mindezek ismeretében a módosítás ellen a megyei főépítész 

sem emelt kifogást. Az elhangzottak alapján a képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet       

módosításáról döntött.  
 

A 7. napirendben a Tarcali Piac felújítására elnyert támogatási kérelemben foglaltak megvalósításától 

való elállást tárgyalta a testület.  

Polgármester úr szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az építési költségek drasztikus emelkedése miatt a 

közbeszerzési eljárást megelőzően indikatív ajánlatokat kértek a potenciális kivitelezőktől, s ennek             

eredményeként kiderült, hogy a legalacsonyabb ajánlat is mintegy 50%-al meghaladja a fejlesztésre rendelke-

zésre álló forrásokat. Sajnos ez olyan nagyságrendű növekedés, amelyet sem a támogató, sem az önkormány-

zat nem tud finanszírozni, ezért az a legjobb megoldás, ha az önkormányzat eláll a piac felújítás megvalósítá-

sától. Az elhangzott indokok alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre a Piac felújításáról szóló 

elnyert pályázat megvalósításától eláll. 
 

A 8. napirendben a képviselők tárgyalták a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás 

felújítása, fejlesztése” projekt keretében a Tarcal Móricz Zs. u. 14. sz. alatti lakás felújítása kivitelezőjének 

kiválasztását. Az önkormányzat az átalakításra, fejlesztésre 19.534.636.-Ft támogatásban részesült.             

Polgármester úr elmondta, hogy három lehetséges vállalkozást kértek fel a kivitelezésre vonatkozó ajánlatté-

telre, akik közül az Anisot Kft. (Biri, Fő u. 7.) adta a legkedvezőbb - bruttó 18.498.185.-Ft – ajánlatot, így a   

képviselő-testület felhatalmazta Polgármester urat, hogy a kivitelezési szerződést a Kft-vel kösse meg.  
 

A 9. napirendben a víziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv           

módosítását tárgyalta a képviselőt-estület, melyet a Borsodvíz Zrt. készített elő. Az előterjesztés alapján a  

tervezett fejlesztéseket a képviselők elfogadták.  
 

Ezt követően a képviselő-testület tárgyalta két önkormányzati tulajdonú – egy külterületi legelő, és egy       

belterületi beépítetlen terület ingatlan értékesítését. Polgármester úr elmondta, hogy az ingatlanok meghirde-

tésre kerültek, a kifüggesztés ideje alatt beérkezett ajánlatok alapján a képviselőtestület az ingatlanok értékesí-

téséről döntött.  

A következő napirend keretében a képviselők a Magyar Falu Programban elnyert támogatás terhére az     

AGORÁN található színpad felújítása kivitelezőjének kiválasztását tárgyalták. Polgármester úr elmondta, 

hogy a színpad felújítására a BRSD Kft. 3519 Miskolc Tanító u. 9.sz. alatti székhelyű vállalkozás adta a      

legkedvezőbb -  bruttó 19.813.212,- Ft – ajánlatot. A rendelkezésre álló elnyert támogatás és az ajánlat közötti 

1 millió forint plusz igényt, a színpadtető értékesítéséből van lehetőség kiegészíteni. Az elmondottak alapján a 

képviselő-testület egyetértett a színpad felújításával, így felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerző-

dés aláírására.  

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

tájékoztatót hallgatták meg.  

 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében polgármester úr valamennyi folyamatban lévő fejlesztés     

állapotáról, aktualitásáról részletes tájékoztatót adott. 

Ezt követően képviselői közérdekű kérdések, hozzászólások hangzottak el, többek között a dűlőutak szilárd 

burkolattal történő ellátását, a Balassa Iván utca hiányzó közvilágításának mielőbbi megvalósítását, és a 

szúnyogírtás aktualitását tárgyalták.  

 A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján               

(www.tarcal.hu) megtekinthetők.  

http://www.tarcal.hu
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Általános Iskola Hírei 

Ballagás 2022 

Elballagtak a Tarcali Klapka György Általános Iskola 8. 

osztályos tanulói.  

A ballagás mindig kettős érzéssel tölt el, egyszerre szomorú, s 

ugyanakkor vidám érzések kavalkádja.  

A búcsúzás mindig szomorkás, hiszen valami véget ért. Ugyanak-

kor minden gyerek életében az általános iskolás évek a leghosz-

szabb időszak, melyet egy intézmény falain belül töltöttek el. A 

ballagóknak sikerült ezt a korszakot lezárniuk, s kulcsot kaptak az 

életükben ahhoz, hogy tovább lépjenek, ki-ki a maga képességei 

és érdeklődésének megfelelően. 

"A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bontott egy sereg diák."(Wass Albert) 
 

Nyugdíjas búcsúztató „Kell még egy szó, mielőtt mennél…” 
 

2022. június 15-én a ballagó és tanévzáró ünnepségen nemcsak nyolcadikosaink lépték át utoljára a Tarcali 

Klapka György Általános Iskola kapuját, hanem egy kedves kollégától is búcsút vettünk. Míg a ballagóknak 

most kezdődik az igazi nagybetűs élet, addig Talián Juliannának, mindenki Julika nénijének a mai nappal le-

zárul a 40 éves szolgálata.  

Olyan kollégától búcsúzunk, aki több száz gyermeket tanított meg a matematika és fizi-

ka rejtelmeire.  

A pedagóguspályán eltöltött évek elismeréseként pedagógus közösségünk és diákjaink 

képviselői bensőséges műsorral, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a Pedagó-

gus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazta Talián Juliannát. Nyugdíjba vonuló kollégánk 

számára elkezdődött a megérdemelt pihenés időszaka. 
 

„A szép emlékeket őrizd meg szívedben, s mindenre mi rossz volt setét fátyol lebben, 

ami elmúlt - elmúlt, hát tekints előre, az előtted álló szabad esztendőkre. 
 

Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még! Gondoltál már arra: - "Vajon mit csinálnék, 

ha pont azt tehetném, amire csak vágyom, megváltozna vajon megszokott világom?" 
 

Szabad vagy, mint madár, nem köt a kalitka, váltsd valóra végre, amit álmaidba` 

elképzelt a lelked, mit eddig nem tettél. Bármit megtehetsz most, mert nyugdíjas lettél!” (Aranyosi Ervin) 

A Tarcali Klapka György Általános Iskola nevében köszönünk mindent és kívánunk hosszú, boldog, egészsé-

ges nyugdíjas éveket!       Hunkó Emese intézmény vezető helyettes 

T.T.Dance jótékonysági bál 

 
Szokásunktól eltérően két év kihagyás után májusban rendeztük meg jótékonysági bálunkat. Februárban szerettük volna a szokásos 

Valentin napi bált, de a pandémiás helyzet ezt nem engedte. Nem voltunk sokan, de a hangulat remek volt, mindenki jól érezte ma-

gát. Külön örömünkre szolgált, hogy Konc Zsófia képviselőasszony elfogadta meghívásunkat, a gyerekek nagyon élvezték a vele 

való fotózást. Külön köszönöm elsősorban a szülők Novákné Magdika, Dorogi Zsuzsa, Andrássy György segítségét és hozzáállását, 

valamint a támogatók adományát a tombolához és a költségekhez. A bált pozitívan zártuk, a bevételt a gyerekekre fordítjuk. 
 

Támogatóink: 

Papp Sándor, Tarcal Község Önkormányzata, Colas Északkő KFT, dr Nagyné dr Faragó Sarolta Benu Gyógyszertár, UNIO COOP 

ZRT 820 , Csománé Németh Emese, Bendig Csaba zöldségbolt, Novák Zsolt 

és családja, Radványi Erika, Life Studio Hunkó Klári, Hunkó Emese, 

TOMKER KFT, Mile Sándor, Butta László polgármester, Berzi József alpol-

gármester, Tarcali Zsinagóga Judit és István, Farkas Gábor, Árvai Pincészet, 

Dorogi Zsolt, Dorogi István, Perge Géza , Pergéné Gonda Boglárka, Házi-

asszonyok Boltja, Bálint Melinda, Takács Andrásné, Bártfainé Varga Györ-

gyi, Királyudvar KFT, Kovács Attila Vegyesbolt, Fia József és családja, Dr 

Barkóczi István Barkland Pincészet, Hanna cukrászda, Drozda Aranka, And-

rássy Hajnalka, Varga Méhészet Tarcal,  Tímár Miklós és családja, Suller 

festékbolt Tokaj, Vaskó Panzió Tokaj, Lebuj Pincefogadó, Tokajicum Bor-

ház Tarcal, Netti ÉPSZOLG KFT Tarcal, Gazdabolt és Festékbolt Rakamaz, 

Szabó és Társa Benzinkút Tarcal, Ötvösné Csehely Andrea, Kis Viktor és 

Niki, Gáborné Sajti Ilona, Konc Zsófia Országgyűlési képviselő, Rozgonyi 

István Bodrogkeresztúr polgármestere, Kissné Fási Nóra  
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Iskolai Sport - Országos Diákolimpiai döntő, Győr  
 

Iskolánk 5. osztályos tanulója Lakatos Martin megnyerte Szerencs körzet 

diákolimpiai atlétika távolugró versenyét, eredménye: 4m 50cm, az indu-

lók száma a körzetben 17 versenyző volt. Ez az eredménye feljogosította 

arra, hogy indulhasson Miskolcon a megyei diákolimpia atlétikai döntő-

jén, ahol javított az egyéni eredményén 4m 83cm-rel megyei bajnok lett. 

Az indulók száma 10 fő volt. Megyei bajnokként indulhatott az országos 

atlétikai diákolimpia döntőjén, amit Győr városában rendeztek meg május 

28. án. A Szerencsi KLIK segítségével személyautóval utaztunk el a    

verseny helyszínére, ahol kiváló körülmények és időjárási viszonyok    

közepette az olimpiai atlétikai sportközpontban rendezték meg a színvona-

las versenyt. Az országos döntőbe a megyék első helyezettjei jutottak be. A résztvevők száma 16 fő volt, Mar-

tin itt is megjavította egyéni csúcsát annak ellenére, hogy hosszú volt az út, és korcsoporton belül a hatodiko-

sokkal versenyzett, eredménye 4m 95cm amivel 10. helyezést ért el. Jövőre hatodikosként esélye van arra, 

hogy dobogóra állhasson. Köszönjük a KLIK és az Iskola támogatását!   Lovasné Tóth Judit testnevelő tanár 

Májusban is Erasmus+! 

 

Folyamatban lévő pályázatunk második állomása Romániában volt RM Valcea városában. Már ismerősként 

üdvözöltük egymást a programban résztvevő gyermekekkel, pedagógusokkal. A román kollégák felejthetetlen 

programokat szerveztek számunkra, rendkívül kedves vendéglátásban részesültünk. Megismerkedtünk a     

környék nevezetességeivel, természeti és épített csodáival, gazdag kultúrájával. Több üzemlátogatáson is    

voltunk, ahol a tanulók interaktív programokban vehettek részt. A pedagógusokat fogadta a város polgármeste-

re, a helyi médiában többször is tudósítottak a csoport tevékenységéről. A fogadó családokkal bensőséges   

kapcsolatot alakítottak ki a tanulók. Jól éreztük magunkat, a látogatás célja megvalósult: tapasztalatokat      

szereztünk, a tanulók aktívan használták az angol nyelvet, ügyesen elboldogultak a mindennapokban.              

A pályázat témája - a természettudományos érdeklődés felkeltése - az iskola által szervezett programok során 

megvalósult, érdekes kémiai kísérleteket végeztek a gyerekek. Az Eu-s finanszírozással megvalósított          

pályázatban való részvétel remek alkalom a tanulók számára, hogy megismerjék a határainkon túl élő         

gyermekeket, bővüljön látókörük, hogy kinyíljon számukra a világ. 

Ősszel újra útra kelünk, remélem, Spanyolország, pontosabban Tenerife is 

hasonlóan vonzó úti cél lesz! 

    Bártfainé Varga Györgyi és Németh Melinda 
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SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK KÉPEKBEN 
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I. Gábor király 
Tarcal több mint 1000 éves írásos történelmében úgy 300-500 évenként fordult elő, hogy az országot irányító főember 

ide látogatott. Az első, Könyves Kálmán király, az utolsó Horthy Miklós kormányzó. A kettő között Bethlen Gábor feje-

delem és király, illetve II. Rákóczi Ferencz fejedelem járt itt, melyekről írásos emlékünk is van.  

400 esztendeje, hogy mialatt szenté avatták Loyolai Szent Ignácot és Xavéri Szent Ferencet, lendületet adva ezzel a 

szellemében, elfogadottságában megtépázott katolikus egyház újra virágzásának, térségünkben, köztük településünkön 

is ez alatt felerősödtek a katolikusok és reformátusok közötti ellentétek. A keresztény hit, felekezetenkénti értelmezése 

jó ürügyet szolgált a politikai és gazdasági hatalom megszerzését célzó hosszabb-rövideb ideig tartó felkelésekhez, há-

borúkhoz. Az 1600-as évek eseményei többnyire erről szóltak. Városunknak ebben az időben Istent három, más-más 

felfogásban elfogadó hatalmat kellett elviselni. A katolikus Habsburg hatalmat, a református főurak hatalmát és az isz-

lámvallást gyakorló szultán hatalmát. Hol egyik, hol másik rabolta ki, égette fel a várost, hurcolta el a lakosságot, vagy 

éppen védelem ürügyén hetekig dőzsöltek az oppidum nyakán, prédálták fel az itt élők vagyonát. 

Kereken 400 éve volt az is, hogy 1622-ben Tarcalra látogatott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, az akkor már I. Gábor-

ként megválasztott magyar király. 

Iktári Bethlen Gábor Marosillyén született 1580-ban. 13 éves korától apródként szolgált Báthory Zsigmond udvarában 

és már 15 évesen részt vett a törökök elleni havasalföldi hadjáratban. 21 évesen a Mihály vajda ellen vívott goroszlói 

csatában már egy ötvenfős lovascsapat vezetője volt. Mivel Erdély számára a Habsburg Birodalmat látta veszélyesebb-

nek élete hátra lévő részét a császár elleni harcnak szentelte és olyan főurakat támogatott, juttatott a fejedelmi székbe, 

akik hasonlóan gondolkodtak. Olyannyira, hogy a korábban általa fejedelmi rangra emelt Báthory Gábort is megtagadta, 

miután az a Habsburgokkal kezdett egyezkedni. Báthory Gábornak egyébként ez lett a veszte, mert 1613. október 21-én 

a kolozsvári országgyűlés megfosztotta fejedelmi rangjától, és mint bukott fejedelem a trónért még Váradot is átadta 

volna a töröknek, ha a hajdúk ezt nem akadályozzák meg azzal, hogy megölik őt. 

Erős török háttérrel, két nappal Báthory Gábor felmentését követően, 1613. október 23-án 33 éves korában választják 

meg Bethlen Gábort Erdély fejedelmévé a kolozsvári országgyűlésen. 

Bethlen uralkodását sikeres hadjáratok, korrekt békekötések, kiegyensúlyozott bel- és külpolitika jellemezte. Sokan Er-

dély aranykorának nevezik az időszakot. A harminc éves háborúban aratott sorozatos győzelmeinek köszönhetően 1620. 

augusztus 25-én, a besztercebányai országgyűlésen Magyarország királyává választották. A háború cseh „frontjának” 

kedvezőtlen alakulása miatt kénytelen megkötni 1621. december 31-én a nikolsburgi békét. Az egyezményben lemon-

dott a királyi címről, visszaadta a koronát, cserében hercegi címet és az azzal járó hercegségeket kapta, illetve az erdélyi 

fejedelemséghez csatolhatta a hét felső-tiszai vármegyét. 

Nos, itt kezdődik Tarcal aranykora és kapcsolódik városunk története Bethlen Gábor és Erdély históriájához. A hét felső

-tiszai vármegye egyike Zemplén vármegye és tudjuk, Tarcal ebben a vármegyében található. A nikolsburgi béke dátu-

mából kiindulva Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622-ben nyert jogot a város megváltására. Ugyanebben az évben 

tatár hordák rabolták, pusztították a várost, melyet a viszonylag gyorsan benépesítő lakosság újjá épített, és ezt megün-

neplendő a fejedelem idelátogatott. Bethlen Gábort és kíséretét a Zombori Hasznos Péter vezette lakosság ünnepélyesen 

fogadta és főúri vendéglátásban részesítette. Sajnos nincs leírva sehol sem a menü sor, amit felszolgáltak. Minden bi-

zonnyal nem egy előételből, főételből és desszertből álló háromfogásos ebéddel kínálták az előkelő vendégeket. Korabe-

li leírásokból tudható, hogy ilyen alkalmakkor tízfogásos lakomákat rendeztek. Ebben az időben levesek ugyan még 

nem voltak, de valamennyi házi, lábas és térden aluli jószágot, valamennyi vadat, halat és szárnyast a korabeli fűszerek-

kel ízesítve, sülve, főve hozzá illő bő mártásokkal, kásákkal szolgálták fel. Az édességekkel, gyümölcsökkel nem várták 

meg az étkezés végét, hanem a fogások között adták fel, hogy a vendégek kedvükre, bármikor vegyenek belőle. Persze 

nem hiányozhatott a bor, a jó hegyaljai bor sem az asztalról. Száraz, félédes, édes, vagy, ahogy abban az időben nevez-

ték főbor. A sör sem volt ismeretlen a korabeli Tarcalon, nem véletlenül nevezik még ma is az egyik tarcali dűlőt Serfő-

zőnek. 

A fejedelem nem csak ura volt a városnak, de szőlője is volt itt. Úgy tűnik Bethlen számára nem volt közömbös a város. 

Jelzi ezt az is, hogy két év elteltével kiváltságlevelet adományozott az oppidumnak. „parancsolja és meghagyja minden 

rendű vitézinek”, hogy a fejedelem engedélye és tudta nélkül „Tarcalra szállni ne merészeljenek” áll a kiváltságlevél-

ben. A kiváltságlevéllel nem csak a várost, a város lakosságát védte, hanem a város, adóerő képességét is biztosította, 

növelte. Bethlen Gábor nem csak szőlőbirtokkal rendelkezett Tarcalon, de házat is építtetett itt magának. Sajnos nem 

sikerült kinyomozni e háznak a helyét, és hogy egyáltalán meg van e még. Nem lehet tudni, hogy ez, az 1622-es ünnepé-

lyes fogadtatásnak köszönhető e, de egy korabeli dokumentum arról tájékoztat, hogy az 1627-ben megkezdett építkezés-

hez udvarbírája, Szikszai Mátyás rendelt Kassa városától tíz-tizenegyezer db. téglát, valamint meszet. Azt, hogy mikor 

készült el a ház nem sikerült kideríteni, de 1628-ban még folyt az építkezés. A fejedelem még ugyan ebben az évben, 

1628. szeptember 19-i dátummal keltezett nemesi kiváltságlevelet adott ki, mely armálisban Zombory Hasznos Péter 

tarcali főbírót „a nemesi kiváltság díszével és címerével” ajándékozta meg. 

Bethlen Gábor 1629. november 15-én, Gyulafehérváron bekövetkezett halála után Tarcalt második feleségeként megöz-

vegyült (az elsőt, Károlyi Zsuzsannát ugyanis, kit „szerelmes szívem” –nek nevezett leveleiben, éppen 1622-ben veszí-

tett el) Brandenburgi Katalin örökölte, aki rövid időn belül túladott rajta. 1631-ben százezer forintért adta el gr. Csáky 

Istvánnak és hitvesének, Forgách Évának. Ezzel véget ért a tíz esztendős aranykor és a század hátra lévő részében 

ugyancsak megszaporodtak a Tarcalt sújtó események, melyekről bővebben főleg Babocsay naplójának olvasásával sze-

rezhetünk részletes ismeretek.             Tarcal, 2022. június 23.      Guth Ferenc 
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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.július 25. 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 

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 

Halálesetek: 
Gulyás Gáborné (sz: Rácz Erzsébet, 1936.) volt Tarcal Könyves K. u. 128.sz. alatti lakos,  

elhunyt április 26-án, 

Bodnár István (sz: 1940.) volt Tarcal Nagy B. u. 5.sz. alatti lakos, elhunyt május 17-én, 

Kincses Tamás Márk (sz: 1993.) volt Tarcal Szabadság u. 34. sz. alatti lakos                       

elhunyt május 28-án, 

Kovács Kálmánné (sz: Malina Julianna, 1933.) volt Tarcal Fő u. 123. sz. alatti lakos elhunyt május 31-én, 

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

Házasságkötések: 
       Kovács Dávid Miklós és Majoros Petra tiszanagyfalusi lakosok  

 2022. május 4-én kötöttek házasságot településünkön. 

    Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 

 

Születések: 

1. Lakatos Lionel András (2022.05.04) Szülei: Lakatos Kinga és Lakatos András 

2. Fábián Vanda (2022.05.08.) Szülei: Fábián Szabina és Szabó Richárd Zoltán 

3. Nagy Norbert (2022.05.22.) Szülei: Hajós Emilia és Nagy Norbert 

   Gratulálunk a szülőknek! 

      Nádasdi Judit védőnő 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Édesanyánkat, Kovács Kálmánnét született: Malina Juliannát 

2022. június 13-án református szertartás szerint végső nyugalomra helyeztük. 

Szeretnénk megköszönni mindenkinek akik temetésén megjelentek,  

sírjára virágot hoztak, gyászunkban osztoztak! 

ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Betegek!  

Az egészségügyi intézményekben, így a rendelőkben továbbra is kötelező a maszk viselése a dolgozóknak 

és a betegeknek. Továbbra is érvényben van a telemedicina jogszabály, el lehet látni a betegeket a szoká-

sos gyógyszereikkel telefonon is, és az előjegyzést lehetővé teszi a jogszabály.  

Természetesen már a személyes vizsgálat kerül előtérbe. A szűrések, a krónikus betegségek gondozása, a    

pontos diagnózis felállítása és a definitív ellátás személyes vizsgálat nélkül megvalósíthatatlan.  

Célszerű egyensúlyt tartani a személyes vizsgálatok és a telemedicina között.  

IDŐPONT KÉRÉSE TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ! 

tel:+36%2047%20352%20322

