
 

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
2022. május XXVII. Évfolyam 5. szám 

TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2022. április havi munkájáról  

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. április 13-án rendkívüli ülést, majd április 26-án soron következő 
ülését tartotta, melyen az alábbi témákat tárgyalták a képviselők. 
 
Április 13.  
 

Butta László polgármester úr elmondta, hogy a rendkívüli ülés megtartására a Borutca projekt I. ütem nyílt 
közbeszerzési eljárásának lezárása miatt volt szükség. Polgármester úr ismertette az I. ütem kivitelezése során 
megvalósítandó feladatokat, illetve elmondta, hogy itt kizárólag azokat a kivitelezéseket lehet elvégezni,    
amelyek nem engedélykötelesek.  
A Képviselő-testület – a Bíráló bizottság véleménye alapján – a következőket állapította meg:  
 

- a munkálatok elvégzésére beadott 4 db ajánlat közül 3 érvényes, 1 db pedig érvénytelen volt,  
- legalacsonyabb összegű érvényes ajánlathoz fedezetkiegészítésre nincs szükség, 

      -    az eljárás során a nyertes ajánlattevő a miskolci székhelyű LASPED Kft.  
 

A képviselő-testület mindezek alapján hozott határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
 

Április 26.  
Az első és második napirend tárgyalása szorosan összefüggött, a Képviselő-testület a személyes gondosko-
dás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 13/2021.      (IX. 1.) önkor-
mányzati rendelet módosítását, valamint a személyes gondoskodás körében biztosított bölcsődei ellátás, vala-
mint gyermekétkeztetés önköltségének, továbbá az egyéb étkezések térítési díjának megállapítását tárgyalta. A 
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját, illetve a gyermekjóléti 
alapellátások szolgáltatási önköltségét a fentartónak évente meg kell állapítania. Dr. Kovács Zoltán jegyző úr 
elmondta, hogy a pandémia okán az önkormányzatok részére bevezetett díj-befagyasztás miatt, jelenleg a 2020
-ban megállapított térítési díjak vannak hatályban, s új térítési díj bevezetésére, leghamarabb 2022. július 1-től 
kerülhet sor.  
Az elhangzottak alapján a Képviselő-testület döntött a rendelet módosításáról, illetve határozatot hozott a térí-
tési díjak emeléséről.  
 

A 3. napirend keretében a Képviselő-testület tárgyalta a  2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi felada-
tok átfogó értékelését. A Képviselő-testület megállapította, hogy a településen széles és hatékony jelzőrend-
szer működik a veszélyeztető élethelyzetek megelőzése, illetve a veszélyeztetettségről megfelelő időben törté-
nő tudomás szerzés érdekében. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekeket nevelő csalá-
dok a szükséges segítséget, támogatást folyamatosan megkapják, s ez jó esélyt ad arra, hogy az érintettek a 
lehető legkisebb hátrányt szenvedjék el a nem ilyen családban nevelkedő kortársaikhoz képest. A Képviselő-
testület felkérte Urbán Mária családsegítőt, hogy továbbra is tegyen meg minden szükséges és lehetséges in-
tézkedést  a veszélyeztetettség megelőzése és felszámolása érdekében. 
 

A 4. napirendi pontban polgármester úr szóbeli kiegészítésében emlékeztette a Képviselő-testület tagjait arra, 
hogy folyamatban van a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása annak érdekében, hogy a 
Kentaur Kft. a tervezett telephely bővítést végre tudja hajtani. Az eljárás abba a szakaszába érkezett, amikor a 
partnerségi egyeztetést le lehet zárni, illetve dönteni lehet arról is, hogy – a szakhatósági vélemények ismereté-
ben – környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek a Képviselő-testület. A képviselők az előter-
jesztés alapján határozatot hoztak a partnerségi egyeztetés lezárásáról, valamint arról, hogy nem szükséges a 
környezeti vizsgálat elkészítése.  
Az 5. napirendi pontban a képviselők az önkormányzat tulajdonában álló külterületi 0180/2 hrsz-ú, 862 m2 

nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről döntöttek, a vételárat minimálisan 
172.400.-Ft-ban állapították meg.  



Tarcali Hírek 

    

 

2 
A 6. napirendi pont tárgyalásakor a már előző testületi ülésen meghirdetett - szintén önkormányzati tulajdon-
ban lévő 4114/33.hrsz-ú - saját használatú út értékesítéséről döntöttek a képviselők. A határozat alapján felha-

talmazták a polgármestert, hogy az adásvételi-szerződést a budapesti székhelyű Nevolo Kft-vel kösse meg. 

Ezt követően a képviselők a polgármester két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról szóló tájé-
koztatót hallgatták meg.  
 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi témákat tárgyalta a testület:  

 

- A Képviselő-testület egyedi közbeszerzési szabályzatot fogadott el a Tokaj Város Önkormányzata, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata és Tarcal Község Önkormányzata, - mint közös ajánlatkérők 
- a „Tokaj- Kerékpárút hálózat tervezése a Hegyalján” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan.  

- Támogatták a T.T. Dance tánccsoport 2022. május 28. napján, a 6 Puttonyos Borfaluban megrendezés-

re kerülő jótékonysági bál rendezvényt, így a Képviselő-testület eltekint a terembérleti és eszközhasz-
nálati díj megfizetésétől. 

- A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Tarcal Belterület 489 hrsz-ú, természetben 

Tarcal Könyves Kálmán u. 108. szám alatti, beépítetlen, 339 m2 nagyságú ingatlan 1.100.000.-Ft          
+ ÁFA eladási áron értékesítésre történő kijelöléséről, meghirdetéséről döntött.   

• Butta László polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Magyar Falu Program  

• keretében sikerült megnyerni a támogatást a Móricz Zs. utca   14. szám alatti önkormányzati lakás 
felújítására. 

Az ülése végén képviselői indítványok, javaslatok hangzottak el, többek között jelezték a képviselők, a telepü-
lés útjai kátyúzásának szükségességét.  
 

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

kinthetők.  

A tarcali Idősek Klubjában egy nagylelkű adományozónak köszönthetően, 
megújult a terasz. Új fa kerti bútorokat  tudtunk vásárolni, mely   tökélete-
sen megfelel a klubtagok testalkatának, Bővült még a klub egy hintaággyal 
is, melyet nagyon szeretnek használni  és nem  feledkezhetünk el a mozgás-
ról sem, ebben segítségünkre van az elipszis  tréner, a futópad és nem utol-
só sorban a szobakerékpár.  

Révész- Horváth Tünde  

Intézményvezető  

 

A tarcali Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei is köszönetet mondtak 
az Édesanyáknak és közösen készített ajándékkal tettünk feledhetetlenné egy csodás  

délutánt. Május első vasárnapja az Év legszebb ünnepe. Még a legkisebbek szemében is 

látszik, hogy különleges ez a nap az Édesanyákat, az anyává válást, az életet ünnepeljük.  

Isten éltesse és áldja az Édesanyákat!  

 

 Kissné Dudás Gabriella intézményvezető  

http://www.tarcal.hu
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Hubay Kálmán főjegyző 
 

Amikor a legutóbbi mindenszentek és halottak napján a rendezett 
Farkas temető sírjai közt sétáltam, nagy örömmel tapasztaltam, hogy 
Waltherr László síremléke felújítva hirdeti akadémikusunk emlékét. 
A síremlék keresztjét helyreállították, felületét gondosan megtisztí-
tották és valóban úgy néz ki, mintha újonnan állították volna fel. A 
munka a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tevékenységét 
dicséri, mivel a sír a benne fellelhető maradványokkal része a nemze-
ti sírkertnek. 
Nem úgy, néhány Tarcal történelmében jelentősebb szerepet játszó 
helyi patrióta sírja. Ha nincs itt, vagy a közelben élő leszármazottja, a 
síremlék sok esetben elhanyagolt, lepusztult. Nem csak a XIX. illetve 
a korábbi századokból származó sírok pusztulása szembetűnő, de jó 
néhány XX. századi sír állapota is kétségbe ejtő. Az egyik ilyen jobb 

sorsra érdemesült sír a Farkas temető református felében található Hubay Kálmán főjegyző sírja, aki legalább 
olyan jeles jegyzője volt Tarcalnak, mint Babocsay Izsák. A gránitból készült obeliszk két darabban, és az el-
vadult növényzet annyira benőtte, hogy alig lehet látni a kőbe vésett írásokat. A sír köré készített kovácsolt 
vaskerítést a rozsda eszi, magát a sírt sűrű orgona és bálványfa borítja. A szomszédos sír gazdái szokták néha 
megnyesni csak azért, hogy több napfényt kapjanak a szüleik sírján elhelyezett virágok. A sírt többszöri pró-
bálkozás ellenére sem találtam és lehet, hogy még ma is keresném, ha településünk református lelkésze, Ko-
vács Attila, illetve az elhanyagolt nyughely melletti sírban elhelyezett Iván házaspár egyik fia Iván István nem 
mutatja meg.  
Amikor a Hubay Kálmán nevet az interneten található legnépszerűbb böngészőbe beírjuk, legnagyobb sajnála-
tunkra nem a tarcali főjegyzőt ismertető weblapok jönnek elő, hanem a jászapáti születésű, szélsőjobboldali 
újságíró, a Nyilaskeresztes Párt megalapítója és 1940-ig vezetője, akit a Szálasi-kormányban elkövetett tettei-
ért a háborút követően a népbíróság halálra ítélt és 1946. június 26-án kivégezték. 
Nos, visszatérve a mi Hubay Kálmánunkhoz egy nem megerősített forrás, a MyHeritage családfa kutató társa-
ság által létrehozott adatbázis tartalmaz egy adatot, miszerint feltételezhetően 1864. december 31-én született 
Bájon, az akkor még Szabolcs vármegyei településen. A síron található sírkövön is, hónap és nap nélkül, az 
1864-es évszám szerepel születési éveként. Apja hubói Hubay Boldizsár, anyja ns Amália Danavár. 
Gyermek- és ifjú koráról keveset, szinte semmit nem tudtam felkutatni. Mindenesetre iskolái alkalmassá tet-
ték, hogy 25 évesen megválasszák és beiktassák tarcali hivatalába. 
Nagy valószínűséggel 1889-ben hivatalának elfoglalásakor már házas emberként, feleségével, Csiha Lillával 
jött Tarcalra, mert az 1889. év utáni tarcali házassági anyakönyvekben nem szerepelnek. A születési anya-
könyvek tanúsága szerint azonban a gyermekei már itt születtek és az 1905-ben összeállított földkönyv alapján 
házuk is itt volt a mai Fő utca 99. szám alatt. 
A Tarcalon eltöltött 43 éve alatt úgy a hivatali munkája terén, mint társadalmi tevékenységét illetően elisme-
rést, gazdag életutat tudhatott magának.  
Kozári József: Tarcal a két világháború között. című tanulmányában az alábbiakat írja róla. 
„Rendkívül sokat fáradozott a község fejlesztéséért. Jelentős szerepe volt a villanyvilágítás bevezetésében, a 
község épületeinek rendbehozatalában, a községi múzeum létesítésében, és a levéltár rendezésében. A község 
anyagi helyzetének javulása az ő rendkívüli szorgalmát és kitartását is dicséri.” Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy hivatali ideje alatt söpört végig az országon az I. világháború, illetve a tanácsköztársaság. 
Országos elismertségre is szert tett, jelzi ezt az is, hogy egyházi- és világi lapok rendre beszámoltak tevékeny-
ségéről, a nagyközségben történt eseményekről, illetve folytatásokban közölték az általa felkutatott és közre 
adott, Tarcal kora újkori történelmét bemutató dokumentumokat, melyek másolatait az általa létrehozott, a 
községházán kialakított múzeumban lehetet megtekinteni. Kutatásaiért, tudományos munkásságáért a Magyar 
Történettudományi és a Heraldikai Társaság is tagjai közé választotta. 
Nem csak a helyi ev. ref. egyházközségnek volt egyháztanácsosa, de a reformátusok egyházmegyei testületé-
ben is szerepet vállalt, mint világi tanácsbíró. 1928-ban a belügyminiszter Hubay érdemeit, dicsérő leiratban 
ismerte el. A miniszteri kitüntető diplomát díszközgyűlésen adták át Tarcal főjegyzőjének. 
40 évi közigazgatásban eltöltött lelkiismeretes munka után, 1929 decemberében vonult nyugállományba. Ami-
kor 1923. október 8-án a Tarcalra látogató nagybányai vitéz Horthy Miklóst, Magyarország kormányzóját üd-
vözölte, nem sejtette, hogy 1931-ben a tiszteletére rendezett díszközgyűlés keretében adják majd át a kor-
mányzó kitüntetését. A korabeli beszámolók szerint, a díszközgyűlést követően, az ekkor már nyugállomány-
ba vonult főjegyzőt, e jeles napon, a község száz terítékes, igazi „Tokaj-hegyaljai ebéddel”, majd műsoros es-
téllyel ünnepelte a meghívott sokadalom. 
A hely itt kevés lenne felsorolni Hubay Kálmán Tarcalon eltöltött évei alatt elvégzett hivatali- és társadalmi 
tevékenységét, melyet nem csak községi, de megyei és országos szinten is méltányoltak.  
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Ezt igazolandó idézem a haláláról szóló, a kor legismertebb napilapjában, a Pesti Hírlap 1933. június 20-án 
megjelent számában közzé tett híradást. 
„Hubay Kálmán, Tarcal község nyug. főjegyzője, Tarcal község díszpolgára, királyi elismerő okirat és kor-
mányzói legfelsőbb elismerés birtokosa, Zemplén vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, az alsó 
zempléni ref. egyházmegye tanácsbírája, a tarcali Hitelszövetkezet megalapítója és ügyvezető igazgatója, a 
Hangya Szövetkezet felügyelőbizottsági elnöke, a Zemplén Vármegyei Jegyzőegyesület és Jegyző Internátus 
hosszú időn át volt elnöke június 17-én Tarcalon meghalt. Haláláról a nagyközség gyászjelentést adott ki.” 
 

Guth Ferenc 

Fantasztikus élménnyel gazdagodtak azok, akik 2022.május 20.-án eljöttek Földes László „Hobo”      
József Attila „Tudod, hogy nincs bocsánat” című előadására. A Déryné program keretein belül ingyene-
sen volt megtekinthető ez a színházi előadás. 

A mély érzelmeket felhozó előadás alatt hol sírtunk, hol nevettünk, hol gondolkodtunk. Földes László - (Bár 
elmondta, hogy ő nem színész!) – olyan átható érzelmekkel és előadásmóddal adta át a verseket, hogy szinte 
észre sem vettük hogyan telt el a bő óra. Hobo szinte megállás nélkül ontotta József Attila verseit, sokat meg-
zenésített változatban. 

„József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében: az az új szemléletmód, aho-
gyan verseiben az »én«-t felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksé-
ge sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy minden igazán nagy alkotó esetében, az 
övében is azt látjuk, hogy száz évvel születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző 
évtizedekben.” Bókay Antal  

Művész úr az előadás után visszajött a színpadra és elkezdődött egy kötetlen beszélgetés. Beavatta a közönsé-
get a „műhelytitkokba”! Jó volt az az utolsó félóra is és megkoronázta az előadást. Hozzájárulva ahhoz, hogy 
megértsük Hobo is „egyszerű ember” a szó jó értelmében és József Attila is az volt. Megáldva a versírás te-
hetségével.  

Köszönet a Déryné Programnak, hogy lehetőséget biztosítottak egy ilyen színvonalú előadás Tarcalon való 
megtartására. Szinte házhoz jött az előadás.  

Köszönet és gratuláció a negyven embernek, aki adott magának egy tartalmas, értékes, szép estét! Ők bölcsen 
döntöttek! 

Györgyné Újvári Mária 
művelődésszervező 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3kay_Antal
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17:00  Szegedi Látványszínház   

„Artúr az erdők hőse” 

18:00 Köszöntő 

18:05 Alexander Magic bűvész show 

18:40 Boszorkányshow 

19:00 Komáromi Pisti  

20:00 Táncdalfesztivál   

22:00 Tűzugrás 

Gyereknap alkalmából iskolánk tanulói buborékfújó shown vehettek részt. Az óriásbuborékok exklu-
zív látványt nyújtottak, különféle formájú buborékkészítő pálcákkal és professzionális buborékfújó gépekkel 
kiegészülve pedig igazi óriásbuborékshow tárult elénk, melyet kicsik és nagyok egyaránt élveztünk. A show 
végén a gyerekek egy embernagyságú buborékban is selfizhettek. Tarcal Jövőjéért Alapítvány támogatásával 
valósulhatót meg iskolánkban . 
 

Iván Bernadett és Fábián Flóra  

 

Levendulás Népi  
Játéktár 

(28 féle ingyenes  
játék!) 

Ugrálóvár  
Boszorkány  
Fotósarok  

Mojito-Lemon 
Magyar Vöröskereszt 

Kézműves sör 
Édességek, lángos, 
vattacukor,Egyedi 
karkötő készítés 
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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. június  23. (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 telefonszáma: 06 20/610 5101 

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

 
 
 

Fülöp Béla és Timár Alexandra szerencsi lakosok április 5-én, , 

 

Lukács Mátyás és Somogyvári Szilvia tarcali lakosok április 20-án 

 

Szilágyi Norbert Gyula és Szabó Alexandra tarcali lakosok április 22-én  

 

Balga Kornél Viktor és Tarjányi Erzsébet törökszentmiklósi lakosok április 23-án 

kötöttek házasságot településünkön.  
 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!   

 
 
 
 

Mérai János (sz: 1951.) volt Tarcal Nagy B. u. 30.sz. alatti lakos, elhunyt április 23-án,  
 

Sápi Galina (sz: 1952.) volt Tarcal Könyves K. u. 116. sz. alatti lakos, elhunyt  április 30-án,  

 
 
 

Részvétünk a családoknak! 
 

 Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
   anyakönyvvezetők 

„Hálás szívvel mondunk köszönetet 

azoknak, akik özv. Gulyás Gáborné te-

metésén – 2022. május 1-jén -

  megjelentek, sírjára virágot helyeztek 

el, gyászunkban osztoztak!” 

A gyászoló család 

 

Véradást szervez a  

Magyar Vöröskereszt  

Június 21. -én a 

6 Puttonyos Borfaluban  

14:00-tól-16:30-ig  

Várunk minden Önkéntest!  

tel:+36%2047%20352%20322

