
 

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
2022. március XXVII. Évfolyam 3. szám 

 TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2022. február havi munkájáról  

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. február 15-én rendkívüli, majd február 22-én az aktuális ülését 
tartotta, melyen az alábbi témákat tárgyalták a képviselők. 
 

Február 15.  
A rendkívüli ülés megtartására azért volt szükség, mert az Államháztartásról szóló törvény értelmében a pol-
gármester kötelezettsége, hogy a jegyző által elkészített önkormányzati költségvetés tervezetét a képviselő-
testület elé terjessze.  
Így az első napirendi pont keretében részletes írásbeli előterjesztés alapján a képviselők megtárgyalták az 
önkormányzat 2022. évi költségvetését első olvasatban. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak 
főösszege közel 3,7 milliárd forint, amelyre Tarcal történetében eddig még nem volt példa. Természetesen en-
nek a hatalmas összegnek a nagyobb hányada, 3,1 milliárd forint felhalmozási célú bevétel és kiadás, amely 
olyan fejlesztéseket jelez, amelyek meghatározóak a település életében, a település jövőjét illetően. 
A képviselők részletesen tárgyalták a különböző előirányzatokat, majd egyetértve azon megállapítással, mely 
szerint a költségvetés tervezete nagyon feszített, de takarékos gazdálkodás mellett a betervezett feladatok telje-
síthetők azt véglegesítésre jóváhagyták.  
 

A 2. napirendi pont keretében szintén egy jogszabályi kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület, mivel 
minden évben a költségvetés elfogadása előtt határozatot kell hoznia arról, hogy a következő három évben ho-
gyan alakulnak az önkormányzat saját bevételei, milyen adósságot keletkeztető ügyletek várhatók, s legfeljebb 
a saját bevételek 50%-áig adósodhat el az önkormányzat. A 2023-2025-ig terjedő évekre nem tervez az önkor-
mányzat adósságot keletkeztető ügyletet.  
A képviselők megismerve a határozati javaslatot, illetve annak mellékletét azt ellenszavazat nélkül elfogadták.  
 

A 3. napirendi pontban Borsodvíz Zrt-vel kötendő szennyvízelvezetés- és tisztítás víziközmű szolgáltatásra 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyásának megtárgyalása történt.  
A képviselők megkapták az előterjesztést és a szerződés tervezetét, melyhez Butta László polgármester úr a 
kiküldött anyaghoz szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy 2022-ben lejár az a határozott idejű bérleti-
üzemeltetési szerződés, amelyet 20 évvel ezelőtt a tulajdonos önkormányzatok az akkor elkészült és üzembe 
helyezett szennyvízhálózat bérbeadására, üzemeltetésére kötöttek a Borsodvíz Zrt-vel. Az illetékes hatósággal 
történt egyeztetést követően a hatóság egyetértett azzal a tervvel, hogy a tulajdonosok továbbra is a Borsodvíz 
Zrt-nek adják használatba, üzemeltetésbe a hálózatot, de most már határozatlan időtartamra. Az erre vonatkozó 
szerződéstervezet elkészült, s a használati díjat illetően a továbbiakban az eddiginél magasabb bevételre szá-
míthatnak az önkormányzatok. Az új szerződés hatályba lépésétől kezdődően azon 181.000m3 szennyvíz 
mennyiség után is használati díjat kell fizetnie a bérlőnek, amelyet 20 évvel ezelőtt egy összegben a bérleti 
szerződés teljes időtartamára kifizetett az önkormányzatok részére. A részletes tájékoztatás után a képviselő-
testület a szerződéstervezetet elfogadta, jóváhagyta. 
 

A 4. napirend keretében a képviselők a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtá-
sáról tárgyaltak. Ezt a napirendet is minden évben tárgyalja a testület a Borsodvíz Zrt. előterjesztése alapján. 
Dr. Kovács Zoltán jegyző arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lakossági víz és csatornadíjakhoz az 
állam kérelemre támogatást nyújt, de ennek feltétele, hogy a tulajdonos önkormányzatok a szolgáltató által 
közölt fajlagos ráfordítási adatokat fogadják el.  
A Jegyző javasolta az erre vonatkozó határozat elfogadását, mert a támogatás igénybevételével a fajlagos  
ráfordítás adatoknál alacsonyabb víz- és csatorna díjak állapíthatók meg.  
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, a határozatot elfogadták.  
Az 5. napirendben a képviselők a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjének javaslatát, az in-
tézmény nyári zárva tartását véleményezték. Az intézményvezetőnek javasolták, hogy  a nyári nagytakarítási 
munkálatokat, illetve a szükséges karbantartások elvégzését  2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 12. közötti 
időszakra tervezzék. 
 

Február 22. 
 

Az első napirend keretében a képviselők megtárgyalták a Flora Ambiente Bt. ügyvezetőjének – Erdélyi Ist-
vánnak – a temető üzemeltetéséről szóló beszámolóját.  
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A képviselő-testület sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt évben a koronavírus járvány következménye-
ként sokkal több tarcali lakos hunyt el, mint a korábbi években, ezért jóval nagyobb számú temetés megtartá-
sára került sor a köztemetőben.  
A jelentősebb igénybevétel ellenére a köztemető infrastruktúrája, a köztemetőben biztosított szolgáltatások 
2021-ben is megfelelő színvonalon működtek, a lecserélt és bővített számban rendelkezésre álló hulladékgyűj-
tő konténerek hosszú távra megoldják a korábbi évek ezen problémáját. 
A képviselő-testület felkérte az üzemeltetőt, hogy a hulladékgyűjtő konténerek folyamatos ürítéséről, illetve a 
temető egyik sarkában felhalmozott hulladék mielőbbi eltávolításáról gondoskodjon.  
 

A 2. napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ren-
deletet.  
 

Ezt követően a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására került sor, melyet minden évben jogszabályi köte-
lezettsége a képviselő-testületnek tárgyalnia. A közbeszerzési terv azon fejlesztéseket tartalmazza, amelyek 
megvalósítása során közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor.  
 

A 3. napirend tárgyalása során a képviselő-testület jóváhagyta Butta László polgármester úr 2022. évi sza-
badságolási ütemtervét, melynek elfogadását – minden évben - szintén jogszabály írja elő.   
 

A 4. napirendi pontban tárgyalta a képviselő-testület a Tarcal 474/1 hrsz-ú régi temetőben történt vis maior 
jellegű pincebeszakadás helyreállítására benyújtott kivitelezői ajánlatokat. A támogatás ismeretében, s a ható-
sági engedélyek megszerzését követően 3 vállalkozást kértek fel ajánlattételre a kivitelezést illetően, mely 
ajánlatok közül a pilisvörösvári székhelyű GEOSZOLG Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb.  
Mindezek alapján a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási 
szerződést, a Kft-vel kösse meg, a szerződést az önkormányzat képviseletében írja alá. 
 

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

Az ülés végén az indítványok, javaslatok napirendben Butta László polgármester arról tájékoztatta a képvi-
selőtestület tagjait, hogy a meghívó kiküldése óta elkészült a Borutca beruházás I. üteme közbeszerzési eljárá-
sa ajánlattételi felhívása, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadnia, jóvá kell hagynia, s ugyancsak dönte-
ni kell a bíráló bizottságba bevont személyekről is. A polgármester azt javasolta, hogy a bíráló bizottság jogi 
szakértelemmel rendelkező tagjaként Dr. Kovács Zoltán jegyzőt, pénzügyi ismeretekkel rendelkező tagjaként 
Pásztorné Joó Renáta önkormányzati pénzügyi csoportvezetőt, műszaki szakértelemmel rendelkező tagként 
Horváth Tamás műszaki ellenőrt, valamint Adorján Borbála felelős akkreditált közbeszerzési szakértőt válasz-
szák meg. 
A képviselők polgármester úr javaslatával egyetértettek, a bíráló bizottság összetételéről döntöttek.  
 

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

kinthetők.  

            Dr. Kovács Zoltán  jegyző 

Megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából március 11-én 
pénteken. Beszédet mondott Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, Negrutz Ágoston miniszteri főtanács-
adó és Butta László polgármester. A hideg ellenére lelket melengető műsort adtak az Óvodás gyermekek és a 
Népdalkör, majd a megemlékezés koszorúját elhelyezték a Hősi Emlékparkban. Köszönjük azoknak akik 
megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel és a közreműködőknek lelkes munkájukat! 
 

http://www.tarcal.hu
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Chess in the City 2022 - VIII. Tarcal Open  

 

Ideje: 2022. március 10 - 14. Helye: Tarcal 6 Puttonyos Borfalu  
Rendező: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Sakkszövetség  
Fő támogató: Tarcal Község Önkormányzata, Butta László polgármester úr Fő-
védnök: Koncz Zsófia országgyűlési képviselő 
Védnök: Gurály László elnök - B.-A.-Z.- megyei Sakkszövetség  
Versenybíró: Galkó Tibor NA főtitkár B.-A.-Z.- megyei Sakkszövetség.  
Versenyzők: hazai sakkozók, köztük 2 címviselővel, 31 fő, két csoportban, 16 fő 
ifjúsági játékos, 6 hölgy sakkozó.  
Lebonyolítás: 7 fordulóban, 2 x 90 perc és 30 sec. bónusz lépésenkénti tempóval. 
Szabadidős tevékenység: ajándék fürdőzés a szerencsi Városi Fürdőben. 
Szakmai mellékprogram: 9 fordulós gyors sakkverseny, a megszokott megkíná-
lással. (Szendvics, bor, must, üdítők) A gyors sakkversenyt Pribelszky Bence FM nyerte a Miskolci KisBocsok SSE 
fiatal mester sakkozója. Ezúttal külföldiek nélkül zajlott le, immáron 8. alkalommal a hagyományos verseny, amelyen 
ettől függetlenül lehetett nemzetközi Élő - pontot szerezni. Az orosz-ukrán háború döntően belejátszott a külföldiek hiá-
nyához, így a kevesebb indulóhoz is, hiszen általában a versenyzők egyharmada külföldi. A hazai sakkozók ugyanúgy, 
mint korábban, az ország minden részéből elindultak a tornán! A megyénkén kívül Nyíregyházáról, Szegedről, Győrből, 
Budapestről. Makóról is jöttek versenyzők. A rendezők ezúttal egy nappal több időt hagytak a sakkozóknak illetve kísé-
rőiknek, így a pihenésre is jutott idő. A szakma nevében megköszönjük Tarcal Község Önkormányzatának, polgármes-
ter úrnak, hogy lehetőséget teremtettek a kedvezőtlen körülmények ellenére, hogy főleg az utánpótlás korú sakkozók 
fejlődhessenek!              Galkó Tibor  titkár 

Tisztelet Tarcali Polgárok! 

 

2021. október 2-án tettük le Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető Miniszter úrral és Dr. Koncz Zsófia 
képviselő asszonnyal a Tarcal Infrastrukturális fejlesztése (Borutca és településközpont kialakítása) 1 milliárd 
forint összegű 100%-os állami finanszírozású projekt alapkövét. Előtte volt szerencsém bemutatni Miniszter 
úrnak az elmúlt években megvalósult beruházásainkat is. Útközben megmutattam Miniszter Úrnak és képvi-
selő asszonynak a több mint 10 éve bezárt – településünk központjában lévő – művelődési házat is. Tájékoz-
tattam őket arról, hogy esélyünk sincs az épület felújítására, hiszen maximum 50 millió forintot lehet művelő-
dési ház felújítására, építésére pályázni.  

 

Az alapkőletételnél már az ünnepi beszédébe belefoglalta Miniszter Úr, hogy ez elmúlt és a jelenlegi fejlesz-
tések mellett vannak még tervek, van még mit tenni a település fejlesztése szempontjából, pl. a művelődési 
ház felújítása.  

 

Miniszter Úr nem felejtette el problémánkat, hiszen december utolsó napjaiban a Magyar Közlönyben megje-
lent kormányhatározat szerint 602 millió forintos egyedi támogatásban részesítette Magyarország Kormánya 
a tarcali művelődési ház felújítását. A tervező már az engedélyes tervet készíti, reményeink szerint az év má-
sodik felében elindulhat a beruházás is.  
     Az épület látványtervét az alábbi fotókon mutatjuk be.  

Visszatérve az úgynevezett. Borutca projektre, 3 ütemre bontottuk a beruházást. Az első ütemben azok a jár-
dák, utcák lesznek felújítva, amelyek felújítása nem építési engedély köteles. Már a közbeszerzési eljárást is 
kiírtuk, március 29. a beadási határidő.  

 

Ebben az ütemben:  

 

• A Fő utca járdafelújítása a 15-25. szám között és a 61-71. szám között,  
• Árpád utca járdafelújítás,  
• Klapka utca – Klapka tér közötti és a Klapka utca útburkolat felújítása, 
• A Könyves Kálmán utca útburkolat felújítása a Kutatóintézettől a Téglagyári pincesorig,  
• Siderus János utca útburkolat és járdafelújítás valósul meg.  

Butta László  
          polgármester 
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ALAPKŐLETÉTEL 
 

Az Öko Fish Kft. Intenzív RAS rendszerű modern halnevelő telepet és halfel-
dolgozó üzemet kíván létesíteni részben önerőből, részben a MAHOP pályáza-
ton elnyert pályázati forrásból. 
 

 A meglévő piaci igények kielégítésére döntött az Öko Fish Kft. az afrikai har-
csa tenyésztése mellett. Ugyanakkor a feldolgozó tervezése során mintegy 800 
tonna/év kapacitás lett beütemezve. A halfeldolgozás az afrikai harcsa mellett a 
hazai piacon keresett egyéb halfajok feldolgozására is irányul. A 400 tonna/év 
kapacitású afrikai harcsa nevelő feladata az élőhal felvásárlási nehézségek ese-
tén a feldolgozó termelési folytonosságának biztosítása. Másrészt lehetővé teszi 
az afrikai harcsára alapozott széles termékskála előállítását.  

A halnevelő és halfeldolgozó üzem két műszakban a halnevelővel együtt mintegy 42 fő foglalkoztatását teszi 
lehetővé.  
A projekt célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű személyek - különösen a fiatal kezdő munkavállalók és 
álláskeresők elsődleges munkaerőpiacra történő integrálását. Az általunk definiált társadalmi probléma alap-
ján célunk a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetűek, valamint a pályakezdők felkarolása, akik szakmai- 
és munkatapasztalatra tehetnek szert, biztos megélhetést találva. A munkavállalók oktatásának támogatása, 
amellyel javíthatják életminőségüket.  
Továbbá szeretnénk a környéken lévő munkavállalók számára, olyan keresetet, minőségi bért biztosítani, ami 
után szívesen maradnak, telepednek le térségünkben. 
A foglalkoztatottak mindannyian a legújabb, legmodernebb technológiával dolgozhatnak minden nap az üze-
münkben. A leendő üzemben alkalmazott technológia az országban szinte egyedül álló. Tervezésénél a gya-
korlatban világviszonylatban bevált technológiai elemek ötvözésére került sor, korszerű mérés és vezérlés-
technikai elemek és vezérlő szoftverek alkalmazásával. 
A halhús élettanilag legnagyobb előnye speciális zsírsavösszetételéből adódik. (K, Ca, Mg, Fe, P,Mn, Co, Ni, 
J) tartalma miatt is ajánlott élelmiszer. Elsősorban pedig a vörös izom gazdag vitaminokban. A zsírban oldó-
dó vitaminok közül az A és D, míg a vízben oldódók közül a B1 és 

B2 tartalom jelentős.  
A halmáj olaja az ed-
dig ismert leggazda-
gabb A- és D-
vitaminforrás.  
 

Kovács Zsolt 
Ügyvezető 

Öko Fish Kft 
 
 

Tarcalon a 6 Puttonyos Borfaluban 2022. 
március 17-én „Közbiztonsági Fórumot” 
tartottak.  
Szemán Ákos az OPSZ B.-A.-Z. Megyei 
elnökhelyettesének felvezetője után Butta 
László polgármester úr mondott köszöntőt, 
kitérve arra, hogy Tarcalon – a polgárőrsé-
gen túl – milyen biztonságtechnikai beren-
dezéseket alkalmaznak a nyugodt hétközna-
pok biztosítása érdekében. Keresztesi János 
Rendőrkapitányság vezető tájékoztatót tar-
tott  az elmúlt évről. A megye polgárőr 
egyesületein kívül jelen voltak a környező 
települések polgármesterei is. A fórum to-
vábbi részében Koncz Zsófia országgyűlési képviselő, mint a Szerencsi Polgárőr Egyesület tagja, illetve Csó-
ra György az OPSZ B.-A.-Z. Megyei elnöke adott tájékoztatást a polgárőrök munkájáról, az esemény végén 
Lovász László a Tarcali Polgárőr Egyesület vezetője mondott köszönetet. 
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Május elseje Tokaj-Hegyalja  
bűbájjal teli településén 

 
Nyitott pincékkel és változatos programokkal várják a vendégeket a tarca-
liak 
 

Nem fog ki a bűvös hetes szám sem Tarcal lakóin, hiszen a 
hagyományteremtő céllal létrejött Tarcal Bor és Kultúra Egyesület 
szervezésében hetedjére kerül megrendezésre a Tarcali Bűbájos Hétvége 

április 29. és május 1. között Hegyalján. A főszerepben a falu borászai, akik a nyitott pincék mellett számos 
programmal is készülnek: dűlőtúra, mesterkurzus, kertmozi, csillagnézés, koncertek helyi zenekaroktól, 20. 
születésnapi vacsora, pezsgős brunch színesíti a kínálatot, de lesz gasztroszínház és a növényi alapú 
táplálkozás titkaiba is bepillanthatnak az arra fogékonyak. A három naposra duzzadt rendezvényen ezúttal is 
lesz „boszorkányűző” tűzgyújtás, valamint a táncoslábúak a késő éjszakába nyúlóan tehetik igazán em-
lékezetessé az itt töltött napokat., 

„A Tarcali Bűbájos Hétvége a településünk évenként visszatérő fesztiválja, amellyel a helyi borokat és kultú-
rát szeretnénk mindazokkal megismertetni, aki eljönnek hozzánk. Számunkra fontos a személyesség, igyek-
szünk minden vendéget úgy fogadni, mintha már régi ismerősünk lenne. Küldetésként 
tekintünk arra is, hogy ne csak a borokat ismerjék meg az idelátogatók, hanem bennün-
ket, a helyi értékeket, valamint a településünket is. Tarcal kiváló természeti adottságok-
kal és kulturális értékekkel rendelkezik, amelyek mind vonzerővel bírnak a látogatók szá-
mára” – ismertette a fesztivált Keresztes Ákos, a Myrtus Pince tulajdonosa, a rendez-
vény egyik főszervezője. A bűbájos elnevezés létrejötte mára már történelem: Könyves 
Kálmán annak idején éppen Tarcalon hirdette ki, hogy boszorkányok nem léteznek – 
amelyre cáfolat azóta sem érkezett, a bűbáj viszont megmaradt az aprócska hegyaljai 
település utcái között. Tarcal minden évszakban számos látnivalót kínál, itt található Eu-
rópa legmagasabb Jézust ábrázoló szobra, az Áldó Krisztus szobor, ahonnan pompás, 
egészen a Bükkig húzódó körpanoráma tárul a turisták szeme elé. A szobor melletti pa-
norámasétány is kellemes kikapcsolódást biztosít, a lelkes kirándulók pedig akár a bá-
nyatavat is körbesétálhatják.  
2015-ben jött létre a Tarcal Bor és Kultúra Egyesület, amely a falu összefogására alapozva fejleszti a helyi 
turizmust és növeli Tarcal turisztikai vonzerejét.  

Résztvevő helyszínek: Barkland Borászat , Basilicus Borkultúra Központ, Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, 
Kern Pince ,Kikelet Pince, Majoros Birtok, Myrtus Pince, Simonfay Borkúria, Terrapolis Kert és Asztal, To-
kaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. 

Részletes programlista: bubajos.hu 

https://bubajos.hu/
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Kedves Szülők és Gyerekek! 

 

Miért is jó a Kikelet Napköziotthonos Óvodába és Bölcsődébe járni: 
- tagja lehet a gyermek  egy hagyományőrző néptánccsoportnak, 
- a "Kreatív kuckóban " a  kézműves tevékenység rejtelmeibe vezetünk be minden kedves érdeklődőt /festés, nemezelés, 
ragasztás, gyurmázás stb./, 
- a játékosság fontosságát hangsúlyozva német dalokat, mondókákat sajátíthatnak  el óvodásaink, 
- heti rendszerességgel megyünk úszni az iskolaelőkészítős csoporttal, 
- kipróbálhatják a korcsolyát, Sátoraljaújhelyben, 
- aki szívesen modern táncolna, Roli bácsi szeretettel várja,  
- erdei táborba is megyünk minden kedves érdeklődővel, 
• Aletta néni, Marci bácsi és Péter bácsi megismerteti  a hitéleti nevelést 
• Jutka néni pedig a Bozsik foci világába kalauzolja a gyermekeket 
- egy remek só szóba vár mindenkit, sokat kirándulunk, mely számos közös élményre ad lehetőséget. 
A Tokaji Pedagógiai Szakszolgálat nagyszerű szakemberi segítik a mindennapjainkat!  

A Kikelet Óvoda és Bölcsőde minden óvodapedagógusa, kisgyermekgondozója és dajka nénije nagy szeretettel 
várja a gyermekeket és szüleiket!   

Kissné Dudás Gabriella intézményvezető 

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
Örömmel nyitja meg kapuját óvodásaink és bölcsődéseink szülei előtt. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptem-
ber 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A gyermek bölcsődei felvétele: 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: 
42. § *  (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbe-
ni ellátását kell biztosítani. 
(3) *   Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és 
gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. 
(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

 42/A. § * (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható  
a) óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 
b)* a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a  
(3) bekezdésben meghatározott időpontig, (2)Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, 
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-
éig. 
(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, 
amelyben a hatodik életévét betölti. 

A beiratkozás elektronikus formában is tötrénhet, nem kell személyesen megjelenni az intézményben! 

A gyermekeket 2022/2023. nevelési évre 2022. május 02 - 04-én, 8.00-16.00 óráig lehet beiratni. 

Az óvodai és bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi azonosító okmánya 
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája 
•  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló határozat 
•  a szülő személyi azonosító okmánya 

•  sajátos nevelési igényű /SNI/ gyermekek esetében az illetékes szakértői bizottság véleménye 

•  Óvodai felvétel iránti kérelem és Bölcsődei felvételi kérelem – mellékletben letölthető 

•  Nyilatkozat az óvodai étkezéshez- mellékletben letölthető 

•  Jövedelem nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához kérelem,  mellékletben letölthető 

•  Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat és Nyilatkozat a külön élő szülők esetében- mellékletben letölthetők 

A szükséges dokumentumok az intézmény honlapjáról is letölthetők: http://kikeletovi-tarcal.hu/  
Elektronikus elérhetőség: ovodakikelet@gmail.com 

 

Előzetes egyeztetés az alábbi telefonszámon lehetséges: Telefon: 06-47-380-212 
 

A felvételről az intézmény vezetője 2022. május 20-ig dönt és írásban értesíti a szülőt. Az intézményvezető felvételt 
elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Tarcal Község Önkormányzat jegyzőjének címezve, 
a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, sza-
bálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható! 

Kissné Dudás Gabriella intézményvezető 

http://kikeletovi-tarcal.hu/
mailto:ovodakikelet@gmail.com
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Március idusa 
Egy vénember gondolatai március 15-én. 

 
Ma van március 15. Lelkiismeret furdalás kínoz, ugyan is az előző évek gyakorlatával ellentétbe nem mentem 
fel a kápolnához, hogy miközben a kis darab nemzeti színű szalagocskát elhelyezem, gondolataimmal is a 
174, 173 évvel ez előtti eseményekre emlékezzek. Ilyenkor azokra a hősökre emlékezek, akik 1848-49-ben 
részt vettek hazánk forradalomként induló függetlenségi harcában. Megjegyzem, ebben a küzdelemben a len-
gyel önkénteseken kívül egyetlen ország sem segített bennünket. A szabadságharc bukását követő évtizedek-
ben ez a heroikus tusa a nemzet történelmének mitologikus részévé vált, vésődött a magyarság szívébe, lelké-
be, tudatába. Hatása olyan mértékű, hogy nem csak az újkorban, de a modern korban, illetve napjainkban is 
kapaszkodót jelent a nemzet polgárai számára. Miközben a magasztos szabadságharcról beszélünk, dicsőséges 
küzdelemről emlékezünk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni a háború, mert az volt, még ha a szabadságért 
folyt is, borzalmairól. A harc közben meghalt, testileg, lelkileg megnyomorodott katonákról, megerőszakolt 
lányokról, asszonyokról, áldozatul esett gyermekekről. Ezt használja ki kőkeményen a nagypolitika. Egyku-
tya, hogy az gazdasági vagy hatalmi nagypolitika. Akik irányítják ezeket az eseményeket, azokat abszolút 
nem érdekli, hogy hódító háború, vagy felszabadító függetlenségi harc, őket, minden szerencsétlen emberen 
átgázolva, csak a pénz és a hatalom érdekli, a pusztulással, vérfürdővel elért haszon. Az anyának, akinek gyer-
mekét megölik a háborúban, legyen az kicsi, nagy, leány, fiú, civil vagy katona teljesen mindegy, hogy aljas 
rabló hadjáratban, vagy magasztos célokért folytatott harcokban veszti el kicsinyét. Mert neki a nagyra nőtt 
katonafia is a kicsinye és iszonyatos fájdalommal jár az elvesztése. A politika ezzel nem törődik, vagy kihasz-
nálva ezt csak úgy tesz, mintha törődne vele. Március 15-ét minden korban a saját szájuk íze szerint használ-
ták. Eleinte tiltották, később valóságos kultusz kerekedett az ünnepléséből, majd újra háttérbe szorult annyira, 
hogy szinte meg sem emlékeztek róla, míg végül, és napjainkban is újra ünnepeljük. Egy dologban azonban 
mindig azonosságot mutatott ez az ünnep. Terepet adott a társadalmi feszültségek kisüléséhez. A politikusok 
nem csendben, fejet hajtva, virággal a kezükben emlékeznek meg a dicsőséges eseményről, hanem ürügyként 
használva az ünnepet harsány csinnadrattával hirdetik az éppen aktuális, számukra megkérdőjelezhetetlen 
igazságot, legyen az piros, kék, zöld, sárga, vagy éppen szivárványszínű. 
Természetesen mindez csak egy öregember elmélkedése. Mindenki el tudja dönteni, mit akar. Meleg otthont, 
biztonságos, stabil megélhetést, vagy új, alig ismert, idegen eszmék átgondolatlan zászlóra tűzésével a harcot, 
a bizonytalanságot. 

Tarcal, 2022. március 15. Guth Ferenc 

Nyitott Galéria Napot és Mese délelőttöt tartottunk a 6 Puttonyos Borfaluban 

 

Március 23-án délelőtt az óvodás gyermekeknek és az alsó tagozatos iskolás gyermekek egy fantasztikus me-
sevilágba csöppenhettek Nagy Szabina mesélő révén. A szakadt papucsok mesén keresztül elvarázsolódhattak 
a gyermekek és interaktív módon bekapcsolódva játszottak. A felejthetetlen élményt fokozta, hogy a Benedek 
László „Fénnyel írva” kiállítás utolsó napján Balázs Emese tárlatvezetést tartott a gyermekeknek és az érdek-
lődő felnőtteknek. Jó volt látni, hogy hogyan telt meg élettel a Borfalu, több mint 120 fő vett részt a rendezvé-
nyen.  
Köszönet mindenkinek! 

A rendezvényt a II. Rákóczi Ferencz Megyei és Városi Könyvtár támogatta. 
Györgyné Újvári Mária, művelődésszervező 



Tarcali Hírek 

    

 

8 

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. április 20. (szerda) 

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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2022 február hónapban születtek:  
 

Kiss Brájen Sándor(2022.02.25) 
   Szülei: Kiss Alexandra- Lakatos Sándor 

 

    Gratulálunk a szülőknek! 
 

Nádasdi Judit  védőnő 

  
 

        Dér Péter és Orgován Éva tarcali lakosok 2022. február 11-én, 
     Lakatos Patrik és Lakatos Luca Dominika tiszatardosi lakosok  

                   2022. február 15-én kötöttek házasságot településünkön. 

 

      Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!  

 
Szabó Jánosné (szül: Munkácsi Juli-

anna, 1956.)volt Tarcal Szabadság u. 11. sz. alatti la-
kos elhunyt 2022. február 5-én, 

Részvétünk a családnak! 
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő anyakönyvve-

zetők 

"Eladó Tarcalon, a falu felett / Fekete- hegy, Dobai- dűlő / 0,7 hektár furmint és hárslevelű beültetésű szőlőterü-
let, kis házzal, pincével. Kövesi György  06/306554397 "  

Március 10-e óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, március 21-én pedig közleményében tartósan 
vízhiányos időszakot állapított meg a belügyminiszter. 
A csapadékmentes telet követő száraz tavasz kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának. Annak érdekében, hogy meg-
előzzük a természetet és épített környezetet is veszélyeztető tüzeket, az alábbiakra érdemes odafigyelni: 
Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. 
Kerten belül zöldhulladékot csak abban az esetben lehet égetni, amennyiben azt az önkormányzat rendeletben engedé-
lyezi. Kerten belül csak az önkormányzati rendeletben meghatározott időszakban szabad égetni. A tüzet soha nem sza-
bad felügyelet nélkül hagyni. Mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, amellyel a tűz kordában tartható. 
Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék-égetést szabályozó 
rendelete, tilos a kertben száraz növényeket égetni. Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad. 
Tarlót és nádast égetni az egész országban tilos. A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, grillezés-
re, bográcsozásra. Ne dobjuk el az égő cigarettacsikket. Ha valaki tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a katasztrófavédelem, illetve a NÉBIH által működtetett 
honlapon lehet tájékozódni. 

 „Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Takács Józsefné (Anka) temetésén részt vettek, 

mélységes fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük a  

vígasztaló szavakat, a szeretet virágait.” 

 Gyászoló férje és gyermekei  

tel:+36%2047%20352%20322
https://katasztrofavedelem.hu/
http://erdotuz.hu/kezdolap/

