
 

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
2022. november XXVII. Évfolyam 11. szám 

 TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2022. október havi munkájáról 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022. október 12-én rendkívüli, majd október 25-én munkaterve       
szerint ülést tartott,  melyen a következő ügyeket tárgyalták meg a képviselők:  
2022. október 12-i rendkívüli ülésen az 1. napirendi pontban Butta László polgármester úr elmondta, hogy 
a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert a „Tarcal dűlőutak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési  
eljárás eredményének megállapításáról döntenie kell a képviselő-testületnek.  
A bíráló bizottság véleménye rendelkezésre áll a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalához, a      
kivitelezés mielőbbi megkezdése érdekében indokolt az eljárást lezáró döntést haladéktalanul meghozni.        
A polgármester a továbbiakban felhívta a figyelmet a viszonylag nagy számú ajánlattevőre, a tisztázó kérdé-
sek miatt a bíráló bizottsági javaslat kialakításának időigényére, illetve arra, hogy végül az érvényes ajánlatte-
vők közül, - tekintettel arra, hogy az ajánlati áron kívül valamennyi „versenyző” ugyanazon feltételek mellett     
vállalta a kivitelezést - a legalacsonyabb kivitelezési díjat ajánló vállalkozást javasolja az eljárás nyertesének 
kihirdetni a bíráló bizottság. Az összességében legalacsonyabb ajánlati ár jelentősen alatta marad, mind a    
tervezői költségbecslés szerinti értéknek, mind a rendelkezésre álló forrásnak, ezért a Borvidéki Fejlesztési 
Tanács munkaszervezetének tájékoztatása szerint nagyon valószínű, hogy a megmaradó forrás további tarcali 
külterületi utak felújítására használható majd fel.  
Dr. Kovács Zoltán jegyző kiegészítésében elmondta, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó céget - a Capital 
Class Kft-t – ismerik,  már dolgoztak Tarcalon, a Sportpálya előtti útszakasz felújítását velük végeztette az           
önkormányzat.  
 

Rövid tárgyalás után a képviselők a Tarcal Dűlőutak kivitelezése pályázat közbeszerzési eljárását eredmé-
nyesnek nyilvánították, a munka kivitelezésével a tiszaújvárosi székhelyű Capital Class Kft-t bízták meg és 
felhatalmazták a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 

A 2. napirendi pontban Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Magyar 
Telekom értesítése szerint – az önkormányzati tulajdonú Tarcal Fő u. 4/1 szám alatti ingatlannal szomszédos - 
a Magyar Telekom tulajdonát képező - ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot elfogadják, s az ingatlant hajlan-
dók értékesíteni az önkormányzat részére 395.200.-Ft+ÁFA áron. A Jegyző emlékeztette a képviselő-testület 
tagjait arra, hogy az önkormányzati tulajdonú lakóépület, (melynek utolsó bérlője Oláh néni volt) egy része 
túlépült, ráépült a Telekom tulajdonú ingatlanra, s ezen ok miatt nem sikerült mindeddig az önkormányzati 
lakóépületet értékesíteni. A Telekom-os ingatlan tulajdonjogának megszerzése az önkormányzat 2015-ös    
vételi ajánlata óta – a Telekom döntésképtelensége, illetve az ingatlan értékét illető eltérő álláspontok miatt – 
eddig nem járt sikerrel, most azonban lehetőség nyílik az ingatlan tulajdonjogának reális áron történő        
megszerzésére.  
 

A képviselők elfogadták az eladási árat, az ingatlan megvásárlásáról döntöttek, továbbá felhatalmazták a      
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.  
 

A rendkívüli ülésen egyéb ügyet nem tárgyaltak a képviselők.  
 

Az október 25-én tartott ülésen a következő napirendeket tárgyalták:  
 

Elsőként az önkormányzat adózási helyzetéről szóló beszámolót vitatták meg. A képviselő-testület      
megelégedéssel állapította meg, hogy az adóigazgatási feladatok ellátása jó színvonalon történik, az adóügyi 
feladatokat ellátó köztisztviselő személyében történt változás nem okozott semmiféle törést, problémát a     
feladatellátás minőségében.  
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítson az adózási feladatok meg-
szervezésére, gondoskodjon a helyi adóbevételek beszedéséről, a hátralékok lehető legkisebb mértékre történő 
visszaszorításáról. 
 

A 2. napirendi pontban polgármester úr részletesen tájékoztatta a képviselőket az előző ülés óta eltelt       
időszakban végzett munkájáról, intézkedéseiről.  
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Ezt követően az  indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi ügyeket tárgyalták a képviselők:  

 

a./ Dr. Kovács Zoltán Jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az ülés kezdetén megkapták a 
víziközmű rendszerre vonatkozó 2022-2036. évekre szóló gördülő fejlesztési terv módosításának            
javaslatát, valamint a határozati javaslatot, melyet a Borsodvíz Zrt. készített elő.  

     A képviselők rövid tárgyalás után a határozati javaslatot elfogadták.  

 

b./ Dr. Kovács Zoltán Jegyző ismertette Sárossi Zoltán és Szegedi Tünde tarcali lakosok kérelmét, akik 2021. 
őszén vásárolták meg Tarcal Község Önkormányzatától a Tarcal, Fő u. 49. szám alatti lakóházat, s a fűtési 
rendszer 2022-es beüzemelése során derült ki annak hibája A lakóház vevői - tekintettel arra, hogy az adás-
vételi szerződés szerint a lakóház vegyes tüzelési rendszerrel rendelkezik – kérték a hibák kijavítását.  
A Jegyző elmondta, hogy a tények azt bizonyítják, hogy az önkormányzat a szerződés realizálása során  
hibásan teljesített, ezért a vevők jogszerűen kérik a hiba kijavítását, illetve annak ellehetetlenülése esetén a 
fűtési rendszer hibás elemeinek kicserélését. 

     A képviselő-testület elfogadta a hibás teljesítésre alapozott igényt, majd úgy döntött, hogy  a javítási, vagy 
csere költségek 50%-áig, de maximum 250.000.-Ft-ig vállalja a költségek megtérítését. 

 

c./ Dr. Kovács Zoltán jegyző ismertette a helyi esélyegyenlőségi referens kérelmét, melyben nevezett azt  kér-
te, hogy az önkormányzat – a feladat összetettségére és a nemrég kiadott új szempontrendszerre         figye-
lemmel – a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022. októberében esedékes felülvizsgálatát halassza el három 
hónappal, 2023. január 31-ig. 

A képviselő-testület a kérelemben foglaltakat megtárgyalta, majd a kérelmet támogatva, a program             
felülvizsgálatát a 2023. januári ülésére halasztotta.  

 

d./ Butta László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a Tokaji Kistérségi Társulás 2022.      
október 17-i ülésén elhangzottakról, kiemelten a járóbeteg szakellátás, valamint a központi orvosi ügyeleti 
ellátás tervezett átalakításáról. A polgármester elmondta, hogy az ülésen megjelent önkormányzati vezetők   
továbbra is kiállnak a Tokaji Járóbeteg Szakellátó változatlan formában történő működtetése mellett, s  
minden lehetséges eszközzel akadályozni kívánják a tokaji járóbeteg szakellátás esetleges megszüntetését. 

 

f./ Perge Géza képviselő úr elmondta, hogy értesülése szerint, a helyi temetőben az utóbbi időben elszaporod-
tak a temetői lopások, a sírokról virágok, sírcsokrok tűntek el. Képviselő úr kérte az önkormányzat       
tisztségviselőit, hogy a lehetőségekhez képest tegyék meg a szükséges intézkedést. 

 

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

megtekinthetők.  

 

 November 27.-én meggyújtottuk Advent első gyertyáját. Butta László            
 polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Polyák Péter parókus úr igehir-
detése következett. Ezt követően a Klapka György Általonos Iskola tanulói  na-

gyon szép műsorral készültek erre a szép 
áldott ünnepre. 
Köszönjük munkájukat! 

http://www.tarcal.hu
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Kitelepítések 

 
„Kitelepít ige : 
1. (Egyes személyt vagy embercsoportot, rendkívüli helyzetben rendszerint politikai megbízhatatlansága mi-
att) lakóhelyéről az ország más területére, rendszerint vidékre (v. külföldre) telepít, illetve kilakoltat. 
Kitelepítés: 
A kitelepít igével kifejezett cselekvés, eljárás; az a cselekvés, hogy valakit, valamit kitelepítenek. A nem kívá-
natos elemeknek a városból való kitelepítése.” 
A magyar nyelv értelmező szótára (Budapest, 1961) 
Történelmünk során többször, de a XX. századi Magyarországon igen nagy sűrűséggel a mindenkori hatalom 
rendszeresen eltávolította a közelében élő, számára nem kívánatos személyeket. Ezek lehettek egyes emberek, 
a társadalom bizonyos rétegeihez tartozó embercsoportok, politikai csoportok, etnikai csoportok vagy nemzeti
-nép csoportok. Ilyen volt a 600 ezer zsidó deportálása, a mintegy 800 ezernyi magyar hadifogoly, politikai 
fogoly vagy egyszerű polgár szovjet kényszermunka táborokba szállítása. 
A sok üldöztetésből jelen írásommal az 1950-es években történt, Tarcalt érintő kitelepítéseket szeretném rész-
ben ismertetni. 
Ez az esemény sorozat 1951. május 21-én kezdődött Budapesten. Az akkori, meglehetősen szélsőséges kom-
munista rendszer által nemkívánatosnak nyilvánított személyek ingatlanjait elkobozták, őket pedig kényszer-
lakhelyre költöztették. A cselekmény célja nem csak az uralkodó párt ideológiájára veszélyesnek ítélt, politi-
kájával egyet nem értő, másként gondolkodó személyek, a hatalom központjától minél távolabbra történő eltá-
volítása volt, hanem az úgynevezett osztályidegen elemek az ingatlanjainak megszerzése is, így juttatva lakás-
hoz a hatalomhoz hű, a kommunista párthoz (Magyar Dolgozók Pártja) maximálisan lojális párt katonákat. Ők 
voltak azok, akikről George Orwell az Állatfarm című, a disznók által vezetett farmról szóló zseniális tündér-
meséjében azt írta: „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.” 
Az áldozatok begyűjtése sokkal diszkrétebb, csendesebb volt, mint a 9 évvel korábbi. Akkor a zsidókat beren-
delték a települések zsinagógáiba, majd világos nappal, a település együtt érző lakóinak sorfala közt, csendőri, 
nyilas vagy éppen német SS katonák közreműködésével terelték őket a nagyobb gyűjtő helyekre. Az 1951-es 
kitelepítések során a kora hajnal előtti sötétségben jelentek meg a teherautók a listán szereplő kiválasztottak 
lakásai előtt, ahol a teherautóra rakták az áldozatokat kevéske motyójukkal, kivitték őket a legközelebbi pá-
lyaudvar egy félre eső vágányához, ott vagonokba zsúfolták a szerencsétleneket, hogy több napi utaztatás után 
fizikailag és lelkileg összetörve, megalázva sokszor étlen-szomjan szálljanak le a számukra kijelölt települé-
sen. Az ÁVH, a köznyelvben ávónak nevezett szervezett által lebonyolított kitelepítésről sokan nem tudtak, 
illetve akik tudtak hallgattak róla. A végrehajtó hatóságok, hasonlóan a málenkij robotra elhurcolt emberek-
hez, annyira megfélemlítették áldozataikat, valamint a befogadásukra kényszerítetteket, hogy csak az 1990-es 
rendszerváltozást követően, nagyon lassan, bátortalanul mertek megszólalni. A végrehajtók nem besszéltek, 
mert nem merték felvállalni tettüket, az áldozatok pedig a családtagjaikat is érintő retorziótól félve nem mer-
tek hangot adni szenvedéseikből fakadó panaszaiknak. 
A hatalom igyekezett minden, a kitelepítésre vonatkozó adatot megsemmisíteni és ez Tarcal esetében is igaz. 
71 év eltelte után még most is nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. 
A kitelepítésre ítélt személyek az 1945 előtti Magyarország gazdasági- ipari- és kulturális rétegéből, illetve az 
állami alkalmazottakból kerültek ki. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége adatiból tudhatjuk, hogy Tarcal-
ra 41 családot telepítettek. Kényszerlakhelyükként egy-egy tarcali kuláknak, módosabb gazdának, vagy egyéb 
származását, vagy beosztását illetően osztályidegennek bélyegzett család házát jelölték ki. Itt aztán valamelyik 
melléképületet (istálló, pajta, műhely, présház) kapták meg. A megélhetésükhöz munkát kellet vállalniuk, ami 
nemre, korra, foglakozásra tekintet nélkül kemény fizikai munka volt, általában az állami gazdaságban építke-
zéseknél, vagy a mezőgazdaságban, a szőlőben. Ha nem tudtak elhelyezkedni a magukkal hozott kisebb érté-
keiket, több esetben jegygyűrűjüket kellett pénzé tenni, hogy élelmet vehessenek. Különösen az idősebbek 
voltak kitéve a nélkülözésnek, mivel nyugdíjuk folyósítását megszüntették. Ők, ha nem bírták a fizikai munkát 
nem is foglalkoztattatták s kénytelenek voltak olyan szakmát kitanulni, ami nem volt annyira megterhelő, de 
mégis némi megélhetést biztosított. Az egyik ilyen idős kitelepített a suszter szakmát sajátította el, a lábbelik 
javításból tartotta el magát és feleségét. A tarcali kitelepítettek közül a szűkszavú életrajzi leírások alapján saj-
nos csak párat tudok nevesíteni. Ők az alábbiak:Danckai Pattantyús-Ábrahám Dezső miniszterelnök, pénzügy-
miniszter, országgyűlési képviselő 76 évesen került Tarcalra, mint kitelepített. 
Lyka Döméné Podmaniczky Elma bárónő festőművész 70 évesen jutott a száműzetés sorsára. 
Simonfay Ferenc későbbi evangélikus lelkész, majd a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének 
alapítója. Ő 23 évesen került Tarcalra családjával együtt. Volt még egy személy, akit ide telepítettek és a ne-
vét is sikerült megtudni. A hölgy, akiről szó van Csilléry Ádámné Udvardy Edit. Róla azért tudunk többet, 
mert önéletírásában elég részletesen emlékezik vissza a Tarcalon töltött éveiről. A visszaemlékezés Széchenyi 
Kinga a kitelepítéseket tárgyaló, Megbélyegzettek című művében jelent meg, Osztályidegenek voltunk cím-
mel. Őt a férjével együtt, a húszas éveikben hozták Tarcalra. Attól tartva, hogy tovább viszik őket a szovjet 
gulágokra, kislányukat unokanővérére hagyva jöttek el Budapestről.  
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Később aztán, mikor meggyőződtek maradásukról kislányukat utánuk hozták. Nélkülözések között sokszor 
éhezve éltek, de együtt volt a család és ez enyhítette nehéz sorsukat. 
A települést nem hagyhatták el, az államrendőrség rendszeresen, s általában éjszaka ellenőrizte jelenlétüket.  
A száműzöttek keserű sorsa 1953. július 18-ig tartott. Ebben az évben halt meg Sztálin és az új szovjetvezetés 
által hozott változások lehetővé tették, hogy elhagyhassák kényszerlakhelyeiket. Régi lakásaikat ugyan nem 
kapták vissza, sokan nem is mentek vissza Budapestre, de szabadabban élhettek, és az országon belül odame-
hettek ahova akartak, pontosabban, ahol munkát kaptak. Igaz, a megfigyelésük tovább folytatódott, eleinte az 
ÁVH által, majd a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnöksége III/III. Csoportfőnöksége által. 
 
Tarcal, 2022. november 27. 

Guth Ferenc 

                 H Í R D E T M É N Y 
 

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a 

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. december 22-től 2023. január 6-ig 

igazgatási szünet miatt z á r v a  t a r t, az ügyélfogadás szünetel! 

Az igazgatási szünet időtartama alatt halaszthatatlan esetben (pl. halottak anyakönyvezése) 

a következő telefonszámokon kérhető segítség: 

06 20 2188155 

06 30 6988216 

06 30 6046059 

A bankszámlával nem rendelkezők részére a 2023. január 5-ig esedékes bér-  és szociális ellátások kifizetésére 
2023. január 3-án a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalban délután 13:00 óra és 16:00 óra között kerül sor. 

Karácsony 
 

...amikor a várakozás után megérkezünk....Ünnep van. Itt nem a beszédnek van a helye, hanem az Ünnep  
Megélésének 

 

Hosszú lábain jár az öröm, 
Felűről nézegeti nyáját. 

Megtért szívűeket, 
Mindenkit! 

Akik Jézust várják. 
Sugaraidban fürdik a Világ, 
Egy léleknyire zsugorodik 

a magyar, szomorú és  vidám. 
 
 
 

Reménye egy, ma Te, én holnap! 
Létezni, nem lenni, boldogan, 
hitben, reményben, akaratban, 

mi tudjuk, hogyan! 
Jövőbe látni 

 az akarat fátyla mögül, 
      társat keresve, kapva Benned, 
        karácsonyi öröm és valóság. 
 

 

Ki ne várna Téged? 
Testben egyszer vagy, 

lélekben mindig kelessz ! 
Gondviselésed nélkül  

semmi nem megy! 
Erőd az, ami áthat, 
éjen és napon át, 

hogy higgyek! Létezzek!  
Tudjak adni! 

Bármennyi is van már….. 
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KARÁCSONYI MÉZESKALÁCS 
tészta 
1 kg finomliszt 

30 dkg porcukor 

3 teáskanál szódabikarbóna 

14 g mézeskalács fűszerkeverék (1 tasak) 

30 dkg margarin 

250 ml méz 

3 db tojás 

máz 
2 db tojásfehérje 

30 dkg porcukor 

Tájékoztató 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy    
Tarcal község Önkormányzata – ebben az      
évben is 1 db falinapárt ingyenesen bizto-
sít minden háztartás számára.  
 

Azon háztartások részére, ahol 65 éven fe-
lüli személy él – az előző évekhez hasonló-
an - a naptár kiszállításra kerül a karácsonyi 
támogatással együtt.  
 

A további háztartások, - ahol nincs 65 éven   
felüli személy - a naptárt átvehetik a Tarcali 
Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi   
időpontokban:  

 
 

December 7-8.(szerda-csütörtök)8:00-
15:30 óráig 
 

december 9. péntek: 8.00-12:00 óráig 
 

december 12-től december 21-ig: hétfőtől-
csütörtökig: 8:00-15:30 óráig 
 

pénteki napokon: 8:00-12:00 óráig. 
 

A naptárt rokon, szomszéd is átveheti, 
amennyiben az átvételt aláírásával igazolja.  
 
A naptár átadása 2023. január 9-től tovább 
folytatódik (hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:30 
óráig, péntekenként 8:00-12:00 óráig)  
 

Az alábbi fotókkal szeretnénk bemutatni Önöknek a 2023-ban felújításra és  
bővítésre kerülő Művelődési Ház látványtervét. 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szodabikarbona
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mezeskalacs-fuszerkeverek
https://www.nosalty.hu/alapanyag/margarin
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
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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. december 16. (péntek) 

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. Fukk Ágnes 06-30/509-6001,                     Gyógyszertár: +36 47/380-144 
 Védőnői szolgálat : 06-47/659-417  

  

   Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

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

 
 
 
 
Horváth Mirabella Debóra  2022.10.05. 
 

Szülei: Mata Debóra Alexandra, Horváth Szebasztián Patrik 
 

Kiss Nadin Piroska  2022.10.31. 
Szülei: Kiss Edit Anasztázia, Kiss János 

 

Nagyné Csengeri Gabriella, Nádasdi Judit 
                                                                      védőnők 

 
 
 

Damu Zsolt és Farkas Anett tarcali lakosok 2022. október 8-án 

 

Dr. Németi R. Máté és Juhász Eszter budapesti lakosok 2022. október 15-én 

 

Dr. Galló Gergő és Dr. Kádas Dalma miskolci lakosok 2022. október 22-én 

 

Daróczi Péter Károly és Váradi Petra Ágota budapesti lakosok 2022. október 22-én  

 

 

kötöttek házasságot településünkön.  
 

      Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!  

 
 

 
Tapody-Németh Sándor  (sz: 1951.) Tarcal Útfenntartó ltp. 1. sz. alatti lakos, elhunyt október 17-én,  

Krehely Sándor (sz: 1961.) Tarcal Nagy B. u. 22. sz. alatti lakos, elhunyt 2022. október 17.  

Nyakó Imréné  (sz: Mészáros Anna, 1926.) Tarcal Botond u. 6. sz. alatti lakos elhunyt október 18-án,  

Dubóczki Györgyné (sz: Zsigmond Erzsébet, 1950.) Tarcal Ifjúsági ltp. 3/2. sz. alatti lakos elhunyt október 
23-án, 

Szaszák Györgyné (sz: Tóth Margit, 1939.) Tarcal Ifjúsági ltp. 5/2. sz. alatti lakos, elhunyt október 27-én. 

Részvétünk a családoknak! 

     Kertészné Cziba Ilona, Péterné Török Enikő és 
Dr. Novák Béla anyakönyvvezetők 

tel:+36%2047%20352%20322

