
 

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
2022. október XXVII. Évfolyam 10. szám 

 TÁJÉKOZTATÓ 
a Képviselő-testület 2022. szeptember havi munkájáról 

 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2022. szeptember 19-én rendkívüli zárt, majd szeptember 27-én munkaterve   
szerint ülést tartott, melyen a következő ügyeket tárgyalták meg a képviselők:  
2022. szeptember 19-i ülésen Butta László polgármester úr tájékoztatta a képviselőket arról a folyamatról, amelynek 
eredményeként a víziközmű vagyon térítésmentes állami tulajdonba adásáról szükséges dönteni. 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve elfogadta a víziközművagyon átadásáról szóló határozati 
javaslatot.  
 

A szeptember 27-én tartott ülésen az alábbi napirendeket tárgyalták a képviselők:  
 

Az 1. napirend keretében a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde 2021/2022-es nevelési 
évről szóló beszámolóját, illetve a 2022/2023-as nevelési évre történő felkészülésről szóló tájékoztatót hallgatták meg a 
képviselők.  
Kissné Dudás Gabriella intézményvezető részletes írásbeli beszámolót terjesztett a képviselők elé, megköszönte az  
önkormányzatnak, mint fenntartónak azt a segítséget, amellyel biztosítják az óvoda zavartalan működését, a kollégái 
nevében pedig ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek a színvonalas feladatellátás érdekében. A Szociális,          
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is tárgyalta a beszámolót, azt elfogadta, a képviselő-testületnek is elfogadásra 
javasolta.  
 

A képviselő-testület rövid tárgyalás után a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
 

A 2. napirend keretében a képviselők a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelettervezetet tárgyalták. Mint 
minden évben idén is lehetőség nyílt – pályázati forrásból - a lakosság támogatására, a kérelmek benyújtásának        
feltétele a rendelet elfogadása, így a képviselők a rendeletet egyhangúlag elfogadták.  
 

A 3. napirendben a képviselők a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását tárgyalták, mivel a 2022. évi költségve-
tés februári elfogadása óta több olyan bevétel érkezett, amelyek az eredeti előirányzatok elfogadása idején még nem 
voltak ismertek, így számbavételük, megtervezésük indokolt, s természetesen a bevételekkel szemben a felmerülő   
kiadásokat, költségeket is meg kell tervezni, szerepeltetni kell a költségvetésben. A képviselők az előterjesztést megtár-
gyalták, majd elfogadták a rendelet módosítását.  
 

A 4. napirend keretében a képviselők az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló rendelettervezetet tárgyalták, annak 
okán, hogy egy helyi vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozó kezdeményezte a rendelet módosítását. A 14 éve  
megalkotott rendelet a vendéglátó egységek munkaszüneti napokon történő nyitvatartásának szabályozására született, 
mely eddig azt írta elő, hogy az éjszakai nyitva tartás 02.00 óráig engedélyezhető. A kezdeményező vállalkozó ennek 
módosítását kérte 04.00 órára.  
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést majd egyhangúlag a rendeletmódosítást elfogadta.  
 

A következő 5. napirendben Dr. Kovács Zoltán jegyző úr írásos előterjesztésben tájékoztatta a képviselőket arról, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya javasolta, hogy a képviselő-testület 
helyezze hatályon kívül azon költségvetési és zárszámadási tárgyú rendeleteit, amelyek végrehajtása a gyakorlatban 
megtörtént, hatályban tartásuk szükségtelen. A rendeletmódosítási javaslat ezért készült el, melyet a képviselők egy-
hangúlag elfogadtak.  
 

A 6. napirendben a képviselő-testület tájékoztatót olvashatott az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.                 
A képviselők megállapították, hogy a bevételi és kiadási előirányzatok alakulása  időarányos, az önkormányzat         
likviditási helyzete stabil. A tájékoztatót elfogadták, felkérték a tisztségviselőket, hogy továbbra is tegyenek meg     
minden szükséges és lehetséges intézkedést az önkormányzat likviditási helyzetének megőrzése érdekében, különös 
tekintettel az emelkedő inflációra, s azon belül is az energia árakra.  
 

A következő 7. napirendben a képviselők – mint eddig már több éve, most is - döntöttek arról, hogy önkormányza-
tunk csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2023-as fordulójához, elfogadták a    
pályázati kiírást, valamint a „Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat szabályzatát. Az         
önkormányzat továbbra is támogatni kívánja az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban 
nappali munkarend szerint tanuló fiatalokat.  
 

A 8. napirendi pontban a képviselők az önkormányzati helyiségek, szolgáltatások jelenlegi díjainak felülvizsgálatát 
tárgyalták. Polgármester úr szóbeli előterjesztésében elmondta érveit, majd a képviselők ezt részletesen megtárgyalták 
és a szolgáltatási díjak egy részének emeléséről döntöttek.  
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A 9. napirendben csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lakossági panaszt vizsgált meg a testület. Polgármester úr     
szóbeli tájékoztatásként elmondta a szóban forgó csapadékvíz elvezető árokkal kapcsolatos – elmúlt években történt –     
intézkedéseket, illetve tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a TOP Plusz pályázat keretében benyújtotta az     
önkormányzat pályázatát a belterületi csapadékvíz elvezető árkok következő szakaszának felújítási támogatására, benne 
az érintett panaszos lakóháza mögötti csapadékvíz elvezető árokra is. A képviselők kérték a tisztségviselőket, hogy erről 
tájékoztassa a kérelmezőt, és a pályázat elbírálásáig. A projekt megvalósításáig a képviselő-testület megértést és türelmet 
kér.  
 

Ezt követően polgármester úr az elmúlt ülés óta tett intézkedéseiről tájékoztatta a képviselő-testületet.  
 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi ügyeket tárgyalták a képviselők:  
 

a.) A képviselők az ülés kezdetén több olyan határozati javaslatot, illetve egy rendelettervezetet is kaptak, amely 
 ügyek, témák a meghívó kiküldése óta kerültek az önkormányzat látókörébe, s amelyek sürgős döntést                 
 igényelnek. Az első ilyen a Tokaj Kerékpárút kivitelezése II. tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítése keretében 
 az egyedi közbeszerzési szabályzat, valamint a 2022. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról szóló 
 határozat tervezete. A 2022. évi közbeszerzési tervben szerepel a fejlesztés, de a projekt kezdete és befejezése az 
 eredeti határidőkhöz mérten jelentősen változik, ezért volt szükség a közbeszerzési terv módosítására, melyről a 
 képviselők döntöttek.  

 

b.) A második határozati javaslat, illetve melléklete, - amelyet ugyancsak az ülés kezdetén kaptak meg a képviselők - 
 a fogorvosi feladatellátási szerződés jóváhagyásáról szól. A Szanident Bt. alkalmazottja, Dr. Fukk Ágnes         
 fogorvos szerezte meg a Tarcal fogorvosi ellátására vonatkozó praxisjogot. Ahhoz, hogy a Szanident Bt-t         
 feladatellátását a NEAK finanszírozza  önkormányzatunknak, mint a feladatellátás törvényi kötelezettjének, a  
 feladat ellátást szerződéssel kell átadnia a szolgáltató Szanident Bt-nek. 
 A polgármester elmondta, hogy a Szanident Bt. eddig is teljes megelégedéssel látta el a fogorvosi feladatokat, így 
 nem látja akadályát az újabb feladat ellátási szerződés megkötésének. 
 A képviselő-testület ezek után egyhangúlag a feladatellátási szerződésről szóló határozatot elfogadta.   
 

c.) A polgármester végül az ülés kezdetén átadott harmadik határozati javaslathoz elmondta, hogy a Disznókő Zrt. a 
 Szusszanó büfével szemben lévő ingatlan, valamint az alatta lévő ingatlan, - melyen egy garázs található –       
 vonatkozásában kérte a HÉSZ módosítását, figyelemmel arra, hogy a két ingatlan a hatályos HÉSZ értelmében 
 közterület övezetbe került besorolásra, így az ingatlanokon tervezett felújításra és bővítésre építési engedélyt nem 
 kaphatnak.   
 A polgármester elmondta, hogy a Disznókő Zrt. vállalja a HÉSZ módosítás költségeit, majd javasolta a két in
 gatlant és környezetét érintő HÉSZ módosítás megindítását, mivel ismeretei szerint sem a jelenlegi, sem a korábbi 
 képviselő-testületek az ingatlanokat érintően semmiféle közcélú fejlesztést nem terveztek, nem terveznek.            
 A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és a Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntött.  
 

d.) Butta László polgármester ezek után ismertette a helyi Diáksport Egyesület, valamint a Hegyalja Kapuja           
 Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási kérelmét. Mindkét kérelmet a képviselők megtárgyalták,                     
 s-tekintettel arra, hogy az egyre növekvő mértékű infláció hatására az önkormányzati működési költségek        
 rendkívüli módon megemelkedtek, anyagi támogatást nem tud biztosítani, azonban a Diáksport Egyesület         
 esetében természetbeni támogatásként továbbra is vállalja, hogy az egyesület tagjait a versenyekre az                
 önkormányzat tulajdonában lévő személyszállító járművel térítésmentesen elszállítja, a szerencsi központú      
 Mozgáskorlátozottak egyesületét pedig szintén természetbeni támogatásként, önkormányzati tulajdonú musttal és 
 borral támogatja az egyesület rendezvényeit. 
 

e.) Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy december 13-án lejár az Idősek Klub
 ja vezetőjének vezetői megbízása. 
 A jegyző javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határozott időtartamra, 
 5 évre, írjanak ki pályázatot az Idősek Klubja intézményvezetői munkakörre. A képviselő-testület a javaslattal 
 egyetértve a vezetői álláshelyre vonatkozó pályázat kiírásáról döntött.  

 Az ülés legvégén képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangzottak el. 

 

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

Figyelem! Az Idősek Klubja 2022.10.10.-től 2023.04.30.-ig  

átmenetileg a 6 Puttonyos Borfaluba 

 költözött  

Elérhetőségük: :+36 20/316-8381 

http://www.tarcal.hu


Tarcali Hírek 

    

 

3 
A hagyományokhoz híven, otthonukban  

köszöntöttük Tarcal legidősebb hölgyét és 

urát az Idősek napja alkalmából.  

Szabó Pálné Rózsika néni betöltötte a 99. 

életévét . 2023-ban tölti be a 100 évet  

Kovács György a 88. születésnapján is 

elfújta a gyertyákat , 

jó egészséget kívánunk és remélhetőleg         

találkozunk jövőre is!                           

Révész—Horváth Tünde 

Idősek Napja -2022. október 7.  
 

Két év után ismét együtt ünnepelhettünk a 65. életévet betöltött tarcali emberekkel a Szépkorúak Napját. Ezúttal új 

helyszínen a 6 Puttonyos Borfaluban. Műsort adott a Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Néptánc csoport-

ja, az Idősek Klubja Tarcali ellátottjai és dolgozói majd a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör. Végezetül de nem 

utolsó sorban nóta és operett műsorával fellépett Újvári Marika és György László. A finom vacsoráról gondoskodott 

a tarcali Konyha. Volt tombolasorsolás, melynek ajándékait tarcali borászok, üzletek, helyi képviselők és magánsze-

mélyek ajánlották fel. Hála és köszönet érte. Jelen volt két szépkorú, akiket köszönthettünk a 90. születésnapjuk al-

kalmából. Tarcal legszebb korú urát, aki jelen volt köszönthettük 87. születésnapja alkalmából. 50. házassági évfor-

duló és 55. házassági évforduló kapcsán két házaspár is jelen volt e jeles napon. Dr Koncz Zsófia országgyűlési kép-

viselő asszony, Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár is tiszteletét tette az 

Idősek Napi rendezvényen. Ünnepi beszédében elmondta, hogy gyermekkorában nagyon sok időt töltött a nagyszüle-

ivel, ezért igazán szívügye az idősek sorsa. Szívből gratulálunk születendő gyermekéhez és jó egészséget kívánunk.  

Révész-Horváth Tünde  

intézvényvezető 

https://www.facebook.com/idosekklubja.tarcali.9?__cft__%5b0%5d=AZVIwVZXob0h3--tmotgavXY3EPGeSt-ti5A-DFsQUUX663drkSZ253xETJO8rTv-0Nip-TFuTgWtxmNZMSVTsyq_SpPW29Wd8mQ35NX08RYCFD0cU6CFmORmUaeAyoW369vbJY9dI-R0ZPFxciYxxbcY9tKHvCV54pdbAHJoCF0VMkJpA0EHMWUFN80TFIMc_A&
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VÉRADÁS 
 

Szeptember 29.-én 
véradás volt a  
6 Puttonyos  
Borfaluban. 

Köszönjük minden 
megjelentnek 

 a részvételt, volt  
köztük aki első  

alkalommal adott 
vért, neki  

külön köszönet!  
 

Európai Diáksport Napja 

Mint mindig, 2022-ben is elrajtolt iskolánkban az Európai Diákspot Napja Lovasné Tóth Judit testnevelő   
koordinálásával. Ez a nap nemcsak arra kínál lehetőséget, hogy a diákokat aktivitásra ösztönözzük, hanem 
arra is, hogy népszerűsítsük körükben az egészséges, mozgásban gazdag életmódot. Számos hazai iskola 
használta ki a Magyar Diáksport Napja témanapot arra, hogy nemcsak testnevelés órán, hanem más órák ke-
retében is megmozgassa a diákokat. A bemelegítő zenés torna után indult a futás, melynek távja mindig az 
adott évszám, idén 2022 méter volt. A futóverseny biztonságát a helyi polgárőrök segítették. Ezt követően 120 
perces sportkavalkád következett. A gyönyörű napsütéses időben a lelkes ovisok és óvónénik is csatlakoztak az 
iskolásokhoz, akik nagyon aktívan és ügyesen vettek részt az eseményünkön. Külön örömmel töltötte el az is-
kolásokat, hogy újra találkozhattak régi óvónőikkel. Szintén ilyen öröm volt az iskolásoknak az ovis tesókkal 
együtt sportolni. Bízunk abban, hogy mindenki nagyon jól érezte magát!  

Köszönjük minden 
résztvevőnek a vidám, 
mozgalmas délelőttöt! 

 

 

Hunkó Emese 

intézményvezető-
helyettes 

ARADI EMLÉKFUTÁS 
 

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Aradi megemlékező futóversenyt 
amely október másodikán volt. 
A verseny már hagyománynak számít a Borfalu életében, évről-évre több ver-
senyző méreti meg magát az 5,5 kilométeres távon. A hősi emlékműnél volt a 
rajt, a terep nem kímélte a futókat hiszen a Kopasz-hegyi TV-toronynál volt a 
cél, a szintemelkedés 400 méter. A versenyen 25 futó indult, három korcsoport-
ban: 18 éven aluliak, 19-49 közöttiek és az 50 éven felüliek. Az elmúlt napok 

esős időjárásához képest kellemes őszi nap várt a futókra. A győztesek korcsoportonként és nemenként serle-
get kaptak. A távot először Bényei Szilárd teljesítette, aki a DVTK futója.  
Szilárd elárulta, hogy erre a versenyre külön nem készült, mert elsősorban sík 
terepen fut. 
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OKTÓBER 6. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 

Megemlékeztünk október 6-án az aradi vértanúk kivégzésének 173. évfordulójáról. A kormány 2001-ben nyil-
vánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át.  

Az ünnepi műsor Butta László beszédével vette kezdetét. A nagy történelmi tettek, egy egész nemzet sorsára 
hatással lévő események rendszerint öntudatlanul, ösztönösen születnek. Aligha van olyan ember, aki ne is-
merné az aradi várbörtönben kivégzett tizenhárom tábornok sorsát, történetét, aki ne hallotta volna a hősök 
utolsó, a bitó árnyékában elhangzott mondatait. A számvetés mindig az utókor feladata.  

Mindenekelőtt az a kötelesség, hogy az elődök példáját, a hősökről szerzett tudásunkat továbbadjuk az utá-
nunk következőknek. Emlékezzünk kegyelettel mindazon magyar hősökre, akik életükkel örök érvényű példát 

mutatnak nekünk, késői magyaroknak becsü-
letből, tisztességből, bajtársiasságból, helyt-
állásból - hangsúlyozta beszédében a telepü-
lés polgármestere, akit a Klapka György Ál-
talános Iskola 5. osztályos diákjainak a mű-
sora követett.  

Végezetül a Tarcali Hagyományőrző Nép-
dalkör éneke alatt Butta László polgármester 
koszorút helyezett el az aradi vértanúk em-
lékművénél. 

Kőbányászat kezdete Tarcalon 
 

Ugyan nem Tarcalon, hanem a szomszédos Bodrogkeresztúr, és Mezőzombor egykori oppidumok területén a XVII. szá-
zadban már működött kőbánya. Hogy mi köze Tarcalhoz? Csupán annyi, hogy erről, Tarcal mezőváros hites nótáriusá-
nak, Babocsay Izsáknak a város harminc évét (1670-1700) felölelő Fata Tarczaliensia című írásából szerzünk tudomást. 
„…három Regement viszont, úgymint Serám Rabutin, és Hussin Generáloké, a’ Zombori kőszintől fogva, a’ Keresztúri 
kőbánya körűl a’ Tarczali kepés- földekig a’ szőlők alatt mindenüt a’ vetések mellett ütvén tábort magoknak;...”. A 
„Zombori kőszin” 37-es sz. főút és a mádi, illetve a Bortóhoz vezető út találkozásától pár száz méter távolságra volt ta-
lálható. A bányagödröt feltöltötték, ma már szinte semmi nem utal a helyére. Az idézetben szereplő „Keresztúri kőbá-
nya” valahol, a jelenlegi hulladék elhelyezését szolgáló bányagödör (Führer bánya), illetve a hozzá csatlakozó, termé-
szetes növényzettel sűrűn fedett ugyancsak kőbányászatra használt területen volt. Az ezekből a kőbányákból kitermelt 
riolittufa kőzet likacsos szerkezete, viszonylag könnyű faraghatósága, valamint tetszetős sárgásfehér, fehér színe miatt 
népszerű építési anyag volt, a környéken szívesen használták a kastélyok, kúriák, nagyobb házak építésére.Dr. Schafar-
zik Ferencz Magyar Királyi bányatanácsos és főgeológus 1904-ben kiadott az „A Magyar Korona országai területén 
létező kőbányák részletes ismertetése” című művében Tarcal két legkorábban bányaművelés alá vont kőbányájának, 
nevezetesen az Ördögbánya, valamint a Farkasbánya megnyitásának évszámát 1870-ben és 1885-ben határozza meg. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy ezt megelőzően nem bányásztak (gyűjtöttek) terméskövet. Több száz éves vert vályogfa-
lú, illetve vályog blokk falazatú épületeknél megfigyelhető, hogy a falazat alapja sárba rakott, fagyálló, ahogy a szakiro-
dalom írja, violás színű, fluidális szövetű, illetve szürke piroxén-andazit. Ezt a kemény követ még a XX. század máso-
dik felében is használták az úgynevezett kádár-kockák alapjainál, de nem sárba, hanem betonhabarcsba rakták a szabály-
talan formájú kőtömböket. Visszatérve a tarcali kőbányák nyitására, az Ördög- más néven Binét kőbányát a Magyar Ki-
rályi Kincstár Kereskedelemügyi Minisztérium nyitotta meg. A bánya az 1870. évi megnyitását követően fokozatosan 
fejlődött, növelte a termelését és 1895. 10. hó 1-től 200000 forintnyi tőke-befektetéssel, már gőzerőre berendezett kőzú-
zóval üzemel. Mondanom sem kell, hogy az ebben a korban rendszeresített forint kinézetre sem, de értékre sem azonos 
a napjainkban használatos fizető eszközünkkel. A kőzúzó létesítése azonban nem volt ilyen egyszerű. Az üzem 
felépítéséhez és a termelés beindításához, állami beruházás lévén, meg kellett szereznie a kőzúzó telep, illetve 
az Ördög-kőbánya területének a tulajdon jogát. A bánya területének tulajdonosa Tarcal városa volt. A vételárat ille-
tő egyezkedés kezdetén a város valamilyen téves információ alapján a piaci ártól elrugaszkodott, horribilis összeget kért 
a kincstártól.  
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56’-os Megemlékezés, fáklyás felvonulással 

Az 56’-os eseményekre október 21-én pénteken emlékeztünk meg. Az ünnepi esemény fáklyás felvonulással 
vette kezdetét a Tarcali Csárdától, ahonnan a település lakói 1956 lépes tettek meg a Hősi emlékműhöz     
Ringer István tárogatójátéka kíséretében. Újvári Marika köszöntötte az emlékezőket, kifejezte örömét, hogy 
együtt megtettek 1956 lépést, amivel az 1956-os események előtt tisztelegtek, majd elszavalta Weiner Albert 
1956– ban című versét.  

Polgármester úr ünnepi beszédjében kifejtette, hogy az 1848-49-es szabadságharc és az 1956-os forradalom 
elválaszthatatlanok egymástól. Hiszen a magyarok szabadságvágya volt mindkét 
esetben, ami életet lehelt az emberekbe és csatasorba állította őket. 1956-ban októ-
ber 23-án a nép azt mondta elég volt. 

Ezt követően a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör műsorában 56-os íróinkat, köl-
tőinket idézte meg, tolmácsolva érzéseiket. Felelevenítette a népdalkör a II. világ-
háború utáni nehéz időszakot, ami az 56-os eseményekhez vezettek. Két dalt is el 
énekeltek, az egyik a Kormorántól a Ki szívét osztja szét másik az Ismerős Arcok 
híres száma a Nélküled. Majd Kovács Attila református lelkész imádkozott az 56-
os mártírokért. Az  ünnepség koszorúzással és mécsesek elhelyezésével ért véget. 

A vármegyei alispán vezette bizottsággal történt hosszas egyeztetést, a félreértések tisztázását követően, ahogy abban az 
időben fogalmaztak; „Tarczal város csökönyössége a vármegye fölényével helyes irányba tereltessék”, a □ölenkénti 10 
forintról 70 krajcárra csökkent a kialkudott vételár. Az összeg így is előnyösebb volt a környék földjeinek áránál. Ezt az 
előnyt növelni tudták egy olyan kedvezménnyel is, miszerint a város lakói a követ önköltséges áron kaphatták meg épít-
kezéseikhez a bányától. Úgy tűnik, a tarcali állami kőbánya és kőzúzó telep vezetése szívén viselte a dolgozók munkahe-
lyi közérzetének szinten tartását is. Egy 1895-ből származó hirdetmény ugyan is arról tudósít, hogy a kőzúzó telep terü-
letén álló korcsma bérletének elnyerése érdekében a vezetőségi irodában árlejtést (egyfajta közbeszerzési eljárás) tarta-
nak. A munkásoknak tehát nem kellett a városba jönni egy pohár borért, mert ha volt pénze ott helyben megihatta. Azért 
nem kell aggódni a városi korcsmákért sem.  1904-ben, a fent nevezett Schafarzik Ferenc az erről a kőbányáról szóló 
ismertetőjében azt írta, hogy az akkor már tokaji Nagyhegynek nevezett hegy DNy-i tövében, Tarcaltól 3 km-re létesített 

bányából évenként már 25 000 m3 követ termeltek ki, melynek egy része terméskő, de jó része összezúzva már útépítés-
re használt „kavics” volt. A bánya az innen kikerülő kőzettel nagyban hozzájárult az un. transzverzális állami műút, il-
letve a MÁV vasúti pályáinak építéséhez. 1911-ben a bánya és a telep tulajdonosa a budapesti székhellyel rendelkező 
Magyar építő és kőbánya rt. Az üzem részvénytársaságon belüli jelentőségéről árulkodik a Magyar Kereskedők Lapja, 
1912. január 27./4. száma, mely ezt írja; „A társaságnak már első csonka üzletéve is eredményesnek ígérkezik és a folyó 
évben már eddig is nagyobb kötései vannak a MÁV. részére tarcali bányájából való kavicsszállitásra.” Ekkor már a kő-
bányát gőzüzemű iparvasút kötötte össze a zúzóteleppel. A XIX. században fejlődésnek induló út és vasút hálózat kiépí-
tése egyre több „kavicsot”, zúzottkövet igényelt, mely nagyot lendített a nagy szilárdságú kőzetek bányászatán, feldol-
gozásán. Sikeres üzletággá vált, mely sokakat késztetett arra, hogy ilyen vállalkozásba kezdjenek. Talán ennek is tulaj-
donítható, no meg az Ördög-kőbánya sikerein is felbuzdulva, hogy Tarcal város képviselő testülete úgy döntött, a város 
is rendelkezzen egy kőbányával. Schafarzik 1904-ben így ismerteti ezt a bányát. „Sötétszürke piroxén-andezit, hasonló 
petrografiai minőségben, mely a város tulajdonát képező, s 0,300 kmtrnyire DK-re fekvő ú. n. Farkasbányából való. E 
bánya 1885-ben lett megnyitva; bérlője Fűhrer Zsigmond (Nyíregyháza). Ezen kőzet útkavicsolásra szolgál, évenkint, 
mint-egy 400 kbmtr. mennyiségben.” Tarcalon a kőbányászat volt az a gazdasági ágazat, amely a településnek egy fajta, 
iparosodást jelentett. A szőlő és a mezőgazdaság mellett egyre többen választották munkahelyüknek az egész évben 
munkát biztosító kőbányákat. Abban az időben a bányászok jövedelme magasabb, biztosabb, kiszámíthatóbb volt, mint 
az időszakos, kampányszerű munkát adó mezőgazdaságban dolgozóké, ahogy a bányászok nevezték őket, a parasztoké. 
Az igen kemény, megerőltető, kétkezi fizikai munkát végző bányamunkásokat hetente fizették. Amikor a bányász felvet-
te a heti bérét úgy érezte ő a császár. Többen közülük elmentek valamelyik korcsmába és a hét folyamán felhalmozódott 
feszültséget ivással nótázással próbálták levezetni. Az alkohol aztán megtette hatását. A fékeveszett mulatozásról, az 
általuk megvetett gazdákkal, kapásokkal, parasztokkal provokált incidensekről a betört koponyák, kitört fogak, vérző 
orrok, sötétlila színben játszó, bedagadt szemek árulkodtak másnap. 
Természetesen vidékünkön a kőbányászat tovább folytatódott a XX. században és folytatódik napjainkban is, de erről 
majd egy másik alkalommal. 
 

Tarcal, 2022. október 24.            Guth Ferenc 
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DÉRYNÉ PROGRAM ÚJABB ELŐADÁSA TARCALON 
 
Intenzív színházi élményt és garantált szórakozást adott Pindroch Csaba önálló estje, a 
„Segítség, megnősültem!” című egyszemélyes vígjáték, amelynek 2016. október 29-én, a            
budapesti Thália Színházban volt a bemutatója, és azóta számos teltházas előadás követett a       
Tháliában és vidéken.  A Sebestyén Elemér azonos című regénye alapján írt kortárs komédiáját 
Pindroch Csaba társ-dramaturgként, producerként és az előadás egyedüli szereplőjeként jegyzi, 
a darab rendezője Radnai Márk.  
A hagyományos bohózat és a modern stand -up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató      
előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb        
komikus vagy éppen keserű pillanatainak. Mindannyiunk számára ismerős helyzeteket        
láthattunk, felszabadult nevetéssel ismerhettünk magunkra Pindroch Csaba sokoldalú és 
őszinte játékát nézve, aki a házasság témájában jártas és végtelenül szerethető színészként 
bravúrosan tálalja ezt a nem mindennapi színházi fogást. A zabolátlan humor és irónia       
ellenére azonban ez az anekdota -szerű történetekből álló férfimonológ nem más, mint tisztel-

gés a nők, a szerelem és a házasság előtt. „Bár tele van csípős megjegyzésekkel és humoros 
szituációkkal, mégis olyan ez a darab, mint egy szerelmi vallomás. Üzenet tőlem       
személyesen a feleségemnek, továbbá minden férfitól valamennyi nőnek, köszönetkép-
pen azért a fontos, hihetetlenül boldogító, de olykor végtelenül bosszantó és így       
rengeteg humorforrást adó csodálatos emberi kapcsolatért, amit úgy hívunk, hogy     
házasság” – mondja Pindroch Csaba. A helyből és közeli településekről érkező közönség-
nek egyedülálló színházi élményt nyújtott az előadás.  

 

Köszönjük a Déryné programnak, hogy ingyenesen biztosította számunkra a lehetőséget! 

 
 

Györgyné Újvári Mária  
művelődésszervező   
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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. november 28. (hétfő) 

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 20/316-8381 

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 

  

   Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

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

 
 

 

Czirjáki Alina 2022.09.14. 
Szülei: Kovács Klaudia Czirjáki Gábor 

 

  Gratulálunk a szülőknek! 
Nádasdi Judit és Nagyné Csengeri Gabriella 

         Védőnők 

Házasságkötés:  
 

Birinyi Balázs és Dr. Gyüre Laura 2022. szeptember 10-én,  
Laszák László és Sipos Nóra 2022. szeptember 10-én,  
Kiss Richár és Horváth Renáta 2022. szeptember 14-én,  
Batta Csaba Balázs és Dr. Oszlánszki Zsanett szeptember 16-án,  
Dankó Balázs és Kiss Barbara tarcali lakosok 2022. szeptember 17-én,  
Veres Sándor Richárd és Vízkeleti Zsuzsanna 2022. szeptember 26-án,  

 

    kötöttek házasságot településünkön.  

 
 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!   

Haláleset:  
 

Bócsi Lajos (sz: 1935.) Tarcal Táncsics u. 4. sz. alatti lakos, elhunyt szeptember 13-án 
 

Tornai Miklós  (sz: 1965.) Tarcal Keresztúri u. 44. alatti lakos elhunyt szeptember 19-én, 
 

Szaszák István (sz: 1968.) Tarcal Móricz Zs. u. 10/1. sz. alatti lakos elhunyt szeptember 22-én, 

 
 

     Részvétünk a családoknak! 
 

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

 

Kéményseprőipari Kft. központja és kirendeltségei: Központi Kiren-
deltség 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 36.(42) 411-515, (42) 504-587 

borsod.kemenysepro@gmail.com 
Ellátási terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj

-Zemplén megye 
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