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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő-testület 2022. augusztus havi munkájáról 
 

 

Önkormányzatunk képviselő-testülete már hagyományosan - munkaterve alapján - augusztusban nem tart ülést, azonban 
előfordulhatnak olyan - előre nem tervezhető – feladatok, melyek esetében mielőbbi döntés szükséges, ezért a képviselő
-testületnek rendkívüli ülést kell tartania. Így történt ez az idei évben is, augusztus 25-én rendkívüli ülést tartott önkor-
mányzatunk, melyen a következő ügyeket tárgyalták meg a képviselők:  
 

Az 1. napirend keretében Butta László polgármester úr emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy a víziközmű-
vekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek megtárgyalása, elfogadása egy olyan szokásos feladat a tulajdonos önkor-
mányzatok számára, amelyben mind a vízműrendszert, mind a szennyvízrendszert érintően 15 évre előre megállapítják a 
tervezett beruházási, felújítási és pótlási feladatokat. Jelenleg annyiban érdekes most ez a döntés, hogy amennyiben a 
következő napirendben tervezett önkormányzati víziközmű tulajdon ingyenes átadása megtörténik az állam számára, 
úgy ez az utolsó alkalom amikor a képviselő-testületnek a gördülő fejlesztési tervekkel foglalkoznia kell, illetve a most 
elfogadásra tervezett gördülő fejlesztési tervben foglaltak végrehajtása már az új tulajdonos feladata lesz. Ezek után a 
képviselő-testület a határozati javaslatot megvitatta, majd a víziközmű rendszerek 2023-2037 időszakra vonatkozó   
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta.  
 

A 2. napirendben a képviselők megtárgyalták az önkormányzati víziközmű tulajdon ingyenes átadását a Magyar      
Állam részére. A részletes írásbeli előterjesztéshez polgármester úr szóbeli kiegészítésében emlékeztette a képviselő-
testület tagjait arra, hogy a Borsodvíz Zrt. rendkívül nehéz anyagi helyzetére hivatkozással néhány hónappal ezelőtt kez-
deményezte a tulajdonos önkormányzatoknál a tőkeemelést, azonban mint ahogy Tarcal Önkormányzata nem volt képes 
a tőkeemelésre, úgy egyetlen más önkormányzat sem tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ez egyben azt jelentette, hogy to-
vább súlyosbodott a Borsodvíz Zrt. helyzete, amely helyzet nem egyedi, szinte valamennyi  
Magyarországon működő önkormányzati víziközmű szolgáltató ugyan ilyen problémákkal küzd. Az állam - látva az 
önkormányzati víziközmű vállalatok ellehetetlenülését -, kidolgozta az önkormányzati víziközmű vagyon, illetve az  
önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű vállalatok térítésmentes tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó     
ajánlatát, azzal, hogy a vagyon, illetve a részesedés átvételével egyidejűleg az ellátási felelősséget is átveszi az          
önkormányzatoktól.  
Az előterjesztés továbbá tartalmaz egy szándéknyilatkozatot, amelyet a képviselő-testület felhatalmazása alapján a    
Polgármesternek kell aláírnia, s amely tartalmazza azokat a témaköröket, tárgyköröket, amelyről a Polgármesternek  
tárgyalnia kell a vagyonátadás kapcsán. A központilag elkészült szándéknyilatkozat tervezete az előterjesztés készítése 
során kiegészült egy további témakörrel, mégpedig azzal, hogy tárgyalni szükséges az önkormányzati víziközmű       
vagyont érintő jelenleg ismert, illetve a jövőben ismertté váló kötelezettségek átadásáról is.  
Mindezek után a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.  
 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében az alábbi előterjesztések, javaslatok hangzottak el:  
a) Butta László polgármester úr emlékeztette a képviselő-testület tagjait arra, hogy az ülés kezdetén megkaptak egy az 

Apartmanház kialakítás közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról szóló 
határozat tervezetet, 
illetve annak mellékleteként a vállalkozási szerződés módosításának tervezetét.  Az előző üléseken döntött a testület 
arról, hogy bruttó 28.620.000.-Ft összegű többlettámogatási igényt terjeszt elő, a fennmaradó bruttó 23.819.768.-Ft 
forráshiányt az önkormányzat önrészként – a tervezői költségbecslésben szereplő, s beépítésre tervezett anyagok egy 
részének, a legkedvezőbb árfekvésű, minőségi romlást nem eredményező anyagokkal történő kiváltásával – biztosít-
ja. Az időközben kiderült, hogy rendkívül kicsi az esély a többlettámogatás elnyerésére, ezért a tervező, a műszaki 
ellenőr és a kivitelező elvégezte a kivitelezési ajánlat felülvizsgálatát arra vonatkozóan, hogy mely területeken lehet-
ne további, minőségi romlást nem eredményező anyagok beépítésével az építési költségeket csökkenteni. A           
felülvizsgálat sikeres volt, így nincs akadálya annak, hogy az ajánlatkérő az új műszaki tartalom ismeretében a     
vállalkozási szerződést új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítsa. E módosítás után is a rendelkezésre 
álló támogatás bruttó 3.997.789.-Ft-al kevesebb, mint a kivitelezés költsége, ezért a fejlesztés megvalósításához ezt 
az összeget az önkormányzatnak saját forrásból kellene biztosítania. A polgármester elmondta, hogy a Piac felújítás 
elmaradása miatt ez a saját forrás rendelkezésre áll, így nem látja akadályát a fejlesztés megvalósításának. Az elmon-
dottak alapján a képviselő-testület döntött a vállalkozási szerződés módosításáról, és felhatalmazta a polgármestert a 
munkaterület átadására a kivitelező részére.  

b.) A polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Művelődési Ház felújításának kivitelezésére a 
közbeszerzési felhívásban megjelölt határidőig 7 db ajánlat érkezett, ezeket az ajánlatokat a közbeszerző most     
vizsgálja. Azt lehet tudni, hogy 3 ajánlat a tervezői költségbecslés alatti, míg 4 ajánlat a tervezői költségbecslés     
feletti ajánlati árat tartalmaz.  
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Amint a bíráló bizottság javaslatát elkészíti, úgy azt a tisztségviselők haladéktalanul a képviselő-testület elé 
terjesztik.  

 

c.) Butta László polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Fő u. 67. szám alatti ingatlan alsó   
szintje kivitelezésének befejezésére ajánlatot kértek építési vállalkozóktól, mert a munkálatok befejezése 
esetén azt konditerem, vagy kereskedelmi üzlet céljára bérbe lehetne adni. Az ajánlatok beérkezése esetén a 
kivitelező kiválasztásáról majd a képviselő-testület dönt.  

 

A polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy következő hét első napjára az önkormányzati intézmé-
nyek vezetőivel, műszaki ügyintézővel, illetve az intézmények üzemeltetésében részt vevőkkel megbeszé-
lést, ötletbörzét hívott össze az önkormányzat működési, különös tekintettel az energia költségekkel való 
takarékossági intézkedések témájában. A Polgármester az energia költségekkel történő takarékossági intéz-
kedések egyik lehetséges eszközeként említette meg a közvilágítási költségekkel való takarékosságot oly 
módon, hogy a közvilágítási lámpák egy részét időlegesen kikapcsolnák.  
A polgármester elmondta, hogy felkérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a közvilágítás 
működése idején, - az esti órákban - járják végig a települést, s tegyenek indítványt a lekapcsolni javasolt 
közvilágítási lámpákra.  

 

A képviselőt-estület üléséről készült jegyzőkönyv és mellékletei a település honlapján (www.tarcal.hu)  
megtekinthetők.              Dr. Kovács Zoltán 

jegyző  

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓK 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociális célú tüzifa támogatási kérelmek 2022. október 1-től,  
2022. október 31-ig nyújthatók be a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában.  

 

Idén is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatok benyújtá-

sára, melynek beadására 2022. október 3-től november 03-ig van lehetőség. A pályázati feltételekről,   
valamint a pályázatok benyújtásáról a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájában, illetve az 

önkormányzat honlapján (www.tarcal.hu) tájékozódhatnak az érintettek.   

http://www.tarcal.hu
http://www.tarcal.hu
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IV. TARCALI VADÁSZ DÉLUTÁN 
 

 Idén szeptember 2-án került megrendezésre, immár 4. 
alkalommal Tarcal Község Önkormányzatának, 
 Butta László polgármester úrnak, és a 6 Puttonyos Borfalu 
dolgozóinak segítségével IV. Tarcali Vadásznapunk a cso-
dálatos 6 Puttonyos Borfalu területén. Bár az idén kicsit 
visszafogottabb programmal, az átgondolás jegyében zaj-
lottak az események, de így is több mint ötven résztvevő 
tisztelte meg fáradozásunkat. A rendezvényt Gergely Csa-
ba ötletgazda nyitotta meg. A programok között élőzene, 
a Niczky Banda és a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör 

káprázatos fellépése, dalai szerepeltek, mely lenyűgözte és táncra perdítette vendégeinket. A csodálatos programok 
mellett gyönyörű őzbak trófeákat is láthattak a résztvevők, hiszen itt került bemutatásra a Taktaközi Nimród Vadász-
társaság idei terítékre hozott őzbakjainak színe java. A vadásztársaság történetét, és a trófeákat ifjabb Majoros László, 
a társaság tagja mutatta be. Természetesen a vadgasztronómia oltárán is adóztunk és egy tárkonyos szarvasragu leves-
sel vendégeltük meg a rendezvény résztvevőit. Célunk mint minden évben, így idén is a vadászati hagyományok ápolá-
sa, a vadászat társadalmi megítélésének javítása és nem utolsó sorban a vadászbarátságok ápolása volt. Remélem jö-
vőre ismét egy színvonalas rendezvénnyel öregbíthetjük Tarcal és a magyar vadászat hírnevét. A rendezvény létrejötté-
ért köszönet Tarcal Község Önkormányzatának, Butta László polgármester úrnak, a 6 Puttonyos Borfalu dolgozóinak és 
a Taktaközi Nimród Vadásztársaságnak  

Gergely Csaba  
ötletgazda 

SZÜLETÉSNAP 
90. születésnapján köszöntötte otthonában Kristóf Pálné Erzsike nénit Butta László polgármester úr és  

Révész- Horváth Tünde az Idősek Klubja intézményvezetője. 
Polgármester úr  átadta a Miniszterelnök úr Emléklapját. Erzsike néninek 3 unokája és három dédunokája 

van. Fiatal lányként Tarcalra jött férjhez. Munkahelye 32 évig az Északkő bánya volt ahol a kapcsológépház-
ban kezelőként tevékenykedett. Kedvenc elfoglaltsága a kertészkedés és a kézimunkázás.  

Mai napig igen aktív a konyhában kiemelkedően 
főz és süt.  Bár két gyermekét már elveszítette, 
nagy akaratereje átsegítette a nehézségeken. 
Lánya Erzsike a közelben lakik  és mindenben  

segíti.  
Isten éltesse születésnapja alkalmából ! 
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Időjárás 
 

Most, hogy túl vagyunk a nyári kíméletlen hőségnapok sorozatán, melyhez egy rendkívül aszályos időszak 
társult, megjött az enyhet adó csapadék. Sok mezőgazdasági növényünknek sajnos már későn, de már annak 
is örülhetünk, hogy szűkebb hazánkat, házunkat elkerülte a közelmúltban Pécset, Baját, Budapestet, Sziget-
szentmiklóst, Ongát végig söprő jeges, tetőt bontó, fákat döntő vihar. Tarcalt, és a környező földeket több-
nyire kerülték az időjárási szélsőségek. A magas napsütéses órák számával, jó eloszlású jégmentes csapadé-
kával, az évszaknak megfelelően kiegyenlített hőmérsékletével rendelkező éghajlatát szereti a szőlő. Talán 
ennek a mikroklímának is köszönhető a kiváló minőségű, világhírt adó aszúja. No persze nem minden évben 
ilyen kegyes az időjárás Tarcalhoz. Sok évszázados történelme során jó párszor előfordult, hogy a természet 
tudatta a tarcaliakkal, miszerint ő az úr és ennek a hatalmas rendszernek csak apró szereplője az ember.  
Tarcal írott történelméből a teljesség igénye nélkül és a hely hiány miatt, csak néhány az alábbiakban közölt 
idézetekkel mutatom be a korabeli krónikákból kigyűjtött szélsőséges időjárási eseteket. 
1623.„Bethlen Gábor lovaskatonái közül márciusban sokan megfagytak lovastul.” 
1683.„Ezen eszt. Jakab havában a rekkenő hévséggel tartó nyári nagy szárazság után hirtelen való sebes zá-
poreső lévén, annak nagy sűrűséggel való leszakadásai között reménytelen sokaságú apró fekete tarka békák 
hullottanak alá a’ földre a Tarczali és Tokaji határokon, kiváltképen a Mézes-Mál alatt, melleknek temérdek 
sokasága miatt még a lassan mendegelő gyalog embereknek is nehezen lehetett puszta földre lépni. Ezek va-
lamennyire nevekedvén, sok szökdécselésekkel a külső szőlők kerítéseinek tágas árkaikban felette nagy raká-
sokra gyülekezvén, ottan döglöttenek és senyvedtenek-meg. Kiknek büzhödtségek türhetetlen doha miatt al-
kalmas ideig alig lehetett azon eljárni, még az erős természetű embereknek is.” 
1685.„Tarcalon a szőlők megfagytak a Szent György napján a Tisza annyira befagyott, hogy szekérrel lehete 
átlaljárni.” 
1693.„Ezen eszt. aratás’ végződésekor a Tiszán által nagy sebességgel felleg’ módjára repülő számtalan so-
kaságú sáskák érkezvén a’ Tarczali határra, zöldségében lévő köles vetéseket a’ Kengyel háton felette igen 
megkörnyékezvén, és szakadatlanképen ostromolván, számos embereknek őrzésével is ellenek különben nem 
állhattak, hanem fél szerént zsendülésében lévő igen szép termett köleseket nem utolsó károkkal kéntelení-
tettek a’ szegény gazdák előlök elarattatni. Kik annakutánna az egész szőlőhegyeknek már érni kezdő drága 
gyümölcseit kimondhatatlan sok kárral csak harmad nap alatt is annyira elvesztegették, hogy puttonokkal 
kellett felszedni a’ leragadt ’s földre hullott gerezdeket. Ezek a szőllők köztt lévő parlagokon, Tisza partokban 
és lapos helyeken, sőt még az útakon is tojásokat a’ földbe mélyen bebocsátván, az időtől fogva kimodhatat-
lan károkat tettenek egész hideg őszig; mellyek miatt a’ Tokaji és Tarczali szőlőknek megmaradott kevés ter-
mése is ez’ esztendőben tökéletességre nem juthattak.” 
1695.„Június 5. 6. napján Tarcalon „a’ nyárkezdetnek szokott melegségét olly kemény téli fergeteges hidegre 
’s havazó szélvészes időre változtatta… hogy mindent elronta a’ rend kivűl való nyári fagylaló hidegnek ke-
ménysége.” 
„Ugyan ezen eszt. Kisasszony havának 3-dik napján olly kimondhatatlan sűrűséggel való rettenetes nagy jég-
eső, apróbbal elegy, érkezik a’ Tarczali határra is, mellynek kimondhatatlan sebessége a’ szőlőhegyeket min-
denütt öszverontotta, sok helyeken a’ még felnem aratott életeket is földig sulykolta.” 
1863.„Az országra a legnagyobb katasztrófák egyikét a szárazság jelenti, amely a tudós könyv szerint nálunk 
igen nagy lehet. Sorscsapásos esztendő volt ebből a szempontból 1863, amikor egy hatalmas károkat okozott 
májusi fagy után lépett fel s egykorú hivatalos adatok szerint Szabolcs megyében, Bihar megyében és a Haj-
dúságban a községek egész sora került Ínségbe. A Nagykunságban 2,700000 hold vált sivataggá, 24.000 
szarvasmarha, 8000 ló, 197.000 juh, 13.000 sertés pusztult el és 50 millió forint értékű vetőmagot kellett be-
hozni Lengyelországból és Galíciából. Ugyancsak katasztrofális szárazság okozott óriási károkat az emlékeze-
tes 1929. februári kegyetlen hideget követő nyáron, amikor 100.000 katasztrális holdon pusztult el a bú-
za.”1924.„A világhíres tokaji bornak leghíresebb termelőhelyén, a történelmi emlékekkel teli Tarcalt, szívet 
facsaró pusztulás tette tönkre július 14-én. Délután félhat órakor irtózatos ciklon kerekedett. Csaknem éjjeli 
sötétség lepte el a községet, majd jégzuhatag szakadt le ökölnyi jéggel. Tíz percig tartott ez az istenítélet, az-
tán kisütött  a nap.  
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Ez a tíz perc azonban jóformán tíz év munkáját tette, semmivé. A község 997 holdnyi szőllejéből 500 holdban 
100 százalékos, a többiben 40—80 százalékos kárt tett a vihar. 4000 holdon kiverte teljesen a gabonából a 
szemet, a gabonakereszteket elhordta a határból, vagy össze-vissza hányta. … Mintegy 26 milliárdra tehető a 
kár, melyből 11 milliárdot csak maga a szőllő tesz ki. …Még a gőzcséplőgépeket is felborította a vihar, úgy-
hogy azok égnek fordult kerékkel, hanyatt fekve, összetörve állnak. … Hatvannyolc gyermek, mint gyomirtó, 
közmunkára volt kirendelve a vihar idején. Ezeket a ciklon agyba-főbe zúzta, meggörgette, agyonsebezte; egy 
Andrási Matild nevű kisleányt például felkapott s 400 méteren át vagdalt a földhöz, hogy szegényről lejött a 
hús s karja csontig meztelenedett. Dr. Sánta Gyula községi orvos kezelt valamennyit. …  
A katholikus templom tetejét egyszerűen leemelte s levágta. Leszedte a református torony egyik oldalát. A 
királyi családnak egykor Rákóczi által járt szőllőkezelőségi épületén tetőt, ablakot nem hagyott. A hegyekből 
leömlő árviz mázsás köveket zúdított le, a gőzmalomban a víz csirizzé változtatott minden búzát, lisztet s a 
sorompót bevágta a vonat előtt. Az iskolákat, a vasúti állomás épületét egészen összerongálta.” 
1934.„Megrendítő csapás érte pénteken délután Tarcalt, Tokajhegyalja leghíresebb bortermő vidékét, öt óra 
tájban. Ítéletidő vonult végig Tarcal felett, több mint háromnegyed óra hosszat  
szakadatlanul verte a jég a községet Előbb diónyi, majd kisebb almanagyságú jégdarabok estek. A jégesőt 
felhőszakadás követte. A hegyekből oly nagymennyiségű víz zúdult a völgyben fekvő községre, hogy néhány 
perc alatt az egész község víz alatt állott. A lezúduló víztömeg mázsás köveket gördített magával. A község 
főuccája nagy tóvá változott, a víz mindenütt behatolt a házakba és a boltok áruit néhol az uccára hordta. A 
tarcali téglagyárnál a levezető árok eldugult és a víz beömlött az égető kemencébe, amely a nagy gőzképző-
dés következtében felrobbant. A robbanás után tűz támadt és a téglagyár teljesen leégett. Szombaton dél-
előtt 11 órakor még a fél falu víz alatt áll. A mentési munkálatok azonnal megindultak és segítséget kértek a 
sátoraljaújhelyi helyőrségtől. A házak legnagyobb része vályogból épült és ezeket összeomlás fenyegeti. A 
jelek szerint a szőlőtermés, amely a legszebb reményekkel kecsegtetett, elpusztult. A délutáni órákban egy-
másután 13 ház összedőlt Tizenkét épületből kilakoltatták a szerencsétlen lakókat, mert ezeket a házakat 
már minden percben szintén pusztulás fenyegeti. …  
A tarcali Újtelepen, ahol a legnagyobb volt a veszély, az ár elkapta Tóth Dániel 9 éves fiút, aki egy fegyőr 
gyermeke. A kisfiú, mielőtt segítség érkezett volna, elmerült. Holttestét még nem találták meg.” 
Arra már tényleg nincs hely, hogy arról is írjak milyen volt az ezredforduló előtti években Tarcalon végig söp-
rő hóvihar, vagy a 2013. július 16-i vihar, mely egy-két nap differenciával ugyan abban az időben bontott te-
tőket, döntött fákat, mint a 99 évvel korábbi vihar. És végül itt van 2022 a három és fél hónapos hőségével, 
szárazságával, a ritka 1-2 mm-es esőjével, ami semmire sem volt elég. A hegyoldal nem úgy barnult be, mint 
ősszel mielőtt álomba szenderülnek a fák, hogy a levelek zöld színüket a sárgán, az okkeren, a bíboron, a bár-
sonyos barnán át veszítik el, hanem a víz hiányától sápadtan, fuldokolva rövid idő alatt összepöndörödve, 
szinte megfeketedve válnak az enyészet martalékává. 
A természet azonban kegyes, mindig megbocsát. Amit elvesz, azt vissza is adja. Eddig. 

Tarcal, 2022. szeptember 25. 
Guth Ferenc 

Vendégszereplésen a Népdalkör 
 

Újabb sikeres előadással öregbítette Tarcal hírnevét a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör.2022. szeptember 10-én, 
szombaton a 25 éves Városnapok alkalmából kapott meghívást a Népdalkör Felsőzsolcára, a Rendezvények Házába, 
ahol a Zsolcai Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre Népzene-Néptánc Gálát szervezett a környező települések 
népdalkörei számára. A számtalan remek produkció között méltó helyet foglalt el a Népdalkör műsora, ami Borsodi-
népdalokból és a Tardonai-karikázósból állt. A Népdalkör bemutatásánál kiemelte a helyi népdalkör vezetője, hogy a 
tarcali csoport egy frissen alakult együttes mivel manapság a zenei csoportok megszűnéséről hallani inkább. Remény-
keltő a jövő, hogy alakulnak is népdalkörök. A népdalkörök és néptánccsoportok bemutatkozása után Budai Ilona (a 

Nemzet Művésze, Kossuth-díjas népdalénekes varázsolta el a közönséget. 
Majd közös vacsorával és nótázással zárult az est. Köszönjük Tarcal Község 
Önkormányzatának támogatását!  
 
Továbbá szívesen várjuk, énekelni, közösségbe vágyó tarcaliakat sorainkba! 
 

Györgyné Újvári Mária  
népdalkör vezető 



Tarcali Hírek 

    

 

6 

2022 év utolsó kiállításmegnyitójára jöttünk össze szeptember 22-én a 6 Puttonyos Borfalu Galériájában. 
Nagy István festőművész, művésztanár alkotásaiból nyílt kiállításon Butta László polgármester köszöntötte a 
vendégeket és mondta el azt, hogy milyen jó rég nem látott ismerősökkel is találkozni egy-egy ilyen alkalom 
kapcsán. Gyulai József szavalatai keretbe foglalták a megnyitót. Hornyák Pál tanár úr bemutatta Nagy István 
szakmai életútját, részletesen mégis érdekfeszítően. Csodálatos volt, hallgatni, megtudni mennyi mindent 
ért el a festőművész, aki szűken mérte a szavakat, gondolván – beszéljenek a képek helyette! Beszéltek!
Kellemes, családias hangulatban nyitotta meg a kiállítást polgármester úr megköszönve mindenkinek aki el-
jött és megköszönve a Borfalu dolgozóinak az egész éves munkájukat a Galériában. 

 
A festmények megtekinthetők október 22-ig.  
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 

azoknak, akik 2022.június 30 án  

elhunyt Lázár László megjelentek, 

sírjára virágot helyeztek el, gyá-

szunkban osztoztak!” 

A gyászoló család 

 
                    2022 augusztus hónapban születtek:  

 

Berényi-Jerebák Mikolt Anna.2022.08.05.Szülei: Berényi-Jerebák Anikó, Berényi Richárd Gábor  
Bratu Janka 2022.08.09.  Szülei: Bratuné Téglás Noémi Rebeka, Bratu Zoltán Ferenc 
Lehóczki Gyula 2022.08.16. Szülei: Lehóczki Letícia, Tóth Gyula  
Posztobányi Viola 2022.08.16.Szülei: Tacsi Tímea, Posztobányi Richárd 
Kiss Brianna Fédra 2022.08.24. Szülei: Kiss Patrícia. Vadászi Márió Rómeó 

 

Gratulálunk a szülőknek!                                            Nádasdi Judit Védőnő 

 
 
 

Kiss Gergő és Treznai Brigitta  
2022. augusztus 6-án 
Tőzsér Tamás és Gál Lilla  
2022. augusztus 13-án 
Bolla Balázs és Petró Júlia  
2022. augusztus 19-én,  
Molnár Szabolcs és Lipták Fruzsina  
2022. augusztus 22-én 
 

kötöttek házasságot településünkön.  
 
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 

Haláleset: 
 

Damu Aladár (sz: 1943.) Tarcal Táncsics u. 23. sz. alatti lakos, elhunyt augusztus 12-én, 
Füzér Istvánné  (sz: Nemes Julianna, 1927.)  Tarcal Terézia kert 7/5. sz. alatti lakos elhunyt augusztus 13-án, 

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

 
 
 
Sápi Ferenc és Sápi Ferencné sz: Szerbina Piroska  
60. házassági évfordulójukat ünnepelték   
4 gyermekük társaságában  
2022. szeptember 17-én. 
 
Szeretettel köszöntik őket szeretteik: 
8 unokájuk és 4 dédunokájuk. 
 
Jó egészséget és még számtalan együtt 
eltöltött évet kívánunk!      A szerkesztők 



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. október 24. (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 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 

  

   Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma: 06 20/610 5101 

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

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  

tarcaliborfalu@gmail.com e-mail címen lehet 

Kányádi Sándor:  
Jön az ősz 
 
Jön már az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 
meg-meg-áll, lombot ráz. 

 
Lombot ráz, 
diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 
s harapja, kurtítja, 
a hosszú napokat.  

tel:+36%2047%20352%20322

