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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Képviselő-testület 2023. januári havi munkájáról 
 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2023. január 31-én tartotta az év első ülését, melyen a következő   

ügyeket tárgyalták a képviselők. 

 

Az 1. napirend keretében a képviselő-testület megismerte Györgyné Újvári Mária írásos beszámolóját a helyi 

közművelődési tevékenységről és az ez évre betervezett programokról. A képviselő-testület a Borfaluban   

dolgozók munkájával elégedett volt, azonban sajnálattal állapította meg, hogy rendkívül alacsony az           

érdeklődés az egyes rendezvényeket illetően a település lakossága részéről. Ezek után a képviselő-testület a 

beszámolót és a programtervet egyhangúlag elfogadta.  

 

A 2. napirend keretében a képviselők tárgyalták a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melyet Ur-

bán Mária családsegítő terjesztett elő. A program a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,     

szegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, 

szociális problémáinak felszámolása érdekében megvalósítandó intézkedéseket tartalmazza. A képviselők a 

programot megismerték és elfogadták.  

 

A 3. napirendi pontban az Önkormányzat bizottságai – a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság,  

valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság — munkájáról szóló beszámolót tárgyalták, majd fogad-

ták el.  

A 4. napirend keretében Dr. Kovács Zoltán jegyző úr tájékoztatta a képviselőket az elmúlt félév lejárt        

határidejű határozatainak végrehajtásáról, a megtett intézkedésekről.  

 

Az 5. napirendben a képviselők a – már folyamatban lévő – Helyi Építési Szabályzat módosítását tárgyalták. 

Az előterjesztés alapján megállapították, hogy nem szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá a 

partnerségi egyeztetés során észrevétel nem érkezett, így az eljárást lezárták. 

 

Ezt követően a képviselő-testület a polgármester úr előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról       

hallgatott meg tájékoztatót.   

 

Az indítványok, javaslatok napirend keretében:  
 

 Polgármester úr előterjesztése alapján a képviselő-testület döntött a Fő u.67. sz. alatti ingatlan egyes   

helyiségeinek bérbeadásáról, a jelenleg is a településen működő használtruha kiskereskedés céljára.  

 Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a szociális tűzifa kérelmezők részére történő           

kiszállítása befejeződött. 

 Varga Lajos képviselő úr az önkormányzat intézkedését kérte a hegyen folyó fakitermelés miatt         

járhatatlanná vált önkormányzati utak helyreállítása érdekében, 

 Kissné Fási Nóra képviselőasszony jelezte, hogy a két templom közötti sétány szemetes, illetve a       

Borfalu előtti lefolyó kitisztítása szükséges. 

 Palásthy Katalin képviselőasszony elmondta a település honlapjának megújításával kapcsolatos ötleteit.  
 

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

megtekinthetők.  

http://www.tarcal.hu
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TARCALI HŐSÖK 

1848-1849 II. 

Ígéretemhez híven, folytatom az újságunk múlt havi számában megkezdett, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tarcali hőseinek ismertetését. Mivel nem akartam hozzányúlni a korabeli jegyzőkönyvek eredeti szövegéhez, annak a 

néhány hősnek a neve ismétlődhet, akik az előző számban tárgyalt budaméri csata után újabb ütközetekben is részt vet-

tek. 

Az 1848. december 28-án tartott képviseleti gyűlésen rögzített jegyzőkönyv tanúsága alapján a képviselők a gyűlésen 

hozott 100. számú határozattal az alábbiak szerint döntöttek. 

„Hogy pedig az érdem kellőleg méltányoltassék s azok, kik hazájok iránti kötelességüket éltük felajánlásával készek 

leróni, az utókornak mint lelkes hazafiak bemutathassanak, indítványoztatott, miszerint mindazok névsora, kik Szabados 

Tarczal városából a Harczra Szabadságunk megvédéséért bármely cím alatt és időben eltávoztak, jegyzőkönyvbe 

iktassék.” 

„Az indítvány elfogadtatott s mindazok neve, kik mint önkéntes honvédek f. é. augusztus 8-án városunk határán keresz-

tül utazó s annak lelkes polgárai által megvendégeltetett IX-ik Honvéd Kassai Zászlóaljhoz csatlakozva a Harczra kel-

tek, vagy mint megyei önkéntes nemzetőrök a Lajta felé indultak, úgyszintén, mint sorshúzás alá eső sorkatonák beso-

roztattak e végre, kik a Kassa felé beütött s Schlick generális vezérlete alatt honunkat pusztító s szabadságunkat nemzet-

ségünkkel együtt leigázni törekvők ellen már két ízben elmentek: ide § alatti lajstromban örök emlékül 

feljegyeztettnek.” 

„A 99/1848. szám alatt felolvasott Rendelet értelmében a csatatérre indult tarczali nemzetőrök névsora: Tarczalon 1848. 

December 27-ik napján. 

Szabó Mihály százados, Jeney László főhadnagy, Soós László őrmester, Mezőssy Antal sz. őr. Illésy András, Böször-

ményi Gábor, Horváth Péter, Szabó Sámuel, Sentei István, Ladányi István, Jobbágy Miklós, Szíjgyártó Mihály, 

Czeglédy József, Malmos János, Justus János, Réti Pál, Csáti Dániel, Rácz Mihály, Gönczy Sámuel, Bagosi József, Bor-

sos György, Pap János, Danilovics István, Szaniszló József, Nagy Károly, Nagyhajú János, Sárosi István, Nagy András, 

Bogoly István, Horváth Pál, Illési József, Szűcs Mihály, Kovács János, Huszti Mihály, Havas János, Horváth György, 

Gönczi Dániel, Tokay Sámuel, Bíró András, Tóth János csenyései, Pap József öreg, Ladányi Péter, Halász János, Hor-

váth József, Varga Pál, Kozák János, Csontos Pál, Ladányi István ifj, Aranyi György, Margitay Ferencz, Nánási István, 

Hegymegi János, Arr András, Varga György, Varga Ferencz, Békési Mihály, Hubai Boldizsár, Bényei Pál, Smíger Já-

nos, Szirkovszki János, Kozma Károly, Szabó János kovács, Jobbágy Mihály, Fási Mihály, Szabó András, Zsíros Gábor, 

Tót János, Bokri János, Nagy József, Papp József ifj, Dósa Sámuel, Éles Gábor, Horváth István, Hegymegi József, For-

gács József, Mezei Nagy István, Nagy Mihály batka, Kováts János.” 

„a 100/1848. számú határozat értelme szerint a folyó 1848-ik év Augusztus 8-án a IX-ik honvéd zászlóaljjal Tarczal 

városból a harcmezőre szállt egyének névsora ide jegyeztetik: 

Farkas Imre, Szabó Mihál, Grosmid Sándor, Tar Mihál, .Szirkovszki Pál, Kertész János, Ötvös Ferencz, Flüchting La-

jos, Jakab János. 

A Zemplén megyei önkéntes mozgó sereggel elmentek: 

Nongrádi Pál, Szabó Sámuel, Illés Károly, Gönczy Lajos, Mészáros Ferencz rector, Lakatos józsef, Kaposi Ferencz, 

Gönczy József, Tóth Mihály, Molnár Dániel, Sárosi István, Sárosi Sámuel, Gőz János, Bacsanyovszki Ferencz, Horváth 

Gábor, Éles István, Szabó József, Bekényi Mihály, Illésy Sámuel, Poszipanka József, Tóth István csenyétei, Varga Sá-

muel, Molnár István, Simkó András, Kiss Márton, Varga Sándor, Barcsa István, Juhász János. 

Szab. Tarczal városa részéről, mint sorkatonák besoroztattak: 

Kavecsány János, Szegedi József, Varga János, Csőreg Mihály, Kékedi Mihály, Szántó Mihály, Mamkó István, Tóth 

Mihály, Pap János, Üveges József, Albert Mihály, Alexa András krupsói lakos Czeglédi Sámuelért, Ladányi Pál, Kubik 

Károly, Czakó György, Erdei Sámuel, Kovács István, Spátenszki György, Szabó András, Detki János, Kerekes János, 

Czeglédi József Vaskó, Varga Sándor, Adonyi Dániel, Jakab József nős, Illésy Sámuel, Soltész Mihály, Molnár Dániel 

Komáromy Sámuelért, Szabó József nős, Nagy Károly, Juhász András nős, Pap József, Bekény János, Magyar János, 

Okler Miklós, Ivánkó Ferencz nős, Kozma Károly, Kemplermayer István, Kaposi Ferencz, Virgula István János, 

Várallyai Károly, Szabó József jeruzsálem, Komáromy János, Varga Miklós bambujka Szedleczky Józsefért, Ötvös Já-

nos, Kozák János nős, Nyusti Miklós, Túróczi Sámuel, Horváth József, Gőz János, Láng János, Kádár Ferencz nős, 

Csetvégi Károly nős, Török József, Csugan Mihály nős, Malmos Mihály ifj, Veres István, Pataki Sándor, Tulipán And-

rás.” 

Eddig a harcosok névsora. Sajnos a hősök pontosabb beazonosítása az azt szolgáló adatok (születési idő, hely, anyja 

neve, lakcím) hiánya miatt nem volt lehetséges. Ennek ellenére remélem, a felsorolásból sok név ismerősen cseng, szá-

mos ma élő tarcali polgár is viseli azt.                      Tarcal, 2023. február 20.    Guth Ferenc (folytatjuk) 
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Biztonságos Internet Napja a Tarcali Klapka György Általános Iskolában 

 

Idén 20. alkalommal tartották meg világszerte a Biztonságos Internet Napot (Safer Internet Day - SID). 

Ezen a napon hívják fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a zaklatásra, a gyerekpornóra és 

más illegális és káros tartalmakra, illetve tájékoztatnak a problémák lehetséges kezeléséről. 

Idén, 2023. február 7-én rendezték meg hazánkban a Biztonságos Internet Napot, amely eseménnyel a világ 

több mint 200 országához csatlakozott a Tarcali Klapka György Általános Iskola is. 

Valamennyi tanuló életkori sajátosságának megfelelően rendhagyó órákon ismerkedhetett meg az internet ve-

szélyeivel, a közösségi oldalak helyes és biztonságos használatával. 

Bízunk abban, hogy sikerült olyan hasznos tanácsokat adni a gyerekeknek, melyeket ha megfogadnak, nem 

lesznek áldozatok, s örömüket lelik az internet adta lehetőségekben.    Hunkó Emese 

intézményvezető-helyettes 

Farsangoltunk 
 

Idén február 10-én rendeztük meg hagyományos iskolai farsangunkat. 2020 óta, a járvány elmúlásával újra sikerült megmozgatnunk 

Tarcal szinte egész lakosságát.  

Ismét nagyon sok színvonalas, ötletes jelmez került bemutatásra. Az osztályok, csoportok ügyes produkciókkal színesítették a far-

sangi kavalkádot.  

Az idén is valamennyi végzős tanulónk bálkirálynő és bálkirály volt. A nyolcadikosok és más felsős tanulók nagyon szép keringővel 

színesítették a karnevált. A tánc betanítója Arany István és Lovasné Tóth Judit voltak. A jelmezek és produkciók elkészítéséért kö-

szönettel tartozunk az osztályfőnököknek, a gyerekeknek. Az iskolai farsangot anyagilag is nagyon sokan támogatták, mely a Diák-

önkormányzat bevételét növelte.  

Támogatóink voltak: Antóni Zoltánné, Berzi József, Berzi-Pásztor Dóra, Butta László, Csománé Németh Emese, Fekete Macska 

Italbolt, Györgyné Újvári Marika, Hunkó Emese, Kádasné Hunkó Klára, Lovasné Tóth Judit, Lengyel Zsófia, Molnár Magdolna, 

Nagyné Tóth Anikó, Németh Melinda, Novák Zsolt, Papp Brendon, Pauleczki Imréné, Takács Béláné, meghívott vendégeink és 

valamennyi belépőjegyet vásárló kedves szülők és vendégek. 

Hálás szívvel köszönjük a támogatásukat! 

Az iskola diákönkormányzata nevében szeretnék köszönetet mondani valamennyi segítő szülőnek, meghívott vendégeinknek, peda-

gógusoknak, az iskola valamennyi dolgozójának, akik hozzájárultak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához. 

Úgy gondolom, hogy valamennyien egy hangulatos, színvonalas farsangi kavalkád részesei lehettünk ezen a délután! 

Bízunk benne, hogy minden jelenlévő felnőtt és gyerek sok szép élménnyel gazdagodva tért haza!   Hunkó Emese 

intézményvezető-helyettes 
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Farsang a Kikelet Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében  

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak, mely vízkereszttől hamvazószerdáig 

tart. A tél és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Ez az ideje a hangoskodásnak,            

alakoskodásnak és a mulatozásnak. A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is 

helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít, mely különösen vonzó           

tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában, bölcsődében. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más 

ruhájába, „bőrébe” bújni. Ebben az időszakban valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk ehhez a 

témához kapcsolódik. Előtérbe kerülnek a vicces, tréfás mesék, versek, mondókák, csúfolódók, népi 

gyermekjátékok, dalok, melyek a farsang hangulatát idézik. 

A különböző gyermekhangszerek is nagyobb szerephez jutnak, melyekkel nagy előszeretettel kísérik 

éneküket, vagy éppen csak jólesik egy kis zajt csapni velük. A gyermekeknek szervezett mulatság nagy 

élmény volt minden résztvevőnek. A vigadalom nem múlhatott el mókás játékok nélkül, de helyet kaptak a népi       

gyermekjátékok, körjátékok, csúfolódók is. A farsangi időszak végén – mikor már kiélveztük a téli világ adta örömöket 

– egy régi népszokás felidézésével, a kiszebáb-égetéssel űztük el a hideget, és várjuk a tavasz első napsugarait. Az     

udvaron tűzrakó helyet készítettünk elő, ahová kivonult minden csoport. A kisze elégetése közben zajkeltő hangszerek-

kel kísérve mondókákkal, versekkel, dalokkal űztük el a telet, majd tavaszi dalokat énekeltünk. 

Minden évben nagyon várjuk ezt az időszakot. Az előkészületek, a farsangi mulatság, a kiszebáb égetése, mind          

maradandó élményt jelent a kisgyermekek életében. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy intézményünk helyt adott és Tarcalon 

valósult meg a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel közösen szervezett -     

Tervezés és Fejlesztés az óvodában c. könyvbemutatóval egybekötött 

szakmai nap.   

Az egyetem előadói részletesen bemutatták a remek szakmai kiadványt 

a környező település óvodáiból érkező kollégák számára, akik egy     

kiadvánnyal is gazdagabbak lehettek, mely a mindennapi munkájukhoz 

járul majd hozzá.  

A könyv az 50 éves sárospataki              

óvodapedagógus-képzés alkalmából jelent 

meg, mely tárgyalja az óvodapedagógus-

képzés múltját és jelenét; az óvodáskori 

készség- és képességfejlesztést; valamint 

bemutatja az óvodai pedagógiai tervezés 

sárospataki modelljét- szerkesztette:        

Dr. Toma Kornélia PhD  

Digitális formában is elérhető mindenki 

számára:  

h t t p s : / / u n i t h e . h u / w p - c o n t e n t /

u p l o a d s / 2 0 2 2 / 1 0 /

SPF29_176x250_digitalis_oldalak.pdf 

A módszertanokat oktató tanárok           

kidolgoztak egy háromhetes óvodai         

projekttervet és mindegyik tevékenységi 

formához egy-egy tevékenységi tervet is. A 

céljuk az, hogy kézbe fogható, korszerű 

modellt nyújtsanak az óvodapedagógus  

szakos hallgatóknak az óvodai pedagógiai 

tervezéshez, továbbá a szakmai gyakorlaton 

mentoráló óvodapedagógusok számára láthatóvá tegyék a sárospataki 

módszertani oktatást.  

Kissné Dudás Gabriella intézményvezető 

https://unithe.hu/wp-content/uploads/2022/10/SPF29_176x250_digitalis_oldalak.pdf
https://unithe.hu/wp-content/uploads/2022/10/SPF29_176x250_digitalis_oldalak.pdf
https://unithe.hu/wp-content/uploads/2022/10/SPF29_176x250_digitalis_oldalak.pdf


Tarcali Hírek 

    

 

5 

MÉZPUMPA A HETEDIK TARCALI VETŐMAG CSEREBERÉN a Borfaluban február 10-én avagy milyen az, ami-
kor az ételed a gyógyszered 

 
Mezőszemerei barátaink, Chen Mária és Mike, újra eljöttek és beleadtak apait-anyait. Ezt a szeretetteli, gondoskodó, 
önzetlen adást - figyelmet, tudást, ételt, magokat, irányt, erőt -  Joseph Beuys alkotása nyomán mézpumpának hívjuk. 
Ilyen a Nagy Élet, a makrobiotika. 
Hozták azokat a magokat, amelyekkel előző évben jó tapasztalataik voltak: egy zsák fehér mustármagot, ehető krizan-
témot, csicseriborsót. Mindegyikük gyógyhatású is, érdemes utánanézni. A jól megválogatott étel nemcsak táplál, gyó-
gyít is. Ők úgy élnek, hogy ételük a gyógyszerük. Ez a titkuk. Én is ilyen szeretnék lenni nyolcvanhoz közel! 
A mustár zöldje nyersen, gőzölve, forrázva vagy fonnyadásig dinsztelve is finom, a kertet is tisztítja a növény jelenléte, 
jó zöldtrágya is. Magját az emésztés segítésére fogyasztják, lehet belőle pakolást készíteni megfázáskor, köhögés ese-
tén, de jó 'beállt' nyakra-vállra, reumára, görcsökre. Chenék mustáros parcellája ráadásul ünnepelt kiállításon látható 
festményre került. Ilyen egy igazi permakultúrában megbecsült növény. 
Tizenegyen voltunk, ami nem sok, de így is volt két gyerek (van remény) és három új résztvevő - igazán jó arányok! Jó 
volt látni, ahogy belevetik magukat egy számukra új helyzetbe és élvezik! 
Senki nem unatkozott. Az a pár együtt eltöltött óra gyorsan elrepül. Az ember nem győzi mutatni, ajánlani a saját fogá-
sú, gyakran más vetőmag cseréről valamikor hozott és MEGSZERETETT NÖVÉNYEK magjait. És maga is szét tud 
nézni, talál-e valami érdekes, ismeretlen vagy vágyott növényt (a magját, tövet) a kertje világa számára. 
Messzebbre költözött "ősmagcserés" barátaink egy egész doboz saját fogású mag révén voltak jelen. A magok vándo-
rolnak, az emberek is vándoroltatják őket. Én nem győzöm megismertetni a Terrapolis kert két szent- vagy totemnövé-
nyét, a kerti labodát és a mángoldot. Mindkettő tápláló, egészséges, magától nő, igénytelen, elveti magát, csak kell 
hagyni felmagzani, a madarak is örülnek neki. A mángold szépen át is telelt idén, rendszeresen lehet szedni és enni, 
akár a szuperélelmiszernek kikiáltott és valóban mesésen finoman elkészíthető kelleveleket. A cikóriát is boldogan aján-
lom a kertekbe, korai, önműködő, bölcs salátanövény, ember, madár gyógyszere, 
étele, kedvence. 
Kóstolhattunk hajdinás tekercset kínai kellel, 'úri' puliszkát, vagyis sütőben sült 
(bio) kukoricadara-köles-vöröslencsét erdei gombával, zöldfűszerekkel (ld. rajz) és 
gőzölt kellevelet is olajjal-citromlével. Kicsit más, nagyon finom ételek. Érdemes 
kipróbálni! 
Köszönet a helyszínért, amihez azért ragaszkodom szervezőként, hogy senki ne 
érezze úgy, hogy nincs ott a helye. MINDIG MINDENKIT sok SZERETETTEL VÁ-
ROK ezekre a találkozókra - igaz, egy évben csak egyszer van, ezért is érdemes 
olyankor egyebet félretenni és jönni! 

Bartha Gabó, Terrapolis, Tarcal 



Tarcali Hírek 

    

 

T á j é k o z t a t ó   

az ebek 2023.évi kötelező veszettség elleni oltásáról 
  

Az oltás ideje: 2023. március 04. szombat  

9.00-12.00 óráig 

Az oltás helye: Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal udva-

ra, Tarcal Fő u. 61.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az oltási kiskönyvet hozzák ma-

gukkal! 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Állatorvosi       Kamara 

díjszabása szerint az oltás és a féreghajtás  együttes díja: 5000 

Ft/eb.  
Az új oltási könyv: 500 Ft. 
A mikrochip 5.500 Ft/eb.  
A házhoz való kiszállás 1.000 Ft/udvar.  

 
 „A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet és a 2012. évi CXXVII. 

törvény paragrafusai értelmében a szlovák állatorvos által 

beoltott ebek veszettség elleni oltása a magyar jogszabályok 

szerint érvénytelen.” 
Tarcal Község Önkormányzata  

 

Tisztelt Tarcali Szépkorúak! 
 

Sok szeretettel várunk minden közösségbe vágyó szépkorú lakost az 

Idősek Klubjába!  

Jelenlegi klubtagjaink színes programokon vesznek részt nap mint nap, 

rajzolnak, festenek, társas játékokat játszanak, tornáznak, valamint     

havonta megemlékezünk minden kedves klubtag születés- és névnapjá-

ról. Lehetőség szerint 2 hetente lelki napot tartunk, melyet a református 

felekezet képviselője tart. Együtt készülünk és várjuk a nagyobb ünnepe-

ket is, a minap tartottuk télűző farsangi mulatságunkat, melyen nagyon 

sok szép színes jelmezben vonultak fel nénik és bácsik és nem utolsó sorban a kedves kollégák is. Finom    

farsangi fánkkal kedveskedtünk, minden jelmezbe öltözőnek. 

Várjuk leendő klubtagok jelentkezését, látogassanak el hozzánk és töltsenek el egy csodás napot a társasá-

gunkban. 

Kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat, (Tarcali Idősek Klubja), ahol betekinthetnek tevékenységeinkbe. 

Biztonságos napi felügyeletet biztosítunk demenciával küzdő személyek részére is, melynek keretén belül   

biztosítjuk a mentális képességeik szinten tartását, odafigyelünk gyógyszereik adagolására, személyi           

higiéniájukra, valamint megfelelő folyadék bevitelre és az étkezések mennyiségére. Ezzel a szolgáltatásnyúj-

tással próbáljuk a családokban élő demens személyek hozzátartozóinak a mindennapjait megkönnyíteni.  
 

A klubba való felvétellel keressenek bizalommal. Rosenthal Péterné Melinda intézményvezető 20/316-8381 

Gondosóra! 
Felhívom a figyelmüket, hogy igényelhető a 

Gondosóra! 

Hallottak már róla? 

Magyarország Kormánya ingyenesen biztosít 

minden 65. életévét betöltött állampolgár részére 

egy jelzőkészüléket, melynek a neve Gondosóra!  

A jelzőeszközzel az idős ember minden körül-

mény között képes segítséget kérni  

(a készülék karon vagy nyakban hordva mindig 

elérhető).  

A jelzőeszköz igénylésével, használatával kapcso-

latban keressék az Idősek Klubja vezetőjét, aki 

bővebb felvilágosítást tud adni a szolgáltatásról és      

annak igénybevételé-

ről. 

Rosenthal Péterné 

Melinda  

intézményvezető 

20/316-8381 
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Házasságkötések: 
Gulyás Dávid és Tóth Dominika tarcali lakos 2023. január 7. napján 

Takács Tamás tarcali lakos és Lovász Angéla 2023. január 14. napján  

Székely Balázs és Farkas Andrea tarcali lakosok 2023. január 20. napján  

Dienes Ádám és Stefankovis Noémi budapesti lakosok 2023. január 28-án  

Születések: 
Tóth Amira Zejnep 2023.01.01 Szülei: Tóth Krisztina Amanda - Kiss 

László 

Fábián Jázmin 2023.01.15 Szülei: Gergely Nikolett - Fábián Richárd 

Sárosi Rozina 2023.01.17 Szülei: Valler Gréta - Sárosi Tamás István 

Gratulálunk a szülőknek! 

Nádasdi Judit és Nagyné Csengeri Gabriella Védőnők 

Valentin napon közel százan készítettünk szeretet szíveket a 6 Puttonyos Borfalu kézműves 
műhelyében. Az óvodásoktól kezdve az iskolásokon át az Idősek Klubja gondozottjaiig        
készítették a szép szeretet szíveket, papírból, mézeskalácsból. mindenki nagy örömére.  

Köszönjük szépen az élményeket!  
Köszönjük szépen a finom mézeskalácsot amit a tarcali Konyha és Étkezde dolgozói készítet-

tek! 
Köszönjük mindenki közös munkáját! Beszéljenek tovább a fotók a szép napról.  

Kóder Ferencné alábbi versével   

kívánok minden tarcali hölgynek  

BOLDOG NŐNAPOT 

Butta László polgármester 
 

Tavasz hírnök 
  

Hóvirág, hóvirág. 

Januári hóvirág. 

Megkérlek én téged szépen,  

zavard el a hideg telet. 
  

De a tél, az zord és hideg. 

Fagyot, havat hord rád szépen. 

Meghajtottad kicsiny fejed, 

Dacolva a hideg ellen. 
  

Melenget majd napsugár is, 

Elolvad a hópaplan is. 

Meglátjuk majd kicsiny fejed, 

Szeretettel várunk téged. 

Halálesetek:  
Liszkai Sándorné (sz: Nagy Irén, 1935.) volt Tarcal Könyves K. u. 26. sz. 

alatti lakos, elhunyt 2022. december 2-án,  

Komlóssy Sándor (sz: 1954.) volt Tarcal Fő u. 44. sz. alatti lakos elhunyt 

2023. január 1-jén, 

Horváth Lászlóné (sz: Vékony Erzsébet 1941.) volt Tarcal Zrínyi u. 21. sz. 

alatti lakos elhunyt 2023. január 29-én.  
Kertészné Cziba Ilona és Dr. Novák Béla Péterné Török Enikő  

anyakönyvvezetők 
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Tarcali Hírek 
Kiadja: Tarcal Község Önkormányzata Szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tel.: 47/ 580-009, tarcaliborfalu@gmail.com 

Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Peremiczki Ilona 

Nyomdai munkák: Metalen Nyomdaipari Kft. Szerencs, Bajcsy-Zsilinszky u. 24, 3900  

Következő lapzárta: 2023. március 24. péntek 12:00 

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: 06/20-316-83-81 

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: 06 20/610 5101 

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

Fontos számára, hogy partnereihez termékei időben és 

sérülésmentesen megérkezzenek? 

 

         Válassza a  szolgáltatásait. 
 

Miért? 

Borait megfelelően, jól felszerelt hűtött gépjárművel, 

állandó hőmérsékleten, tiszta biztonságos környezetben 

szállítjuk. Garantáltan nem éri csalódás. 
 

Ügyintézés ( NÉBIH, HNT, stb…)  5.000,-Ft 

1-3 karton      5.500,-Ft 

4-8 karton      7.000,-Ft 

9-15 karton      8.500,-Ft 

16-25 karton     15.000,-Ft 

26-35 karton     18.000,-Ft 

36-45 karton     21.000,-Ft 

46-60 karton 0,7 l palackok esetén  24.000,- Ft 

80 karton 0,5 l palackok esetén  24.000,-Ft 

Visszafuvar esetén raklaponként  16.000,-Ft 

Palackonként (15 karton felett)  65,-Ft 
 

   megbízható, gyors, pontos szállítás 

       Telefon: +3670 413 8486 

      E-mail: kikifutar@gmail.com 

Tovább szállítás 150 km-en belül az adott ár 

150 % Tovább szállítás 151-250 km között az adott ár 

200 % Egyedi fuvar esetén 190,-Ft/ km Elsődleges szál-

lítás Budapest és környéke,                                         

minimum szállítási díj: 5 000,-Ft nettó 

 

Idén is megrendezésre kerül     

településünkön a  Tarcali Tavasz - 

Bűbájos Hétvége kulturális, 

gasztronómiai rendezvény.  

Külön öröm, amikor a              

rendezvényre látogató turisták 

mellet a helyi lakosok is részt 

vesznek az eseményen.  

Várunk mindenkit, ünnepeljük 

együtt a tavaszt! 

Tisztelt ebtartók! 

Tájékoztatom Önöket, hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, 2023. februárjában településünkön 

eb összeírásra kerül sor. Az ebek összeírása érdekében valamennyi háztartás számára egy db ebösszeíró lapot 

és egy tájékoztatót juttatunk el. Az összeíró lapot kitöltve, legkésőbb 2023. február 28-ig szíveskedjenek 

visszajuttatni a Közös Önkormányzati  

Hivatal Titkárságára, vagy elektronikusan küldjék meg a titkarsag@tarcal.hu e-mail címre. 

Minden ebről külön-külön összeíró lapot kell     kiállítani, így az összeíró lap a szükséges számban              

sokszorosítható, vagy átvehető a Közös Hivatal Titkárságán. 

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az ebek    összeírására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség        

elmulasztásának jogkövetkezménye pénzbírság.      Dr. Kovács Zoltán jegyző  

tel:+36%2047%20352%20322
mailto:kikifutar@gmail.com
mailto:titkarsag@tarcal.hu

