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   „Kívül, belül maradjon  

   Békében az ország; 

    A vásárra menőket 

     Sehol ki ne fosszák. 

      Béke legyen a háznál 

       És a szívredőben. 

        Adjon Isten, ami nincs, 

         Ez uj esztendőben.”(Arany János) 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tarcali lakosok!  

 

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Tarcal Község Önkormányzata nevében az Újév alkalmából! 

Az Újév nem csak egy naptári adat, de a legtöbbünk számára egy új kezdetet is jelent. Új terveket,                

fogadalmakat, célkitűzéseket, amelyeket a 2023-as évben valóra válthatunk. 

Reményekkel telve állunk az újév küszöbén, bizakodón, hogy jobb és szebb lesz, mint az előző esztendő, 

amely kinek-kinek boldog éve volt, másoknak talán kevésbé sikeres. Az élet ilyen, hiszen mindannyiunkat ért 

bánat és szomorúság, öröm, illetve boldogság. 

 

A tavalyi esztendő elején még a koronavírus járvány, év közben pedig a szomszédunkban dúló háború       

megváltoztatta, kicsit felforgatta életünket.  Átírta terveinket,  önfegyelemre, takarékosságra kényszerítette a 

lakosságot és önkormányzatunkat is. Mindezek ellenére úgy gondolom, a mögöttünk hagyott esztendő is az 

együttműködést elősegítő nyugalom és békesség jegyében telt az önkormányzat munkájában, településünk  

közéletében és a mindennapjainkban egyaránt. Működőképességünket megőriztük, a jogszabályok által ránk 

rótt, valamint önként vállalt tevékenységeinket elláttuk.  

Ezen sorokon keresztül szeretnék köszönetet mondani a magam, jegyző úr és  képviselőtársaim nevében   

azoknak, akik hozzájárultak településünk gazdasági, társadalmi, infrastrukturális fejlődéséhez. Köszönet illeti 

az önkormányzat és intézményei minden dolgozójának munkáját, köszönjük az együttműködést a vállalkozá-

soknak, a civil szervezeteknek, az egyházaknak, valamint a magánszemélyeknek, akik anyagi, természetbeni –

önzetlen- támogatásukkal segítették tevékenységünket. 

 

A közösségépítést célozta a 2022-es év számos rendezvénye:  

Megemlékeztünk a Malenkij robotra elhurcoltakról, öt kiállítást és a vadászati kiállítást is sikerült             

megrendeznünk, Trianoni megemlékezés, Szentivánéji vigasságok, Bányató tisztítása, Országos Triál Bajnok-

ság megrendezése, 26. Tarcali Napok, Zempléni Művészeti Fesztivál koncertje, HOBO és Pindroch Csaba 

előadása, Bűbájos hétvége, Chess In City nemzetközi sakkverseny, Aradi csúcsfutás, 13. Senior Sakk Kupa, 

Csáti Géza tarcali lakos könyvbemutatója és az adventi gyertyagyújtások. Minden nemzeti és egyházi ünnep-

ről méltóan megemlékeztünk, amelyeken nagy örömünkre a helyi történelmi egyházak vezetői is részt vettek. 

 

A települési fejlesztéseket illetően, az elmúlt évben a Bor utca településközpont projekt első ütemében 935 fm 

járda és 1289 fm út felújítása, valamint a Mária ház melletti parkoló bővítése és környezetének rendbetétele 

valósult meg. Tokaj- Tarcal között településünk közigazgatási területén 3.140 fm. mezőgazdasági út és 710 

fm. kerékpárút került átadásra. A Magyar Falu programban pedig átépítettük a közösségi téren található     

színpadot és egy szolgálati lakást újítottunk fel. Az elmúlt év eredményeként könyveljük el azt is, hogy       

sikerült a településünkön működő Takarékbankfiókot megmenteni.  

 

 Eredményeink nem egy-két ember munkáját dicsérik, a Közös Önkormányzati Hivatal apparátusa is kellett 

hozzá, melynek dolgozói lelkiismeretesen, szakmailag felkészülten biztosítják a hátteret. Mindez bizakodással 

és optimizmussal tölt el a jövőre nézve.          

Tarcali Hírek 
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2023-ban, azaz jelenleg is több beruházásunk van folyamatban: 

Apartmanház kialakítása a Fő út 81. szám alatt, Bor utca településközpont második ütemében 378 fm út, 639 

fm járda és 570 fm árok újul meg, a harmadik ütemben pedig 445 fm út, sétány, szilárd burkolatú árok és a  

légkábelek földkábelekkel történő kiváltása készül el, illetve 51 db új parkoló létesül. Tarcal hegyközségi   

területen három föld út 3.180 fm hosszon beton burkolatot kap. A Művelődési Ház felújítása és bővítése is 

február hónapban elkezdődik. Az említett beruházásokkal tovább épül-szépül településünk. Előre is            

elnézésüket és türelmüket kérjük a beruházások során adódó kellemetlenségekért. 

Mit hoz mindezeken túl nekünk tarcaliaknak az újév, a 2023-as esztendő? A település működését illetően a 

fokozott stabilitást irányoztuk elő, ami az előző évekhez képest még nagyobb feladatot ró önkormányzatunkra, 

hiszen a rezsi árak nyolc- tízszeres emelése érzékenyen érinti gazdálkodásunkat. Mellőzni kívánjuk az        

eladósodást előidéző gazdasági cselekményeket.  Jelenlegi feladatainkat legalább a mostani szinten továbbra 

is el kívánjuk látni.  

Kedves tarcaliak! 

Az előbb felsoroltak óriási munkát, kihívást jelentenek számunkra, melyek elvégzésére természetesen a     

község vezetői és munkatársai egyedül képtelenek, szükség van továbbra is a társadalmi, gazdasági élet     

minden szereplőjének támogatására, együttműködésére. Hinnünk kell abban, hogy lelkiismeretes munkával az 

elképzelt vágyaink valóra válhatnak, így a 2023-as évet is vastag betűvel jegyezhetjük majd be Tarcal        

képzeletbeli történelemkönyvébe.  

A ránk váró nehézségek ellenére is azt kívánom jegyző úr, az önkormányzati képviselők a hivatal dolgozói 

nevében, hogy a 2023-as évben találjuk meg a boldogsághoz vezető utat és ehhez legyen egészség, munka, 

anyagi biztonság, harmonikus kapcsolatok és családi béke! Azt kívánom, hogy találjuk meg és őrizzük meg 

életünk harmóniáját, hogy aztán, visszagondolva erre az évre, úgy érezzük, hogy a 2023-as év eredményes és 

sikeres esztendő volt! Ezzel a gondolattal kívánok még egyszer mindannyiuknak boldog új évet!  

           Tisztelettel: Butta László polgármester 

Tisztelt tarcali lakosok! Tisztelt ebtartók! 
 

Az elmúlt hetekben azt tapasztalhattuk, hogy ismét egyre több kutya kóborol közterületeinken, veszélyeztetve 

a kerékpárosokat, gyalogosokat, s ezen túlmenően aki településünkön turistaként van jelen, vagy átutazik    

Tarcalon az a benyomás alakul ki benne, hogy szép-szép, rendezett a község, de nagyon sok gazdátlan kutyát 

látni az utcákon. 

Ez a jelenség természetesen minden jó érzésű embert felháborít, amelynek elég sokan hangot is adnak a      

különféle közösségi felületeken. 

Éppen ezért, hogy tisztán lássunk a témában, az alábbiakban szeretném tájékoztatni valamennyiüket azokról 

az intézkedésekről, szankciókról, amelyek a jelenség felszámolása érdekében a hatóságok rendelkezésére áll. 

Ugyanakkor már itt is jelzem, az nem elég, hogy felháborodunk, tenni is kell ez ellen, fel kell lépni azokkal 

szemben, akik a közösségi együttélés alapvető szabályait semmibe véve, magatartásukkal veszélyeztetik     

életterünket, rombolják megítélésünket. 

A felelőtlen ebtartókkal szemben gyakorlatilag a következő két eszköz áll rendelkezésre, túl azon, hogy ha 

valaki kutyáját nem az állattartási szabályoknak megfelelően tartja, úgy az állategészségügyi hatóságnál lehet 

bejelentést tenni. 

Az első eljárási eszköz a szabálysértési feljelentés, „veszélyeztetés kutyával” szabálysértés miatt.                   

A szabálysértést azt valósítja meg, aki a felügyelete alatt álló kutyát  

 a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja. 
 

A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség rendelkezik hatáskörrel, tehát a feljelentést a rendőrséghez 

lehet megtenni. Természetesen a rendőrség akkor tud eljárást lefolytatni, ha a feljelentő megfelelő               

bizonyítékokat is előterjeszt, tehát pl. fényképfelvétel a közterületen lévő kutyáról, vagy tanuk igazolják a  

kutya közterületi jelenlétét, s a legfontosabb a kutya gazdájának megnevezése, s annak bizonyítása, hogy a 

közterületen tartózkodó kutyának a feljelentésben megjelölt személy a gazdája. 

Településünkön ez a magatartás a leggyakoribb, ez a magatartás irritál valamennyiünket, ezért azt javaslom 

éljünk állampolgári jogunkkal, tegyünk feljelentést, mert az nem elég, hogy a közösségi felületeken közzé 

tesszük felháborodásunkat! 

A másik eljárási eszköz, a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése miatti bejelentés a Jegyzőnél. 

Tarcal község önkormányzatának képviselő—testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 2019-ben alkotta meg 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendeletét, 

mely szerint:  



Tarcali Hírek 

    

 

3 

Szép pillanatok a Magyar Kultúra Napi ünnepségen… 
 

Derűs hangulatban telt a kultúra napi ünnepség a 6 Puttonyos Borfaluban január 13-án pénteken.  

Butta László polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki azért, hogy a magyar kultúrát itt Tarcalon is sokan 

ápolják. Több csoporttal és egyéni művésszel is büszkélkedhet a falu. Ezután a Bekecsi Hagyományőrző  

Népdalkör zempléni-, erdélyi és magyarbődi népdalokat énekelt. A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör pedig 

hazafias műsorral kedveskedett a megjelenteknek. Külön apropó volt, hogy a két népdalkör új ruhában állha-

tott színpadra. A bekecsiek zempléni népviseletben a tarcaliak pedig a Csoóri Sándor pályázatból díszmagyar 

női viseletben. Végül közös énekléssel zártuk az ünnepséget.    Györgyné Újvári Mária 

művelődésszervező, a magyar kultúra lovagja 

 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki bekerítetlen ingatlanon ebet 

szabadon tart. 

 A cselekmény elkövetéséért a kiszabható bírság maximuma 100.000.-Ft. 
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás bármely szervezet vagy személy bejelenté-

se alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell 

foglalni. 

A bejelentésnek ebben az esetben is tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást 

megvalósító személy adatait, s fényképfelvétellel, vagy tanukkal bizonyítani, hogy az eb, vagy ebek a bekerítetlen ingat-

lanon szabadon vannak. 

Nyilvánvalóan azért sértő az ebek szabadon tartása bekerítetlen ingatlanon, mert ezek az ebek lehetnek azok, amelyek 

aztán az ingatlanról kiszaladva, közterületen veszélyeztetik a gyalogosokat, kerékpárosokat. 

Jegyzőként azt tudom ígérni és vállalni, hogy amennyiben fenti magatartás miatt bejelentés érkezik hatóságomhoz, s a 

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás bizonyítható, úgy élni fogok a képviselő-testület által átruhá-

zott hatáskörrel, s a közigazgatási bírság kiszabása nem marad el. 

Végül arról is szólnom kell, hogy természetesen az önkormányzatnak is van feladata a kóbor ebekkel kapcsolatosan, 

azonban sem az elmúlt években, sem jelenleg sincs olyan gyepmesteri telep, kutyamenhelyet üzemeltető civil szervezet, 

amellyel az önkormányzat a kóbor ebek befogására szerződést tudott volna kötni, mindössze arra találtunk megoldást, 

hogy időnként a közmunkások által befogott egy-egy ebet a sárospataki kutyaotthonba elszállíttattunk. Sajnos a kutya-

otthon, s a környék valamennyi potenciális befogadó helye jelenleg is teljesen tele van, egyetlen kutyát sem tudnak még 

jó ideig befogadni. 

Azt gondoljuk, hogy a kutyák gyepmesteri telepre szállítása, nem igazi megoldás, hiszen mindazon ebekre, amelyeknek 

nem tudnak gazdát találni, az elaltatás vár. 

Azt kell elérnünk, hogy aki ebet tart, legyen tisztában kötelezettségeivel, s vállalja az ezzel járó felelősséget. 

Azt kell elérnünk, hogy ne kerülhessenek közterületre ebek, vagy ha mégis, akkor a kutyák gazdáit vonjuk 

felelősségre. 

Kérjük, hogy ebben a feladatban ebtartók és az ebtartás elszenvedői, valamennyien vegyünk részt, s neveljük 

meg, ha kell büntetéssel szorítsuk rá a felelőtlen ebtartókat a jogszabályok betartására! 

             Dr. Kovács Zoltán    jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a Képviselő - testület 2022. december havi munkájáról 

 

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2022. december 12-én rendkívüli, majd december 20-án munkaterve 

szerint ülést tartott, melyen a következő ügyeket tárgyalták a képviselők. 

 

December 12-én a rendkívüli ülésen az 1. napirendi pont keretében polgármester úr az írásos előterjesz-

téshez fűzött szóbeli kiegészítésében röviden ismertette a Borutca kivitelezőjének kiválasztása során, a közbe-

szerzési eljárás folyamán történteket, illetve tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Borutca I. és II. 

ütemére megkötött kivitelezési szerződések után, a III. ütem megvalósítására - a bruttó 1 milliárdos forráson 

belül a kivitelezési költségekre előirányzott összegből - 410.755.666.-Ft marad. A tervezői költségbecslés a 

III. ütemre – a szakági tervek, árajánlatok hiányában - még nem készült el, de a tervező véleménye szerint a 3. 

szakaszban tervezett fejlesztések megvalósítására ez a maradvány elégséges lesz. 

A képviselők részéről megfogalmazódott, hogy nem minden esetben tökéletes a kivitelező munkája, ezért kér-

ték a tisztségviselőket, hogy a jövőben erre nagyobb figyelmet fordítsanak.  

A képviselő-testület ezek után úgy határozott, hogy a legalacsonyabb ajánlatot tevő miskolci székhelyű 

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft-t bízza meg a kivitelezési munkálatok elvégzésével, 

majd felhatalmazták a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 

A 2. napirendi pontban Tarcal Művelődési Ház felújítása” projekt kivitelezőjének kiválasztását tárgyalta a 

képviselő-testület. Polgármester úr - ezen napirend keretében is - szóbeli kiegészítésében röviden ismertette a 

közbeszerzési eljárás folyamán történteket, illetve tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a legkedve-

zőbb ajánlatot adott vállalkozás nem ismeretlen az önkormányzat számára, hiszen ez a vállalkozás végzi a fo-

lyamatban lévő Apartmanház kialakítását. 

A képviselő-testület (megismerve az ajánlatokat) úgy döntött, hogy a kivitelezéssel a miskolci székhelyű 

ORNAMENT 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. bízza meg. 

A rendkívüli ülést a polgármester úr ezek után bezárta.  

 

A december 20-i testületi ülésen az 1. napirendi pontban a képviselő-testület elfogadta a 2023. évi munka-

tervét.  

 

A 2. napirendi pontban a képviselők döntöttek a 2023. évi közfoglalkoztatási programokra vonatkozó pályá-

zatok beadásáról.  

 

A 3.napirendi pontban a képviselő-testület az étkezések nyersanyagértékének megállapítását tárgyalta. Jegy-

ző úr előterjesztésében elmondta, hogy az utóbbi időben az ételek elkészítéséhez felhasznált nyersanyagok 

árai jelentősen megemelkedtek, illetve a rekord magas infláció hatására folyamatosan emelkednek. Ezért nyil-

vánvalóvá vált, hogy ugyanazon érétékű nyersanyagból nem lehet olyan minőségű ételeket előállítani, mint fél 

évvel ezelőtt, így az ételek mennyiségének és minőségének megőrzéséhez indokolt a nyersanyagértékek meg-

emelése. Az élelemzésvezető az áremelkedésekre figyelemmel 50%-os nyersanyagérték növelést javasolt. 

Jegyző úr elmondta, mivel további áremelkedések várhatók, a jelenlegi nyersanyagértékek 60%-os emelését 

javasolják elfogadni.  

Jegyző úr továbbá ismertette, hogy a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások térítési díjának 

megállapításához szükséges adatok a tárgyévi állami támogatások és az önkormányzati költségvetés elfogadá-

sát követően válnak ismertté, ezért jelen esetben csak az önkormányzati alkalmazottak és a vendégétkezők 

térítési díjának megállapításáról lehet dönteni. A tisztségviselők javasolták, hogy ez utóbbi étkezések térítési 

díját 2023. január 1. napjától bruttó 971,- Ft-ról 1.350,- Ft-ra emeljék. 

A képviselők jegyző úr részletes előterjesztését megtárgyalták, azzal egyetértettek és a nyersanyagértékek, 

valamint az étkezési térítési díjak emeléséről határozatot hoztak.  

 

Ezt követően a képviselőtestület a polgármester úr előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkájáról hallga-

tott meg tájékoztatót.  

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

kinthetők.  

http://www.tarcal.hu
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A második világháború után a szovjetek által megszállt országokból a Szovjetunió területére kényszermunkára elhurcol-

takkal történt eseménysor magyar nyelvű elnevezése, arról a sokak által átélt élményről, amikor a háború borzalmait 

átvészelt civileket, romeltakarításra való hivatkozással elhurcoltak a hadifoglyok és külföldi internáltak részére a Szov-

jetunióban létrehozott táborrendszer valamelyik munkatáborába. 

A málenkij robot kemény fizikai munkát jelentett (romeltakarítás, építkezés, bányászat), melyre módszeresen válogattak 

össze férfiakat és nőket egyaránt, akik aztán akár öt évig is kényszermunkát végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. 

Az elhurcoltakról az itthon maradottak csak elvétve jutottak információhoz, legalább egyharmaduk odaveszett. A haza-

térők a kommunista magyar kormányoktól semmiféle segítséget sem kaptak, és évtizedekig hallgatásra voltak kénysze-

rítve. A téma a kommunizmus idején tabu volt, csak a kilencvenes évektől kapott nyilvánosságot, a részletek feltárása 

mind a mai napig tart.  

„…, hogy miért éri meg a helyi takarékbank fiókját választani?” 

Engedjék meg, hogy egy kis visszatekintéssel éljek. 

Mindannyiunk előtt ismert, hogy 2022. őszén a bezárás veszélye fenyegette a tarcali Takarékbank fiók-

ját. Hosszas érdekegyeztetés és levelezés után végül a számunkra kedvező döntés született: a fiók to-

vábbra is várja ügyfeleit. 

Az ügyfeleknek számos előnnyel jár a takarékok egyesülése révén létrejött Takarékbank, - amely 2023.     

májustól már Magyar Bankholding Bank Zrt néven folytatja a működést (a Takarékbank,    valamint Magyar Kereske-

delmi Bank és korábbi Budapest Bank egyesülése)- szolgáltatásainak igénybevétele, hiszen egységesített, versenyképes 

termékekhez juthatunk hozzá, a bevezetett közös, modern informatikai rendszer egyszerűsíti és gyorsítja a kiszolgálást. 

A bank termékei minden csatornán elérhetőek: hagyományos ügyintézéssel, telefonon és interneten, illetve ezek sze-

mélyre szabott kombinációjával.  

A teljesség igénye nélkül az alábbi szolgáltatásokkal és termékekkel várják Önöket a fiókban:  

 Lakossági számlavezetés, Bankkártya, ATM, NetBank, Videobank, Telebank szolgáltatás, Vállalati számla-

vezetés, Babaváró hitel igénybevétel (melynek határidejét a kormány 2024. december 31-ig meghosszabbítot-

ta), Személyi hitel (szabadon felhasználható) 

 Lakossági folyószámlahitel, Jelzáloghitel, Állampapír forgalmazás, befektetési lehetőségek széles skálája, 

Biztosítások széles skálája 

 Fundamenta előtakarékossági szerződés  

 MKB Szép Kártya igénylés 

Az egyesült Takarékbank a közösségek és generációk bankja lett, amely tipikus élethelyzetekre kínál komplex, innova-

tív megoldásokat: családok, fiatalabb és idősebb nemzedékek számára egyaránt. A közösségek bankjaként a helyi     

közösségek és vállalkozások piacra lépését, fejlődését, egymás közti szerveződését, együttműködését segíti elő vállalko-

zói számlacsomagjaival. 

MINDEZEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉREM A TARCALI LAKOSOKAT ÉS VÁLLALKOZÁSOKAT, HOGY AMENNYIBEN 

MÁS PÉNZINTÉZETNÉL BANKOLNAK, MÉRLEGELJÉK FENTIEKET ÉS VEGYÉK IGÉNYBE A TARCALI FIÓK SZOLGÁLTA-

TÁSAIT, EZZEL IS ERŐSÍTVE A FIÓK HOSSZÚTÁVÚ FENNMARADÁSÁT KÖZSÉGÜNKBEN. 

    TEGYÜNK EGYÜTT LÉPÉSEKET A FEJLŐDÉS FELÉ!  

Helyben ügyintézés, sorban állás és várakozás nélkül, kényelmes parkolási lehetőség, széles termékkínálat. 

Tisztelettel: Butta László polgármester 

MEGEMLÉKEZÉS A MALENKIJ 

ROBOTRA ELHURCOLTAKRÓL 

ÉS A DON KANYARBAN OTT-

MARADTAKRÓL… 
Meghitt pillanatokat éltünk meg együtt a 

megemlékezésen, majd az azt követő ko-

szorúzáson. Köszönjük mindenkinek a 

részvételét. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9nyszermunka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
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V. Extreme Tarcal -Tokaj Kör  

2023-as év első futóveresenyét Tarcalon tartotta a Extreme Trail Hungary Sportegyesület.  

Az 5-, 10-, és 21km-es távokra közel 760 rekord számú versenyző nevezett be.  

 A fantasztikus hangulat vitte előre a versenyzőket. Az időjárás kissé ködös de kellemes volt a futókra.  

    Következő verseny itt Tokaj-Hegyalján májusban várható…. 

https://www.facebook.com/extremetrailhungaryse/?__tn__=-UC*F
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TARCALI HŐSÖK 

1848-1849 
I. 

 

Az 1849. év januárjának egy hétfői napján, 22-én, a téli hadjárat több vesztes ütközetét követő első 

győztes csatáját Tarcalon vívta a magyar szabadságharc Klapka vezette serege. Ebből az alkalomból, 

hogy méltóképen megemlékezzünk az ország függetlenségéért harcoló hősökről, azon belül is a tarcali        

hősökről, hogy ne feledjük őket, hogy a mai fiatalok emlékezetébe is bevésődjenek, az alábbiakban közlöm 

azon  férfiak névsorát, akik részt vettek ebben a heroikus küzdelemben. 

A neveket, Dr. Balla Bertalan nyomán, az általa felkutatott 1848-49-es képviseleti gyűlések jegyzőkönyvei-

ből, tanácsülések határozataiból ismertem meg és adom közre, már csak azért is, mert talán településünk mai     

polgárai közül is akad jó néhány, aki a felsoroltak között ráismer egyik felmenőjére. Persze azok a polgárok is 

büszkén tekinthetnek vissza a nevek mögött egykor élt hősökre, ugyanis nem kevesebb tettet hajtottak végre a 

haza szabadságának kivívásában, annak védelmében, mint saját életük kockáztatása, sőt az ember számára a 

legértékesebbnek, saját életüknek a feláldozása. Sajnos arról nincs megbízható adat, hogy hányan nem tértek 

vissza az ütközetekből, illetve hányan estek áldozatául a bukást követő megtorlásnak. 

  

Előre bocsátom, a névsor hosszú. Lapunk korlátozott befogadó képessége nem teszi lehetővé, hogy              

egybefüggő listaként közöljem a hősök neveit. Épen ezért az újság megjelenésének megfelelően, több részlet-

ben és nem feltétlenül kronológiai sorrendben ismertetem önökkel ezeknek a nagyszerű férfiaknak, ifjaknak, 

több esetben magukat idősebbnek valló, szinte még fiúknak a neveit. 

1848. szeptember 24-27 közötti toborzás eredménye 22 fő, melyből hatan feleltek meg az előírásoknak, 

úgymint: 

Csőreg Mihály, Kadarsán János, Kékedi József, Szántó Mihály, Szegedi József, Varga János 

Az 1848. október 12-i tanácsülés a város részéről beadandó 22 újoncból még hiányzó 16 újoncnak sorshúzás 

útján történő kiállítását rendelte el, amelynek során a katonanyílat a következők húzták ki: 

Albert Mihály, Erdei Sámuel, Kádár Sámuel, Manikó István, Nagybányai József, Pap János, Pataki István, 

Szabó András, Szabó József, Székely János, Székely József, Tóth Mihály 

Toborzás útján beállottak még: Karkasovits György, Ladányi Sámuel, Papp János, Üveges József  

Ez újoncokat másnap reggel 7 órakor Mezőssy Antal tanácsnok Képes József jegyzővel Sátoraljaújhelybe  

szállították be. 
 

„Szabad Tarczal városában létező azon nemzetőröknek, kik felsőbb rendelet következtében folyó      

1848-ik év december hó 6-ra kitűzött határnapon Zemplén megye felső részén tornyosuló vész s ellenség 

megfékezésére önként fegyvert fogván, kiindulásra kötelezik magukat: Mudrány Ferencz cz. százados, 

Jeney László főhadnagy, Adonyi Dániel, Andrássy István, Andrássy János, Aranyi György, Baranyi Sámuel, 

Bogoly István, Czeglédi József, Czeper István, Csontos Pál, Danilovics István, Fekete János, Gomba János, 

Gönczy János, Gönczy Sámuel, Gyányi Bálint, Hornyák János, Illésy András, Illésy József, Istenes Gábor, 

Iván Mihály, Jakab József, Jobbágy Mihály, Juhász János, Komáromy István, Komáromy János, Komáromy 

Sámuel, Kovács János, Ladányi István, Ladányi István, Ladányi Péter, Lakatos István, Malmos János,       

Margittai Ferenc, Mirkó György, Nagy Károly, Nánási Sándor, Okler Miklós, Ozvád Gábor, Ötvös János ifj., 

Ötvös János üdős /:idősb:/ Ötvös József, Papp István, Papp János, Pataki József, Rácz Mihály, Sápi Bálint, 

Sárosi Mihály, Soós László, Szabó András, Szabó Sámuel, Szabó Sámuel, üd /:idősebb:/ Szedleczky József, 

Székely János, Szíjgyártó Mihály, Szűcs Mihály, Tarr István, Thokay János, Thokay Sámuel, Frummel Ma-

yer, Sass Farkas, Stein Ábrahám., Wassermann Móni, 

/Az utóbbi négy az esküdtszék által kijelölt izraelita nemzetőrök./ 

 

Aláírva: Mudrány Ferencz mk. százados, Jeney László mk. főhadnagy, Soós László mk. őrmester.” 

Ez a tarcali század vett részt 1848. december 11-én a Kassa közeli Budamér mellett lezajlott ütközetben.     

Ebben a vesztes csatában két halottja volt a tarcali századnak. Erről az 1848. december 28-i képviseleti gyűlés 

így emlékezik meg. 

 

„Békés nyugalmat kívánván s minden nemzeti szabadságunkért elestek, különösen pedig közszeretetű 

Mudrány Ferencz nemzetőri százados s Komáromy István köznemzetőr hamvainak, kik a kassai első szeren-

csétlen ütközetben estek vad elleneink áldozatául.”       

Tarcal, 2022. december 15.         Guth Ferenc 
                 (folytatjuk) 
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Főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária Szerkesztő: Gergelyné Imre Marianna  

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

Következő lapzárta: 2023. február 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 

Házasságkötések: 
Egner Krisztián és Litvai Mária Margit 

         tarcali lakosok  

         2022. december 10-én 

 

Gratulálunk,  

és sok boldogságot  

kívánunk! 

2022 december hónapban születtek: 

 

1. Szabados Léna ( 2022.12.03.)  

Szülei: Polyák Klára - Szabados Péter 

2. Dócs Noel ( 2022.12.12.)  

Szülei: Dócs Beatrix - Dócs Zoltán 

3. Hunyor Zsófia Luca ( 2022.12.12.) 

Szülei: Baranyai Erika - Hunyor József 

Péter 

4- Vadászi Martin ( 2022.12.29.)  

Szülei: Vadászi Vanessza - Krajczár Jó-

zsef Martin 

Gratulálunk a szülőknek! 

Nádasdi Judit és  

Nagyné Csengeri Gabriella Védőnők 

MEGHÍVÓ:  
A tarcali ingyenes, nyilvános vetőmag csereberét február 10-én, pénteken 5-től tartjuk  

a 6 Puttonyos Borfalu főépületének előterében (Tarcal, Rákóczi u. 4.) 
MINDENKIT szeretettel várunk, aki vetőmagot vagy más növényi szaporítóanyagot csereberélne 

vagy "kezdőként" csak vinne! 
Kertre fel, a növények tanítanak! 

Érdeklődni a szervezőnél lehet: Bartha Gabó, 06 20 3817172. 

tel:+36%2047%20352%20322

