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Tarcali Hírek
A HÓNAP ÜZENETE

„A nemzet nagysága, boldogsága
mindig csak magában a nemzetben

rejtezik.” 

Gróf Széchenyi István

Tájékoztató
a Képviselőtestület márciusi

üléséről
A Képviselőtestület 2009. március 11−i
ülésén beszámolót hallgatott meg Tarcal
község közrendjének és közbiztonságá−
nak helyzetéről. A vendégként jelenlévő
Dr. Bogyay Ferenc szerencsi rendőrkapi−
tány tájékoztatta a képviselőket, hogy az
elmúlt év májusában megtörtént kineve−
zése óta zéró toleranciát hirdetett, s erős
rendőrség megvalósítására törekedett és
törekszik. A testület tagjai megköszönték
a rendszeres és megerősített rendőri je−
lenlétet a településen.
A képviselők  − szigorú takarékossági in−
tézkedések bevezetésével − elfogadták az
Önkormányzat 2009. évi költségvetését

593.319 E Ft bevétellel
646.746 E Ft kiadással
53.427 E Ft forráshiánnyal.

A Képviselőtestület felhívta tisztségvise−
lőit, hogy a forráshiány fedezetére az ön−
hibáján kívül hátrányos helyzetű telepü−
lések támogatására készült felhívásra
nyújtsanak be pályázatot. 
A testület módosította a Szervezeti és
működési Szabályzatáról szóló rendele−
tét, az ülés további részében pedig képvi−
selői javaslatok, indítványok hangzottak
el. 
A testületi ülések nyílt részéről készült
jegyzőkönyvek a Könyves Kálmán Mű−
velődési Ház és Könyvtárban elektroni−
kus formában megtekinthetők.

Nagyböjti gondolatok
Március van, a tavasz első hónapja. Eleink szerint böjtmás hava. A
hívő keresztény ember ebben az időszakban készül fel testileg−lel−
kileg legnagyobb ünnepére, a Megváltásra. Ebben az időszakban a
hit nélkül nevelkedett profán ember is valami megtisztulásra, fel−
frissülésre vágyik. Ennek jele, hogy metsszük a  szőlőt, a gyümölcs−
fákat. Elégetjük az összehúzott száraz kórót, gazt − sajnos ezt sok−
szor figyelmetlenül − felesleges bosszúságot okozva szomszédaink−
nak, vagy akár a fél falunak.
Igen, itt van az ideje kitakarítani magunkból, környezetünkből a
rosszat, az avultat, a már csak terhet jelentő „salaktól” megszaba−
dulni. A saját egészségére figyelő ember ilyenkor léböjttel, tisztító
gyógyteákkal, megválogatott, és visszafogott étrenddel segíti szer−
vezetét a tisztulásban. A magára valamit is  adó ember ilyentájt la−
kásában is nagytakarít, felfrissíti azt. Emlékszem, gyerekkoromban,
a mai divatos, flancos színek helyett egyszerüen kimeszelték a la−
kást. Ez az esztétika mellett a fertőtlenítést is jelentette. Szóval kí−
vül−belül folyt ez a takarítás, aminek nagyszerű eredménye lett.
Tiszta, rendezett kertekben, udvarokon, sőt az utcákon is hamarabb
észrevettük a nyiladozó szépet. Az apró ibolyát, a pici krókuszokat.
Észrevettük a bimbózó rügyeket, a zsenge fűszálakat. Öröm volt kö−
rülnézni. Ez a megtisztulás, megtisztítás felvértezett, feltöltött ben−
nünket az elkövetkező időszakban ránk váró terhek elviselésére.
Vajon ma is így vagyunk ezzel? Vagy hagyjuk magunkat a téli rossz
hangulatban tovább élni?  Ma vágyunk−e kellőképpen a megtisztu−
lásra? Vagy hagyjuk sodortatni magunkat az idővel (mert így
kényelmesebb)? Vajon nekünk is követni kell azt, aki nem bírván a
gondokkal a lovak közé dobja a gyeplőt? Ez a megoldás? Merem
remélni, itthon  Tarcalon nem így gondolkodnak az emberek!
Tudom, mindenki tele van nehézségekkel. Sajnos, most ilyen a vi−
lág körülöttünk. Munkahelyek szüntek, és szünnek meg. Számos
vállalkozást kell visszafogni, mert nincs megrendelés. Nem tudni,
hogy a szűk esztendők után még hány ilyenen kell átvergődnünk? 
De!  Ha magunkban, magunk körül mégiscsak rendet rakunk, kita−
karítjuk a rosszat, az elhasználtat, az avultat, talán könnyebben,
tehermentesebben viseljük el az előttünk lévő időszakot.
Kérem Önöket, takarítsuk ki környezetünket! Érezzük jobban ma−
gunkat egy tisztább, rendezettebb Tarcalon. Ehhez járuljon hozzá
azzal, hogy saját környezetében elvégzi a tavaszi megújító takarí−
tást.  Ha az anyagi világban rendet raktunk magunk körül, ne feled−
kezzünk meg lelkünk megtisztításáról sem! Mert mit ér a szép kül−
csín, ha belülről emészt a „rossz”? Kell, hogy időt szakítsunk ma−
gunkra, leüljünk  egy  csendes  sarokba,  kiüljünk  a kert napsütöt−
te zugába,  vagy felmenjünk a dombtetőre. Engedjük szabadon a
gondolatainkat. A rosszak hadd menjenek! Válogassuk ki a jókat, a

(Folytatás a 2. oldalon)
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötés
2009. február hónapban történt

házasságkötések: 
Szászfai István és Nemoda Zsuzsanna 

tarcali lakosok 2009. február 12−én 
Gyermán Péter nyíregyházi lakos és Ferenczik Ágnes Enikő

debreceni lakos 2009. február 13−án 
esküdtek egymásnak örök hűséget. 

Gratulálunk!
Péter Andrásné

anyakönyvvezető

Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kálmán
Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út  57. Tel.: 47/580−008 Fő−
szerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka  Szerkesztő: Mező
László  Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Palik Szilvia, Nagyné
Sárkány Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226 

KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:  
2009. ÁPRILIS 17.

Tarcali  Hírek

2009. február
hónapban született:

2009.02.27.
Lakatos Leila Bianka

Szülők: Lakatos Erzsébet
Rontó István

Gratulálunk a szülőknek!

Halálesetek 2009.
február hónapban:

Takács Béláné 
sz: Bajusz Ilona (született: 1923.)

volt Tarcal Keresztúri u. 5. sz. alatti lakos
elhunyt február 5−én.

Sárközi Józsefné 
sz: Cziba Judit (született: 1933.) 

volt Tarcal Nagy B. u. 22/1. sz. alatti lakos
elhunyt február 7−én.

Tóth Tiborné 
sz: Tokaji Ibolya (született: 1944.) 

volt Tarcal, Fő utca 6. sz. alatti lakos elhunyt
február 7−én. 

Urbán Jánosné
sz: Gulyás Mária (született: 1938.) 

volt Tarcal Táncsics utca 15. sz. alatti lakos
elhunyt február 12−én. 

Kosárkó Lászlóné 
sz: Mohácsi Katalin Erzsébet 

(született: 1948.)
volt Tarcal Zrínyi utca 15. sz. alatti lakos

elhunyt február 14−én. 

Hock Károly (született: 1956.) 
volt Tarcal Szondi utca 15. sz. alatti lakos

elhunyt február 16−án.

Majoros Józsefné 
sz: Fábri Borbála (született: 1922.)

volt Tarcal Sport tér 46.sz. alatti lakos 
elhunyt február 19−én.

Takács Sándor (született: 1948.)
volt Tarcal Szőlőhegy utca 11.  sz. alatti

lakos elhunyt február 25−én.

Részvétünk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Takács Sándor
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

Nagyböjti gondolatok
(Folytatás az első oldalról)

szépeket, ezeket őrizzük meg, hogy erősebbek legyünk. Töltse
be lelkünket, gondolatvilágunkat a szépre, a jóra vágyás.

Kívánom mindenkinek az eredményes  „böjtölést”!
Kelt március 22−én, nagyböjt negyedik vasárnapján

Baracskai László

II. Iskola Gála
Az elmúlt tanévben hagyományteremtő szándékkal rendeztük
meg áprilisi Iskola Gálánkat. Kellemes meglepetést okoztak
diákjaink szüleiknek, nyugdíjas pedagógusoknak, tanáraiknak,
ismerőseiknek, társaiknak, hogy mennyire ügyesek. Az idén is
megrendezzük Iskola Gálánkat, melyen tehetséges, szerepelni
vágyó tanulóink mutatják be műsorukat szüleiknek, vendége−
inknek.

Az Iskola Gálát 2009. április 24−én pénteken tartjuk.
Szeretettel hívjuk, várjuk a kedves szülőket, jelenlegi és elbal−
lagott diákokat, valamint minden kikapcsolódni vágyó érdek−
lődőt!

a Klapka György Általános Iskola tantestülete
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SIKERES SZŰRÉS
Örömmel tudatjuk a kedves lakossággal, hogy a feb−
ruár 2−ára megszervezett nőgyógyászati szűrésen a
vártnál többen jelentek meg, szám szerint 48−an. An−
nak ellenére, hogy a vizsgálat nem volt ingyenes, a
résztvevők magas száma is mutatja, hogy milyen sok
nő tartja szem előtt a rákszűrés fontosságát, és ezzel
egyetemben az egészség megőrzését. Szívből remél−
jük, hogy jövő ilyenkor is sikerülni fog biztosítani ezt
a lehetőséget községünk számára.

Köszönettel és tisztelettel: 
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit

Védőnők

LEADER Hírek 2009
A Dél−Zempléni Nektár LEADER Helyi Akciócsoport
igényeire elkészített, úgynevezett Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiában meghatározott célok megvalósítására kiírt
EMVA III. tengelyes pályázat, első szakaszának határide−
je 2009. január 12.−én lezárult. 
A pályázati kiírás szerint támogatási kérelmet lehetett be−
nyújtani: −falumegújításra, −vidéki örökség megőrzésére, −
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, −
valamint turisztikai tevékenységek ösztönzésére.
A beérkezett 99 db pályázat száma országosan is nagynak
mondható. A pályázók „jó szokásukhoz híven” az utolsó
nap(ok)ra hagyták pályázatuk beadását, s nagy számban
sorakoztak Tokajban, a Kossuth tér 1. szám alatt álló
Degenfeld−Ház első emeletén lévő LEADER munkaszer−
vezeti irodában, az utolsó beadási napon. A lelkiismeretes
munkatársak a munkaidő lejárta után is, egészen 21 óráig,
vállalták a pályázatok tételes átvételét azért, hogy egyet−
len pályázó se távozzon elégedetlenül az ügyfélszolgálati
irodából. A visszajelzések alapján megállapítható, hogy a
pályázatok befogadását szervezett rendben sikerült végre−
hajtani, az ügyfelek nagy száma ellenére konfliktus− és
panaszmentesen.
Tarcal településről is jelentős számban érkeztek be pályá−
zatok, amelyek segítségével − az esetleges támogató hatá−
rozatok kézhezvétele után és a projektek megvalósítását
követően − a településkép pozitív fejlődésen fog keresztül
menni, ezzel is gyarapítva a településre érkező megelége−
dett látogatók számát és a helyi lakosok életminőségét. A
kérelmet benyújtott helyi vállalkozók segítséget kaphat−
nak vállalkozásaik versenyképességének szinten tartására,
a jelenlegi munkahelyek megtartására, és új munkahelyek
létesítésére is.  
Néhány szó a beérkezett pályázatok jelenlegi helyzetéről:
a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jelenleg a
kérelmek feldolgozását végzi. A beadott kérelmekkel kap−
csolatban március végén, illetve április elején várható a
hiánypótló levelek megküldése. Végleges döntés 2009.
június közepére prognosztizálható. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tenge−
lyébe tartozó LEADER források előreláthatólag 2009.
júliusban kerülnek meghirdetésre.

Dóka János
D.Z. Nektár Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

munkaszervezet vezető

Újabb csúcs
Művelődési házunkban évente két alkalommal
szervezzük meg a véradást. Nagy örömünkre a
véradók száma folyamatosan emelkedik. Ebből is
látszik, Tarcalon tudják az emberek a vér  életet
ment. Az idén első alkalommal 93 személy érezte
fontosnak, hogy embertársain ily módon segítsen.
Közülük 27 fő első alkalommal vett részt a miskolci
Vérellátó Állomás által elvégzett, a Magyar
Vöröskereszt szerencsi szervezete által koordinált
akción.

Köszönjük, hogy segítettek! 
A vér életet ment! 

Találkozzunk júliusban is!
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Alkotói pályázat a tarcali ütközet 160.

évfordulóján
A szabadságharc tarcali ütközeté−
nek 160. évfordulója alkalmából
meghirdetett alkotói pályázatra 60
óvodás és iskolás gyermek, illetve
2 alkotó csoport nyújtotta be műve−
it.  A pályázatban résztvevők szá−
ma alapján mindenképp sikeresnek
mondhatjuk a kezdeményezést.
Ugyanakkor tisztában vagyunk az−
zal, hogy ez nem saját érdemünk. A
sikerhez nálunk nagyobb mérték−
ben járultak hozzá az ifjú alkotók,
valamint az őket segítő szülők, pe−
dagógusok.  
A pályázatot abban a reményben ír−
tuk ki, hogy méltó módon tudunk
megemlékezni a szabadságharc
menetében fordulópontot jelentő
ütközetről. Ez a reményünk telje−
sült. A valamennyi beérkezett pá−
lyamunkát bemutató tárlat egysze−
rűen szép! Értékét pedig minden−
képp emeli, hogy megmutatja a Ki−
kelet Óvodának és a Klapka Györ−
gy Általános Iskolának a település
értékeinek feltárása iránti fogé−
konyságát is. A gyermekek és szü−
lők mellett ezúton mondunk tehát
köszönetet az oktatási intézmények
vezetőinek, a gyermekeket segítő
pedagógusoknak.  
A pályázat lebonyolítását Tarcalon
működő cégek, vállalkozások, ma−
gánszemélyek tették lehetővé. El−
sősorban őket kell dicsérni azért,
hogy minden alkotást be tudtunk
mutatni, hogy minden alkotó gyer−
mek emléklapot kapott, s hogy a
tervezettnél is több pályaművet
volt módunk díjjal jutalmazni. A fi−
gyelmetlenségünk miatt a kiállítá−
son elhelyezett, a támogatókat fel−
soroló plakátról sajnos lemaradt a
SZITA Kft neve. Ezért elnézést ké−
rünk, s most ezzel a céggel kezdjük
a köszönetnyilvánítást, a többi tá−
mogatónkat pedig ABC rendben
soroljuk fel. Köszönetet mondunk
a pályázat és a kiállítás támogatói−
nak: a SZITA Kft−nek, az Andrási

Pincének, a „Doboz 8” Bt−nek, a
Faluvégi Vendégháznak, Halászné
Kovács Máriának, Keresztényi Jó−
zsefnek, a Szerencs és Környéke
Takarékszövetkezet tarcali fiókjá−
nak, a Tarcal − Tüzép Bt−nek és
Titkó Istvánnénak. 
Köszönetet mondunk továbbá a
zsűri tagjainak: Adámi
Józsefnének, Baracskainé Sveda
Erzsébetnek, Pelles Editnek és
Tóth Gyulánénak és valamennyi
díjátadónak.

A díjazottak
Óvodás korcsoport:
1. Sztankovics Zalán
2. Szakos Anna
3.Gacsal Kinga
3. Makkai Richárd

Alsó tagozatos korcsoport
1. Macsi Eszter
2. Jesztrebszki Zita
3. Pelles Eszter

Felső tagozatos korcsoport
1. Farkas Genovéva
2.Meczner Boglárka
3. Lengyel Bianka

Különdíjak
Alkotói Csoport különdíj
Szakos Anna és Titkó Eszter
A Klapka György Általános Iskola
Napközis csoportja

A Klapka György Általános Is−
kola különdíja
A Klapka György Általános Iskola
Napközis csoportja és felkészítő ta−
nára Bazinné Váraljai Angéla

A Kikelet Óvoda különdíja
A Kikelet Óvoda Nyuszi csoportja
és a felkészítő óvónők Tóth
Gyuláné és Bűdi Zsoltné

A HEKUBA Kör különdíja 
Rudolf Lili

„Sínre került” a
Nemzeti  Ünnep!

Felemelő volt a 2009. évi március 15.
megünneplése! A sokak által hangoz−
tatott : − Minek az a „6 Puttonyos −
Borfalu”? − képviselői meggyőző vá−
laszt kaptak március 15−én délután, a
Nemzeti Ünnep tiszteletére rendezett
ünnepségen. A méltó környezet von−
zotta az érdeklődőket. Az ünneplőbe
öltözött közönséget simogatta a kora
tavasz sziporkázó napsugara, a tiszta
környezet, az alkalomhoz illő, de nem
hivalkodó díszlet. 
A Klapka György tábornok 160 évvel
ezelőtti győzelmes csatája jegyében
zajló ünnepség valamennyi műsor−
száma megérdemli a legmagasabb he−
lyi elismerést! A polgármester ünnepi
beszéde aktuális keretet adott a ren−
dezvénynek. Az ünnepi műsor kifeje−
ző volt, hazafias érzést tápláló. 
A gyermekrajz pályázat, a Hagyo−
mányőrzők műsora, dalok és táncok
szép keretet adtak a „Pro Urbe
Tarcalért” díj átadásához. Szinte mél−
tatlan ez a leltárszerű felsorolás, mert
ódába ötvözve illene az ilyen ese−
ményről nyilatkozni. 
A meghatódottságtól csillogó sze−
mek, a gyermekarcok boldog moso−
lya, amikor oklevelükkel, emléklapja−
ikkal édesanyjuk, édesapjukhoz si−
multak, feledhetetlen! 
A „6 Puttonyos Borfalu” birtokba vé−
tele óta számos jeles rendezvény szín−
helye volt és községünk újkori törté−
nelmének bölcsője lett. 
Akik jöhettek volna, de elmaradtak,
csak veszítettek. Akik ott voltunk,
eleget tettünk hazafias kötelességünk−
nek, megadtuk ami kijár történelmi
hagyományainknak. 
Az Emlékműnél történt koszorúzás
méltóképpen zárta a rendezvényt.

Leskó Imre

A Rendőrség Körzeti 
megbízott (KMB) 

telefonszáma:
06−30/900−77−49 
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Képriport a március 15−i ünnepről

Az emléklapok átadása
Az alkotói pályázát díjátadásán Rudolf Lili a HEKUBA Kör

különdíját veszi át

A „Pro Urbe Tarcalért”  díjat veszi át az Örökifjak Asszonykórus

A szintén „Pro Urbe Tarcalért” díjas  Tarcali Hagyományőrző
Egyesület műsora

Fotó: Kovács Balázs és 
Kovács Krisztián

Kovács Balázs János, Petőfi: Nemzethez 
c. versét szavalja

Tarcal község Önkormányzatának és intézményei−
nek vezetői helyezik el az emlékezés koszorúját
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A Tarcali Polgárőr Egyesület 2009. március 7−én tartotta a
minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő jóté−
konysági bálját. A rendezvényen nagy létszámban jelentek
meg a polgárőr mozgalom iránt érdeklődő elhivatott vendé−
gek.
Az érdeklődőket köszöntötte a rendezvény fővédnöke Ficsor
Ádám Úr a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, aki beszédé−
ben elmondta, hogy a jelenleg kialakult gazdasági és közbiz−
tonsági helyzetben mennyire fontos szerepet töltenek be a
közbiztonsággal foglalkozó civil szervezetek, akik munkájuk−
kal támogatják a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységét. El−
mondta még továbbá, hogy a Tarcali Polgárőr Egyesület taj−
gai munkájukat példaértékűen végzik a rendőrséggel való
együttműködésben, valamint az önállóan végzett tevékenysé−
geikben is, példát állítva ezzel a környező településeken mű−
ködő polgárőrségeknek. Fővédnök Úr a polgárőrség működé−
séhez a rendezvény keretein belül anyagi támogatását nyújtot−
ta át az egyesület elnökének Lovász László úrnak. A megje−
lenteket köszöntötte még a Tokaji Rendőrős parancsnoka Ba−
logh András r. százados úr, aki beszédében kihangsúlyozta,
hogy a szoros együttműködés az alapja a hatékony munkának.
Baracskai László úr Tarcal Község polgármestere köszöntöt−
te a 12 éve töretlen lelkesedéssel működő polgárőrséget, és
megajándékozta az egyesületet egy mobil telefonnal, amely
segítségével a szolgálatban lévő járőrautó elérhetősége lesz
megoldva. A jótékonysági bálon megjelent népes vendégsere−
get a Tarcali Hagyományőrző Egyesület néptáncosai szóra−
koztatták. A fellépők teljesen új koreográfiával készültek az
estére. A nézőközönség nagy megelégedésére. A legkisebbek
is fergetegesen táncoltak, akik ezen a rendezvényen mutat−
koztak be először. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
nekik a vendége szórakoztatásáért.  A jótékonysági bált
Tarcal község szinte valamennyi vállalkozója, valamint a kör−
nyező települések (Tokaj, Rakamaz) és a multinacionális cé−
gek is támogatták tombolatárgyak felajánlásával. A rendezvé−
nyen résztvevők a tombolaszelvények vásárlásával, valamint
a belépőjegyek megváltásával támogatták az egyesület haté−
kony működését. Ezúton is szeretnénk megköszönni vala−
mennyi nagylelkű támogatónknak a részünkre nyújtott támo−
gatásukat.
Reméljük a rendezvényen valamennyi résztvevő jól érezte
magát, és jövőre ismételten megtisztelik egyesületünket a jó−
tékonysági bálon való részvételükkel.

Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke

Polgárőr jótékonysági bál Tarcalon Áprilisi ünnepek
Szent György hava − tavaszhó − szelek hava

Április 01. "Bolond  április"  Bolondok  napja
Április 04. Juhász Gyula születésnapja 1883
Kőrösi Csoma Sándor születésnapja 1784.
Április 05. Őrkény István születésnapja 1912.
Április 07. Egészségügyi  világnap.
Április 08. Az emberszeretet világnapja
Április 10. Nemzeti rákellenes világnap
Április 11. József Attila születésnapja 1905.
A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON
Április 12. Húsvét vasárnap
A  Muhi  csata  napja  1241.
Április 13. Húsvét hétfő  
Április 14. Tóth Árpád születésnapja 1886.
Április 18. Nemzetközi műemléknap
Április 21. / 22.  Bika hava
Április 22. A  föld napja. 1970. április 22−én Denis
Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el
a Föld védelmében.
Április 23. A KÖNYV NAPJA −  A szerzői  jogok  vi−
lágnapja.
Április 24. Szent György napja. − A rendőrség napja.
Április 29. A táncművészet világnapja.
Bővebb információk megtekinthetők a Művelődési Ház−
ban.

Iskolai farsangi jelmezverseny pillanatai

A győztes: Tavasz
tündér 

− Fia Dominika

A Hercegi pár és a
sok ötletes jelmezbe

öltözött gyermek



Tarcali Hírek                                              7   

A Római Katolikus templom felől hosszú ideje egy szó
sem esik. Ezúton szeretném tájékoztatni a község lakó−
it és hívőit a tarcali Római Katolikus templomban tör−
tént változásokról és eseményekről.
Az utóbbi pár évben elkezdtük szépíteni a templom
épületét úgy belülről, mint kívülről. Szépítkezésünk a
sziklakert építésével kezdődött. Korábban a kőfal kör−
nyékét bozótok és bokrok borították. Ezek kiírtásra ke−
rültek, sziklák lettek hozatva a szépítéshez. Cserjéket,
bokrokat, sziklakerti növényeket ültettünk a burjánzó
gaz helyébe. A sziklakert építése az egyház számára
minimális kiadással járt, mivel társadalmi munkában
épült. Mindenki hozott, amit tudott. A kert még nem
nyerte el végleges formáját, de szeretnénk, még az éven
egy virágzó domboldalt létrehozni. Itt szeretnénk meg−
köszönni mindazoknak a munkáját és önzetlenségét,
akik részt vettek a kert építésében. Szeretném megra−
gadni az alkalmat és kérni mindazoknak a segítségét,
akiknek van felesleges kerti vagy éppen ritkításra váró
virága (akár hagymás virág, vagy telelő) ne dobják ki,
hanem juttassák el a templom sekrestyéjébe, hozzájá−
rulva ezzel a kert további díszítéséhez.
Következő munkálat a templom tetőszerkezetének a
teljes felújítása, csatornázása a falak további megóvása
érdekében, illetve a külső homlokzat színezése volt. A
falak még az 1500−1600−as években épülhettek. Hosszú
évek során történtek rajta kisebb állagmegóvási mun−
kálatok, de anyagi forrás hiányában ezek csak átmene−
ti megoldások voltak. A több száz éves épület állapotá−
nak fenntartása érdekében a nyáron további munkála−
tok kezdődtek egy kavicságy létesítésével, mely elve−
zeti a csapadékvizet, elkerülve ezzel azt, hogy a csapa−
dékvíz közvetlenül az alapot áztassa.
Kovácsoltvas kerítés lett felállítva a kőlépcső pihenő
részénél, mely az elkövetkezendő időkben zárva lesz.
Az elmúlt időszakban sajnos elszaporodott az egyház
sérelmére elkövetett szabálysértés illetve bűncselek−
mény. Betöréses lopás történt a parókián, összetörték
vagy ellopták a világító testeket, eltulajdonításra került
az újonnan elhelyezett csapadékvíz elvezető csatorna.
Fiatalok a templom környékét italozásra, illetve átme−
neti „légyottokra” használták, maguk után hagyva az
eldobált italos üvegeket, papírzsebkendőket, óvszere−
ket. A falakat oda nem illő rajzok és firkák borították, a
környező épületeket kővel dobálták az arra járó suhan−
cok. Ez sem a látogatók számára, sem pedig a misére
igyekvőknek nem nyújt kellemes látványt. Mindezek
további elkerülése érdekében kénytelenek vagyunk a
kaput zárva tartani és csak a misék illetve egyéb egyhá−
zi rendezvények alkalmával kinyitni.
Apróbb munkálatok is történtek pl.: a rézcsillár rendbe−
hozatala, új szőnyeg vásárlása.

További terveink:
A jövőben is szeretnénk tovább szépíteni a templomot.
− Az éven sor kerül a parókia vizesblokkjának felújítá−
sára. − már folyamatban lévő tevékenység.
A templom falait régen nagyon szép, és ritka freskók
díszítették. Évek során ezeket lefestették és a festéssel
együtt eltűntek ezek a ritka műalkotások. Szeretnénk,
ha az eredeti belső díszítés kerülne vissza a falakra. Ez
egy nagyobb beruházás lesz az egyház számára. Kuta−
tó munkát kell lefolytatni, mely igen nehéz. Nagyon ke−
vés emlék maradt fent a régi freskókról. Szeretném kér−
ni mindazok segítségét, akiknek van írásos emlékük, il−
letve fotóik a régi falfestményekről juttassák el az egy−
házhoz hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy újra régi szép−
ségében tündökölhessen a templom−
A szentély felől kerítés létesítését szeretnénk megvaló−
sítani. (Templom háta mögötti fakerítés)
Gyűjtés folyik új stációképek vásárlására.
Esküvő, keresztelés, temetés:
2008−ban egyházi esküvőre 1 alkalommal, keresztelőre
7 alkalommal került sor.
Szomorú esemény alkalmával sajnos több esetben kel−
lett helytállni Darvas László kanonok úrnak és elbú−
csúztatni azokat, akik itt hagyták az élők világát emlé−
ket hagyva a hozzátartozók szívében.
2008−ban 23 temetés volt.

Közérdekű híreink:

Ünnepek:

Április 5. Virágvasárnap, barkaszentelés
Április 6−11. Nagyhét. Húsvéti gyóntatás (időpont a
templom hirdetőtábláján)
Április 12−13. Húsvét
Június 21. Bérmálkozás.

Kérjük a bérmálkozó gyermekeket, hogy minden hét
csütörtöki napján, du. 15.30−ra a templom parókiájára
jöjjenek hitoktatásra.

Végezetül egy Váci Mihály idézettel szeretnénk elkö−
szönni.

„Nem elég a jóra vágyni:
A jót akarni Kell!

És nem elég akarni:
De tenni, tenni kell!”

Köszönettel:
Sallainé Ádám Erzsébet

„Nem elég a jóra vágyni... tenni, tenni kell!”
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Sport
Megkezdődött a megyei II. osztá−
lyú labdarúgó bajnokság tavaszi
szezonja. Az elő mérkőzéseken a
Tarcal folytatta az őszi remeklé−
sét.   
Előbb azonban tájékoztajuk az
olvasókat egy barátságos mérkő−
zésről, amelyet a Nógrád megyei
Mihálygerge csapata ellen ját−
szott az FC Tarcal.
A találkozó előtt mindkét gárda
100%−os volt. Nos egyikük sem
maradt az, de mindkét együttes
megőrizte veretlenségét.
TARCAL − MIHÁLYGERGE
3−3 (0−1) Tarcal, 300 néző. 
V.: Nagy (Séra, Tóth I. T) 
Tarcal: Jósvai – Kassai, Czetnár,
Egyed, Buri, Staviarszki, Bencsik,
Marton, Kádas, Benczik, Takács.
Edző: Csehi László. Csere: Pécsi,
Szutorcsik, Szegedi, Feller, Tóth,
Kovács A. 
Mihálygerge: Herczeg – Danczák,
Baba, Szalai, Pál R., Palkovics,
Matyóka, Kadusovszki, Harai, Bo−
ros, Pál G. Edző: Pál Gyula. Cse−
re: Drajkó, Serfőző, Orbán, Pusz−
tai, Berta, Hegedüs.  G.: Takács,
Tóth, Bencsik, ill. Boros, Orbán,
Berta. 
Meglepően jó talajú pályán, szép
időben élénk érdeklődés mellett iz−

galmas  mérkőzést vívtak a csapa−
tok.  0−1 majd 2−1 után 2−3−ra ala−
kult az eredmény. A Tarcal  a 88.
percben  egyenlílett. 
A klubok vezetői megállapodtak
egy nyári visszavágóban, amely−
nek időpontját később pontosítják.   
A Tarcal FC vezetősége köszöne−
tet mond mindenkinek, aki a szer−
vezésben és a lebonyolításban részt
vett és valamilyen formában támo−
gatta a mérkőzés megrendezését és
az azt követő baráti fogadást. 

*
BAJNOKI EMLÉKEZTETŐ

17. forduló: 
OLASZLISZKA – TARCAL 2−4
(0−3) Olaszliszka, 100 néző. V.:
Gál J.  G.: Egyed (3), Staviarszki.
Kiállítva: Buri (65.). Jók: az egész
csapat. Ifi: 2−3.

18. forduló:
TARCAL − PÁCIN 5−0 (3−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Suhaj
G.:  Egyed, Bencsik, Papp, Takács,
Staviarszki. Jók: az egész csapat.
Ifi: 5−0. 

A tabella eleje:
1. Tarcal  18  18   −   −   102−27   54
2. S.patak 18  15  −   3   61−19   45

A sport oldalt összeállította:
Mező László 

CSODAŐSZ UTÁN JÓ TAVASZI FOLYTATÁS

HIRDETÉSEK
Eladó Tarcal Széchényi út 13 szám
alatti családi ház. 240 négyszögöl te−
lekkel 3 szoba, 2 garázs. Gáz, villany
és széntüzeléssel. Érdeklődni: 380−
076 − os telefonszámon.

*
Eladó Tarcal külterületén Veres−
Mogyorós dűlőben 2520 m2 kordo−
nos művelésű szőlő! Irányár: 300 E
Ft Érdeklődni: 06−47/380−271

*
Tarcalon az Ifjúsági lakótelepen 19/2.
alatt új 4 szobás összkomfortos sor−
ház körbe nyílózva, szigetelve ár alatt
eladó 12 M Ft helyett 8,5 M Ft. Cse−
re is érdekel. Érdeklődni: 06−20/53−
11−667

*
PILATES

az általános iskola tornaszobályában,
csütörtökönként, gerincfájdalmakra,
ízületi fájdalmakra. Édr.: 20/97−97−
150

Képünk  a Tarcal − Mihály−
gerge barátságos labdarú−
gó  mérkőzés utáni fogadá−
son készült. 
A fotón  a két település
polgármestere Szikoráné
Sebestyén Katalin és Ba−
racskai László köszönti a
jelenlevőket. 

Foto: Leskó Imre

Köszönet a lelkes 
énekkarosoknak! 

A tanítványaim mindig azt kérdezik a
szereplés után − mit mondtak, jól éne−
keltünk? 
Várják a dicséretet, amit tőlem meg−
kapnak. Szeretném, ha tudnák a „kis
csalogányok”, igen én elégedett va−
gyok velük! 
Dicséretben részesítettem a teljes
énekkart!  Gratulálok volt tanítvá−
nyomnak − Ádám Laurának − is, aki
még felnőttként is velünk énekel a
községi ünnepségeken. 
Gratulálok a már ballagó tanítvá−
nyom népdaléneklési sikereihez −
Kosárkó Grétának. 

További sikereket! 

Kovács Józsefné
tanárnő 


