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Tarcali Hírek
A HÓNAP ÜZENETE

„...mindig vannak erős egyéniségek, akik nagyon
tudják, hogy mi az igazság. Csodálom őket. Magam

azonban csak keresem az igazságot. 
Nem birtoklom, hanem keresem.”

Várszegi Asztrik pannonhalmi Főapát

akaratlanul is átszövi a politika. A politika döntései
abszolút mértékben meghatározzák életminőségünket!
Az életszínvonal alakulása a politika minőségének
barométere. Nos a műszer igencsak lefelé jár.
Változást várunk, mert változás kell az embereknek, a
nemzetnek, az országnak. Nem kötelező mindig
lejtmenetbe menni. Jönni kell egy jobb kormányzás−
nak, amelynek eredményeképpen naposabb időszakot
élhetünk. Sokan mondják: minek menjek szavazni,
úgyse változik semmi!  De igen, változhat! Most van itt
az idő, hogy kinyilvánítsuk véleményünket! Most
dönthetünk arról, merre és milyen irányba váltsunk!
Bár titkos a választójog Magyarországon, de a szavaza−
tok mennyisége azt az irányt szabja, amelyet
szeretnénk. Melyik pártra szavazzunk? Magunknak
kell eldönteni, ebben csak az eszünk, és a szívünk
adhat tanácsot. Sem a szomszéd, sem valaki. 
Szavazzunk arra a jelöltre, és arra a pártra, mely
elképzeléseinket megvalósítani látszik! Szavazzunk
arra, aki emberséggel, és demokratikus eszközökkel a
közjót célozza meg programjában! Szavazzunk arra,
aki minden magyar állampolgárt egyenlő, törvényes
mércével tekint honfitársának! Szavazzunk arra,
akinek értékrendje egyezik a miénkkel, aki nemcsak a
problémákat tárja fel, hanem a megoldásokat is meg−
mutatja! Szavazzunk mindenképpen, mindnyájan, akik
ma túl vagyunk a 18. életévünkön! Jogunk és köte−
lességünk, hogy ezt megtegyük! Csak így van később
jogunk arra is, hogy menetközben számon kérjük az
ígéreteket, így lesz jogunk a szükséges kritikát is
kimondani. Aki nem megy el szavazni, annak később
semmi jogalapja nem lesz sem a kéréshez, sem a kri−
tikához. Minél nagyobb arányban megyünk el
szavazni, annál erősebb és legitimebb lehet a leendő
kormány. Erre kérek minden tarcali szavazópolgárt!
Jöjjenek, menjünk el szavazni április 11−én és 25−én
magunkért és Tarcalért!

Baracskai László  
polgármester

Márciusi tűnődések
Valamikor régen, a holdjáráshoz igazították a naptárt.
Mivel a hold ciklus 28 napos, ezért  bizony alaposan
belegabalyodtak az előttünk élők az „Időfolyóba”.
Krisztus előtt 46−ban jött a nagy Julius Caesar, és a sok
birodalomfenntartói munkája mellett megreformálta a
naptárt. Minden negyedik évbe egy szökőnapot iktatott
be, és tizenkét hónaposra szabta az évet. Az év első
hónapja a március lett, a legnevezetesebb napja pedig
az „idusa”, vagyis a l5. nap. Számára ez a nap rossz
ómen, hiszen két év múlva e napon ölték meg a szená−
tusban. Számunkra március idusa 1848. dicső forradal−
ma miatt nevezetes. Mi magyarok, ha március idusáról
beszélünk, csak 1848−ra gondolunk, mert nekünk más
március idusa nincs!  Mert március idusán a szabadság
nemes gondolata senkitől sem idegen, akinek egy kicsit
is számít az emberi méltóság valósága. Ma mintha
zavar keletkezett volna a fejekben, a szívekben, a
közösségekben, a szabadság ügyében. Mert nem lehet,
hogy a szabadság lényege kimerül a mindennapi
fogyasztással! Húszegynéhány évvel ezelőtt micsoda
szabadságról álmodoztunk! E helyett elképesztő módon
a bevásárló centrumok rabszolgájává lettünk. A
médiából zúdul ránk a lélekbontó zene, és a lélekrom−
boló szöveg, hogy elfeledtesse szabadságvágyunkat.
Mint oldott kéve, széthull, szétpereg minden. Európa
„legbetegebb” országa, újból a hárommillió koldus
országa lettünk. Közben ordas eszmék nyernek teret,
embertársaink fizikai megsemmisítéséről lehet nyil−
vánosan vizionálni! 
Biztosan nem ezért a szabadságért küzdöttek Petőfiék.
Tessék elolvasni Petőfi naplóját, mit írt bele március
idusán! 162 év alatt nagyot ment előre a világ, de a
„Szabadság” akkor is, most is ugyanazt jelenti. A
mögöttünk lévő évtizedekben a korrupciótól és
vádaskodásoktól hangos világunkban majdnem min−
dent elrontottunk a Szabadság vonatkozásában? Ezért
itt az idő, újra tanulni az igazi szabadság eszményét.
Újra kísérletet tenni rá, hogy megfogalmazzuk, mit is
jelent az emberi méltóság számára a Szabadság! Milyen
jó alkalom erre március idusa. Remélem, idén ez egyre
több magyar embernek sikerült is.
2010. a választások éve.
Tavasszal az országgyűlési, ősszel a helyhatósági
választásokban mondhatunk szavazatunkkal
véleményt. Mert az van! Hiszen életünket akarva
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
A 2010. januári anyakönyvi híreket

helyesbíteni szeretnénk, mivel kimaradt: 
− SNEIDER JÁNOSNÉ (sz: Pájer

Mária, 1927.) volt Tarcal Szőlőhegy u. 9. sz. alatti
lakos halálesete, aki január 28−án hunyt el,

− ÓNODI ISTVÁN (sz: 2004.) volt Tarcal Hubay u.
35. sz. alatti lakos,  aki január 26−án hunyt el. 

Részvétünk!
Halálesetek 2010. február hónapban:

− GYENES BÉLÁNÉ (sz: Szabó Róza, 1940.) 
volt Tarcal Vasút u. 20. sz. alatti lakos, aki elhunyt

február 2−án.

Részvétünk!

SZÜLETÉS 
2010.  február hónapban született:

LAKATOS BIANKA 2010. 02. 26.
Szülei: Csemer Valéria

Lakatos Sándor

Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit Védőnők    

A Rendőrség Körzeti  
megbízott 

(KMB)   telefonszáma:
06−30/900−77−49 

Településőrség 
30/541−8650 vagy 30/541−8580

Házasságkötés
2010. február

HUNYOR JÓZSEF PÉTER és
BARANYAI ERIKA tarcali lakosok

2010. február 20−án esküdtek egymásnak örök
hűséget. 

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és  Péter Andrásné

anyakönyvvezetők

In memoriam óvónéni
Én már jártam óvodába, amikor Erzsike óvónéni a
pályáját kezdte.
Én is jártam a 40−50 fős gyerekcsoportba.
Elmondhatom, igen jó óvónénink volt. Mindig
mosolygott, pedig de sokat rosszalkodtunk! Nem
veszekedett velünk soha, halk szóval, kedvességgel
elmagyarázta, mit lehet, és mit nem. Türelme volt
mindenhez, ő tanított meg bábot készíteni, babaruhát
varrni maradék anyagból, dobozból várat építeni,
ragasztani. Ő volt az, aki sok mesét elolvasott nekünk
lefekvéshez. Azóta sem hallottam annyi mesét.
Megsimogatta a fejünket. Erzsike óvónéni volt az, aki
később gyerekeimet tanította az óvodában verset mon−
dani anyák napjára. Ezt az érzést minden anya ismeri,
akinek már verset mondott a gyereke. Nem tudom, a
gyerek izgul−e jobban, vagy mi. Ő volt az az óvónéni,
aki megállított az úton, hogy vagyok, és a gyerekek, a
család? Jó tanácsokkal látott el, és jó szóval. Mindig
azt mondta, gyereket nevelni csak türelemmel, jó szó−
val, szeretettel lehet. Tudom, a technika cso−
davilágában már nem kell este mesét mondani. De úgy
gondolom, a gyerekeknek szükségük van mesevilágra,
amit egy jó mesekönyv adhat meg, ahol a mese
selyemfonalát anyukánk gombolyítja mesélés közben.
A mi rohanó világunkban álljunk meg egy pillanatra,
és gondoljunk a mi Erzsike óvónéninkre.
Legendás óvónéni volt, aki helyet kapott a
szívünkben.

Soltész Lászlóné

Köszönet a támogatásért
A Zempléni Hulladékgazdálkodási Zrt−től  kapott
támogatásból sikerült megvásárolni azt a 270 nm−nyi
védőszőnyeget − és a hozzá megfelelő takarítógépet −
amellyel a Klapka György Általános Iskola tornater−
mének sportpadlóját tudjuk védeni és óvni.
A védőszőnyeggel alkalmassá tudjuk tenni a tornater−
met a tömeges civil rendezvények megszervezésére.
Köszönet a ZHK Vezetőségének a támogatásért. 

Baracskai László 
polgármester

Tarcali Turisztikai Információ Iroda 
6 puttonyos Borfalu

Nyitva tartás
Hétfő−Csütörtök: 10.00−14.00

Péntek: 9.00−11.00  Szombat: 10.00−16.00
Vasárnap: 10.00−15.00

ÁPRILIS 1−TŐL: HÉTFŐTŐL − VASÁRNAPIG
10.00 − 16.00

Irodavezető: Ujfalusi Beáta, Tel.:+3670/635−27−21 
beata.ujfalusi@tokaj−turizmus.hu 

Legfontosabb szolgáltatások: − turisztikai információs
anyagok, prospektusok − a Tokaj−Szerencs TDM
garantált programjainak értékesítése − szolgál−
tatásközvetítés a TDM területén (szállás, étkezés,
borkóstolás) − az ehhez szükséges fotótár néhány
napon belül minden információs ponton elérhető lesz −
WIFI − Ticketportal jegyértékesítés − EUB utasbiz−
tosítás − képeslapok, könyvek, kisebb ajándékok
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A 2010. április 11−én, illetve április 25−én tar−
tandó Országgyűlési választásokkal kapcsolat−
ban az alábbiakról szeretném tájékoztatni
Önöket: 
A Helyi Választási Iroda a Polgármesteri
Hivatalban működik, vezetője Dr. Kovács Zoltán
jegyző. 
Községünkben 3 szavazókör működik, melyekben
a választás napján a Szavazatszámláló Bizottságok
tevékenykednek. 
Önkormányzatunk Képviselőtestülete jogszabályi
kötelezettségének eleget téve a 2010. február 24−
én megtartott képviselőtestületi ülésén megválasz−
totta a Szavazatszámláló  Bizottságok tagjait: 

1. sz. szavazókör
(6 Puttonyos Borfalu, Tarcal, Rákóczi u. 4.) 

Szabó Gyula Tarcal, Nagy B. u. 3.  elnök, 
Demeter András Tarcal, Hárs u. 1. elnökhelyettes,
Kovácsné Éles Ilona Tarcal, Móricz Zs. u. 21/1
tag, 
Szaszák Béláné  Kinizsi u. 22. póttag, 
Tomcsik István Csaba Tarcal, Hubay u. 14.  
póttag, 
Őri Józsefné Tarcal, Árpád u. 7. póttag, 
Ács László, Tarcal, Babocsay u. 5. póttag

2. sz. szavazókör
(Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,

Konyha és Étkezde, Tarcal, Árpád u. 8.)
Erdélyi Endre Tarcal, Klapka Gy. u. 1.  elnök,
Antóni László Tarcal, Szondi u. 6.  elnökhelyettes,
Nádasdi Judit Tarcal, Keresztúri u. 52. tag, 
Ifj. Szabó Lajosné Tarcal, Nagy B. u. 18. póttag,
Vitányi Zsolt Tarcal, Babocsay u. 6. póttag,
Szatmári Ferencné Tarcal, Ifj. ltp. 10/3. póttag

3. sz. szavazókör
(Klapka György Általános Iskola Tarcal, 

Árpád u. 1.), 
Török Károly Tarcal, Ifjúsági ltp. 3/1. elnök,
Takács Béláné Tarcal, Fő u. 37. elnökhelyettes,
Guth Ferencné Tarcal,  Sport tér 25. tag,  
Dankó Miklósné Tarcal,  Nagy B. u. 39/1. póttag,
Palásthy Árpádné Tarcal, Ifjúsági ltp. 2/4. póttag 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét,
hogy az elmúlt évek gyakorlatához képest vál−
tozás történt az 1. sz. szavazókörben, mely
eddig a Művelődési Ház épületében működött.
Tekintettel arra, hogy az épület bezárásra került,
ezért, akik eddig itt adták le szavazataikat, most
ezt a 6 puttonyos Borfaluban (Rákóczi  utca 4.)
tehetik meg. 
A Szavazatszámláló Bizottságok megbízott tagjait
(delegált tagokat) a jelölő szervezetek 2010.
április 2−án 16.00 óráig jelenthetik be a Helyi
Választási Iroda vezetőjének. 
Azok a Választópolgárok, akik sem az első, illetve
sem a második fordulón nem Tarcal községben
kívánnak szavazni, 2010. április 9−én 16.00 óráig
személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve
ajánlott levélben kérhetnek igazolást a Helyi
Választási Irodától. 

Dr. Kovács Zoltán
HVI vezető

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Minden kedves
olvasónknak

kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
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„Szomszédolás” a Klapka György
Általános Iskolában

Idén 15. alkalommal kerül megrendezésre
2010. április 9−én pénteken a „Szomszédolás”
elnevezésű kiskörzeti vers− és prózamondó
verseny.  Szeretettel várjuk a helyi és a szom−
széd települések irodalmat kedvelő kis és nagy
diákjait felkészítő tanáraikkal együtt.

Bártfainé Varga Györgyi
Igazgató

Tanulóink sikerei településünk 
határain kívül

2010. januárja és februárja szép sikereket
hozott iskolánknak tanítványaink és felkészítő
tanáraink által. Valamennyi tanulmányi− és
sportversenyen kiemelkedő eredményeket
értek el tanulóink.
Mivel még most is zajlanak a tanulmányi− és
sportversenyek, ezért részletes eredményekről
a következő lapszámok egyikében nyújtunk
tájékoztatást. Már most gratulálok az eddig
elért szép eredményekhez, sikerekhez:
− Soltész Csenge 4. a osztályos tanuló a
kiskörzeti népdaléneklési verseny 1.
helyezettje
− Hunyor Máté 4. a osztályos tanuló a
kiskörzeti szövegértési verseny kiemelkedő
teljesítménnyel lett 1. helyezett.
− A Zrínyi Ilona és a Hegyalja Matematika
versenyen az élmezőnyben végzett Lengyel
Bianka 8. a, Molnár Bella 7. a és Szikora
László 6. a osztályos tanulók.
− A Zeneelméleti Versenyen Sátoraljaújhelyen
iskolánk csapata (Molnár Bella 7. a, Vízkeleti
Zsuzsanna 8. a és Szabó Tibor 7. a osztályos
tanulók) 3. helyezést ért el, ahol az ellenfelek
valamennyien zenetagozatos iskolákból kerül−
tek ki.
− A 7., 8. osztályos fiúk és lányok kézilabdában
egyik akadályt a másik után győzik le. Most
készülnek  Ózdra a megyei döntőre. Reméljük,
az idén is eljutnak az országos döntőig.
Lezajlottak a felvételik. Az előzetes ered−
mények alapján bízunk benne, hogy minden 8.
osztályos tanuló az általa elsőként megjelölt
helyen folytathatja tovább majd tanulmányait.
További sok sikert kívánok a tanulóknak,
felkészítő tanároknak és a szülőknek!

Bártfainé Varga Györgyi
Igazgató

ISKOLAI HÍREK Sunflowers  sikerek
Sunflowers moderntánc csoport  2010. február 7−én,
Nyíregyházán a Silver Moderntánc Kupasorozat versenyen
„Serdülő C Dance” kiscsoport kategóriában 1. helyezést értek
el. A kicsik, akik óvodások és első osztályos tanulók, a gyerek
D Show kicsi kategóriában 2. helyezést értek el.
Az elért siker Tóth Bettina tánctanár odaadó dinamikus
munkájának köszönhető, aki ebben a tanévben vette át a csoport
vezetését. Méltó, egykori tanáruk (Kovács Józsefné Gabika)
munkájának folytatása. A gyerekek új tánctanára Betti is ebben
a tánccsoportban kezdte a tánc tanulását. De nem csak a tánc
tudását alapozta meg, hanem Gabika  tanárnőtől átvette a
gyerekek szeretetét és a sikerért való küzdést.
További sikereket kívánunk a tánc csoportnak és a tanáruknak. 

A gyermekek szülei

A Sunflowers modern tánccsoport fellépése a 2009. évi
Szentiván−éji Vigasságokon

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. április 2. 14 óra Könyvtár 
Húsvéti játszóház 
Egyszerű ajándékok, asztali díszek, kártyák, ablak és ajtó
díszek készítése, tojás festés és díszítés. 
Segítünk, hogy szebb legyen a húsvétod! Minden érdek−
lődőt várunk! 

(A tojásfestéshez, díszítéshez kérjük hozz kifújt 
v. főtt tojást.) 

2010. április 6. kedd 6 Puttonyos Borfalu
A Harmónia − Teaház Klub szervezésében Lakatosné
Beáta Asztrológus előadását hallgathatják meg az érdek−
lődők 2010. április 6−án 18 órától. 
Az előadás témája: A szimbólumok világa − A Vénusz
szimbólumai. Az előadás bárki számára érthető és
élvezhető.
A 6 Puttonyos Borfalu konferencia termében megren−
dezésre kerülő előadás belépődíja: 500 Ft/fő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tarcal Jövőjéért Közalapítvány

Közhasznúsági jelentés
Mérleg
1. Az alapítványnak költségvetési támogatása nem volt.
2. A központi költségvetési szervtől, elkülönített pénz−
alapból, helyi önkormányzattól, a települési önkor−
mányzatok társulásától, mindezek szerveitől támo−
gatást nem kaptunk.
3. A Tarcal Jövőjéért közalapítvány tisztviselőinek nem
nyújtott bért és egyéb költségtámogatást.
4. Az alapítvány létrehozásának, működésének célja:
gyermek és ifjúsági feladatokról gondoskodás,
közművelődési, művészeti tevékenység támogatása.
Olyan helyi kezdeményezés segítése, amely ön−
szerveződő közösségek kialakulását eredményezi,
olyan egyéni teljesítmény patronálása, amely a fent
megjelölt célok irányába hat.  (civil szervezetek)
5. 2007 évi bevételünk: 460e Ft.
2008 évi bevételünk: 560e Ft.
2007 évi közhasznúsági tevékenység ráfordításai:
2.441e Ft.
2008 évi közhasznúsági tevékenység ráfordításai:
452e Ft.
2007 évi eredmény: −1.981e Ft
2008 évi eredmény:     108e Ft
2007 évi 1% szja támogatás: 331e Ft
2008 évi 1% szja támogatás: 200e Ft.
2009 évi bevételünk 1.302e Ft
2009 évi közhasznúsági tevékenység ráfordításai: 617e
Ft.
2009 évi eredmény: 695e Ft.
2009 évi 1% szja támogatás: 194e Ft.

Adományozóink: Colas Északkő Kft; Apáczay Kft;
Páll Pince Kft; és természetesen az 1% szja felajánlói.
Köszönjük mindannyiuknak és bízunk további támo−
gatásukban.

Kissné Fási Nóra
az alapítvány elnöke

VÁLASSZUNK JÖVŐT!
Kedves Tarcali Emberek!

Valami közeleg…már csak néhány nap…A minden−
napok küzdelmeiben a többség nem is tulajdonít kellő
jelentőséget április 11−nek. Persze, ez is csak egy nap
lesz, mondhatjuk, ez is el fog múlni..máskor is válasz−
tottunk már, mégis itt tartunk, ez igaz is−DE!
Arra szeretnék kérni minden egyes szavazásra jogosult
embert, szánja rá a vasárnapjából azt a 20 percet−és
mondja el véleményét, adja le a voksát.
Senki nem fogja számon kérni, hová teszi az X−et, a füg−
göny mögött mindenki önmagának tartozik elszámolás−
sal…meg a gyermekének..meg az unokájának. Biztos
vagyok benne, minden ember a saját értékrendje szerint
fog szavazni. Önmagunknak ne hazudjunk− nincs
értelme. Ne higgyünk senkinek, csak a saját tapaszta−
latainknak, csak annak, amit évek óta megélünk a min−
dennapokban.
Igen, tudom, sokan elvesztették a hitüket, a bizalmukat,
a reményt úgy általában  a politikában, a politikusokban.
NEM OK NÉLKÜL! De hiszem, az utóbbi 20 év után
eljön a mi katarzisunk, és lassan letisztul a világ körülöt−
tünk. Normális körülmények között nem lehetne nagy
különbség bal ill. jobboldali értékrend között, az alap
mindkettőnél az EMBERI  ÉRTÉKREND kellene, hogy
legyen. Így van ma?
Nem lesz könnyű, nem történik csoda máról hol−
napra…és először a fejünkben kell rendet tenni.
Mindenkinek. Hiába akarnak a politikusok, vagy hiába
akarnak az emberek, külön nem megy, együtt kell
akarni. Üzenjük leendő vezetőinknek, kivétel nélkül
mindegyiknek, a magyar emberek türelme, elkesere−
dettsége a 24. órában van. Úgy tegyék a dolgukat, hogy
az állam, a kormány legyen az emberekért és ne a nép
egy kormányért !!!
A magyar ember birkatürelmű, sok mindent megért, sok
mindent kibír. Az utóbbi évek is másképp estek volna,
ha azt látjuk, együtt húzunk a „nadrágszíjon”, mind lent'
mind fent'.
Arra kérem az én korosztályomat − a szülőket−, ezen az
egy napon „fogják meg a kezét” 18 év feletti gyer−
mekeiknek és vigyék el őket is szavazni. Rendkívül
érdektelen ez a korosztály. Mondjuk el nekik, az  ő
jövőjükről, életükről döntünk most!
Az idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak kérjék a
mozgóurnát − ez nem szívességkérés − ez természetes
állampolgári jog. Ők is mondják el véleményüket!
Hiszem, hogy az fog történni, amit megérdemlünk,
hiszem, hogy  kezünkben a sorsunk, hiszem, hogy egy
ÚJ KOR kezdődik!

Tisztelettel  és üdvözlettel:
Kissné Fási Nóra
települési képviselő

„Nem az számít, hogy milyen helyzetbe
kerülünk, hanem az, amit benne teszünk!”

(A. Huxley)

*

„Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz
veszítettél!”

(Ismeretlen)
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Tarcal címere pályázat 

Idén januárban került kiírásra a Tarcal címere pályá−
zat. E kiírásnak megfelelően hat pályamunka érke−
zett be. Baracskai László polgármester úr értékelésé−
ben kiemelte: − Volt pályázó aki a régi címert készí−
tette el különböző technikával. Voltak − elsősorban
fiatalok − akik egy teljesen új címertervet alkottak. A
régi címerek új technikákkal való megjelenítésével
igazán remek és igényes  alkotások születtek. Az új
címerek megálmodói Tarcalra jellemző valamennyi
motívumot megjelenítették munkáikban.  Minden
pályamunka értékes, szép és igényes alkotás.  A zsű−
ri döntése a következő volt:  1. Fia Dominika,  2.
Meczner Boglárka,   3. Szakos Anna, 4. Pelles Esz−
ter, 5. Szakos Fanni. Polgármester úr Pelles Eszter
munkáját különdíjjal is jutalmazta.  A díjak átadása
és egyben a kiállítások megnyitója a 1848. március
15−ei események 162. évfordulója alkalmából rende−
zett ünnepi megemlékezés keretében történt. A  pá−
lyázatra érkezett alkotások mellett kiállításra kerül−
tek régebben festett, − Erdélyi András, Takács Zsolt−
illetve Janzsó Imréné által hímzett reprodukciók is.
A tárlat megtekinthető 2010. április 2−ig, naponta
10− 16 óráig.  Gratulálunk! 
Fotónkon Fia Dominika átveszi a jól megérdemelt
1. díjat. 

Talpra magyar...!
Ünnepi megemlékezés az 1848−1849−es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulója alkalmából, rendhagyó
módon, koszorúzással kezdődött. A helyi közösségek által
elhelyezett koszorúk mellett Koncz Ferenc úr, a B.A.Z.
Megyei Közgyűlés alelnöke is elhelyezte az emlékezés vi−
rágait.

6 Puttonyos Borfalu udvarán folytatódott az ünnepi műsor.
Örökifjak Asszonykórus katona−dalokat és Kossuth nótá−
kat adott elő.
Baracskai László polgármester köszöntötte az ünneplőket
és illusztris vendégünket, akit fel is kért ünnepi beszéde
megtartására.
Koncz Ferenc B.A.Z. Megyei Közgyűlés alelnöke méltat−
ta a 162 évvel ezelőtti eseményeket. Ezt követően megje−
gyezte, hogy ma is  sorsforduló előtt állunk s az emberek
kezében a döntés: Hogyan tovább! 
Ünnepi műsorban Klapka György Általános Iskola 7.o. ta−
nulói irodalmi összeállításban idézték fel az 1848−as
eseményeket..  Kovács Balázs János, a HEKUBA kör tag−

ja, átütő erővel
mondta el Petőfi:
Nemzeti dal c. ver−
sét. Tarcali Hagyo−
mányőrző Egyesület
tánc és ének produk−
ciói után a  Klapka
György Ált. Iskola
énekkarának műsora
zárta a megemléke−
zést. 

Az ünnepi műsorban résztvevő közösségek vezetőinek
szeretném megköszönni munkájukat:  Nyusti Sándorné ta−
nárnő, Kosárkó Jánosné művészeti vezető, Kovács
Józsefné karvezető és Nagy Istvánné csoportvezető.
Kiállításmegnyitóval zárult ünnepi megemlékezésünk.
A 7. osztályosok Kovács Balázs János közreműködésével
másnap, március 15−én, a bodrogkisfaludi Obeliszknél is
előadták ünnepi műsorukat.

Képeink  a megemlékezések egy−egy fontos pillanatát
idézik fel.
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Április 1.: Az ugratás, tréfálkozás napja. Munkára
nem alkalmas, mert a néphit szerint nem lesz ered−
ményes.
Április 4.: Húsvét vasárnap. A kereszténység legna−
gyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnepli.  Ezen a
napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tet−
tek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.
Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni,
főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a
napon. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az étel−
szentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a
templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt
tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak
is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak.
A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a
földekre vitték a jó termés reményében. Vasárnap haj−
nalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban
felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás szép
szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását
ünneplő énekes játék. A lányok kettes sorban állva,
felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak
végig a falun (Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos
vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely
magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás
szimbóluma.
Április 5.: Húsvét hétfő a magyar népéletben a lo−
csolkodás napja. A víz megtisztító, megújító erejébe
vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán pol−
gárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt
a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdoní−
tanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő,
ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy,
hogy lelocsolták őket. Vidéken egykor kútvízzel,
vödörből locsolták le a lányokat, sőt egyes vidékeken a
patakban megfürösztötték őket, sajnos ha hideg volt
húsvétkor bizony betegség is származhatott ebből. 
Április 7.: Egészségügyi világnap. 1948. április 7−én
megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet
(WHO). A világszervezet célja a nemzetközi
egészségügyi munka irányítása és összehangolása,
továbbá tevékeny részvétel a környezetvédelemben.
Április 8.: Az emberszeretet világnapja.
Április 11.: A költészet napja. 1964 óta József Attila
születésnapjára emlékezve ünneplik a költészet napját.
Április 12.: A Muhi csata napja 1241. Muhi mellett
ütközött meg IV. Béla magyar király az országra
támadó hatalmas tatár erőkkel.
Az űrhajózás napja. 1961. Április 12−én a
Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a világ
első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij

Alekszejevics Gagarin repülő őrnaggyal.
Április 18.: Műemlékvédelmi nap
Április 22.: A Föld napja. A föld napja elnevezésű
világméretű környezetvédelmi akciónap 1970−ben
indult el az Egyesült Államokból. Magyarországon
1990 óta szervezik meg.
Holocaust világnap. Az un. Jom Hásoá, a pusztítás
gyásznapja Izraelben. Szerte a világon a kegyetlen fáj−
dalom napja.
Ápolók napja Magyarországon.
Április 23.: A könyv napja Magyarországon. A nap
célja, hogy felfedezzük az olvasás szépségét, és
ösztönözzük egymást a könyvek forgatására.
A szerzői jogok világnapja. 1995−ben az UNESCO a
könyv napjává nyilvánította április 23−át   katalán
javaslatra. Április 23−án halt meg William Shakespeare
és Miguel de Cervantes.
Április 24.: A Magyar Rendőrség napja. A kormány
határozata alapján 1992 óta rendezik meg.
Szent György vértanú napja. A tavasz kezdetét a
néphagyomány e naptól számítja. A pásztorok
szegődésének és az állatok kihajtásának napja.
Április 27.: Vakvezető kutyák napja. 1994−ben ünne−
pelték először, a Nagy−Britanniában levő Vakvezető
Kutyakiképző Iskolák Világszövetségének ötlete
nyomán.
Április 29.: A táncművészet világnapja. A Nemzetközi
Színházi Intézet 1981. évi madridi közgyűlésének
kezdeményezésére 1982−ben ünnepelték először,
megemlékezve Jean G. Noverre francia balett−táncos, az
egyetemes táncművészet nagy megújítójának születés−
napjára.

Áprilisi ünnepnaptár

Hirdetés
Eladó! Családi ház a vasútállomáshoz közel. 3
szobás, étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás,
pincével, kettő garázzsal, parkosított udvarral.
Irányár: 10,8 m. Ft Érdeklődni: 06/47−380−196;
06/30−568−2860  Tarcal, Jókai u. 15.
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Sport
Egy győzelem egy vereség

Megkezdődött a B−A−Z megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság tavaszi idénye. Az első fordulóban az FC
Tarcal a bajnokság legnagyobb esélyese ellen
vereséget szenvedett. Aztán egy hét kényszerszünet
volt az időjárás miatt. A következő fordulóban az STK
ellen javított a csapat: megszerezte a 3 pontot! 
Emlékeztető:
FC TARCAL − FC TISZAÚJVÁROS 0−3 (0−3)
Tarcal, 100 néző. V.: Petus.
Jók: senki.
FC TARCAL − SÁTORALJAÚJHELY 3−1 (1−1)
Tarcal, 100 néző. V.: Galán.
G.: Bencsik (2), Papp. Jók: az egész csapat.
A tabellán:
13. Tarcal      20       7      2     11    31−51    23

HAJRÁ TARCAL!

Nosztalgia
2010. február 20.−án Rockszombatot rendezett a
Kulturális és Konferencia Központ Tokaj a Gallik ne−
vű szórakozóhelyen Tarcalon. Felléptek: Crazy Erotix,
Echonald, Totem, AB/CD.   A teremben súlyos csend
és félhomály. Még. A nosztalgia édes illata szitál a le−
vegőben. Régi koncertek képei és hangjai villannak be,
ahogy végignézzük az ismerős sarkokat. Lassacskán
kezdünk gyülekezni. Az emlékek és a kíváncsiság má−
sokat is idevonz. Egy kicsit mindannyian szeretnénk
újraélni a múltat. Mindazt, ami oly fontos volt egykor,
de a felnőtt világ szemlélete nem tűrte meg. Most, ha
csak néhány órára is, de szabad lélekben azt, amit
egyébként nem. A koncert lassacskán beindul, a hangu−
lat kellemesen családias. Csupa ismeretlen ismerős arc
és dal. Öröm látni, hogy idős és fiatal egyaránt jól érzi
magát, mert mindegyikük számára jelent még valamit
ez a zene, és az ilyen bulik „feeling”−je. Ilyenkor új ba−
rátságok és új szerelmek születnek a szemünk előtt. Rá−
adásul itt végre kiugrálhatja magából a feszültséget az
ember, és közben összetalálkozhat régi ismerősökkel,
akiket ezer éve nem látott. Mikor vége van, (ami elég
hamar bekövetkezik) szomorúan nézünk egymásra:
„Hát máris?”  Igen, máris. A jóból mindig kevés jut az
embernek. Vesszük a kabátot, a sapkát, sálat és re−
ménykedünk, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, ami−
kor visszalopózhattunk a gondtalanság és önfeledtség
édes idejébe.                                    by: KyraFan

Munkát, Kenyeret
Másképp megfogalmazhatatlan, miről gondolataimat
betűkbe vésve tárom a józan gondolkodású embertár−
saim elé. Volt már olyan kezdeményezésem, amivel
vitát szándékoztam „kicsikarni” a lap olvasói körében.
Ám ők a mai szóhasználattal élve: nem vették a lapot.
Ezen felesleges is csodálkozni, hiszen van, aki a min−
dennapi betevő falatért, s van, aki a mindennapi
„betevőért” száll síkra. (Ők az „alultápláltak”)
Tobzódnak a kistérségek, a Tiszától keletre,
településeknek százai felett csak sötét fellegek
kavarognak, ami magában hordozza az „Ezeréves”
múltba merengést, mert jövőképük nincs. Ezer éves
települések elnéptelenednek, a fiatalság elhagyja
őseitől örökölt otthonát. Nincs lakodalom, keresztelő,
csak temetés, ha egyáltalán jön pap, aki temessen.
Gyermekáldásról, farsangi vigasságról szó se esik, az
idősek sóhajtozva néznek a múltba, amikor nekik a
nagymama mesélt, a leánykákat olyan játékok
készítésére tanították, ami átvezette őket a „nagybetűs
életbe”, a nagyapák a fiúkat fúrni, faragni, szer−
számokkal bánni tanították, önfeledt, játékos módon.
A hajdani gyermekintézmények helyén gaz, parlagfű,
kóró utal az elhagyatottságra. Az Iskola épülete még
áll, repedező falakkal, bezúzott ablakokkal, a kémény−
ben csak korom van, füst nem száll fel belőle. A
magukra maradt idős emberek könnypárás szeme előtt
összemosódik a Világ. A mozgásképesek a kocsmában
ütik el az időt, a még munkára fogható férfiak, nők is,
munkáról álmodnak és beszélnek, semmibe révedő
tekintettel. Az asszonyok számolnák a konyhapénzt, de
már beosztani sincs mit. Százezrekre tehető a
munkanélküli tábor, amit a vad kapitalizmus furfan−
gosan munkaerő−tartaléknak nevez. 
Tűzoltás jellegű a közmunka intézménye, ami nem ad
siker élményt. Egy−egy kiugró település híre felröppen,
de az igazi − tömegeket mozgató − változás várat
magára. A Kormány az Önkormányzatok nyakába
dobta a gyeplőt: önállók vagytok, éljetek vele! A „mul−
tik”, akik a Nemzeti vagyon felett rendelkeznek,
elfeledték Kölcsey intelmét: A HAZA MINDEN
ELŐTT! 
Ez az eszmefuttatás olyan, mint az a kereső−felfedező
játék, amelyben a résztvevők a kijelölt alanyt,
útbaigazítással segítik. Ma azt mondjuk, navigálják:
„hideg−hideg, langyos−langyos, meleg−meleg, forró−
forró”, stb. A végére én is, hazai vizekre értem.
Tarcalnak is megvannak a maga nyűgei. Itt is a köz−
munkával tömik a réseket, mert nem találni kitörési
pontot. Pedig van! Tisztelt olvasóim,  innen folytatom!

„az öreg Leskó”
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