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Szeszélyes Április

A HÓNAP ÜZENETE

Április az emberek tudatában régóta nem a stabilitás
etalonja. Nem véletlenül szeszélyesnek, bolondosnak
tartották már elődeink is. Pedig a latin jelentése a kike−
letet, az új élet indulását jelenti. Azt tapasztaljuk mégis
az életünk során, hogy ebben a hónapban bármi előfor−
dulhat. Jöhet jég és zivatar, fehérre varázsolja a hóesés
a tájat, előfordul nyári meleg, vagy éppen téli zimankó.
Eshet napokon át, áradásokat okozva, de volt már olyan
is, amikor semmi sem esett. Valóban kiérdemelte jelző−
jét e hónap. Talán szeretnünk kellene mégis áprilist?
Nézzék meg a fák, a füvek milyen gyorsan kizöldülnek.
A tulipán és társai színes keretet adnak ehhez a zöldü−
léshez. És megjönnek a fecskék is, mind több madár
zengi énekét. Alkonyatkor a békák kórusa búcsúztatja
az egyre később lenyugvó Napot. Ezért minden szeszé−
lyessége ellenére szeretni való ez a hónap!
Idén április elejére esett a keresztény emberek legna−
gyobb ünnepe a Húsvét.
Az időjárás igazodott hozzá. Nagyhéten zord, esős, sze−
les napok beszorították az embert a lakásába. Vajon ki−
használtuk−e a kényszerű bezártságot egy kis csendes
meditációra, felidézve, mi történt akkor, jó kétezer éve?
Miért is történt ami történt? Ma mennyire vagyunk
olyanok, mint az akkori emberek? Ma is könnyen kiál−
tunk Barabbást, ahelyett, hogy meglátnánk az igazsá−
got? Könnyen dobjuk−e el ma is azt, ami szembesít ben−
nünket cselekedeteinkkel, elmulasztott dolgainkkal?
Talán azért vagyunk ott, ahol vagyunk, mert ez az ön−
magunkkal való szembenézés nagyon, de nagyon nehe−
zünkre esik. Sőt, fáj is! Fáj, mert kiderül, sok−sok dolo−
gért mi magunk és csak egyedül magunk vagyunk a fe−
lelősek! Bármilyen könnyen tudjuk másvalakire, más
dologra kenni, hárítani. Ott belül, a szívünkben, a lel−
künkben, a legmélyebb zugban a hamisság nem áll
meg.
Mint ahogy kiderült akkor, Nagypénteken, látszólag a
hamisság, a tömeg kerekedett felül. De eljött Húsvét
vasárnap, a sötétségre jött a világosság, a válasz, hogy
van REMÉNY! Mindig van remény, csak hinni kell.
Az idei áprilisban választunk is. Sőt! Tarcalon kétszer
szavazunk. A választási kampányok a szokásos hangos−
kodásokkal zajlottak. Alig lehetett érezni a nagyböjti
visszafogottságot. A választás első fordulója sok min−
dent eldöntött. Két rendszerváltó párt: "talált, süllyedt".
A harmadik kapott egy nagy „maflást”. Mert nem lehet

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak
magában a nemzetben rejtezik!”
Gr. Széchenyi István
az embereket hülyének nézni. Nem háború után va−
gyunk, amikor nagy áldozatokra volt szükség. A 21.
század elején nem az áldozatról kellene szólni a törté−
netnek. Az emberek a selejt munkát ezért szavazataik−
kal büntették.
Más a világ, mások a kihívások, mást szeretnének az
emberek. Akár tetszik, akár nem, egyetlen rendszervál−
tó pártra maradt, hogy valami jó kezdődjön el. Az em−
berek változást várnak, és reménykednek, talán él még
bennük a 1990−es szlogen: „Hallgass a szívedre!” Mert
a szív hangjára, annak vezetésére van szükség ma. A
választás nem lefutott. Szükség van arra, hogy április
25−én újra elmenjünk szavazni.
Melyikre? Három jelölt van. Értelmes, és Tarcalért fe−
lelősséggel érző embernek ez nem okozhat töprengést!
Kire van szükségünk? A kérdésre a választ a nagypoli−
tika, a korábbi kormányok idején megadta. Mindig a
kormányzó párt országgyűlési képviselője tudott segí−
teni Tarcalnak, mindig. Hiszen az ő kezükben vannak
a megfelelő eszközök. Ezt a választ nem kerülhetjük
ki, mert ez az igazság. Ha eddig így működött, akkor a
realitás azt mutatja, hogy ezután is így fog működni.
Igen, számunkra nemcsak azért fontos Koncz Ferenc
képviselősége, mert hogy jó viszonyban vagyunk ve−
le, és jó embernek tartjuk. Igen, szeretnénk még Tarcalt
fejleszteni, és tudjuk, hogy számíthatunk a segítségére
elképzeléseink megvalósításában. Nemcsak realisták,
de idealisták is vagyunk, mert bízunk! Mert bízni kell,
nincs más út! Sem nekünk a 11. választó kerület lako−
sainak, sem az Országnak. A „kuruckodás” ideje lejárt!
Építkezni kell! Kérem, ezért támogassák szavazataik−
kal Tarcal további fejlődését! Ezért mindnyájunk
jelöltje most: Koncz Ferenc.
Jó döntést kívánok Mindenkinek.
Baracskai László
polgármester
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Emlékezzünk Bányai Sámuelre
Ülök az asztalnál, próbálom gon−
dolataimat papírra vetni.
Nem könnyű egy emberről nekro−
lógot írni, akit mindenki ismert.
Mindenki Tarcalon, és sokfelé az
országban, hiszen 78 évet töltött itt
a földi létben, amelyből sokunk
számára érthetetlenül és hirtelen lé−
pett ki. Talán nem bírta elviselni
szeretet feleségének, Erzsike néni−
nek elvesztését, akivel 53 évig kö−
zös volt a sorsa? Talán nem bírta már hordozni betegsége
fokozódó fájdalmait? Kérdéseinkre már csak a Teremtő
tudja a választ. Az életútján végig tekintve Tarcal a kö−
zéppont. Az elemit a tarcali Református Iskolában, a pol−
gárit Tokajban járta ki. Mivel földműves családba szüle−
tett, sorsát a föld határozta meg. Becsülettel megküzdött
vele. Mert sajnos az ő fiatalságában a földműves lét küz−
delem volt. De büszke is volt rá. Arra is, hogy ősei 1700−
as évek elejétől Tarcalon éltek és dolgoztak. Mert a mun−
ka számára evidencia volt, bármilyen helyre is szólította a
sors. Büszkén vallotta református hitét is. 1961−től az Ál−
latforgalmi és Húsipari Vállalatnál dolgozott 30 évet,
nyugdíjazásáig. Közben képezte magát. Szakközépiskolát
Abaújszántón végezve növénytermesztési és állattenyész−
tési ismereteit bővítette. De hiába a 30 év az Állatforgal−
minál, a föld nem engedte el. Szőlőket telepít. A Szőlé−
szeti Szakcsoport elnökeként sokszor kemény vitában
próbált jobb árat kiharcolni a Borkombinátnál a szakcso−
port tagjainak érdekében a tarcali borokért. 1985−től a
rendszerváltásig Tanácselnök helyettes volt. Mindig aktív
volt a közösségi életben. Nem sajnálta a fáradságot Tar−
cal érdekében. Később is, amikor képviselőként dolgo−
zott, a közösség érdekeit tartotta szem előtt. Szívesen se−
gített külsős bizottsági tagként is, és mindig fordulhatott
hozzá az ember tanácsért. Nem véletlenül kapott Díszpol−
gári címet 2004−ben a közösségért végzett munkájáért.
Akik ismertük, tiszteltük és nagyra becsültük − úgy lát−
tam, a temetésén − sokan voltunk ilyenek. Emberségéből,
barátságából, családszeretetéből erőt meríthettünk, tölte−
kezhettünk. Ezért nehéz búcsút venni tőle, és ezért őriz−
zük emlékét szívünkben.
Isten Veled, Samu Bátyám!
Isten Veled, Bányai Sámuel!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
Édesapám Bányai Sámuel temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek, részvétüket nyilvánították,
együtt éreztek velünk gyászunkban.
Szerető leánya Judit, unokái Judit, Sándor;
és vője Sándor

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
2010. március:
− Spala Árpád Sándorné
(sz: Tapasztó Irén, 1931.)
volt Tarcal Szabadság utca 15. sz. alatti lakos,
elhunyt március 11−én.
− Kádas János (sz: 1953.)
volt Tarcal Klapka utca 8. sz. alatti lakos,
elhunyt március 20−án.
− Bányai Sámuel (sz: 1932.)
volt Tarcal Fő u. 121. sz. alatti lakos
elhunyt március 26−án.
− Nagy Józsefné (sz: Balák Magdolna 1932.)
volt Tarcal, Kinizsi u. 11. sz. alatti lakos
elhunyt március 31−én,
− Majoros József (sz: 1948.)
volt Tarcal, Zrínyi utca 18. sz. alatti lakos
elhunyt március 31−én.

Részvétünk!
Házasságkötés nem volt
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

SZÜLETÉS
2010. március hónapban születettek:
Hunyor József Péter 2010.03.03
Szülei: Baranyai Erika, Hunyor József Péter
Kiss Jázmin 2010.03.09
Szülei: Kiss Noémi, Tóth József
Soltész Dávid 2010.03.23
Szülei: Poczkodi Renáta Szilvia, Soltész Dávid
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit Védőnők

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Smajda Margit temetlésén résztvettek,
sírjára koszorút és virágot tettek.
A gyászoló család

Tűzgyújtási tilalom
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„Szomszédolás” immár tizenötödször

Gráf József, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
miniszter 2010. március 29−től
Borsod−Abaúj−Zemplén, Heves, Pest megye és
Budapest területén lévő erdőkre valamint az
erdőterületek határától számított kétszáz méteren
belüli területre − átmeneti időre −általános tűzgyújtási
tilalmat rendelt el.
Az utóbbi időben a meleg és csapadékmentes időjárás
miatt Borsod−Abaúj−Zemplén, Heves, Pest megye és
Budapest területén lévő erdőkben fokozott tűzveszély
alakult ki.
2010. március 29−től kezdődően tilos a tűzgyújtás a
felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyeken is,
valamint a közút− és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag és gazégetést is.
Felhívja a közúton és vasúton utazókat, az erdőben
kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgo−
zókat, hogy égő cigaretta csikket és dohányneműt ne
dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi,
szabálysértést követ el!
A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúltával,
későbbi időpontban intézkedik.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 67. § (1) bekezdésén alapul.

Állandó kiállítás nyitva tartása
A „Tarcal népélete” című állandó kiállításunk,
mely részben helyi gyűjtésű tárgyak fel−
használásával valósult meg, új nyitvatartási rend−
del várja a látogatókat a 6 Puttonyos Borfaluban.
2010. április 1− től keddtől péntekig naponta 10
órától 16 óráig, szombaton 12 órától 17 óráig,
vasárnap: ügyelet, látogatási igény bejelentése a
Borinfó épületében (12 órától 17 óráig látogatható
bejelentés esetén)

Köszöntjük az Édesanyákat!
„Mert te adtál nekem életet, és ami még fontosabb,
leckéket arra, hogyan kell élni.
Te vagy minden jónak a forrása,
amit elértem életem során.
Mami, köszönetet mondok mindazért,
ami vagy és ami én vagyok.”
(David L. Weatherford)

Idén április 9−én 15. alkalommal került megrendezésre a
tarcali Klapka György Általános Iskolában a
„Szomszédolás” elnevezésű kistérségi vers−, és próza−
mondó verseny. 6 településről 70 gyermek érkezett a
Tokaji Kistérség hat− Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr,
Csobaj, Tarcal, Tiszaladány, Tokaj − településéről. Négy
korcsoportban két kategóriában versengtek a nebulók.
A megmérettetést követően Író−olvasó találkozón vehettek
részt a diákok a Könyves Kálmán Művelődési Ház
szervezésében. Gál Halász Anna írónővel és Leskó Imre, a
HAT és a MAIT alkotókörök alelnökével, író és
fotóművésszel ismerkedhettek meg. Az írónő saját
meséjével, alelnök úr Vörösmarty versével örvendeztette
meg a hallgatóságot.
A díjátadás során valamennyi résztvevő emléklapot
vehetett át.
A legjobban teljesítő diákok:
1−2. osztály
Vers: I. Jászai Lili Tokaj; II. Gáspár Vanda Tokaj; III. Kiss
Klaudia Bodrogkeresztúr
Különdíj: Zempléni Zsanett Bodrogkisfalud
Próza: I. Kedves Lilla Tokaj; II. Nagy Nikolett Tarcal; III.
Poczkodi Imre Dániel Tiszaladány
Különdíj: Halász Franciska Tünde Taktabáj
3−4. osztály
Vers: I. Varga Vivien Tokaj; II. Kis Imola Villő Csobaj;
III. Balogh Anna Bodrogkeresztúr
Különdíj: Kiss Dorottya Bodrogkisfalud
Próza: I. Pótor Balázs Tokaj; II. Borbély Lili Tokaj; III.
Csikai Dorottya Tokaj Különdíj: Fekete Tamás Tarcal
5−6. osztály
Vers: I. Kis Botond Tokaj; II. Kovács Bianka Tokaj; III.
Forgó Mónika Tarcal
Különdíj: Hanák Alíz Tokaj
Próza: I. Szabó Fanni Tarcal; II. Márkus Márk Csobaj; III.
Szakos Fanni Tokaj
Különdíj: Pallai Bence Tokaj
7−8. osztály
Vers: I. Bancsók Renáta Taktabáj; II. Tóth Csilla Tokaj,
Liszkai Kristóf Tokaj; III. Kovács Marietta Tarcal
Különdíj: Bancsók Renáta Taktabáj, Liszkai Kristóf Tokaj
Próza: I. Sipos Helga Tarcal, Árvai Gabriella Tokaj; III.
Balogh Laura Csobaj
8 éven át való szereplésért Árvai Gabriella (Tokaj), Sipos
Helga (Tarcal) különdíjat vettek át.
A nyertes gyerekek a hagyományoktól eltérően nem
könyvjutalomban részesültek, hanem egy Szatmár− Beregi
körúton vettek részt április 15−én. Meglátogatták a Vajai
Kastélyt, amelynek épületében ma múzeum működik.
Ezután Penyigére utaztak, ahol híres gyümölcsét és annak
felhasználását ismerhették meg a nebulók.
(Folytatás a 4. oldalon)
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ISKOLAI HÍREK
(Folytatás a 3. oldalról)

„Szomszédolás” immár
tizenötödször
A Lekváriumban nemcsak a szilvával és a lekvár főzéssel kapcso−
latos tárgyi emlékeket láthatták, hanem a lekvár főzés
munkafolyamatát is megnézték. Túristvándiba vitt útjuk, ahol a
XVIII. század végén épült vízimalmot tekintették meg.
Ezután Szatmárcsekére utaztak. Egyik nevezetessége a népi csó−
nakos fejfás temető. Ezen fejfák mellett haladva érték el Kölcsey
Ferenc fehér−márvány síremlékét, amit megkoszorúztak és
elénekelték a Himnuszt, melyet itt Szatmárcsekén írt a költő.
Hazafelé megálltak Máriapócson és megcsodálták a templom
gyönyörű épületét.
Nagyon emlékezetes és tartalmas kiránduláson vehettek részt a
XV. Szomszédolás vers és prózamondó verseny helyezettjei, ahol
örökre szóló barátságok is kötődtek. Képünkön a díjazottak.

Hirdetések
Eladó!
Agregátor, Talajrendező−fűnyíró, Szivattyús−mosó, új
gáztűzhely, plasma TV. 106−os, 60−as LCD−TV, új bárpul−
tos sorszekrény, új franciaágy, és egyéb bútorok. Érd.: Ifj.
Ltp. 19/2 Tel: 20/28−30−533
*
Új kertes 4 szobás összkomfortos családi ház 4,5 mill. plusz
HITEL átadással eladó vagy csere is érdekel. Érd.: Ifj. Ltp.
19/2 Tel: 20/28−30−533

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség: Könyves Kál−
mán Művelődési Ház és Könyvtár Tarcal, Fő út 57. Tel.:
47/580−008 Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő:
Mező László Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány
Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari
Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2010. MÁJUS 20.

„AZ EGÉSZSÉG
ÉRTÉK!”
Egészséghét a Klapka
György Általános
Iskolában
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
2010. május 25−29. között Egészséghetet tartunk a
Klapka György Általános Iskolában. A sikeres
TÁMOP 3.3.2. pályázat keretén belül iskolánk idén
kompetencia alapú oktatásban vesz részt. Ennek része−
ként döntöttünk úgy, hogy a gyerekek egészséges élet−
móddal kapcsolatos tanórai ismereteit tovább bővítjük
az EGÉSZSÉG témahéten, hiszen ebben az életkorban
lehet megalapozni a helyes életvitel alapjait.
Célunk, hogy tanulóink figyeljenek testük−lelkük épsé−
gére, a betegségek megelőzésére és törődjenek maguk−
kal, családtagjaikkal.
A program fontos részét képezik az ingyenes szűrővizs−
gálatok, melyben a védőnők: Nádasdi Judit és Csengeri
Gabriella lesznek segítségünkre. Lesz vérnyomásmé−
rés, testsúlymérés, vércukormérés, igény szerint tanács−
adás. Ennek időpontja: 2010. május 27 (csütörtök).
A különböző szórakoztató feladatokban a tanulók, a
szülők és a tanárok mérhetik össze ügyességüket, tájé−
kozottságukat. A gazdag programban szerepel: szülő−
diák, tanár−diák foci− és kézilabda mérkőzés, különbö−
ző ügyességi és szellemi vetélkedők a fogápolással, a
helyes tisztálkodással, az egészséges táplálkozással, vi−
taminokkal kapcsolatban. Készítünk gyümölcs−illetve
zöldségszobrokat, gyümölcstálakat, zöldségsalátákat.
Az Arcadia−Reklám Kft. rendelkezésünkre bocsátott
teljes kiőrlésű lisztet, rizst, Eurovit C vitamin pezsgő−
tablettát, amelyekből egészséges ételeket, italokat fo−
gunk készíteni a gyerekekkel. Ezekből kóstolni is lehet
majd. Az érdeklődők kipróbálhatják a világhírű
DAVID XL fény−és hangterápiás készüléket. A szülők
a Regisztrációs lapok kitöltésével értékes nyeremé−
nyekre számíthatnak.
Ezen a héten a községi könyvtár kínálatában is kiemelt
helyre kerülnek az egészség témájú könyvek, folyó−
iratok.
Szeretettel várunk programjainkra minden érdeklődő
szülőt:

Kovácsné Éles Ilona
Tanító−Egészségfejlesztő
mentálhigiénikus
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Tanulni soha nem késő!
Nemsokára véget ér egy tanév a gimnáziumban, elszaladt
ez az év is, és itt az érettségi.
Szeretnék köszönetet mondani Bártfainé Varga Györgyi
igazgató nőnek és Hunkó Emesének, akik segítették tanu−
lásom. Mindegy volt, hogy reggel van vagy este, fáradha−
tatlanok voltak a segítségemben.
Szintén köszönettel tartozom a tanári karnak, akik egy
emberként segítettek, ha éppen egy író önéletrajzát kellett
megírni, vagy a matematikában kelt el a segítsége, vagy
éppen egy bíztató szóra volt szükségem. Azoknak is kö−
szönök mindent, akik folyamatosan bíztattak a tanulásra,
Drozda Arankának, aki a könyvtárban a kötelező olvas−
mányok és önéletrajzok felkutatásában mindig rendelke−
zésemre állt.
Nagyon sokat tanultam a kötelező olvasmányokból. Szo−
phoklésztől Madách Imrén át Szabó Magdáig. Minden
könyvnek más volt a tartalma, mondanivalója. Mindegyik
más korban íródott, és elmondhatom, egytől−egyig érde−
kes és tanulságos olvasmány volt.
Minden tantárgynak megvan a maga szépsége. Mindegyi−
ket másért lehet szeretni. Az idegen nyelv tanulásáról nem
is beszélve. Amikor a tv−ben meglátunk egy−egy feliratot,
vagy egy más városban meglátunk egy óriás plakátot, és
le tudjuk fordítani az ott olvasott szöveget, örömünk ha−
tártalan. A mi történelmi öreg falunkban sok külföldi tu−
rista megfordul. Milyen jó érzés, ha útba tudjuk igazítani
akár angolul vagy németül.
Jó tanulni, mert más embereket, korokat és kultúrákat is−

merünk meg.
A tanulásban segítenek a gimnáziumi tanárok, akiknek az
a célja, hogy a tananyagot megértsük, és elsajátítsuk.
Olyan lelkesedéssel adják át tudásukat, mintha a Minden−
tudás Egyetemén lennénk.
Nem számít, ki hány éves, tanulni soha nem késő!
Ez alatt a néhány év alatt olyan értéket kaptunk, amit már
senki sem vehet el. Ez az érték: a Tudás!
Ősszel új tanév kezdődik, és remélem, sok diák lesz, akik
kíváncsiak erre az iskolára.
A következő tanévben új kínálattal bővül az oktatás. Min−
denki figyelmébe ajánlom az érettségire épülő pénzügy−
számvitel másfél éves képzést, amely OKJ−s bizonyít−
ványt ad.
Végezetül egy idézetet szeretnék írni Madách Imre:
Az ember tragédiájá−ból:
„Karod erős − szived emelkedett:
Végtelen a tér, mely munkára hív,
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd
Szünetlenűl, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémul az égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkülete,
Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és szíverén keresztűl
Költészetté fog és dallá szürődni. ”
Soltész Lászlóné

OVI HÍREK
A Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde május
hónapban, 3.−tól beíratást tart. Beíratás helye: Kikelet
Óvoda Irodája Ideje: május 3−tól , május 14.−ig, naponta
7.30 − 16.00 Beíráshoz szükséges dokumentumok:
− Gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata
− Lakcím Kártya
− TAJ Kártya
Azok a gyermekek jelentkezhetnek óvodába, akik 2010.
december 31−ig betöltik a harmadik életévüket!
Azokat a gyermekeket is újból be kell íratni, akik már az
előző évben is óvodába jártak!
Ugyanebben az időszakban végezzük a bölcsődések előj−
egyzését is. Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy ha 2010.
szeptembertől bölcsődei elhelyezést kérnek, feltétlenül
jelezzék azt a fent említett helyen és időben!
JELES NAPOK−ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS A KIKELET
OVIBAN
Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnep−
ségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére.
Magyarországon 1925−ben, a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Anyák napját

azóta minden évben május első vasárnapján ünnepeljük,
idén május 2−án. Óvodánkban az anyák napja az ünnepek
között mindig rangos helyet töltött be. Tudatosan neveljük
gyermekeinket az ünnep eredeti felfogásának meg−
tartására, hiszen mindannyian valljuk, hogy:
„Az anyai szeretet az egyetlen az összes érzés közül, ame−
lyet nem befolyásol sem idő, sem tér, sem az, hogy
viszonozzák−e egyáltalán.”
A HAGYOMÁNYOS ANYÁKNAPI ÜNNEPEINK A
KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN LESZNEK:
ÁPRILIS 27−KEDD 16.00 FECSKE CSOPORT
16.30 NYUSZI CSOPORT
ÁPRILIS 28 SZERDA 16.30 ŐZIKE CSOPORT,
MÉHECSKE CSOPORT
ÁPRILIS 29 CSÜTÖRTÖK 16.00 TÖRPIKE CSOPORT
Az ÓVODAI GYERMEKNAP tervezett időpontja 2010.
május 26. szerda. Részletes program az óvoda hirdető
tábláján tekinthető majd meg.
Hagyományos OVI BALLAGÁSUNKAT 2010. május
28.−án pénteken, de. 10 órától tartjuk.
Kosárkó Jánosné
Ov. Vez.
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LTJ tánccsoport sikerei
Március 28.−án sikeresen szerepeltünk első alkalom−
mal a Sárospatakon megrendezésre kerülő VI. tár−
sastáncversenyen. Ez azért is öröm számunkra, mert a
csoport tagjai szeptembertől kezdték el heti rendsze−
rességgel a társastáncok tanulását. Öt koreográfiával
neveztünk a versenyre, és az eredményeknek minden−
ki nagyon örül.
Kezdő kicsik: hastánc − ezüst minősítés
Kezdő nagyok: modern latin − bronz minősítés
Haladó kicsik: Jassou Maria − ezüst minősítés,
Angelina: Ezüst minősítés
Haladó nagyok: Salsa − ezüst minősítés
Latin egyveleg − ezüst minősítés
Gratulálok a gyerekeknek, és további kitartást és első−
sorban jó hangulatot a további fellépésekhez.
Lovasné Tóth Judit
csoportvezető

Gold Dance sikerek

Felső kép: Erős emberek éjszakája, alsó kép
a tiszaújvárosi verseny

Alig kezdődött el az év, máris mozgalmasan teltek a hétvégék. A
báli szezonban szinte valamennyi hétvégén rendezvények
meghívott fellépői voltunk. Február 13−án este nem mindennapi
kérésnek tettünk eleget. Ekkor került megrendezésre a tokaji
Sportcsarnokban „Az erős emberek éjszakája”, vagyis az országos
kix−boksz, tai−boksz, K1 bajnokság. A mérkőzések szüneteiben a
ringbe szállva kellett a közönséget szórakoztatnunk. Még kora
ősszel elindult a VIII. Amatőr Gála versenysorozata. Valamennyi
csoportunkat beneveztük erre a háromévente megrendezésre
kerülő megmérettetésre. A tarcali nagylányok továbbjutottak a
megyei szakági döntőre, melyet a moderntánc kategóriában meg−
nyertek. Ennek köszönhetően egy nagyszabású gálaest résztvevői
leszünk a 2010. május 10−én 18 órától Miskolci Nemzeti
Színházban. Azt hiszem, ritkán adatik meg tarcali gyerekeknek az
a lehetőség, hogy a miskolci színház nagyszínpadán szerepel−
hessenek. Örömmel látunk mindenkit a közönség soraiban, hiszen
most saját gyerekeiknek is tapsolhatnak. Március 28−án
Tiszaújvárosban vettünk részt a Magyar Látványtánc és
Sportszövetség által szervezett országos verseny területi kvali−
fikációján. A nagylányokkal 3 koreográfiával neveztünk,
melyekkel megyünk tovább az országos bajnokságra május 2−án
és 16−án Budakalászra. A kisebbeknek most készülnek az új kore−
ográfiák, melyekkel az őszi bajnokságon szeretnénk megmérettet−
ni magunkat. Valamennyi csoportunknak készülnek az új produk−
ciói, hogy a felkéréseknek minél változatosabb előadásokkal
tudjunk eleget tenni. Az új koreográfiákhoz új ruhákra is szükség
van. Hogy ezeket előteremtsük, május 8−án Jótékonysági bált ren−
dezünk valamennyi telephelyünk közös szervezésében, melynek a
rakamazi Erzsébet Királyné Általános Iskola ad otthont.
Szeretettel várjuk valamennyi bálozni szerető, vagy a gyerekein−
ket támogatni akarók jelentkezését. Mindenféle támogatásnak
nagyon örülünk, hiszen ezzel hozzájárulnak, hogy megvalósíthas−
suk terveinket, s minél több helyre elvihessük a gyerekeket, s
ezzel településünk hírnevét.
Igyekszünk minden felkérésnek eleget tenni színvonalas előadá−
sunkkal, hogy örömöt szerezhessünk a gyerekeknek, szüleiknek, s
az egész lakosságnak.
Hunkó Emese
Egyesületi elnök
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Májusi ünnepnaptár
Május 1.: A munkavállalók szolidaritási napja. 1890
óta a munkások nemzetközi ünnepe
Május hónap folyamán, sok helyütt 1−én májusfát állí−
tottak a természet újjászületésének szimbólumaként.
Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a késői utóda
a majális. Eredetileg termékenységünnep volt. A május−
fához való fát a legények éjszaka vágták ki az erdőn,
feldíszítették szalagokkal, virágokkal, tojással, borral,
és a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu tudtá−
ra, hogy melyik lány tetszik nekik.
Május 2.: Anyák napja Magyarországon. Az amerikai
eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsá−
gi Vöröskereszt honosította meg. Az első megemléke−
zést 1925−ben szervezték.
Május 3.: Nemzetközi Sajtószabadság napja
Május 4.: A tűzoltók napja. E napon emlékeznek meg
Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről.
Május 5.: Esélyegyenlőség napja
Május 6.: A magyar Sport napja
Május 9.: Az Európai Unió ünnepe. 1985 óta az Euró−
pai Unió minden országában május 9−én ünneplik az
Európa Napot.
Május 10.: A madarak és fák napja Magyarországon. A
Mentők napja Magyarországon
Május 12−13−14.: Pongrác, Szervác és Bonifác, óke−
resztény vértanúk napja. Időjárási megfigyelések kötőd−
nek ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Május 15.: A
család nemzetközi világnapja. 1994−től tartjuk e napot,
mely felhívja a figyelmet a legfontosabb „intézményre”
a családra.
Május 18.: Múzeumi világnap és az internet világnap−
ja. A földtani természetvédelem napja
Május 21.: A magyar honvédelem napja.
Május 23−24.: Pünkösd: Krisztus mennybemenetele
után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek,
majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a szentlélek
lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyessé−
gi versenyeken. A pünkösdi király megválasztása után
egy évig „uralkodott”, azaz ő parancsolt a többi legény−
nek, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mu−
latságra meghívták.
Május 25.: Orbán a szőlősgazdák, kádárok, kocsmáro−
sok védőszentje. Május 26.: Kihívás napja − Challenge
Day (május utolsó szerdája). 1991−től rendezik Magyar−
országon. Legalább 15 percen keresztüli testmozgás
végzése, 0 órától 24 óráig.
Május 30.: Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)
1950−től ünneplik a Nemzetközi Demokratikus Nőszö−
vetség 1949−ben elfogadott határozata alapján.
A Magyar hősök emléknapja.
Dohány ellenes világnap.
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Tánc Sport Egyesületünk 2010. április 17−én részt vett a II.
Szerencsi Táncművészeti Fesztivál elnevezésű versenyen,
melyre négy koreográfiával neveztünk. A következő
helyezéseket értük el:
Junior korcsoportban: Lány formációs csoportunk Latin
tánc kategória I. helyezés. Gyermek korcsoportban:
Gyermek formációs csoportunk Latin tánc kategória I.
helyezés. Modern tánc kategória III. helyezés.
Köszönet segítőinknek, támogatóinknak, koreográfus
tanárnőnknek Kovács Annamáriának (Cininek), és a
gyerekeknek, hogy részt vehettünk a versenyen és ilyen
sikereket értünk el.
Tóth Tamás
HTSE elnöke

SPORT
SAKK PÜNKÖSD
Május 22− 23−án Nyolcadik alkalommal kerül megren−
dezésre a „Tarcali Sakk−Pünkösd Tokaj−hegyalján” el−
nevezésű nemzetközi sakkverseny településünkön.
FIDE szabályai szerint Scnell és Rapid kategóriákban
zajló agytornának idén az általános iskola tornaterme ad
helyet. A rendezvény fővédnöke Baracskai László pol−
gármester, védnöke: Szabó István, a B.A.Z. Megyei
Sakkszövetség elnöke. A hagyományokhoz híven a helyi
sakkbarátok nevezési díj nélkül vehetnek részt a kétna−
pos megmérettetésen. A verseny részletes kiírása a
www.tarcal.hu weboldalon valamint plakátokon is
olvasható.

*
LABDARÚGÁS
Jól halad az FC Tarcal „szekere”
Előző számunk zárása óta jól szerepel az FC Tarcal
megyei I−es labdarúgó csapata a bajnokságban. Öt
mérkőzés 3 győzelem 2 döntetlen. Eredmények:
Március 27. MISKOLCI VSC − FC TARCAL 0−1
(0−0) Miskolc, 100 néző. V.: Kujbus. G.: Egyed.
Április 4. FC TARCAL − SVSE 1−1 (0−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Sipos. G.: Szutorcsik.
Április 10. BÜKKÁBRÁNY − FC TARCAL 1−4 (0−0)
Bükkábrány, 100 néző. V.: Domoszlai.
G.: Dobi (2), Egyed, Tóth D.
Április 14. TÁLLYA − FC TARCAL 1−2 (0−2)
Tállya, 200 néző. V.: Mező I. G.: Egyed (2)
Április 18. NYÉKLÁDHÁZA − FC TARCAL 1−1 (0−0)
Nyékládháza, 100 néző. V.: Vróbel. G.: Egyed
A tabellán:
12. FC TARCAL

25

10

4

11

HAJRÁ TARCAL!

40−55

34
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„KULTÚRA, KINCS AMI VAN!” − kultúrális hírek, programok, rendezvények
„Muzsikás énekórán” vettek
részt a diákok
Két zempléni település, Cigánd és Tarcal tanin−
tézményeiben tartott bemutatót szerdán délelőtt a
Muzsikás együttes. Mint azt a zenekar tagjai
vallják, fontos a népzene megismerése−befo−
gadása a jövő nemzedékét illetően (is). Az isko−
lai énekórák száma meglehetősen kevés ahhoz,
hogy az ifjúság megfelelő alapokat kaphasson a
rendkívül gazdag Kárpát−medencei népzene
gyökereiről, napjaink oktatáspolitikája nem teszi
lehetővé, hogy a tanulók hozzá jussnak a zenei
élményhez, ezen keresztül az általános műveltsé−
gi szint emeléséhez. Ezt a hiányt − a
lehetőségekhez mérten igyekeznek − pótolni a
Muzsikás együttes tagjai, akik fellépésükért sem−
milyen hozzájárulást nem fogadnak el az iskolák−
tól. 2004−ben saját erőből indították a program−
sorozatot, majd megnyerték a MOL Nyrt. támo−
gatását, így évente mintegy ötven−hatvan tanin−
tézménybe jutnak el és tartanak rendhagyó
énekórát. Az igény nagy, élő példa erre a tarcali
eset, az énekóra megtartása érdekében K. Drozda
Aranka a Könyves Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetője már 2007−ben
elkezdett egy levelezést a népzenekar tagjaival.
Fokozza a teljesítményt… Sípos Mihály, a
Muzsikás együttes egyik tagja elmondta, az
iskoláknak nincs külső anyagi forrásuk ahhoz,
hogy hasonló programokkal színesítsék a
tanórákat, márpedig szakemberek mutatták ki,
hogy a rendszeres zenei élmény a fegyelmet, a
koncentráló képességet és a teljesítményt is
fokozza. Az iskolai népzenei bemutató egyszerű
forgatókönyvre épül. Egy tanóra erejéig egybe−
gyűjtik a diákokat például az iskola tornater−
mébe, majd a fiatalok lényegre törő ismereteket
kapnak Kodály gyűjtőmunkájáról, a hang−
szerekről, a népzene történetéről, mindezt
hangszeres bemutatókkal fűszerezve úgy, hogy
az ifjúság képviselői aktívan − ha lehet így fogal−
mazni − zenekari résztvevőkként simulnak az
előadásba, maradandó élményt szerezve − saját
maguknak. A Muzsikás együttes szívesen veszi a
megkereséseket a tanintézmények részéről, és
igyekeznek eleget tenni a meghívásoknak.
SFL

AMI VOLT...
Játszóházban készülődtek a gyer−
mekek több mint negyvenen a
húsvéti ünnepekre. Nagyné Sárkány
Mónika, Ilosvainé Piroska és Drozda
Aranka irányításával sok kedves
ajándékot,
asztali,
ajtó
és
ablakdíszeket, különböző tech−
nikákkal díszített tojásokat készítet−
tek a nebulók és szüleik. Az alábbi
fotók hű képet mutatnak a kelleme−
sen és hasznosan eltöltött délutánra.

Író− olvasó találkozót szerveztünk a
"Szomszédolás" vers és prózamondó verseny
keretén belül. Gál Halász Anna írónővel és
Leskó Imre, a HAT és MAIT alkotókörök alel−
nöke, író és fotóművésszel ismerkedhetett meg
hat település 70 diákja. Megismerték eddigi
tevékenységüket
valamint
az
olvasás
fontosságára hívták fel a figyelmet. A legnagy−
obb meglepetés pedig az volt, hogy Ancika néni
elmondta saját meséjét (közkívánatra még egyet),
Imre bácsi pedig egy Vörösmarty vers remek
előadásával varázsolta el a kis nebulókat. Igazán
kellemes órát tölthettünk együtt a két íróval.

AMI LESZ...
Április
29−én
A
TÁNC
Világnapja alkalmából TÁNC−
MARATON −ra hívjuk és várjuk
a település tánccsoportjait és tán−
colni szerető közösségeket,
egyéneket.
Április
29−én
csütörtökön 12 órától 24 óráig
szól a zene és a táncparketten
állandóan zajlik a tánca az
általános iskola tornatermében. A
lényeg a folyamatosság! 12 óra
folyamatos tánc! A tánc−órák,
edzések,
tánc−bemutatók
megtekinthetőek, sőt akinek
kedve van be is kapcsolódhat. 23
órától rövid tánc−koreográfiákat
tanulhat meg bárki és adhatja elő a
közösen tanult mozgássort. Lesz
aerobic, modern táncok és néptánc
is. Ünnepeljük együtt a TÁNC
Világnapját közösen tizenkét órán
át tartó tánccal!
Május 10−én a Madarak és Fák
Napján délután 15 órától −„A mi
otthonunk : Tokaj−hegyalja” cím−
mel természet−fotó és gyermekrajz
kiállítás nyílik a 6 Puttonyos
Borfalu kiállító termében. A
Tokaji
Természetvédelmi
Egyesület által kiírt pályázatra
beérkezett
alkotásokat
tekinthetjük meg. A tárlatot Técsi
Zoltán az egyesület elnöke és
Zsólyomi Tamás fotóművész nyit−
ja meg.
Május 30. Gyermeknapi Kaval−
kád − játékkiállítással, kézműves
és
interaktív
játszóházzal,
szórakoztató programokkal várjuk
a gyermekeket.
Minden érdeklődőt, kikapcsolódni
vágyót szeretettel hívunk és
várunk rendezvényeinkre!
Programjainkról részletes infor−
máció plakátokon, szórólapokon,
www. tarcal.hu/ rendezvények
honlapon olvasható; 47/380−177
v. az 580−008−as telefonon
kérhető.
D.A.

