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Április − Húsvét/Alkotmány hava
Érdekes ez a „Tavasz havának” is nevezett hónap.
Szoktuk „bolondosnak” is nevezni, sőt az első napját
kitüntetett figyelem kísérte. Ma egyre ritkábban hallani
e napon jóízű kacagást, egy jól sikerült beugratás alka−
lmából. Mintha elfeledkeztünk volna róla, vagy ennyire
besavanyodtunk?
Másrészt viszont az elmúlt két évezredben a
kereszténység legnagyobb ünnepe is általában erre a
hónapra esik − na jó, néha március végére is vissza−
csúszik.
E fájdalmas, és tragikus ünnepsor mégis az Örömhírt
hordozza magában. Évről évre keresztény emberek mil−
liói újra és újra átélik e hosszú hétvégén −
Nagycsütörtöktől Húsvét vasárnapig − azt a történetet,
melynek eredményeképpen megszabadítottak lettünk.
Vajon szívünk mélyéig megéljük−e, vajon megértjük−e
ezt a kegyelmet?
Tudom, mire olvassák az újságot, túl vagyunk rajta. De
fogott−e rajtunk valamit, mozdított−e bennünk valamit a
Nagyböjt ideje?
Ki akartuk−e, ki tudtuk−e böjtölni magunkból egy kicsit
is a megbúvó rosszat, a keserűséget, a kilátástalanságot,
vagy bármit, ami nyomasztott?
Vagy örültünk és mindent elfeledtetett a bónuszként
kapott hétfő?
A sonkával, a finomságokkal, a piros tojással, a
locsolkodással?
Az új Alkotmányunkba behelyezték a keresztény
értékeket és gyökereket.
S ezzel minden rendben? Politikus Uraim, ott fenn a
cifra palotában a Kossuth téren! − ettől lesz szebb a
jövő?
Hát bizony, a sokat emlegetett dicső elődeink a refor−
mországgyűléseken jó 25 évig birkóztak és vitatkoztak
de csak összehoztak egy modern Magyarországot
kialakító áprilisi Alkotmányt.
Még ha a nagyhatalmi konstellációk ezt halasztották is
ló pár évet.
Ma 163 év elmúltával megint kaptunk egy „húsvéti”
Alkotmányt.
Egy baj van: nem látszik benne az új modern Magyar
Köztársaság! Kicsit „altlis”!
Ennek a pudingnak nem lesz könnyű az evéspróbája.
(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„Élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz
tekinteni, és rájössz, hogy azok voltak
a nagy dolgok.”

Robert Brault

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület 2011. március 24−i, valamint a
március 30−i üléséről
A testület a 2011. március 24−én megtartott rendkívüli
ülésén tájékoztatót hallgatott meg a Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és
Étkezde bővítésére, felújítására kiírt közbeszerzési
eljárás keretében benyújtott ajánlatokról, valamint a
2011. évi Tarcali Napok rendezvénytervéről.
2011. március 30−án a B.−A.−Z. Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tokaji
Kirendeltségének 2010. évi munkájáról, 2011. évi ter−
veiről, valamint a közfoglalkoztatásról szóló tájékoz−
tatót hallgatott meg a Képviselőtestület. Marcinkó
Ferenc elnök
pedig beszámolt a Hegyközség
munkájáról, majd a későbbiekben a testületi tagok elfo−
gadták Tarcal 2010−2014 évre szóló gazdasági
programját.
A testületi tagok rendeletet alkottak az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint
megtárgyalták a központi orvosi ügyelet ellátásáról
szóló megállapodást, és az általuk meghatározott
módosítások beépítése után felhatalmazták a pol−
gármestert annak aláírására.
Döntöttek önkormányzati tulajdonú termőföld bér−
beadásáról, valamint az Óvoda bővítésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről, melynek
keretében a kivitelezéssel a miskolci székhelyű FK−
RASZTER Zrt−t bízták meg.
Rendezésre került az önkormányzati címjegyzék,
valamint a Képviselőtestület döntött az orvosi rendelő
felújítása projekt eszközbeszerzésre indított ajánlat−
tételi eljárás eredményéről is.
Zárt ülés keretében lakásfenntartási támogatás elu−
tasítása ellen érkezett fellebbezést tárgyaltak meg a
képviselők. A testületi ülés jegyzőkönyvei elektroniku−
san megtekinthetőek a 6 Puttonyos Borfaluban.
P.Á.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

(Folytatás az első oldalról)
Csak nem fekszi meg a gyomrunkat?!
De reménykedem!
Mint a jó gazda, aki Szent György napján kihajtja
jószágait, hogy majd őszre kövér, szépen gyarapodó
állatállománya legyen. Ja, igen! Ez a szép ősi pász−
torünnep most a "Jó Pásztor" ünnepével esik egybe.
Lehet, hogy nem véletlenül.
Talán ettől a Húsvéttól megkaphatjuk azt, amit
eddig reméltünk.
Úgy legyen! Szép Tavaszt kívánok Kedves
Mindnyájunknak.
Baracskai László
polgármester

Fogorvosi ellátás Tarcalon
Tisztelt Pácienseim!
Önkormányzati kérésre szeretnék pár mondatban
felvilágosítást nyújtani Önöknek a fogorvosi
ellátással kapcsolatban.
Tarcali rendelés: Tel: 06 −20/9 −567−340
kedd: 8.00 − 14.00
csütörtök: 12.00 − 17.30
Tokaj (Mosolygó út 2/b) 06−47/552−170
hétfő : 12.00 − 18.00
szerda : 8.00 − 14.00
Péntekenként iskolai fogászati szűréseket
végzünk: 8 − 11− ig. Hirdetésként jelezzük a hol−
létünket.
Sürgősséggel bárki bármely rendelési időmben fel−
kereshet (foghúzás, gyökérkezelés, fájdalom,
vérzés). Fogtömésekre, fogpótlások készítéséhez
időpontot kell egyeztetni, amit személyesen, vagy
telefonon tehetnek meg. Ezúton kérem, hogy ezt
kizárólag rendelési időn belül tegyék.
Az előjegyzési időintervallum kb. 2−5 hét lehet.
Ugyanazon fog többszöri kezelését folyamatosan
végezzük: pl. gyökérkezeléseknél, ill. fog−
sorkészítésekkor, ínyproblémák esetén.
Amennyiben egyes előjegyzettek nem jönnek el, és
szabad idő keletkezik, úgy az éppen akkor jelent−
kezőket is ellátjuk aznap. A sürgősségi eseteket
viszont akkor is kezelnünk kell, ha emiatt nem
marad idő a rendelés végére beírt páciensekre. Ez
előfordulhat a rendelés végére időpontot kérők
esetében.
Üdvözlettel:
fogorvosuk,
Dr. Hengsperger Anna

HALÁLOZÁS
Haláleset 2011. március hónapban:
− Bátori Béla (sz: 1926.)
volt Tarcal Fő u. 36. sz. alatti lakos elhunyt
március 7−én.

Részvétünk!
KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk özv. Sentei Sándorné temetésén
megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Születés és házasságkötés 2011. március hónapban
nem volt.
Lakatosné Hock Renáta és
Péter Andrásné anyakönyvvezetők

PC−Sarok
Tarcal, Árpád u. 1. F/1.
Nyitva tartás: Hétfőtől Szombatig: 14.00−18.00
Igénybe vehető szolgáltatások:
Számítógép használat.
Internet használat, nyomtatás.

Szeretettel köszöntjük
május hónapban
névnapjukat ünneplő
kedves olvasóinkat!

Jelesebb névnapok
Május 7.
Május 9.
Május 11.
Május 24.
Május 29.

Gizella
Gergely
Ferenc
Eszter
Magdolna

A Rendőrség Körzeti megbízott
(KMB) telefonszáma:

+36−30/900−77−49
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Kábel tolvajt fogtak

Sajtóközlemény

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnökét riasztotta a tarcali
Vasútállomás szolgálatban lévő forgalmistája, hogy
vasúti kábellopást észleltek. A tolvaj nem várta meg azt
sem, hogy az éj leple alatt végezze a tevékenységét,
hiszen már este 21.00 órakor elkövette cselekményét.
A polgárőrök a bejelentést követően a helyszínre siettek,
ahol megtalálták az elkövető kerékpárját, melyen a már
eltulajdonított és feldarabolt vezetékek, váltót rögzítő
csavarok voltak elhelyezve. Az elkövetőt nem látták,
azonban a helyszín közvetlen közelében lévő nádasból
mozgást hallottak, az elkövető ott bujkált és csak több−
szöri felszólításra volt hajlandó előjönni rejtekhelyéről.
A fülön csípett elkövetőt a helyszínre érkező rendőr
járőröknek átadták, akik a bizonyítékokkal együtt a
Tokaji Rendőrőrsre szállították.
Ez az eset is bizonyítja, hogy a szoros együttműködés−
ben dolgozó polgárőrség és rendőrség eredményesen
végezheti munkáját a bűnelkövetőkkel szemben, ha
időben megkapják a lakosság részéről a megfelelő
jelzést. A bűncselekmények elkövetőivel szemben
csakis és kizárólag a jogkövető állampolgárok, a közbiz−
tonság védelméért tevékenykedő civilek, és a
bűnüldözéssel hivatásososan foglalkozó rendőrség
veheti fel a versenyt eredményesen.
Lovász László
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
Tokaji kistérségi felelős

Tarcali óvoda bővítése, fejlesztése, a hozzá tartozó
konyha felújítása, korszerűsítése!
Több mint 213 millió Forintból valósul meg a
beruházás!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak−
Magyarországi Operatív Program keretén belül
„Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó
szervezése és infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
felhívást tett közzé. Tarcal Község Önkormányzata
„Óvoda felújítása és bővítése Tarcalon” címmel
projekt javaslatot nyújtott be, mely javaslat sikeres
elbírálásban részesült.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támo−
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
Társfinanszírozásával valósul meg. A projekt ter−
vezett összköltsége 213 577 735.− Ft. A beruházás
költségeinek majd 9 %−át Tarcal Község Önkor−
mányzata önerőből finanszírozza, a fennmaradó
194 408 657.− Forintot az Észak−Magyarországi
Operatív Programból nyert Európai Uniós támo−
gatás fedezi.
A tarcali óvoda több évtizede használt épülete
jelenleg sem a vonatkozó rendeletben meghatáro−
zott előírásokat, sem a működéshez szükséges
funkciókat nem elégíti ki. Az elkezdődött
fejlesztéssel a meglévő épület energiahatékony
működését érik el, míg az utcafrontra tervezett új
épületszárnyban, illetve, a meglévő épület bővít−
ményében kialakítandó új helyiségek a szakmai
munka elvégzéséhez szükséges funkciók biz−
tosítását szolgálják. A beruházás keretén belül sor
kerül még az intézményhez tartozó, de külön tele−
phelyen üzemelő konyha épület és a konyhatech−
nológia korszerűsítésére is.
Az építési munkálatok 2011. április közepén
elkezdődtek, a munkálatok befejezésének tervezett
végső időpontja: 2011. 08. 31.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
MÁJUS HÓNAPBAN
május 1. vasárnap 16 óra ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG
Műsort ad: a Tarcai Színjátszókör
Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
MINDEN ANYUKÁT, NAGYMAMÁT SZERETET−
TEL VÁRUNK!
május 6. 17 óra Iskola Gála Helye: Általános Iskola
május 14. Gold Dance Club jótékonysági bál
Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.
május 29. vasárnap 10 óra GYERMEKNAP a
Művelődési Házban Mesefilm vetítés, Játszóház; Tiéd
a színpad; Ügyességi játékok; Aszfaltrajz verseny stb,
stb, stb... és egy kis finomság is várja a kicsiket és
nagyokat. Helye: „6 Puttonyos Borfalu” Tarcal

EZ A NAP A GYERMEKEKÉ, VÁRUNK!

Bővebb információ:
Baracskai László polgármester
Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fő út 61.
Tel: 47/580−444

Pályázati azonosító:
ÉMOP−4.3.1/B−09−2010−0024
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ISKOLAI HÍREK
MŰVÉSZET
A tarcali általános iskolában 5. és 6. osztályos tanulók
a rajzot és az ének−zenét − a MŰVÉSZET tantárgy
keretében tanulják. Ez így csak nálunk van − Tarcalon.
A tantárgyat a gyerekek többsége igen kedveli. Az
oktató − Kovács Józsefné (Petneházy Gabriella), aki
jelenleg is továbbképzi magát − a Debreceni MA IV.
évfolyam pszichológia szakán.
Tanítványai legutóbb kiemelt sikereket értek el a helyi
oktatási intézmények, a művelődési ház és az ERKE
(Esély és Részvétel KHE) által kiírt pályázaton.
1. Horváth Boglárka 5. o.: Nőszirom /technika: üveg−
festés (1. Szakos Fanni /6.o.) Tarcali tarsolylemez
(technika: hímzés); 2. Farkas Roland 6./o. Holló (tech−
nika: üvegfestés), 2. Macsi Eszter 5.o. Zöld gyík (tech−
nika: üvegfestés); 3. Csáti Leila Laura 5.o. (technika:
üvegfestés), 3. Varga Rudolf 5.o. (technika: színes
pasztell)

TÁMOP−3.2.11./10−1−2010−0042. számú projekt
Szabadidős tevékenységek fejlesztése Tarcal

*
Sportverseny Tarcalon
Április 2.−án a TÁMOP 3.2.11/10−1−2010−0042 sport−
pályázatban résztvevő iskolák sportcsoportjai Szerencs,
Tiszalúc, Megyaszó és Tarcal óvodásai és iskolásai
különböző sportágakban mérhették össze tudásukat.
Iskolánk tanulói már hetekkel előtte izgatottan várták a
nagy eseményt, hiszen az anyagiak miatt, sajnos a
diákolimpiai versenyeken kívül nincs is lehetőség ilyen
versenyek megrendezésére. A pályázat biztosítja a
gyerekek utaztatását és a versenyek rendezésének költ−
ségét. Labdarúgás, kézilabda, kosárlabda és játékos
sportvetélkedő szerepelt a programban, természetesen
korcsoportokra lebontva.
A versenyek iskolánk tornatermében, és betonos
pályáján zajlottak. Mivel községünk óvodásai is szere−
pelnek a programban, ők is részt vettek Angéla óvó
néni és Editke vezető óvó néni irányításával a
versenyen. Méltán lehetünk iskolánk sportot szerető
tanulóira büszkék, hiszen minden sportágban első
helyezést értek el.
Szép volt gyerekek, így tovább a tavaszi diákolimpiai
versenyeken!
A versenyeredmények a következő:
Játékos sportvetélkedő
1.Szerencs, 2.Megyaszó, 3.Tarcal, 4.Tiszalúc
Különdíj: óvoda
Kézilabda 5−6. osztály: 1.Tarcal, 2.Szerencs
Kézilabda 7−8. osztály: 1.Tarcal, 2.Tiszalúc
Labdarúgás 3−4.osztály: 1.Tarcal, 2.Megyaszó
Labdarúgás 5−6. osztály: 1.Tarcal, 2.Tiszalúc
Labdarúgás 7−8. osztály: 1.Tarcal, 2.Megyaszó

A fotó a sportversenyen készült

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség:
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László
Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Tálas Ágnes, Hunkó
Emese Nyomdai munkák: Budai Nyomdaipari Kft.
Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2011. MÁJUS 20.

Tarcali Hírek
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ÓVODAI HÍREK
Figyelem!
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a 2011−2012−es
tanévre a gyermekek Óvodai és Bölcsődei beíratását
2011. május 2.−tól − 6.−ig (hétfőtől péntekig) délelőtt fél
8−tól, délután 16 óráig tartjuk az óvodában.
Kérjük, hozzák magukkal a gyermekek születési
anyakönyvi kivonatát, valamint lakcímkártyát. Az
óvodába azokat a gyerekeket kell beíratni, akik
2011.december 31−ig betöltik 3. életévüket. Azokat a
gyermekeket is újra be kell íratni, akik már járnak
óvodába.
A bölcsődébe másfél éves kortól vesszük fel a gyer−
mekeket.
Kérjük, hogy a jelzett időpontot tartsák be!
*
Figyelem!
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az óvoda
bővítése és felújítása április második felében
elkezdődik. Előre láthatólag az óvoda épületében május
végéig maradhatunk, addig igyekszünk a tanév még
hátralévő programjait lebonyolítani.
Június 1.−étől az Óvoda és a Bölcsőde a Fő úton, a
Református Egyház imaházában üzemel addig, amíg az
új óvoda el nem készül. Felújítása, előkészítése folya−
matban van.
Kérjük azokat a szülőket, akiknek nem okoz gondot a
nyári időszakban a gyermekek otthoni, vagy más

helyen való elhelyezése, az próbálja megoldani, mert az
ideiglenes helyen kb. 60−65 gyermektől, többet nem
tudunk fogadni.
Előre láthatólag augusztus 15.−től (hétfőtől) augusztus
26.−ig (péntekig) két hétig az óvoda ZÁRVA lesz.
Nyitás, augusztus 29.−én (hétfőn).
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
*
Meghívó!
Szeretettel
várjuk
a
kedves
Édesanyákat,
Nagymamákat a csoportok Anyák napi köszöntő
ünnepségére, az alábbi időpontokban.
Méhecske csoport: 2011. 05. 02. hétfő, fél 5 óra
Nyuszi csoport:
2011. 05. 03. kedd, fél 5 óra
Őzike csoport:
2011. 05. 03. kedd, 5 óra
Fecske csoport:
2011. 05. 04. szerda, fél 5 óra
*
Meghívó!
Tájékoztatjuk a következő tanévben iskolába menő
gyermekek szüleit, hogy az Óvodai Ballagást 2011.
május 20.−án pénteken, fél 10 órai kezdettel tartjuk az
óvodában.
Szeretettel várjuk a kedves vendégeket!
Az esetleges előre nem látható változásokról időben
tájékoztatást adunk!
Tóth Gyuláné
Intézményvezető

Szomszédolás 2011.
Szomszédolás tizenötödször!
A költészet napján idén is megren−
dezésre került Szomszédolás el−
nevezésű vers és prózamondó ver−
seny. Kilenc településről 78 versenyző
mérettette meg tudását, előadó
képességét. A versenyen az alábbi sor−
rend alakult ki korcsoportonként.
Gratulálunk!
1−2. OSZTÁLY
vers: I. Novák Gréta Csobaj
II. Rudolf Lili Tarcal
III. Bogdán Imani Tokaj
Próza: I. Nagy Nikolett Tarcal
II. Orosz EvelinTiszaladány
III. Halász Franciska Taktabáj
3−4. OSZTÁLY
Vers: I. Kedves Lilla Tokaj
II. Román Váradi Zsanett Csobaj
III. Lengyel Dzsenifer Tarcal
Próza: I. Póczos Patrik Csobaj
II. Kis Imola Villő Csobaj

III. Kecskés Noémi Tarcal
5−6. OSZTÁLY
Vers: I. Kovács Bianka Tokaj
II. Bacsúr Boglárka Mád
III. Borz Barbara Tarcal
Próza: I. Bodnár Anett Mád
II. Szakos Fanni Tokaj
III. −
7−8. OSZTÁLY
Vers: I. Kis Botond
Tokaj
II. Hornyák Barbara
Tarcal

III. Hideg Bence Mád
Próza: I. Szabó Fanni Tarcal
II. Pallai Bence Tokaj
III. Ivanics Dániel Csobaj
Tarcali versenyzők
Kovács Eszter, Horkai József,
Vízkeleti Zsuzsanna, Szilágyi
Szilvia, Gresz Tímea, Farkas
Genovéva
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Országos bajnokok a
Gold Dance−esek
2011. április 9−10−én került megrendezésre a MLTSZ
által szervezett kvalifikációs versenysorozat bajnoksá−
ga Budakalászon.
A két nap alatt 408 koreográfia mérettette meg magát
különféle kategóriákban.
Mi 5 koreográfiával neveztünk be a versenybe.
Nagyon boldogok voltunk, amikor az eredményhirde−
téskor átvehettük díjainkat. 4 aranyérmet és 3 különdí−
jat sikerült elhoznunk több kategóriában.
A napokban értesítettek bennünket, hogy valamennyi
koreográfiánkkal bejutottunk a június 3−5 között
megrendezésre kerülő Európa−bajnokságra.
Hogy idáig eljutottunk, sok embernek tartozunk
köszönettel. Elsősorban a táncos gyerekeknek,
szüleiknek és Arany Istvánnak a kitartó és szorgalmas
munkáért. Hálás köszönettel tartozunk a próbahelyek
biztosításáért és az anyagi támogatásért Tarcal Község
Önkormányzatának, a Klapka György Általános Iskola
igazgatójának Bártfainé Varga Györgyinek, valamint a
környező települések támogatóinak. Szeretnénk eljutni
a júniusi Európa−bajnokságra, épp ezért 2011. május
14−én szombaton Jótékonysági bált rendezünk a 6
Puttonyos Borfaluban.
Még nagyobb lelkesedéssel, szorgalommal dolgozunk
tovább, hogy sikereinkkel hozzájárulhassunk lakóhe−
lyünk hírnevének öregbítéséhez.
Hunkó Emese
GDC elnöke

Művészi Látványtánc kategóriában III. helyezést ért
el.
Biztosak vagyunk abban, hogy volt olyan szinvonalú
verseny, mint a debreceni. Mi oda sajnos nem tudtunk
menni, mert a debreceni versenyről a tarcali újságból
értesültünk.
Büszkék vagyunk a gyerekeinkre, hogy a TV−ből
ismert táncosok (pl: Südi Iringó, LL Junior...) tánc−
iskolájában tanult gyerekekkel egy versenyen méretet−
ték meg magukat és helyezést is értek el.
Minden évben minősítve van a tánccsoport, mindig
helyezéssel tértünk haza. Ebbe a tánccsoportba „csak”
tarcali gyerekek járnak! A támogatást községünk
gyerekei kapják, nem pedig a környező települések
gyerekei is.
Az elismerést ezek a gyerekek is megérdemelnék a
Képviselő Testülettől illetve a Polgármester Úrtól.
Amit évek óta hiányolunk.
Tóth Bettina
csoportvezető

Jótékonysági bál
2011. május 14−én szombaton 19 órától a 6
Puttonyos Borfaluban Jótékonysági bált
szervez a GOLD DANCE CLUB TSE.
Belépő: 3000 Ft
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit egy
vidám, táncos estre!

*

Sunflowers Hírek
Tánccsoportunk 2011. március 5.−én Klauzál Kupa
Országos táncversenyen vett részt.
A felső tagozatos gyerekekből álló csoport Művészi
Látványtánc kategóriában két tánccal indult , ahol II.
és III. helyezést ért el.
Az alsó tagozatos gyerekekből álló csoport szintén

Jelentkezni lehet: 2011. május 10−ig
Hunkó Emese Általános Iskola
(06/30−532−4203)
Szilágyi Judit
Magazin Üzlet
Gold Dance
vezetősége
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Mama
Ráirányítottunk szemünket a
fényes világra s Te kinyújtóztattad
görcsbe merevedett tested. Szép−e,
keze−lába ép−e?; s a hangod bele−
borzongott az aggodalomba.
Fürdetni kellett később, és etetni
is. Éjjel visítottunk erős−bősz
hangerővel, nappal szundítottunk,
bömböléstől csigázva. Mire meg−
tanultad mikor, mi bajunk, mint
fuss orvosért, ha csendes és
bágyadt a test és miként csitítsd
magad, ha gyerekhisztéria vezérel
csak − éppen beírathattál az első
osztályba!
Az intőkönyvünkbe rossz is
került: futottunk, írd alá.
Bepárásodott a szemed, írtad.
Szülői értekezletre nehéz szívvel
mentél aztán. Egy jó jegy és hálás
lett a mosolyod, már nyúltál a
cukorért, ajándékért. Évtizedig
vágytál prémes kabátra, magnó
lett belőle nekünk, meg lemezek
és színházbérlet. Hallgattad a
kamaszszerelmeink keserveit−
örömét és velünk sírtál az első
csalódás után. De az esküvőnkön
örömtől fényesedett a szemed és

kérés nélkül fedelet adtál az új
párnak. Pénzt érte nem ajánlot−
tunk; minek tettük volna? Akkor
éppen a lakásunk beugrójához
próbáltál hozzákuporgatni. Bútor

is kellett később s Te amúgy sem
szereted a zsúfolt lakást, kiürítet−
ted nekünk a magadé felét.
Nevettél és mi is nevettünk. Olyan
egyszerű volt az egész.
Csak egy−egy órára kértük az
unokák felügyeletét, s milyen
hamar napok, meg hetek nőttek az

időmorzsákból. Kevesebb túlórát
vállaltál és siettél, hogy átvehesd
az ügyeletet a gyerekszobában. A
mesekönyvet betéve tudtad és
nem gondoltál szekrényeden a
könyveidre. Belesuttogtad néha,
este a TV fényernyőjébe: háború
ne legyen sose, a családoknak
béke kell, béke, béke…Az a kis
rohanás,
összehalmozódott
munka, semmi az: a gyerekeknek
legyen jó, az unokáknak, nekik ne
legyen bajuk sosem és sehol a
világon.
Verseket hallgattál volna néha, és
zenét. Belefogtál az ajándék−
csendű órákon. De jött valaki a
családból, üzentek a gyerekek.
Hát indultál megint. Csomaggal
rakottan, letörve kimért életidőd−
ből újabb és újabb darabkát. Utána
se pillantottál a tűnő esz−
tendőknek. Minek lett volna az
emlékezés?
…Nézd a tűkörben megcsúszik a
fény hajad ezüst csíkján. Milyen
furcsa: Te sosem vagy fáradt,
Mama?...
K−né T.E.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Májusi jeles napok
Ígéret hava − tavasz− utó

Május 8. A Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 1. A munka ünnepe. A munka ünnepe a Május 10. A Madarak és a Fák Napja
Május 12−14. Fagyosszentek: Szervác, Pongrác,
nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt,
minden év május 1−én tartandó ünnepség, hivata− Bonifác
los állami szabadnap, mely a munkások által elért Május 18. Internet világnap
gazdasági és szociális vívmányokat hivatott Május 21. A Honvédelem Napja
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja
megünnepelni.
Május első vasárnapja − Anyák napja. Az anyák A Világbéke Napja (Fény a Békéért)
napja világszerte ünnepelt nap,
amelyen az Május 29. Gyereknap. Magyarországon 1931−től
anyaságról emlékezünk meg. A különböző orszá− ünneplik, 1950 óta már csak egy napig tart és
gokban más és más napokon ünneplik, Ma− május utolsó vasárnapján tartják.
Május 31. Dohányzásmentes Világnap (WHO)
gyarországon május első vasárnapján.
Május 5. Az Esélyegyenlőség napja
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NŐI − FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT
VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!
3915 TARCAL, FŐ U. 55.
(HEGYKÖZSÉGI
IRODÁVAL SZEMBEN)
KÖZÉPMEZŐNYBEN AZ FC TARCAL
Nyári új Nyitva tartás május 1.−től!
Az FC Tarcal megyei I−es labdarúgó csapata előző lapzártánk
Hétfő:
09:00 − 15:00
óta lejátszott bajnoki mérkőzéseinek eredményei:
Kedd:
12:00 − 18:00
22. forduló: 2011. 03. 28.
Szerda: 12:00 − 18:00
TARCAL − SÁROSPATAK 1−2 (1−1)
Csütörtök: 12:00 − 18:00
Tarcal, 250 néző. V.: Csorba II. G.: Papp Z. Ifi: 0−3
Péntek:
09:00 − 12:00
23. forduló: 2011. 04. 03.
14:00 − 18:00
Szombat: 09:00 − 13:00
ENCSI VSC − TARCAL 3−1 (2−0)
Kedvező árak: pl.: Férfi vágás: 690 Ft. / Női rövid haj
Encs, 100 néző. V.: Szuromi. G.: Tóth D. Ifi: 10−0
vágás+szárítás:1.690 Ft. /Szárítás rövid haj: 1.000
24. forduló: 2011. 04. 10.
Ft.,/ Gyermek vágás rövid: 690 Ft./ho4sszú:790 ft. /
TARCAL − SAJÓBÁBONY 2−2 (0−2)
stb.!
Tarcal, 100 néző. V.: Németh G.: Buri, Tóth Ifi: 5−1
AKCIÓ : 2011.04.30.−ÁN −10% KEDVEZMÉNY
25. forduló: 2011. 04. 18.
MINDEN FRIZURA ÁRÁBÓL!
FELSŐZSOLCA − TARCAL 3−1 (1−0)
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna:
Felőszsolca, 280 néző. V.: Bacsó G.: Madar. Ifi: 2−0
06−20/473 9052
26. forduló: 2011. 04. 25.
Bejelentkezés esetén más időpontok is lehetségesek!

SPORT

TARCAL − NYÉKLÁDHÁZA 4−1 (2−0)
Tarcal, 100 néző. V.: Egri G.: Mózes, Kontra, Tóh D.
(+1 öngól) Ifi: 4−0
A tabellasorok:
Felnőtt: 11. Tarcal 26 9 6 11 51−52 33 pont
Ifi:
17. Tarcal 26 6 3 17 35−92 17 (−4 pont)

Diadalmenet!
A 2010. évben, fennállásának 40. évfordulóját ünneplő
„Mallár Imre” Szőlész −borász és Környezetvédő Szakkör
diadalmenetbe kezdett! A Kertbarátok Regionális
Szövetsége által meghirdetett Pálinkamustra és azt követő
Borversenynek immár hagyományosan Sajóbábony városa
adott méltó helyet. Ezeken a versenyeken a Miskolc−
Sajóbábony− Sajószentpéter−Kazincbarcika valamint a
Tokaji Borvidék jelentősebb történelmi települései, az Egri
Borvidék Bor és pálinkakülönlegességei mérkőztek meg. A
nagy vetélkedők résztvevői Tarcal hírnevét öregbítik!
A februári Pálinkamustrán részt vettek. Andrási Józsefné
(férje nyomdokaiba lépett a szakkörbe) Bócsi Lajos, Fábián
Ferenc, Lenkovics Endre (pogácsaversenyben is!) Posta
Lajos, Nyusti Sándor.
A bírált termékeket Arany oklevéllel díjazta a zsűri.
A márciusi Borversenyen részt vettek: Jakab Lajos: Furmint−
Nagyarany, Kiss Jánosné (képünkön): Száraz szamorodni,
Nagyarany, Négy P. aszú − Nagyarany, Öt puttonyos aszú −
Nagyarany. Leskó Imre: Édes Hárslevelű arany, Három P.
aszú − Nagyarany. Posta Lajos: Furmint arany, Aszú arany,
Aszú nagyarany.
A tokaji borokat hét tagú bíráló bizottság értékelte, tagjai
valamennyien Borlovagrendi tagok voltak!
Végül is: Hat nagyarany, három arany oklevéllel lett
gazdagabb a Község, a Szakkör és bortermelő gazdáink!
Leskó Imre

