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Tájékoztató Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének munkájáról
Tarcal Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2017. március 28.
napján testületi ülést tartott, melynek
első
napirendje
keretében
a
Hegyközség tájékoztatóját tárgyalták
meg. Kanczler András a hegyközség
elnöke
szóbeli
kiegészítésében
hangsúlyozta, hogy a legégetőbb
problémának
a
hegyi
utak
vízelvezetésének megoldását, illetve
ezzel egyidejűleg szilárd burkolattal
való ellátását tartja. Mindaddig, amíg
ez nem történik meg, nehezen
értékesíthetők a telepítésre alkalmas
területek, s így a borvidéken belül az
érintett települések nem fejlődni,
hanem hanyatlani fognak.
Ezt követően a Képviselőtestület rendeletet alkotott a lakáshoz jutás helyi
támogatásáról, mely célra 2017. évi
költségvetésében 1 millió Ft-ot
különített el az Önkormányzat.
Az ülés következő napirendje
keretében az Önkormányzat a tulajdonában lévő 0164. hrsz-ú, Tarcali
Bányató vízterületre a Dél-Szabolcsi
Bt-vel megkötött haszonbérleti
szerződés haszonbérlő részéről történő
felmondását tudomásul vette, elfogadta, majd határozott a Horgászegyesület
Bodrogkeresztúr (3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.) részére
történő haszonbérbe adásról.
A negyedik napirendi pontban a
testület úgy határozott, hogy a vismaior támogatás igénybevételével
megvalósuló Tarcal, Fő u. 104. sz.
alatti ingatlan és Templom köz (615.
hrsz.) közötti támfal, pince helyreállítási munkái kivitelezésére vonatkozó
szerződést a GEOSZOLG KFT-vel
(2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.
sz.) köti meg, a műszaki ellenőrzéssel
pedig a Szőke és Társa Kft-t (2084
Pilisszentiván, Klapka u. 1.) bízza
meg.
A Képviselőtestület a következőkben
Önkormányzati belterületű utak
útburkolat felújításának tervezéséről

hozott határozatot, s a testület felkérte
polgármesterét, hogy a Tarcal Petőfi,
Babocsay, Dózsa György és Temető
utcák útburkolat felújításának tervezésére kössön szerződést a G RoadPlot
Kft-vel
(3530
Miskolc,
Vörösmarty u. 36. 8/3.).
A hatodik napirend keretében
Önkormányzati bérlakások megvásárlására vonatkozó kérelmeket bírált el a
testület, s úgy határozott, hogy két
Haladás utcai un. „CS” lakást, a
bérlők részére, részletfizetés mellett
értékesít.
Az indítványok, javaslatok napirendi
pont keretében Butta László polgármester tájékoztatta a testületet
arról, hogy megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló
vagyontárgyak fejlesztését szolgáló
pályázat, és a Képviselőtestület –
véleménye szerint - belterületi út
fejlesztésére terjeszthetne elő igényt.
A testület úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Tarcal Ifjúsági
lakótelep utca 610 m-es szakasza
felújítására.
Dr. Kovács Zoltán jegyző tájékoztatta
a
testületet
egy
elektromos
töltőállomás
megvalósításának
lehetőségéről. A testület miután az
elhangzottakat megtárgyalta, felkérte
a tisztségviselőket, hogy a szükséges
tárgyalásokat kezdjék meg, mivel az
elektromos autózás ténylegesen a
jövőt jelenti, erre időben fel kell
készülni. Egy ilyen elektromos
töltőkút megvalósításának – figyelemmel arra, hogy elektromos autók
töltésére legközelebb Miskolcon,
illetve Nyíregyházán van lehetőség –
komoly marketing értéke lenne.
Végezetül közérdekű képviselői hozzászólások hangzottak el, melyekre a
tisztségviselők részletes érdemi
választ adtak.
Az ülések jegyzőkönyvei- elektronikus formában - a Községi
Könyvtárban megtekinthetőek.

A tartalomból:

“Aranyos” lányok (3. oldal)

Szomszédolás (4. oldal)

Húsvét (7. oldal)

Az alábbi szép sorokkal

Létay Lajos: Édesanyámnak
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.
Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.
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Tarcali Hírek

Felhívás óvodai és bölcsődei beiratkozásra

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Tarcal Község Önkormányzat fenntartásában működő, Kikelet Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde (Cím: 3915 Tarcal, Árpád út 8.) intézmény, a
tarcali óvodáskorú gyermekek óvodai és a tarcali és a környező településeken lakó gyermekek bölcsődei elhelyezésére, a 2017/2018-as nevelési évre felvételt hirdet.
A beiratkozás helye: Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde
Tarcal, Árpád út 8. Nevelői szoba
A beiratkozás időpontja: 2017. május 3-4-5 (szerda, csütörtök, péntek)
Reggel 7 órától, délután 16. 30 óráig.
Kérjük a szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- érvényes lakcím kártyát,
- a gyermek TAJ kártyáját.
- gyermekvédelmi jogosultságot igazoló érvényes határozatot.
A Bölcsődébe 1 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
A gyermek harmadik életévének betöltése után az óvodába járás az új jogszabályok
szerint kötelező, felmentést indokolt esetben az óvoda vezetője adhat. Az ötödik életévet
betöltött gyermekek beíratása az iskolai életre való felkészítés miatt kötelező, felmentés
nem adható, a szülőnek biztosítani kell a gyermek rendszeres óvodába járását. A
kötelezettség elmulasztása esetén(tíz igazolatlan nap) az intézményvezető feljelentését
követően a Kormányhivatal pénzbírságot szab ki.
Ha a férőhely engedi, az óvodába azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik augusztus
végéig betöltik a két és fél évet, feltéve, ha a gyermek ágy és szobatiszta.
Az Alapító okirat szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését is el tudjuk látni.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokat a gyerekeket is újra be kell íratni akik már jártak
óvodába.
A felvételi döntésről a szülők, a beiratkozást követő huszonegy napon belül írásban kapnak tájékoztatást. A szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet Tarcal Község Jegyzőjénél.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
Tóth Gyuláné intézményvezető
06/30/458-7639

Házasságkötés márciusban nem volt.

FIGYELEM! CALLANITICS TORNA INDUL!
Callanitics tornára hívjuk és várjuk az érdeklődőket.
A tornát vezeti: Szabó Éva orvos-asszisztens
Foglalkozások minden héten kedden 17.30 órától kezdődnek.
Első foglalkozás 2017. május 2. Helye: Tarcal, 6 Puttonyos Borfalu
Szükséges felszerelés: kényelmes ruházat, sportmatrac
Mi is az a Callanetics torna?
Az egyik leghatékonyabb alakformáló és testtartást
javító mozgásfajta, mellyel akár a meszesedés, sőt mi
több, a csontritkulás is megelőzhető. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a derék-, térd- és hátfájdalmak
mérséklésére, illetve megszűntetésére is kiválóan alkalmas.
E mozgás során a mélyen fekvő izmok dolgoznak, amelyeket a mindennapjaink során effektíve mellőzünk,
vagyis nem terheljük olyan mértékben, mint bizonyos
izomcsoportjainkat. Például segíti a gerincfeszítő izmait,
valamint a derék környéki és medenceöv belső részén
fekvő gerinc menti izmok erősödését. Callanetics kiemelkedő figyelmet fordít a comb
izmaira, amivel csökkenthetők a térdfájdalmak, továbbá a test azon részét mozgatja
meg, amelyeket nehezen tudunk e speciális mozgásforma nélkül megmunkálni.
Callanetics bármely korosztály számára ajánlott!
Gyere, próbáld ki és azután dönts! Várunk!

FODRÁSZAT
Szeretettel várok minden kedves vendéget a Tarcal Fő út 49. szám
alatti fodrászüzletbe! Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig
szombaton 8-12 óráig
Kovács Beatrix fodrász

SZÜLETÉS
2017. március
hónapban születtek:
- Farkas Bence 2017.03.03
Szülei: Farkas Annamária
Bíró Bertalan
- Petrovics Dzsasztin Dezső 2017.03.16
Szülei: Lakatos Nikolett
Petrovics Dezső
Nagyné Csengeri Gabriella és
Nádasdi Judit védőnők

Halálozás
2017. március
- Németh Albert (sz: 1950.)
volt Tarcal Jókai u. 4. sz. alatti lakos,
elhunyt március 10-én,
- Golenyák János (sz: 1936.)
volt Tarcal Munkácsy u. 23. sz. alatti lakos,
elhunyt március 20-án,
- Zvolenszky Magdolna (sz.:1937.)
volt tarcali lakos
elhunyt 2017. március 23-án,
- Kovács Lászlóné (sz: Borza Ilona,1952.)
volt Tarcal Kövesd u. 10. sz. alatti lakos,
elhunyt március 25-én.
Részvétünk a családoknak!
Kertészné Cziba Ilona és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik
drága szerettünk
Zvolenszky Magdolna
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, együttérzésükkel
gyászunkban támogattak és fájdalmunkban
osztoztak
a Gyászoló Család

BÚTOR ELADÓ
1db heverő 2db fotellal, 1db kis kanapé 1
fotellal, 1db 3+2+1 részes ülőgarnitúra /nem
ágyazható/, 2db fotel, 2db kagyló szivacs
fotel.
Érd.: 20/367-36-64 telefonszámon

Tarcali Hírek

Iskolai hírek

3

Az én „aranyos” lányaim!

Komplex énekverseny

Sosem volt kenyerem a dicsekvés. Most sem ez késztet írásra,
hanem a büszkeség, ami ilyenkor elönti a gyermek, szülő és pedagógus lelkét egyaránt. Szeretném megosztani örömömet Önökkel.
Tarcal hírnevét öregbítik ezek a gyerekek, a körzeti versenyeken
elért eredményeikkel. Nézzük a listát!
A Taktaszadán megrendezett helyesírási versenyen
I. helyezett lett Hajdu Szonja Sára
A Mádon meghirdetett rajzversenyen a „Vadon élő állatok ábrázolása” témakörben
I. helyezést ért el Hajdu Szonja Sára II. Majoros Kitti IV. Kovács
Anna Dorottya
A taktabáji helyesírási versenyen
III. helyet sikerült megszereznie Hajdu Szonja Sára 3. a osztályos
diáknak.
A Tarcalon megrendezésre kerülő „Szomszédolás” vers- és prózamondó versenyen méltón lett az
I. helyezett Nagy Anita II. helyezett Kovács Anna Dorottya próza
kategóriában.
Az Erdőbényén megrendezésre kerülő műveltségi vetélkedőn /
Lázár Ervin a Négyszögletű kerekerdő c./ három fős csapattal vettünk részt. Hajdu Szonja Sára, Kovács Anna Dorottya, Nagy Anita
tanulóim első helyezést értek el.
Gratulálok a lányoknak ezért a sok, szép helyezésért, és köszönet a
szülőknek a támogatásért.
Takács Béláné

A Tarcali Klapka György Általános Iskola 8.a és 8.b osztály
tanulói bejutottak az Országos Komplex ének-zenei versenyre két írásbeli forduló után.
Nagyon örült mindenki – hiszen már több éve így volt ez – a
lelkesedés így hatalmas lett, mert tudtuk mi vár a csapatokra.
A verseny előző éveket is felül „überelte”! –Plakátkészítés –Zenei
Műsorajánló –Kóruselőadás –A zeneiskolai anyagból szolmizálni,
kottát írni.
A versenyen derült ki, hogy több csapat, akik bejutottak (18 csapat) –nem jött el és más csapatok pedig ott voltak, még oklevelet
is át kellett írni, mert nem egyezett a gyerekek neve a
nevezettekkel. Ennek ellenére a tarcali két csapat – nagyon jól, sőt
nem rosszabbul szerepelt, mint a városi csoportok. Lelkesen és
kitartóan állták a „sarat”! Igazán nehéz feladatokat kaptak! Az
egyik tanuló, aki több más versenyen vett már részt – ezt mondta:
mindegyik tantárgytól nehezebb a zenei – 2-3 perc volt a feladatokra és javításra lehetőség se volt.
Nagyon büszke vagyok a diákokra – szabad idejüket áldozták a
felkészülésre, természetesen, mint tanár – én is!
Az eredmény:
„A csapat”- XI.h.: Makkai Richárd, Nagy Nikolett, Szabó
Gabriella
„B csapat”- X.h.: Bartók Dominika, Kincses Dorina, Titkó Eszter
Köszönet a támogató segítségért: Kovács Krisztián informatikusnak, Kovács Zsolt pedagógusnak, Butta László polgármester
úrnak, Péter András gépkocsivezetőnek.
Kovács Józsefné - Mesterpedagógus

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
6 Puttonyos Borfalu – Közművelődési színtér
Helye: Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: 8- tól 18 óráig
Fénymásolás: Hétfőtől – péntekig: 8 – tól 16 óráig
Árjegyzék: 20ft/lap; 20 lap fölött 15 Ft/lap
Kiállítások megtekintése: hétfőtől szombatig 10- 18 óráig
InfoPont nyitva: hétfőtől szombatig 10 - 18 óráig
Telefon: 06-20/4611-577
Tarcal Községi Könyvtár és PC Sarok
Helye: Klapka György Általános Iskola
Tarcal, Árpád út 1. földszint 1.
Nyitva tartás:
Hétfő: 14:00-17:00 Szerda: 9:00-12:00; 14:00-17:00
Péntek: 14:00-18:00 óráig
A „PC-sarok” nyitva tartás:
Hétfőtől - péntekig 14-18 óráig
Árjegyzék: Telefondíj (Internet használat): 200Ft/óra
Szöveg nyomtatás: 25 Ft/lap Kép nyomtatás: 200Ft/lap
Bővebb információ kérhető: 06-30/458-73-01;
e-mail: drozda.aranka@gmail.com

Újabb ének-zenei siker a Tarcali Klapka
György Általános Iskolában
A Miskolc & Miskolc „Hangok-Varázsa” Tehetségkutató
versenyen két kislány vett részt 2017. április 1-én Oláh Renáta 6.
osztályos és Hajdú Lara 2. osztályos tanuló.
A verseny egy egész napos kétfordulós rendezvény – így nagyon
fáradságos és nehéz megmérettetés volt. Felkészítő tanárként
elmondhatom, büszke vagyok tanítványaimra.
A siker Larának érkezett meg: POP-ROCK 6-9 évesek
kategóriájában, I. helyezést ért el.
Megkapta az arany mikrofon díjat. Larának lehetősége van az
Erkel-Egressy Zeneiskolába járni.
Remélem élnek a lehetőséggel a támogató Szülők! Lara szülei
kísérték el a versenyre a gyerekeket.
További szép versenyeket kívánok!
Kovács Józsefné - mesterpedagógus
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Tarcali Hírek
Szomszédolás a Költészet Napján
A Magyar Költészet Napja Tarcalon

A tarcali Klapka György Általános Iskola idén is meghirdette
"Szomszédolás" vers és prózamondó versenyét.
Csobaj,
Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tokaj, Tarcal, Taktaszada, Taktabáj
településről 56 diák érkezett pedagógusaik kíséretével. Oláh Renáta és
Hajdu Larissza ének számokkal köszöntötték a vendégeket. Bártfainé
Varga Györgyi igazgató asszony köszöntőbeszédében kihangsúlyozta,
hogy nincs miért izgulni, mert akik ide érkeztek, már győztesek, hisz
településükön ők a legjobbak. Bari Gábor miskolci költő versével hívta
fel a figyelmet az olvasás fontosságára. Négy korcsoportban zajlott a
versengés vers és próza kategóriákban. A házigazdák finom uzsonnával
kedveskedtek a versenyzőknek és kísérőiknek, oldva a verseny izgalmait.
A megmérettetés után a Kassai Színház művészeinek kiváló előadásában
Arany János balladáit hallgatták meg a verseny résztvevői a 6 Puttonyos
Borfaluban. Az eredményhirdetéskor valamennyi tanuló emléklapot
vehetett át. A helyezettek oklevelet kaptak, a legjobbak könyvjutalomban
is részesültek.
2017. év Szomszédolás vers és prózamondó verseny helyezettjei
1-2. osztály vers
1.Szilvási Bence Tarcal; 2. Konkoly Máté Tokaj 3. Szabó Lilla Tarcal
3. Soltész Lili Tokaj
1-2. osztály próza
1.Dálnoki-Kovács Katalin Tokaj; 2. Hajdu Larissza Blanka Tarcal;
3. Kenéz Eszter Tokaj
3-4. osztály vers
1.Josovits Ramóna Tünde Csobaj; 2. Dálnoki-Kovács Dániel Tokaj;
3. Galatóczki Zita Tokaj; 3. Kovács Boglárka Taktaszada
3-4. osztály próza
1.Nagy Anita Tarcal; 2. Kovács Anna Dorottya Tarcal; 3. Bartovics
Panna Tokaj; 3. Dálnoki-Kovács Anna Tokaj
5-6. osztály vers
1.Juhász Sára Tokaj; 2. Técsi Boglárka Tokaj; 3. Oláh Renáta Tarcal
5-6. osztály próza
1.Balogh Patrik Bodrogkeresztúr; 2. Váradi Kiara Katinka Csobaj
7-8. osztály vers
1.Kovács Fanni Taktaszada; 2. Kincses Dorina Tarcal; 3. Braun Dorina
Tokaj
A rendezvény támogatói: Tarcal Község Önkormányzata, KLIK
Szerencsi Tankerülete, Tegyünk Együtt Alapítvány Tarcal. Köszönjük
segítő hozzájárulásukat!
DA-HE

Április 11., József Attila születésnapja 1964 óta a Magyar
Költészet Napja Magyarországon.
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken
klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek.
Mily érdekes – József Attila születésnapján van e jeles napde Márai Sándor is e napon született.
Mi eddigi gyakorlatunk volt, hogy kapcsoltuk rendezvényünket az iskolai „Szomszédolás” - regionális vers és
prózamondó versenyhez. Ekkor írókat, költőket – Leskó
Imre, Gál Halász Anna írónő- mutatta be könyveit, beszéltek
írói munkájukról, olvastak fel pl. saját mesét, mondtak el
verset.
Idén úgy gondoltam, változtassunk! Érdekelt, vajon
Tarcalon mennyire vagyunk nyitottak e művészeti ágra?
Vajon, olvasnak-e az emberek? Érdekel -e bárkit is hogyan
születik egy vers? Vajon az immáron 12 éve nálunk
alkotótábort tartó két irodalmi közösség szakmai munkáját
irányító két kortárs író-költő munkásságára kíváncsiak-e az
emberek?
Mindezen kérdések inspiráltak arra, hogy meghívjam egy
kis beszélgetésre, felolvasásra két kedves ismerősömet,
nyáron munkatársamat, kedves barátaimat Bari Gábor urat
Miskolcról és Leskó Imre urat- innen a Keresztúri útrólmeséljenek magukról, írói ténykedésükről, alkotásaikról,
terveikről.
Szerény létszámú de annál érdeklődőbb közönség hallgatta
meg a két író és barátjuk előadásában Arany János, József
Attila verseit. Legismertebb műveik hangzottak el, melyek
hallatán többen idéztük fel tanulmányainkat. Jó néhány költeményt előadóinkkal együtt mondtuk. Igazi nosztalgikus
pillanatok voltak. Majd ezt követően saját műveikről beszéltek és néhányat fel is olvastak a vendégek.
Kötetlen beszélgetéssel zárult az író olvasó találkozó.
DA
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Nyíri János
Nyíri János, az író, a színházi rendező, az
újságíró, ugyan nem Tarcalon született, de
Waltherr Lászlóhoz hasonlóan itt tanulta meg a
betűvetést, itt ismerkedett meg a számokkal.
Édesanyja az 1901. november 21-én, Tarcalon
született, anyakönyvi bejegyzés szerint Spitz
Berta. Ő az a Spitz Berta Júlia, akiről egy
korábbi cikkemben már írtam, aki a Babocsay
-féle Fata Tarczaliensia című könyvecskét
adományozta a tarcali könyvtárnak. A lázadó
szabadszellemű forradalmárságra hajló nőnek
szűk volt a szülői ház ortodox zsidó szelleme,
a vidéki bezárt, ingerszegény környezet,
melyből csak a pezsgő szellemű nagyvárosi,
felvilágosult nyüzsgés jelentett számára kiutat.
Édesapja Nyíri Tibor, újfehértói születésű zsidó
ember. Mindketten már Budapesten élő,
asszimilálódott, zsidóságukat elhagyó, irodalommal, írással foglalkozó értelmiségiek
voltak. Ugyan a The Times brit napilap 2002.
november 26-i számában úgy ír róluk, hogy a
Magyar irodalom- és mozi kultúra fénykorának
avantgárd zsidó írói voltak, de írásaikban nem
zsidóságukat hangsúlyozták, hanem a társadalom ellentmondásait fogalmazták meg. A
Nyugat harmadik generációjához tartozva
különösen Nyíri Tibor novellái, regényei, forgatókönyvei kritizálták, leplezték le a társadalom szociális feszültségeit, vagy éppen
gúnyolták ki a polgári képmutatást. A legismertebb mű, melyben társszerzőként vett részt a
Díszmagyar c filmvígjáték forgató könyve.
Persze nem ez az egy írása volt. Csak néhány a
sokból: novellái közül az Ötezer pengő, a
Leszámolás, a nagyobb lélegzetű művei közül
a Húsosfazék, a Skandal in Miami című
regényei, az A zsák és foltjai, a Karácsony
Charlestonban című szatírái, vagy filmforgató
könyvei és színművei közül a Nyitva a kiskapu, illetve a Menyasszonytánc. És ez csak
néhány az író életművéből.
Júlia és Tibor házassága nem tartozott a legsikerültebb együttélések közé. Nyíri Tibor az
önéletrajzi elemeket tartalmazó Leszámolás
című novellájában, melyben egy, az anyagi,
illetve megélhetési gondokkal küzdő kisgyermekes házaspár életéről ír, feleségét, akit itt
Évának nevez, a problémák megoldásaként
vissza akarja küldeni gyermekükkel együtt
vidékre a nő szüleihez, ami ellen Éva
tiltakozik. Ugyan itt az is kiderül, hogy
házasságuknak a tarcali szülők nem nagyon
örültek, óvták lányukat tőle, az író szavaival
élve, „amely leánykori életelveinek természetes következményeiként jött létre.” Ebbe
a zűrös családi közegbe született bele két fiú,
András 1931. január 3-án és János1932.
november 9-én. A házasságból válás lett, a férj
elhagyta a családot és a magára maradt két
gyermekes anya még nehezebb helyzetbe
került. Haza nem akart jönni, mert, idézve a
novellát „a szégyen elkerülni akarása gátolta a
hazamenekülésben.” pedig, folytatva az
idézetet, „Szüleinek Tokaj-Hegyalja egyik
falujában házuk, pár hold szőlőjük volt, nem
lett volna tehát különösebb gondja otthon.” Az
apa rapszodikus látogatása, a család anyagi

támogatásának
rendszertelensége
még
nehezebbé tette a csonka család megélhetését.
Az anya, hogy könnyítsen helyzetükön úgy
döntött, a kisebbik fiát, az akkor már 6 éves
Jánost Tarcalra, a szüleihez adja. A
nagyszüleinél nevelkedő fiú itt kezdte meg
iskolai tanulmányait. A korabeli adatok szerint
a nagyapa Spitz Izidor vaskereskedő, a nagymama Lőb Hani háztartásbeli volt. Az 1905-ös
nyilvántartás szerint lakásuk a Nagy utca 139.,
a mai Fő utca 111. szám alatt volt. A mai napig
nem tudtam megfejteni mi az oka, hogy a
számtalan magyar vagy angol nyelvű nekrológban vagy regény ismertetőben miért nem írják
ki Tarcal nevét és csak úgy jegyzik, hogy tokajhegyaljai kis falu, vagy Tokaj melletti kis falu.
Talán egyszer majd kiderül. A dacos, vad, kicsit
szemtelen, feleselő gyerek nehezen viselte a
nagyapa ortodox szigorát, de annál jobban
szerette nagybátyját, akit feltétel nélkül elfogadott, annyira, hogy vele még a zsinagógába
is szívesen ment. A kezdődő második világégés
és az ebben a korban egyre fokozódó
zsidóüldözés vetett véget vidéki életének,
amikor is anyja visszavitte a fővárosba. Itt
folytatta a megkezdett tanulást, de már egy
úgynevezett csillagos házból járt az iskolába.
1942-ben, amikor megkezdték összegyűjteni a
zsidó embereket, barátaik, ismerőseik segítségével sikerült elkerülniük a halálgyárak felé
gördülő vagonokat. E pár év egyik nagy, máig
vitatott ellentmondása, hogy úgy vidéken, mint
a fővárosban az érvényben lévő törvények és
az azt végrehajtó antiszemita hatalom ellenére
számtalan névtelen, ismeretlen ember vett részt
az üldözöttek mentésében. A Nyíri család bujtatásában is, katonaemberek is és nyilas
érzelmű barátok is részt vettek. Ennek ellenére
ebben az időben a gonosz erősebbnek
bizonyult és aratott a halál. A kamasz Nyíri
Jánosnak a vészkorszak múltával Tarcalon is és
Budapesten is sok-sok rokonának, barátjának,
iskolatársának, ismerős és ismeretlen
embertársának elvesztésével kellett szembesülnie. A háborút követően mind a két fiúból
értelmiségi lett. Míg András a műszaki
tudományok terén teljesedett ki, addig János a
sorkatonai szolgálatát és katonatiszti képzését
befejezve a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán, Major Tamás osztályában szerzett
rendezői diplomát. Az iskola után Budapesten,
Kecskeméten és Szegeden kezdett rendezni. Az
1956-os események Szegeden érték, onnan utazott Pestre, ahol aktívan részt vett a történésekben. Ennek okán a forradalom bukása után
Bécsbe, majd Párizsba menekült. A következő
tíz évben tanult a Sorbonne-on és a Comédie
Francaise-ben, tanított a franciák konzervatóriumán, rangos színházakban neves drámaírók
darabjait rendezte, megházasodott és
feleségével együtt maga is színházat alapított
Marseille-ban és megkezdte írói pályafutását
is. Egy helyen azt olvastam róla, idézem,
„Azok közé a nagy reményű ifjak közé tartozott, akiknek életét a 20. század drámai fordulatai törték ketté.” Életrajza ellent mond ennek,
ugyanis Franciaországban és Angliában sikeres

színházi rendező, újságíró, író volt. Európa
nyugati felén nagy sikerű színdarabok
rendezője és regények szerzője. A nyugati világ
kritikusai, szakemberei írásairól, irodalmi
tevékenységéről minden esetben elismeréssel
nyilatkoztak. Persze voltak és vannak, akik az
elismerés mellet, kritikusabb hangot is megpendítenek munkáival kapcsolatban, mert egy
magyar írótól egy másik helyen az olvasható,
hogy „Nyíri János feleségül vett egy gazdag
lányt és attól kezdve az írásnak szentelte életét.
Néhány könyve megjelent, egy-két színművét
bemutatták.” Tény és való, hogy felesége az
Angliában befutott színész házaspár lánya több
alkotói szabadságot biztosított számára, mint
más emigrációban élő magyar író vagy költő
számára ez elérhető lett volna, de ez nem
csökkenti művei értékét. Tekintettel írásainak
mennyiségére itt most csak kettőt említenék.
Az egyik egy színmű, a Ha már itt a tél című
darab, mely az 1950-es évek elején játszódó
politikai és ideológiai megosztottsággal átszőtt
szerelmes történet. A darab Amerikától
Ausztriáig sikerrel járta be a fél világot. A
másik alkotása, amely ugyan csak sikeres karriert futott be, több nyelvre lefordították és számos országban kiadták, a Madárország című
regénye. Az író életének 7-8 évnyi szeletének
regényes formában, kitalált nevekkel,
foglalkozásokkal, településnévvel megírt
története. A kis Nyíri János helyett Sondor
Jóska a főhős neve, a nagyapja foglalkozása
vaskereskedő helyett, szőlősgazda és
borkereskedő, és a tokaj-hegyaljai kis falu nem
Tarcal az egykori mezőváros, hanem Oszu. A
kisfiú e néhány évét felölelő felnőtt fejjel
megírt története nem elsősorban a holokausztra
kihegyezett írás, hanem a kor eseményei által a
fiúgyerekből kiváltott érzelmi megnyilvánulások, mentális képek leírása, személyes
élmények átadása, hogy okuljunk belőle. A
távollétében elítélt Nyíri János először csak
1973-ban, az akkor kihirdetett amnesztia
engedelmével jöhetett Magyarországra, akkor
is, a New Statesman című hetilap újságírói
megbízásával. Sok művének magyar kiadása
még várat magára. Több olyan írása van, ami
csak angol nyelven olvasható. Tulajdonképpen
csak két műve olvasható magyarul. Az egyik a
Ha már itt a tél című színdarab, melyből 1985ben TV filmet készítettek, a másik a
Madárország című regény, mely ugyan már két
kiadást megért hazánkban, itthon mégsem
eléggé ismert mű. Nyíri János feleségét, két
gyermekét és hat unokáját hátra hagyva nem
sokkal a 70. születés napja előtt, 2002. október
23-án Londonban hunyt el.
A californiai Venicében lakó fia Daniel J.
Nyíri, apja és nagyapja nyomdokait követve
rendező, forgatókönyv író, producer elsősorban
a filmgyártás terén vált ismerté. Több befutott
nagyfilm közreműködője. Csak egy a sok
közül, a nálunk is sokat vetített népszerű Oscar
díjra jelölt Csillagközi invázió c. fantasztikus
kalandfilm. Erre mondják: a vér nem válik
vízzé.
Guth Ferenc
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Soós Tamás
– jászalsószentgyörgyi plébános atya
- Főtisztelendő Plébános Úr! A Tarcali Római Katolikus

Egyházközség április 8-ai nagyböjti lelkigyakorlatát az Ön személyében első alkalommal vezette Jászalsószentgyörgyön szolgáló atya,
ami azért megragadó számomra, mert életem első 18 évét ott töltöttem. Hogyan jött létre ez az alkalom, és milyen tapasztalatokat
szerzett nálunk?
- Szűcs Zoltán tarcali plébános atyával több évtizedes ismeretség
alapján tartom a kapcsolatot, és a személyes, jó barátság okán hívott
meg Egyházközségükbe. Valamennyi gyóntatási és misézési alkalom
során új értelmet nyer, hogy „az Egyház az emberi kommunikáció
történetét úgy fogja fel, mint egy hosszú utazást, amely során az
emberiség, a kevélység vezette bábeli tervből kiindulva a zűrzavaron
és a kommunikáció ellehetetlenülésén áthalad (vö. Ter 11,1-9), majd
megérkezik Pünkösdhöz, amikor a nyelvek ajándéka a Szentlélek
működésének köszönhetően a kommunikáció helyreállítását jelzi,
aminek központjává Jézus válik”. Krisztus életében, halálában és
feltámadásában az emberek közti kommunikáció a legmagasabb
eszményképét és legjelesebb példáját Istenben találja, aki emberré,
testvérré tett.” Az Önöknél szerzett tapasztalataim is ezt igazolták az
itteni jószándékú emberekkel történt találkozás
alkalmával.
- A tarcali Urunk Mennybemenetele templom és a
’szentgyörgyi Szentháromság templom is a XVIII.
század második felében nyerte el végleges formáját,
azonban Önöknél ott az „Alföld”, Tarcalon pedig itt
a „Hegy”. E földrajzi eltérés az Ön véleménye
szerint eredményezhetett-e a vallás gyakorlásához
kapcsolhatóan némi különbséget akár építészeti,
akár más területeken?
- A görög kata holon (teljességben és harmóniában
lévő) kifejezésből eredő katolikus szó egyetemeset
jelent. A szertartások végzésénél, a liturgikus tér
elrendezésénél egyetemes szabályok érvényesülnek,
azonban a vallás gyakorlásának intenzitása két
egymás melletti településen is más. Más emberek
vannak Tarcalon, Mádon, Jászalsószentgyörgyön és Jánoshidán. „ A
templom a legnagyobb Úrnak, Istennek lévén a háza, messze kimagaslik az emberek lakóházai közül, mutatván a népnek nemcsak földi
tartózkodása ideiglenes helyét, de tornyával az eget, mint az ember
rendeltetésének örökös lakását. E jelentőségteljes épület, mely mint
gyémánt a gyűrűben, úgy tündöklik a városban és községben” –
fogalmazott Lippay Lajos, aki 1884-től 1905-ig plébános, majd iskolaigazgató volt Jászalsószentgyörgyön. Az itteni templom barokk
stílusban épült, és a község egyetlen jelentős műemléke. Hossza 46
méter, magassága szintén 46 méter, szélessége 13 méter, különleges
ékességei templomunknak a kupoláira festett képcsoport-sorozatok
(Krisztus születése, Krisztus az Olajfák hegyén stb.). A templom
harangjainak története egy külön fejezetet érdemelne, ezért inkább
azt javaslom minden érdeklődőnek, hogy személyesen látogasson el
hozzánk. Itt még azért meg kell említenem, hogy ellentétben
Tarcallal, nálunk nincs több templom.
- Az Egri Főegyházmegyéhez tartozó köznevelési intézmények száma
jelentősen megnőtt az elmúlt években, az itt tanuló diákok
világnézetének kialakításában, jellemük formálásában, vagy az
iskolák
szeretetteljes
atmoszférájának
létrehozásában
felelősségteljes szerep hárul valamennyi pedagógusra. Ön több éven
át volt spirituálisa (lelki vezetője, lelkésze) az egri Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnáziumnak, ahová nem feltétlenül keresztény-katolikus
szellemben nevelkedett diákok jelentkeztek. Nehéz feladat volt
megfelelni az elvárásoknak?
- A köznevelési intézmények, iskolák mindenki előtt nyitottak attól

függetlenül, hogy ki milyen vallású. Egy-egy településen belül –
különös tekintettel a falvakra, vagy kisebb városokra – a szülőknek
sok választásuk nincs, beadják a helyi egyházi, a mi esetünkben katolikus iskolába a gyermeküket, persze nem azért, mert egyházi
általános iskoláról van szó. A Gárdonyit is csak a neve miatt választja
a tovább tanuló általános iskolások többsége. Egy iskola lelki tartalommal való megtöltése, az evangélium hirdetése ugyanolyan nagy
feladat, kihívás, mint egy falu teljes lakosságának egyházi vezetése.
A mai kor embere már egyre több időt tölt a számítógépek mellett,
egyszerűen leragad az internet világában. Én is ezzel versenyzek.
Hiába tartozom a plébános atyák fiatalabb korosztályába, mivel
napról napra változik a világ, a mai diákok másképpen gondolkoznak, mint a 20-30 évvel ezelőttiek. Igazából csak keressük annak az
útját, hogyan lehet a mai fiatalokat megközelíteni.
- A 2012/2013-as tanévtől kezdődően Szent György Katolikus
Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnevezéssel a Római Katolikus Egyház fenntartásába került iskolájukban
jelenleg 306-an tanulnak. Míg Tarcal lakosságának a száma 20%-al
kevesebb Jászalsószentgyörgyétől, addig a tanulói létszám közel
50%-al alacsonyabb itt, mint Önöknél. Miben rejlik iskolájuk vonzereje?
- Bár kérdése abba az irányba mutat, hogy iskolánk vonzerejét az
egyházi fenntartás jelenti, ezt sajnos nem áll
módomban megerősíteni. Én lennék az egyik legelégedettebb ember, ha ez valóban így volna, mert az
azt jelentené, hogy megtaláltuk az utat a mai fiatalokhoz. Nem érzékelem a lelkesedést a hittanórák,
és főleg a vasárnapi misék iránt. Még Húsvétkor
sem. A vidéki települések lélekszámának erőteljes
csökkenése napjainkban általános jelenség
Magyarországon. Községünk egy emberöltővel
ezelőtti lakosságához viszonyítva megfeleződött az
itt élő emberek száma, de gondolom, hogy Tarcalon
sincs ez másképp. A fentiekben említett
nagymértékű százalékos eltérés azzal magyarázható,
hogy a szomszédos településekről nagyon sokan járnak át a mi iskolánkba tanulni. Hogy miért? Ezt
talán az itt dolgozó pedagógusok tudnák megválaszolni.
- „Bolygónkat ajándékba kaptuk Istentől, majd örökül őseinktől arra
az időre, míg földi létünk tart.” Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr
2017. március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony napját
Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napnak nyilvánította. Az Önök
településén hogyan tették emlékezetessé ezt a dátumot?
- „Áldott légy, Uram, földanya nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet.” – Assisi Szent
Ferenc idézete jegyében iskolánk tanulói kis csoportokba
szerveződve több helyszínt is választottak környezetünk rendbetételére: a Zagyva-gát mentén a Vadasparkban, a temetőben és a
templomkertben. Szorgos munkájuk nyomán gyönyörű, virágos
bejárat várja ezentúl a templomba érkezőket. Néhány nappal később
még a gyerekek is megjegyezték, milyen szép lett így az iskola szomszédsága, ha erre járnak, mindig jóleső érzéssel gondolnak a közös
munkával itt töltött délutánra.
- Az Alföld síksága és a vadregényes hegyvidék egyaránt jól látható
a 2015-ben felállított Áldó Krisztus szoborhoz tartozó panorámasétányunkról, melyet vallási közösségük tagjaival Önök is felkerestek 2016. őszén. Milyen impressziókkal tértek haza?
- Az alföldi emberek számára különleges élmény volt a tavalyi egyházközségi zarándoklatunk. Jómagam Mátraalján születtem és
nőttem fel, ezért nem volt szokatlan számomra a tengerszint feletti
magasság változása. Akik eljöttek velem Tarcalra és Mádra, nagy
örömmel tapasztalták Tokaj-Hegyalja vendégszeretetét.
Erdélyi István
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Májusi ünnepek, jeles napok
Május első vasárnapja: Anyák napja. Az anyák megünneplésének
története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére. Magyarországon a legelső anyák napi
ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek tartották.
Május első hete: A születés hete. 2003-ban rendezték meg először.
Az országos tájékoztató, szakmai és kulturális rendezvénysorozat
célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű
tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik
vannak a szülés módjának, helyének, valamint a „kísérő”
kiválasztásának tekintetében.
május 4. – Szent Flórián – a Magyar tűzoltók napja. A legenda
szerint Flórián már gyermekkorában megmentett egy égő házat az
elhamvadástól. Úgy is szokták ábrázolni, amint római tiszti egyenruhában egy cseber vízzel egy hozzá képest pirinyó házacska vagy
városka tüzét kioltja. A tűzzel dolgozók (tűzoltók, serfőzők,
fazekasok, pékek, kéményseprők) védőszentje lett, de a gyakori
tűzesetek miatt a barokk kortól kezdve már minden tehetősebb polgár házának homlokzatán fülkébe állították szobrocskáját. Neve
napján népszokásai is a tűzzel kapcsolatosak. Egyes falvakban
ekkor nem raktak tüzet, kenyeret nem sütöttek, a kovácsok sem
dolgoztak, másutt viszont épp ezen a napon gyújtottak új tüzet, ősi
módon: például két fadarab összedörzsölésével.
május 6.: A magyar sport napja.1875-ben e napon rendezte a
Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét
Budapesten.
május 10. – A mentők napja Magyarországon 1887. május 10-én
alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület.
Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző
mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint
országszerte oktatja a mentéstant. Ezen a napon kitüntetéseket,
pénzjutalmakat adnak át az életmentésben élenjáró orvosoknak,
mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.
május 15.: Az állat- és növényszeretet napja. A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én. A gyerekek ezen a
napon ingyen léphettek be az állatkertbe!
Május utolsó vasárnapja: Nemzetközi gyermeknap. 1950 óta
ünnepeljük A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek
jogaira. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos
programokat, versenyeket, báb- és színielőadásokat rendeznek a
gyermekek számára.
„A felnőttek eldöntötték, az év egy napja a gyerekeké.
Azt nem mondták, hogy mért csak egy, s azt sem, hogy a többi kié.
Csokoládét, lufit, rágót ilyenkor ingyen osztanak,
S azt hiszik, így bepótolják, mit egész évben mulasztanak.”
(Heilig Gábor)

Húsvét
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A húsvéti ünnepekhez közeledve munkatársaimmal közösen
igyekeztünk az ünnepre hangolni környezetünket tojásfa állítással és
díszítéssel, húsvéti ünnepváró játszóház szervezésével.
Tojásfa állítás
Húsvét hetének keddi napján a Tarcal Agora szökőkútja mellett felállított éppen sarjadó fácska lett a település tojásfája. Az elmúlt évek
során készített, gyűjtött, adományozott szépen díszített hímeseket
vittük magunkkal. A márciusban közzétett hirdetésre, felhívásra csak
a nyugdíjas klub hölgyei készítettek szépen díszített papír hímeseket.
Valamint a játszóházban e célra festett tojásokkal bővült a
gyűjtemény.
A rendkívül hideg, szeles idő ellenére Mónika a létrán Marika által
támogatva és kiszolgálva, mi többiek – Magdika és én- a földről
igyekeztünk felékesíteni Tarcal Tojásfáját. Segítőnk is akadt Gergely
tamás személyében, aki mint volt munkatárs szánt meg minket és
segített, hogy mielőbb elkészüljünk. Sajnos nem tudtunk minden
hímest feltenni, mert olyan viharos volt a szél, hogy pillanatok alatt
lekapta és tovarepítette a rajzolt vagy a nagyobb méretű alkotásokat.
Így a legújabbakat már meg sem próbáltuk feltenni. Remélem jövőre
kegyesebb lesz az idő hozzánk.
Húsvéti ünnepváró játszóház
Aki rendszeresen látogatja a tarcali közművelődési feladatellátás –
manapság röviden Borfalu- által szervezett játszóházat, észrevehetett
némi változást. Az ajánlott tevékenységi formák között kb. három
éve bevezettük a sütést-főzést is. Így volt ez 2017. év húsvét
ünnepváró játszóházában is.
A hagyományos és szokásos tojásfestés, díszítés különböző technikái
mellett képeslapot, üdvözlő kártyát, hímes tartót, húsvéti képeket is
készíthettek, színezhettek a gyerekek, felnőttek. Munkájukat Nagyné
Sárkány Mónika és Czipelléné Marika segítette.
Idén a legérdekesebb és legfinomabb elfoglaltság a pipics vagy
pipiske formázása és sütése volt. A legkisebbeket kivéve mindenki
formázott magának legalább kettő kalácskát. Egyet haza vinni, egyet
természetesen még melegen elfogyasztani. A hagyományos kalácstésztát Lázárné Magdika dagasztotta, kelesztette és adagolta. (Persze
mi a hét elején előzetesen próbasütést végeztünk, dagasztottunk, formáztunk, sütöttünk, kóstoltunk. Egyszóval tutira mentünk.) A
gyerekek alapos kézmosás után nyújtották a tésztát, ami nem is volt
egyszerű. Kb. 30 cm-es egyenletes vastagságú rudat kellett formálni.
Ez után következett a tekerés-csavarás, fej és farok formázás. Némi
segítséggel az első, a második pedig már önállóan sikerült. Kenés
tojással, amitől szép színe lesz és kelesztés a névvel ellátott
sütőpapíron. A sütés a felnőttek dolga volt, pontosabban Gergely
Tamásé, aki szívesen besegített a munkálatokba. Nagy öröm volt,
amikor a sajátkészítésű kész pipicset a kézbe vették a lurkók. Az
egyéb készített édességek mellett szívesen és örömmel fogyasztották
el a saját maguk által formázott süteményt. Amíg hűltek a finomságok megmutattuk a gyerekeknek, milyen alapanyagokból és hogyan
készül a kelt tészta, amivel dolgoztak. Remélem lesz olyan gyermek,
aki meg is jegyezte a látottakat hallottakat. Mindezen lehetőségek,
elfoglaltságok mellett igazi, élő nyuszikat is simogathattak a
gyerekek, felnőttek. Nagy élmény volt a gyönyörű fehér bundájú,
hamvas szürke fülű és farkú nyuszikat megérinteni. Somogyvári
Józsefnek köszönhetjük, hogy ilyen élményben részesíthettük a
gyerekeket. Szeretném megköszönni Bánóczki Fedórának és
Szilvási Katalinnak is segítséget. Ők ahol szükség volt a felnőtt
segítő közreműködésére, ott teremtek és tették a dolgukat. Ha kellett
tésztát formáztak, ha kellett festéket törölgettek, ha kellett szörpöt
töltöttek, ha szükség volt egy harmadik kézre a ragasztáskor, ott
voltak. Köszönöm nekik is a közreműködést.
Igyekeztünk emlékezetes szép napot, közös húsvéti készülődést
teremteni a gyerekeknek és kísérőiknek.
Drozda Aranka
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„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot?”

Sport

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti
környezetének megóvására. A mozgalom egyik jelmondata: „Ki
mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Ennek alkalmából
készültünk most néhány környezetvédő és immunrendszert erősítő
ötlettel. Ezt a napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. 2009-ben az ENSZ április 22-ét a „Földanya
Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. Ezen a napon fát ültetnek,
rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást, kerékpáros felvonulást szerveznek civil szervezetek és helyi
önkormányzatok, iskolák, ezzel segítve a világot érő ártalmas hatások
ellen.
Hogyan védje meg környezetét? Íme, néhány tipp, amit nem csak a
Föld napján, hanem egész évben alkalmazni tud:
Mozogjon mindennap fél órát
Ha teheti egy rövidebb távot ne autóval, vagy tömegközlekedéssel
tegyen meg, hanem gyalog, vagy biciklivel. Azzal, hogy az autót lecseréli egy füstmentes megoldásra, rengeteget segít a környezetén.
Emellett a rendszeres mozgás, mint a tempós gyaloglás, kocogás,
kerékpározás, javítja az immunrendszer működését, segít megelőzni a
cukorbetegséget és a csontritkulást, segít rugalmasan tartani az
érfalakat és nem mellékesen hozzájárul a fogyáshoz is, valamint
fokozza a jó hangulatot.
Szabaduljon meg azoktól a kozmetikai termékektől, amik mérgező
vegyszereket tartalmaznak
A bőrünkön keresztül nagyobb mértékben szívódnak fel a méreganyagok, mint az emésztőrendszerünkön keresztül. A kozmetikai ipar
éppen olyan mértékben használ mérgező vegyszereket, mint az
élelmiszeripar. A legtöbb testápolási cikk mint például a samponok,
tusfürdők, amiket hagyományos üzletekben megvehet olyan mérgező
adalékokat tartalmaznak, amik fenyegetik az egészségét azáltal, hogy
lekötik az immunrendszerének figyelmét. Amikor ezek a termékek a
bőrével érintkeznek, belépnek a véráramba éppen úgy mintha megették volna őket. Mivel azonban a bőrünk nem érzi az ízeket, nem lesz
hányingerünk tőlük. Cserélje le őket, mert nem csak szervezete,
hanem a környezete is hálás lesz érte.
Tüntesse el a méreganyagokat a lakásából és a munkahelyéről
Egy átlagos lakás tele van olyan háztartási vegyszerekkel (mosószerek, takarítószerek, illatosítók) amik alapanyagai között számos
mérgező vegyület megtalálható. Ezek éppen úgy bejutnak a levegővel
s a bőrön át a szervezetbe és éppen úgy az immunrendszerünk
lefoglalása a fő kártételük, mint a kozmetikai vegyszereknek.
Cserélje le ezeket méreganyag mentes termékekre. Amennyiben
azonban olcsó megoldást szeretne, a szódabikarbóna és az ecet
remek megoldás.
Forrás: Natúr Hírek – Egészségmagazin

Tarcal FC:
“Vegyes” eredmények

Az előző lapzárta óta a Tarcal FC az alábbi eredményeket
érte el a megyei II. osztály Keleti csoportjában.
19. forduló: március 26. Tarcal FC-Pácin 2-0 U 19: 0-1
20. forduló: április 2. Hidasnémeti-Tarcal FC 8-0 U 19: 4-1
21. forduló: április 9. Tarcal FC-Füzér 1-1 U 19: 12-0
22. forduló: Hollóháza kizárása miatt a Tarcal FC szabadnapos
23. forduló: április 23. Garadna-Tarcal FC 2-0 U 19: 6-3
A felnőtt tabellán:
13. TFC 21 3 2 16 26-71 11
Az U 19 tabellán:
14. TFC 21 5 1 15 63-98 16

HAJRÁ TARCAL!

EGÉSZSÉG -

Igyál vizet!

Igyál vizet a nap ezen 4 szakaszában és úgy fogod érezni
magad, mintha újjászülettél volna!
Nézd meg, hogy melyik az ideális időszak a vízivásra a kardiológusok szerint:
1. Igyál meg két pohár vizet közvetlenül az ébredés után – ez
újraindítja a szervezetedet.
2. Egy fél órával étkezés előtt igyál meg egy nagy pohár vizet,
ez javítja majd az anyagcserédet.
3. Igyál egy pohár vizet tusolás vagy fürdés előtt, ez csökkenteni
fogja a magas vérnyomást.
4. Az alvás előtti vízfogyasztás segíti a jobb alvást, ez csökkenti
a szívre nehezedő nyomást is. Ugyanakkor csökkenti az éjszakai
ráncosodást is.
Egy próbát megér!

Adományok a Helytörténeti Gyűjtemény
számára
A Borfalu kevésbé ismert és látogatott része a Helytörténeti
Gyűjtemény. A kiállított tárgyak - kettő db kivételével - a tarcali
lakosoktól gyűjtött, ajándékozott használati eszközök. Dr.
Bencsik János nyugalmazott múzeumigazgató által rendezett
kiállítás folyamatosan látogatható hétfőtől szombatig, 10-18
óráig. Igényelhető tárlatvezetés is, melyet nagy örömmel végzek.
Gyűjteményünk folyamatosan bővül. Tavaly ősszel Mics
Gyuláné Katika keresett meg és ajándékozta a településnek régi
használati tárgyait. 2 db komatálat, 3 db szőttes terítőt és közel
száz éves iratokat. Hálásan köszönjük! Idén március végén
Várnagy János nyíregyházi lakos kopogott be a Borfaluba.
Gyönyörűséges faragott fali
szekrénykét ajánlott fel a
gyűjteménybe. Elmondta,
hogy a menyasszonyi koszorút tartó dúsan faragott
dobozt édesapja Virgula
János készítette 1911-ben.
Hálásan köszönjük! Értékes
szép darabokkal bővült
gyűjteményünk állománya.
Reménykedem, hogy egy
tematikus kiállítás keretén
belül meg is tudjuk mutatni
a nagyközönségnek is.
DA

