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Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. június 13-án rendes ülést tartott,
melynek első napirendi pontja keretében a
képviselők megtárgyalták a tokaji TV adóhoz ter-
vezett kabinos felvonó és kilátó látványtervét. A
képviselők megismerték a Tokaj hegy csúcsára ter-
vezett kabinos felvonó, lombkorona sétány és kilátó
látványterveit, a tervek módosítását javasolták annak
érdekében, hogy a projekt megvalósítása Tarcal
település számára is előnyökkel járjon, bővüljenek a
helyi szolgáltatások, javuljon az infrastruktúra.
A második napirendi pont során a Képviselő-testület
határozott a 2019. évi víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására benyújtandó pályázatról.
Az ezt követő napirendi pont folyamán a képviselők
döntöttek vis-maior támogatási igény benyújtásáról,
mely a Tarcal Régi Köztemetőt (474/1. hrsz.) és a
Temető utcai (467, 468, 469. hrsz.) ingatlanokat
határoló partfalomlás helyreállításához szükséges.
Az ülés következő napirendi pontja az „Idősek
Klubja bővítése és felújítása” közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítása volt, figyelemmel arra,
hogy a legkedvezőbb ajánlatban megjelölt vál-
lalkozói díj is meghaladta a rendelkezésre álló
fedezetet, s az Önkormányzat kiegészítő támogatás
iránti igényét még nem bírálták el. Ezzel egyidejűleg
a Képviselőtestület döntött a közbeszerzési eljárás
ismételt kiírásáról.
Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2019. június 27-én rendes ülést tartott,
melynek első napirendi pontja során a Képviselő-
testület megismerte a Korona Takarék
Takarékszövetkezet Tarcali Kirendeltsége
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A második napirendi pont keretében a képviselők
döntöttek a Tarcal község Önkormányzat
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról, amely
többek között a költségvetési egyensúly biztosítása
érdekében az általános tartalék csökkentését is tartal-
mazta.
Ezt követően a képviselők módosították Tarcal
község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ren-
deletet. A negyedik napirendi pont keretében a
Képviselő-testület  határozott  pályázat  benyújtásáról

Tájékoztató  Tarcal Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének munkájáról

mely a szociális feladatok végrehajtásához szükséges rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez szük-
séges.
Az ötödik napirendi pont a 2019/2020-as nevelési évben az óvo-
dai csoportlétszámok 20%-os megemelése volt, melyet a beíra-
tott gyermeklétszám indokolt.
Ezt követően a képviselők megismerték a polgármesternek az
előző ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről szóló tájékoztatóját.
Az ülés utolsó napirendi pontja - az indítványok, javaslatok -
keretében a Képviselő-testület határozott a Fő utca 97. szám
alatti Konyha és Étkezde intézményegység klímatizálásáról, a
polgármester és a jegyző aktuális teendőkről, feladatokról
tájékoztatta a Képviselő-testületet, illetve képviselői közérdekű
hozzászólások hangoztak el.

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a
Községi Könyvtárban megtekinthetőek.
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Halálozás
2019. június 

- Szűcs Ferencné  
(sz: Braun Erzsébet 1935.)

volt Tarcal Szondi u. 2.sz. alatti lakos elhunyt
június 10-én.

részvétünk a családnak!
Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török

Enikő anyakönyvvezetők

AnYAKÖnYVi  HÍrEK

2019. június
Házasságkötés

- Balázs Zsolt és Vágó Emese tiszaújvárosi
lakosok június 14-én, 

- Gombkötő Roland és Németh Erika tarcali
lakosok június 15-én, 

- Gurbán Sándor és Vattamány Ilona nyíregy-
házi lakosok június 15-én, 

- Borsodi József és Czipelle Beáta tarcali
lakosok június 21-én, 

- Mészáros András és Rusznyák Franciska
tarcali lakosok június 24-én

kötöttek házasságot településünkön

Gratulálunk!  

szEgEDi sánDor TAnár Úr 
KÖszÖnTésE

„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg
emberségben és tudásban, amelyet a diák soha 

el nem felejt.”

Otthonában köszöntötte Butta László polgármester úr és Horváth Tünde
Idősek Klubja vezetője Szegedi Sándor tanár urat Rubin Diplomájának
átvétele alkalmából.  Tanár úrnak sokan sokat köszönhetnek itt Tarcalon. 92
évesen is teljes szellemi fittségben és lelkesen mesélte a diploma átvételén
történteket. Nagy örömmel mutatta a még 1987-ben kapott miniszteri
emlékérmet is!

Szívből gratulálunk Tanár úrnak!
Nagyon jó egészséget kívánva!

Györgyné Újvári Mária
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BÖlcsŐDEi BAllAgás

megnőttünk,  már nagyok vagyunk...
Különleges nap ez a Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
életében, hiszen 2019. július 19-én bölcsődéseink búcsúztak és
óvodába indulnak.  Ismét sikerült egy különleges dolgot megvalósí-
tani kollégáimmal közösen, ami nem mindennapi az intézményben. 
Az esemény megálmodója voltam és szeretnénk, ha
hagyományteremtő céllal beépülne az intézmény életébe ez a jeles
nap. 22 gyermek vett búcsút a bölcsődétől és kezdi meg szeptember-
ben az óvodás éveit. 
A bölcsődés kisgyermekek életük egyik fontos állomásához
érkeztek, óvodások lesznek. Fontos állomás ez a szülő életében is,
hiszen a gyermekeik életében lezárul egy korszak és egy új fejezet
kezdődik el.
Eltelt egy év, aminek az elején volt nagyon sok szorongás, sírás,
később pedig sok közösen átélt, feledhetetlen öröm és pillanat.  
Szívből köszönöm meg, hogy ezt az intézményt választották gyer-
mekeiknek és a legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízták ránk.
Továbbá azt a pozitív hozzá állást, amit a bölcsődés évek alatt nyúj-
tottak, az önzetlen segítséget, felajánlásokat, hogy ez a nem minden-
napi esemény is maradandó élmény legyen mindenki számára. 
Kollégáimnak szívből köszönöm azt a meleg, szeretetteljes, csalá-
dias, nyugodt, bizalomteli légkört, amit közösen igyekeztünk
kialakítani, hogy a gyermekek a legjobban érezzék magukat
bölcsődénkben.  

Vidám óvodás éveket kívánok! 
„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi
lakozik...  Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibon-
takoztassák a személyiségüket, a tehetségüket.  Nem kell hozzá mást
tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni".”

Böjte Csaba

Kiadja: Tarcal köz -
ség Ön kor mány za ta

szerkesztőség: 6 Puttonyos Borfalu Tarcal.  Tel.
47/580-008  főszerkesztő: Györgyné Újvári Mária.
szerkesztő: Me ző Lász ló. A szerkesztő munkatársa:
Szabó Adrienn. nyomdai munkák: Bu dai Nyom da ipa -
ri Kft. Mis kolc, Meggyesalja u. 38.  Tel: 46/416-226 

KÖVETKEzŐ  lApzárTA: 2019. augusztus 20.

Tarcali Hírek

A HónAp VErsE
Hamvas Béla:

Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!
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Vöröskeresztes Anyatábor

Balatonszántódon!
Az MVK. Tarcali Alapszervezete azon megtiszteltetésben
részesült, hogy két családot küldhetett az Anyatáborba.
Ide olyan édesanyákat, vagy nagymamákat hívtak meg, akik
egyedül vagy nehéz körülmények között nevelik gyer-
mekeiket, unokáikat. Többségük még sohasem nyaralt vagy
nem jártak még a Balatonnál, és ezt az élményt most együtt
élhették át a Magyar Vöröskereszt BAZ: megyei táboroztatói-
val.  Kirándulás és közös játékok színesítették a nyolc napos
vakációt. A szórakozás mellett jutott idő arra is, hogy a tábor-
ban résztvevő szülőket munkaerőpiaci tréningekkel és men-
torálással készítsék fel a jövőbeni álláskeresésre. A gyer-
mekjátékok ideje alatt az édesanyák gyakorolhatták az önélet-
rajzírást és azt is, hogyan álljanak helyt egy jövőbeni állásin-
terjún. 
Az itt szerezett élmények „kötőanyagot” jelentenek a szülő és
a gyermek kapcsolatában és megerősítik az anyákat szülő és
családfenntartói szerepükben. Alapszervezetünket Papp –
Borsodi Erzsébet, Mlincsek Mónika és gyermekeik
képviselték. Tudom most felmerül a kérdés: Miért Ők?
Alapszervezetünk három nagycsaládos és a három gyermekét
egyedül nevelő édesanyát kért meg a táborozásra DE a csalá-
dok visszautasították, pedig ezeket az élményeket a családjuk-
tól vették el. Az Anyatábor térítésmentes (ingyenes) volt.
Nő a Siker Alapítvány, konzorcium vezetése mellett megvaló-
suló Nőközpont létrehozása Miskolcelnevezésű ETOP
pályázat adott lehetőséget. Szeretnénk megköszönni a BAZ.
megyei Vöröskeresztnek, hogy Alapszervezetünkre is gon-
doltak.

Köszönettel: 
Ilosvainé Nógrádi Piroska

Alapszervezeti elnök

Baba – mama foglalkozás az
óvodában

A Baba-Mama Klub ellátogatott a Tarcali Kikelet
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde sószobájába. 
Kissné Dudás Gabriella óvodavezetővel egyeztetve
lehetőségünk nyílt az óvodai életbe betekinteni és ezzel
együtt a sószoba „birtokbavételére”. 2019.06.27-én az
anyukák három turnusban élvezhették gyógyító hatását.
Balázs Rita mb. óvodavezető helyettes bemutatta a sószoba
előnyeit és gyógyhatását. Háromszor egy órát töltöttünk ott,
szabadfoglalkozást tartottunk. Megbeszéltük, hogy a nyár
folyamán ki hová megy üdülni. Arról is beszéltünk, hogy
mire figyeljenek a nagy melegben a kisgyermekes anyukák.
Nagyon élveztük ezt a foglalkozást kicsik és nagyok
egyaránt. A babák is gondtalanul játszottak a
sóhomokozóban. 
Köszönjük, hogy kipróbálhattuk a Sószoba gyógyhatásait.
Szeretnénk megköszönni az Óvoda dolgozóinak, hogy biz-
tosították számunkra ezt a lehetőséget.

ilosvainé nógrádi piroska
Alapszervezeti elnök

„Valakinek a jellemét arról is meg lehet
ismerni, hogyan viselkedik azokkal 

szemben  akiktől semmit sem várhat.”
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Új TárlAT A gAlériáBAn

„A föld és a természet szeretetét a génjeimben 
hordozom. A művészetek iránti érdeklődésem 

már gyermekkoromban megmutatkozott.
A kettőt egyesítve úgy érzem,

boldog ember vagyok.”
2019. július 8-án 17:30 órától új tárlat nyílt a 6 puttonyos

Borfalu galériájában. 
A megnyitón bemutatkozott a Szentistvánbaksai Szivárvány
Női Kórus, akik köszöntőket énekeltek illetve a művésznő
kedves népdalait adták elő. Kiss rozália szentistvánbaksai
festőművész elmondta, hogy amikor fest, megszűnik számára
a külvilág, annyira elmerül az alkotásban. Akár órákig is áll-
hatna az ember mögötte észre sem venné. 
Festményeiből árad a természet szeretete, az a tiszta
egyszerűség és gyönyörűség, ami Rózsika lelkét is jellemzi. 
Mennyire szeretik a falujában bizonyítja az is, hogy elkísérte
a Kórus és Rontó István polgármester is.
Butta László polgármester virággal köszöntötte Rózsikát,
továbbá a Kórust finom borokkal örvendeztette meg.
A porgram fontos eleme, hogy a „Tarcal művész szemmel”
festőversenyre beérkezett alkotásokat is ekkor állítottuk ki,
amelyre szavazatukat leadva a jelenlévők segíthetik a zsűri
munkáját. A festőverseny eredményhirdetése a Tarcali
Napokon július 26-án pénteken 18:00 órakor a megnyitón
lesz.  Köszönjük mindazoknak akik segítették, hogy ez a kiál-
lítás megvalósuljon! 

györgyné Újvári mária
Borfalu vezetője
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mesterseg.tarcal@gmail.com

Útba esik jövet-menet...
A több mint 160 éves múlttal rendelkező szövetkezeti
Hitelintézetek többszöri átalakulását követően jöttek létre az
ötvenes években a modern takarékszövetkezetek ősei. A rend-
szerváltást követően létrehozták központi bankjukat, majd az
egész szektorban elindultak azok az egységes banki működést
elősegítő integrációs folyamatok, melyek eredményeként már
a 2019-es év második felében valamennyi takarékszövetkezet
bele fog olvadni az ily módon messze a legnagyobb hálózattal
rendelkező Takarékbankba.
Vida József, a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója az
InfoRádió Aréna című műsorában így jellemezte a fúziót:
• Mind vidéken, mind a városokban egy olyan univerzális nagy-
bankot hozunk létre, amely  választ tud adni minden kihívásra. A
célunk az, hogy 750 körüli fiókkal 15 kilométeres körzetben min-
denkit el tudjunk látni pénzügyi szolgáltatásokkal, mindenki elér-
jen minket. Bizonyos településeken bezártunk kirendeltségeket,
de helyette újabb szolgáltatásokat hoztunk. Ilyen a mobil bank-
fiók, vagyis a Takarék Busz, amely
olyan településekre is elviszi a szol-
gáltatásainkat, ahol eddig nem volt
semmilyen bankfiók. Tehát inkább
adunk, mint elveszünk.
• A szövetkezeti forma egy
kicsit elavult, korszerűsítésre szorul,
a mai fiataloknak idegen már ez a
rendszer, ezért átnevezzük magunkat
annak, ami valójában voltunk:
közösségi banknak. A részjegye-
seink új formákban maradhatnak
tulajdonosok, létrehozhatnak
különböző csoportokat, amelyekben a helyi értékeket, célokat
tudják támogatni, mert arról a nyereségről, amit visszaforgatunk,
ők dönthetik majd el, hogy mire kívánják fordítani.
• Alapvetően a közösségi bankolásra akarunk koncentrálni, a helyi
rendszereket, fejlesztéseket  kívánjuk a helyben megtermelt ered-
ménnyel támogatni. A magyar gazdaságnak hatékonynak kell
lennie minden területen, ezért a bankrendszernek is hatékonnyá
kell válnia, mert ezzel tud versenyképes lenni. Meg kell
ismernünk, hogyan lehet hatékonyan működtetni egy bankot,
hogyan lehet a munkatársak hatékonyságát emelni és elismerni.
Mi csapatot építünk, kell egy csapat, és a csapattagjainkat meg
kell becsülni. Közel 7000 ember dolgozik a csoportban, és a
hatékonyság igen fontos nemcsak a munkáltatónak, hanem a
munkavállalóknak is.
• Vannak bankok, ahol már robotok döntenek a beérkezett
hitelkérelmekről, főleg lakossági  és személyi hitel esetében. A mi
világunk emberibb kíván maradni, ezért a helyi ismeretet és helyi
embereket be kell vonni a döntésbe, hiszen ez volt mindig is az
előnyünk. Tudtuk, hogy valakinek a nagyapja is visszafizette a
hitelt, tudtuk, hogy az édesanyja is rendes ember. Ezeket a szemé-
lyes elemeket meg kell őrizni, de természetesen bankszerűvé kell
tenni, hiszen a másik oldalon meg szigorú szabályozási rendszer
áll.
•  A Takarék Csoport fiókjainak száma másfélszerese lesz annak,
mint amit a sorban következő legnagyobb kereskedelmi bank
naponta kinyit. Nagy lehetőséget látok az okospontok megje-
lenésében is. Ezek lényege, hogy egy 7/24 órás szolgáltatópontot
hozunk létre, ahol az emberek saját magukat ki tudják szolgálni.
Bankautomata áll rendelkezésre, ki- és befizetni is lehet, a csekket

is be lehet fizetni, illetve egy digitális rendszerrel el lehet minket
érni: például időpontot lehet foglalni a legközelebbi fiókba, ott
már várják az ügyfelet és megoldják a problémáját. Ha ez elfo-
gadottá válik, akkor a vidék pénzügyi kiszolgálását nagyban tudja
segíteni, hiszen benne van minden, ami ahhoz kell, hogy jó falusi,
vidéki életet lehessen élni.
• Fontos célcsoportnak tekintjük a digitális térben otthonosan
mozgó fiatalokat, valamint a  családokat lakossági oldalon, és a
generációk bankjává szeretnénk válni. Így egy generációkon
átívelő stratégiát tudunk létrehozni. Fontos számunkra továbbá a
kis- és középvállalati szektor, ezen a területen továbbra is erősek
és jók vagyunk. Ezenkívül vannak hagyományaink, klasszikus
gyökereink, mint például az agrárium, az élelmiszeripar.
• Nagyon fontos eredmény, hogy össze tudtuk rakni és elfogadtuk
azt a stratégiát, amellyel  meghatároztuk, hogy egyek leszünk,
hogy a számlavezető rendszereinket korszerűsíteni tudtuk, és
hogy az ipari átlagnak jobban megfelelő rendszerekre tudtunk
lépni. Fontos volt az egységes megjelenés, és hogy a piaci
részesedésünk nőtt. A takarékszövetkezetek hagyományosan

inkább betétoldalon voltak erősek,
mint a hiteloldalon, ami a jelenlegi
környezetben a jövedelmeződésük
jelentős csökkenéséhez vezetett,
hiszen a betéti kamatok elolvadtak, a
hitelkamatok pedig be vannak lőve
egy alacsony százalékra. Így egy
relatíve alacsony hatékonyság mel-
lett feléljük mindazt az eredményt,
amit meg tudunk termelni. Ezért
jelenleg nekünk az is fontos ered-
mény, ha a takarékok pozitív nullá-
val tudnak zárni, mert az összevoná-

sok után a hatékonyság növelésével jelentős eredményjavulást
fogunk elérni.
• A lakossági betétgyűjtés terén gyökeres változás történt az
elmúlt időszakban, a  készpénzállomány van topon az állampapír-
ral szemben is. Ezt kell majd megoldani, hogy ne a készpénz
legyen a legnagyobb befektetés. Nálunk a látra szóló betétek
növekedtek meg igen jelentősen. Ami stagnál, az az alternatív
befektetés, a különböző alapokba vagy részvénypiacon történő
befektetés. Át kell strukturálni az embereknek magukat, hiszen a
kamatkörnyezet elindította a gondolkodást, hogyan lehet ered-
ményesen a pénzüket kamatoztatni. Körül kell nézni, és jól kell
tudni befektetni, és erre a bankrendszer megfelelő választ tud
adni.
• Igen meglódultak, és nagy szerepet kaptak a fogyasztási hitelek,
de vannak még tartalékok a  hitelfelvételben. A jelzáloghitelek
piacán úgy látom, hogy 2019-2020 lesz a nagy robbanás, mert
elkészülnek azok a lakások, amelyek építésének a kedvezményes
áfa miatt rohamléptekben nekiugrottak. A jelzálogpiacnak fontos
kérdése még az is, hogy mennyire fogadja el a lakosság a fix
kamatozású hiteleket, hiszen ez árkérdés is.
• Fontos megemlítenem, hogy a cégek hitelezésében vannak még
tartalékok. A magyar piacon a  kkv- és vállalati szektor 17 száza-
lék körüli mutatóval rendelkezik, míg az európai uniós átlag 35. A
gazdaságnak mernie kell hitelt felvenni, merni kell vállalkozni és
merni kell beruházni.

(Köszönöm a cikk létrejöttéhez nyújtott segítséget 
Csajkovszki – Tóth Anita régióvezetőnek.)

Erdélyi István 
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A fonográfot még nem mutatta be Edison, amikor már több,
zenében és irodalomban jártas ember járta a XIX. századi
Magyarországot és gyűjtötte az egyszerű nép szájhagyományában
élő dalokat, nótákat, verseket, elbeszéléseket. A népdal gyűjtők
egyike volt az erdélyi Bálványosváralján, 1821-ben született
Bartalus István. Jogászból a kolozsvári konzervatórium elvégzését
követően zenepedagógiai és előadóművészi tevékenysége mellett
vált zenetörténésszé és népdalgyűjtővé. 1867-ben beválasztották a
Kisfaludy Társaság tagjai közé, majd Arany János akadémiai
főtitkár 1875. május 26-áról keltezett, az Akadémia új választá-
sairól jelentése alapján: „A Magyar Tudományos Akadémia jelen
évi nagygyűlésén megválasztattak: Az I. Osztályba: Levelező
tagoknak: Bartalus István, a Kisfaludy Társaság tagja, mint a zene-
elmélet és történet alapos mívelője…”. A zenetudomány szinte
minden ágát művelte, s a zenetörténeti, zenetudományi,
zenepedagógiai művei mellett több regény, elbeszélés és vers jelzi
irodalmi munkásságát.
Bartalus egyike volt a magyar zenetörténeti kutatás megindítóinak
és fontos szerepet játszott a korának csak nyomokban ismert ma-
gyar népdalkincsének összegyűjtésében. 1871 és 1896 között több
helyszíni népdalgyűjtő körutat tett, mely során észak-magyarorszá-
gi és erdélyi településeken jegyezte le az ott hallott dalokat, nótákat.
Ezekből és más személyektől, köztük Arany Jánostól kapott mint-
egy 730 dallamot hét kötetben, Magyar népdalok egyetemes
gyűjteménye címmel (I-VII. Bp. 1873-1896) adta ki. Ezzel ő volt az
első, aki Magyarországon kísérletet tett egy nagyarányú hangjegyes
gyűjtemény kibocsátására.
Az 1871-ben indított népdalgyűjtő körútjai során végzett
munkájáról és tapasztalatairól egy helyen így írt: „kevés kivétellel
minden dalt az eredeti forrásból, azaz a nép szájából másoltam, mi
nem kevés fáradsággal volt kapcsolatban, de egyszersmind épen
annyi örömömre szolgált. Mert alkalmam volt látni a népet a maga
valóságában, úgy szólva alkalmam volt kilesni költői működését.
Figyelmeztetésemre nem egyszer javították ki a caesurákat, vers-
lábakat, rímeket, vagy egészen új sorokat csináltak, mi közben az
élczekből ki nem fogytak”. 1899-ben Budapesten bekövetkezett
halálát követően a XX. század két legnagyobb magyar zeneszerzője
és népdalgyűjtője Bartók Béla illetve Kodály Zoltán és a modern
népzene tudomány ebből adódóan nem tudta, tudja autentikus nép-
dalként elfogadni Bartalus és a többi XIX. századi gyűjtő által le-
jegyzett dalokat. Véleményük szerint a gyűjteményekben fellelhető
dallamokat több esetben másodkézből vagy emlékezet után pontat-
lanul jegyezték le, át vannak írva kíséretre, továbbá a gyűjtők a
műdalt és a népdalt nem tudták, de nem is akarták egymástól
megkülönböztetni. Persze mint ahogy azt a cikk elején írtam nem
állt rendelkezésükre semmilyen hangrögzítő eszköz. Kodály és

Bartók már használhatták a Vikár Béla által kipróbált fonográfot,
majd következett a nagy és nehéz magnetofon, manapság pedig itt
vannak a kicsi, de nagy mennyiségű adat felvételére és tárolására
alkalmas okos telefonok. Igaz egyre kevesebb a gyűjteni való.
Mindennek ellenére az úgynevezett Kodály-rendben rendszerezett
az MTA BTK Zenetudományi Intézet tulajdonában lévő dallam
gyűjtemény mintegy 33000 dallamból álló része tartalmazza azt a
730 dalt is, amit Bartalus gyűjtött és adott ki. Itt hívnám fel a figyel-
met, hogy ezt az anyagot az intézet digitalizálta és azt az interneten
elérhetővé tette.
Bizonyára tapasztalta a kedves olvasó, hogy ha valamiről írok, az
valahol kapcsolatban van településünkkel. Nos, ebben az esetben is
így van, ugyanis Bartalus István gyűjtő körútjai során több alka-
lommal járt Tarcalon. Erről tanúskodnak a gyűjteményében
szereplő, Tarcalon lejegyzett dallamok.
1. Elmennék én tinálatok egy este
2. Ősszel szokott a fecske elmenni (1883.)
3. Végigmentem a töltésen csinosan, rendesen (1883.)
4. Bús már nekem az egész életem
5. Kis Patakon csoda esett
6. Télen mindég hideg van (1875.)
7. Télbe mindég hideg van
8. Egy leány a hegyek között (1875.)
9. Ha benéznél ablakomon egy este
10. Szegény embernek születtem
11. Tiszaháti barna lány
12. Oh, én szegény kis madár, mire vetemedtem
13. Végigmentem a töltésen csinosan, rendesen
14. Még sincs szebb lyány a faluba a rózsámnál (1875.)
15. Még sincs szebb lány a faluba a rózsámnál (1875.)
A felsorolásban szereplő nóták, dalok címei mellett szereplő
évszámok utalnak arra, hogy mikor járt Bartalus István, az akkor
már neves, elismert zenetudós Tarcalon. Nem vagyok szakembere a
témának, a kotta olvasás terén sem jeleskedem, ennek ellenére
szívesen hallgatnám ezeket a dalokat a helyi népdalkör előadásában
függetlenül attól, hogy ezek a dalok vagy nóták autentikus nép-
dalok vagy műdalok. Biztosan ismerték és énekelték a szomszédos
településeken is. A lényeg azonban az, hogy ezeket a hangjegyeket
és a hozzátartozó szöveget közel 150 éve itt Tarcalon jegyezték le
és ebből adódóan helyük van a település értéktárában. Lehet, hogy
Kodályéknak igazuk van a dalok hitelességét illetően, de hogy is
mondta Pelikán elvtárs a Bacsó Péter rendezte Tanú című filmben,
amikor narancs gyanánt kóstoltatta meg a citromot Bástya
elvtárssal. „Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a mienk.”. 

guth ferenc

Tarcali nóták

szeretettel köszöntjük az augusztus
hónapban névnapjukat ünneplő kedves

olvasóinkat!
Tarcal 

Körzeti  megbízott  
telefonszáma: 

06-20-610-51-01

lovász lászló
a tarcali Polgárőr
Egyesület elnöke  

telefonszáma
06-70/457-95-81
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