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Várjuk a tavaszt −
februári gondolatok
Nyűgös egy telünk volt.
A december közepi hótól azt hittük szép, fehér kará−
csonyunk lesz. Nem lett. Jött a január, ami havat is hozott
bőven, de a mínuszokat sem sajnálta. Meg is látszik a fűtés
számlákon.
Sokan voltak az idén is kiknek a fűtés elő takarékossági
számláján−vagyis a kamrában − alig volt valami. Még egy
köteg venyige sem! Pedig elég hosszú volt a nyár, munka
is akadt bőven, lehetett volna spájzolni a tüzelőt, még ha
apránként is szedődik össze. Van aki gondolt a télre, őt
nem is kellett a Hivatalnak kisegíteni fával.
Azért észre kellene venni, hogy a szorgos hangyáknak is
egyre nehezebb, egyre kevesebb jut. Váltani kellene a tü−
csök létről, mert nem lesz hangya aki megtudja szánni az
ínségben lévőt. Február a farsang hónapja is, a téltemető
vidámkodás ideje. Van e miért vidámkodni?
Az biztos, hogy sem a „makro” sem a „mikro” gazdasági
viszonyok nem adnak erre okot.
A közgazdászok szerint 2010. még a válság éve lesz
Magyarországon. Kedves jó politikusaink persze hintik az
üdvözítő „igéket”. Egyesek mintha most világosodnának
meg. Mások azt hirdetik, ők már rég meg világosodtak!
Megint mások szerint, csak „erővel” lehet rendet
teremteni! Ez minden párt retorikájában ott van, ha sokszor
rejtve is. Ezért érzem ki az egészből: a választók úgy sem
tudják, nem elég felnőttek, mi tudjuk a tutit!
Közben a demokráciát megcsúfolva a függöny mögött
leosztják a lapokat és megy a mutyi.
A milliókat kereső tanácsadók elslisszolhatnak, míg a
megfelelő munkafeltételeket bért követelő buszsofőrt,
melóst lapátra teszik. Egész évben virágzik az ország.
Mindenütt ott látjuk a korrupció virágait. Szép! Na akkor
válasszunk!? Hű, de borongósra sikerült ez a szakasz,
pedig a tavaszvárás nem ezt érdemli. Mert a hóvirágok
fehér fejecskéi már bólogatva jelzik − Más időszak jön. A
nappalok is hosszabbodnak, egyre többször simogat a
napfény bennünket. Remélem a borongós időszakok után,
múlik „rossz kedvünk tele” s újuló erővel munkálkod−
hatunk, tanulhatunk sorsunk jobbra fordításán.
Ehhez kívánok Önöknek erőt, egészséget, nyitott szemeket
és szíveket a jó meglátásához!
Baracskai László
Polgármester

A HÓNAP ÜZENETE
„Próbálj úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott,
ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan,
ahonnan elmentél.”
Victor Hugo

Beszámoló
a Képviselőtestület 2010. január 27−i és a február
10−i rendkívüli ülésen történtekről
A Képviselőtestület a helyi civil szervezetek vezető−
ivel konzultált, meghallgatta a 2009. évről szóló be−
számolókat, illetve tájékozódott a 2010. évi tervek−
ről, majd a Könyves Kálmán Művelődési Ház veze−
tője számolt be a közművelődési feladatok ellátásá−
ról, és jelezte a megoldásra váró problémákat a kép−
viselőknek. Ezek után a testület döntött a költség−
vetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek tartalmáról, és elfogadta a település 2010.
évi közfoglalkoztatási tervét.
Megbízást adott közbeszerzési eljárás lefolytatásá−
ra, s ezzel egyidejűleg a piac kialakítására és a
Klapka György Általános Iskola komplex akadály−
mentesítésének kivitelezésére közbeszerzési eljárást
írt ki. A Képviselőtestület pályázati kiírást fogalma−
zott meg az Idősek Klubja vezetői álláshelyére, va−
lamint döntött önkormányzati tulajdonú földterület
haszonbérbe adásáról.
A 2010. február 10−i rendkívüli testületi ülésen a
Képviselőtestület megismerte az önkormányzat
2010. évi költségveté−sének tervezetét, amelynek
végleges elfogadására előreláthatólag − figyelemmel
a beépítendő képviselői javaslatokra − a február 24−
i ülésen kerül sor.

A közelgő Nőnap alkalmából
a Tarcali Hírek valamennyi
hölgy olvasóját sok
szeretettel köszöntjük a
következő gondolatokkal!
„Csodálatos az, amit egy nő megbír!
− Egy nő, aki anya;
− Egy anya, aki szeret.”
Jókai Mór
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Tarcali Hírek
IN MEMORIAM ÓVÓNÉNI
Gyászol a Tarcali pedagó−
gus
társadalom.
Tóth
Dánielnét szül. Takács
Erzsébetet, vagy ahogyan
mindenki ismerte Erzsike
Óvónénit gyászoljuk.
Erzsike Óvónéni pályáját
1955−ben kezdte, 1957−ben
került a Tarcali óvodába,
ahol óvoda vezetőként is te−
vékenykedett, és ahol 36
évig, 1993−ig, nyugdíjazá−
sáig, szakmai vezetőként
dolgozott, de még nyugdíjas éveiben is visszajött és ki−
segítette óvodáját, ha szükség volt rá. Az óvodai neve−
lés hőskorában kezdett dolgozni, abban az időben,
amikor az országban kezdetét vette a tervszerű, szerve−
zett gyermeknevelés. A mai kor fiatal pedagógusai ta−
lán elképzelni sem tudják mit jelentett 40−50 fős gyer−
mekcsoportokban foglalkozást szervezni, saját kezű−
leg készített eszközökkel, játékokkal. Erzsike Óvónéni
Istentől megáldott kézügyességgel gyártotta a szebb−
nél szebb, ötletes eszközöket, bábokat. Hihetetlen
nagy szakmai tudással és még nagyobb szeretettel ne−
velte egész életén át a kisgyermekeket. Több generáció
több száz gyermekét tanította, nevelte a szépre, jóra.
Nem hiába emlegetik már felnőtt fejjel is úgy az em−
berek, mint az
„ÉN ERZSIKE ÓVÓNÉNIM”
Nekünk pedig, akiknek megadatott, hogy vele dolgoz−
hattunk egész óvónői pályánkat meghatározó példát
adott. Minden pályakezdő fiatalt lenyűgözött. Áhítattal
figyeltük, hallgattuk foglalkozásait és Ő mosolyogva,
önzetlenül adta át tapasztalatait. Ő volt aki soha nem
nézte az órát, ha az óvodáról volt szó. Sokszor még es−
te is bent maradt ha a csoportszobáját rendezte, vagy
eszközöket bábokat készített. Ő volt, aki mindig kapun
kívül tudta hagyni a gondjait és ha belépett a gyerme−
kek közé, átszellemülten, mindig mosolyogva csak a
gyermekre figyelt. És most így felnőtt fejjel több min−
dent átértékelve és megértve elmondhatjuk, hogy Ő ta−
nította meg nekünk azt, hogy a sikeres és boldog élet−
pályához nem kell se kitüntetés, sem Nobel Díj, sem
hírnév. Ő tanította meg, hogy az egész boldogságunk a
szeretettől függ, szeretetből választjuk az utat, szere−
tetből járunk ezen az úton, és a szeretet által jutunk el
az igazi tudáshoz, a megismeréshez és a megdicsőülés−
hez. A MI ÓVÓNÉNINK arany betűkkel írta be nevét
a Tarcali Óvodapedagógia történetébe.
Az itt maradók nevében utolsó öleléssel búcsúzunk
és megőrizzük ránk hagyott szellemi örökségét!
NYUGODJON BÉKÉBEN!

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLOZÁS
2010. január hónapban történt
halálesetek:
Kundráth Lajos (sz: 1960.)
volt Tarcal Fő u. 16. sz. alatti lakos
elhunyt január 6−án.
Encsi Imréné (sz: Molnár Irén, 1969.)
volt hernádcécei lakos elhunyt január 7−én.
Zsiros Sándor (sz: 1957.)
volt Tarcal Fő u. 9. sz. alatti lakos
elhunyt január 15−én.
Szegedi Sándorné (sz: Tarcali Anna Klára, 1922.)
volt Tarcal Fő u. 38. sz. alatti lakos
elhunyt január 17−én.

Részvétünk!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Szegedi Sándorné sz. Tarcali Anna temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönjük Csatlósné Komáromi Katalin, a
Sárospatak város Művelődés Háza Igazgatójának,
aki − volt tanítványai nevében − megható bú−
csúszavakkal emlékezett tanítónénire.
Gyászoló férje, gyermekei és unokái
*
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Édesanyánk, Tóth Dánielné (Erzsike óvónéni)
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
részvétüket nyilvánították, együtt éreztek velünk
gyászunkban.
Szerető gyermekei: Tóth Gyuláné és Tóth Dániel

Házasságkötés
2010. január hónapban nem történt házasságkötés!

SZÜLETÉS
2010. január hónapban születtek:
Lakatos Martin 2010.01.03
Szülei: Lakatos Emese, Lakatos László
Gulyás Csaba Bendegúz 2010.01.11
Szülei: Kerekes Erika, Gulyás Csaba
Skara Jázmin Laura 2010.01.29
Szülei: Szűcs Friderika, Skara László
*
2009−ben Tarcalon a 2 védőnői körzetben
összesen 25 születés volt.
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit Védőnők

Tarcali Hírek
BEMUTATKOZIK A BORKIRÁLYNŐ
Sebesta Judit vagyok, 19 éve, azaz születésem óta itt élek
Tarcalon szüleimmel és nagyszüleimmel. A családom már évek óta
szőlészettel és borászattal foglalkozik.
Édesapám Sebesta Sándor, Tarcal köz−
ség és Tokaj város hegybírója. Édes−
anyám Bányai Judit, őstermelőként
dolgozik a családi gazdaságban. Van
egy testvérem Sándor, aki vendéglátást
és idegenforgalmat tanul a tokaji szak−
középiskolába. Én az általános iskola
elvégzése után Miskolcra jelentkeztem
az Avasi Gimnáziumba biológia szak−
ra, ahová sikeres felvételt nyertem. Je−
lenleg pedig a Debreceni Egyetem el−
sőéves hallgatója vagyok informatikus
és szakigazgatási agrármérnök szakon.
Azért az agrármérnöki pályát választottam, hogy később helyt tud−
jak állni a családi gazdaságban. Az egyetem elvégzése után szeret−
ném magam tovább képezni, hogy öregbítsem és fejlesszem a csa−
ládi borászatunkat, valamint, hogy tovább növeljem a Tokaj−
Hegyaljai borvidék hírnevét. Polgármester úrtól értesültem, hogy
idén rendezik meg a 2009−es Borkirálynő választást. Már máskor is
gondoltam rá, hogy jelentkezek, viszont nem éreztem magam kész−
nek a feladatra. Idén viszont úgy gondoltam, hogy ha megnyerném
a választást akkor méltón tudnám képviselni községünket a külön−
féle rendezvényeken. Döntésemben támogatott a családom, isme−
rőseim és barátaim. A felkészülés során sok új tapasztalatra tettem
szert és sokat tanultam. Nagyon jól éreztem magam a verseny alatt,
egy élmény volt. Nem bántam meg, hogy jelentkeztem és minden
tőlem telhetőt megteszek, hogy méltó viselője lehessek a Borki−
rálynői címnek.
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Csendes gondolatok,
beszélő betűk

Felül ütni, „űberelni” nem akarom Babocsai
Izsák hajdani tarcali jegyzőt, vagy Hubai Kálmán
Tarcal nagy fiát. 250 évnyi tespedés után fel kell
valahogy rázni a helyi közéletet. Ébredésre kell
bírni a patriotizmust, ami nem is olyan egyszerű
egy olyan településen, ahol az őslakosság utódai
már kevesebben vannak, mint a bevándorlók.
Mégis elődeink nyomába kell lépnünk, ha gyér
hagyományainkra akarjuk terelni a figyelmet.
Legjobb, ha a kívülállók szemüvegén keresztül
világítunk rá településünk romantikájára, szépsé−
geire, epizódjaira, amiből összeáll egy erőt adó
kép: érdemes tenni ezért a régióért és ha szeré−
nyek a hagyományai akkor hagyományt kell te−
remteni! E papírlap mellett érzem embertársaim
szívdobbanását, szavaim legyenek harci riadót
fúvó kürtök hangjai. A bajokat múlja felül az
összefogás ereje. Tarcalnak alig van népi hagyo−
mány múltja, mint ahogy van Bodrog−köznek,
Hegyköznek, Taktaköznek. A borunkkal büsz−
kélkedünk, de nem tudunk megélni belőle. Alig
volt napjainkig időtálló esemény. Most jönne
lendületbe a közélet, az öntevékeny művészet,
amikor nincs anyagi háttér. De a szép utáni vágy,
az önmegvalósítás iránti igény nem ismer határo−
kat. A 21. században telepedett meg Tarcalon a
Hegyaljai Alkotók Társulása és a Magyar Alko−
tók Internetes Társulásának civil szervezete, ami−
kor ide helyezte át Irodalmi és Művészeti Alko−
tótáborát és gyökeret vertek itt. Ennek az intéz−
ménynek arculata, célja és irányultsága van.
Kapcsolatteremtés a lakossággal, bemutatkozás
irodalmi, művészeti ágazatok és egyéb módon.
Alkalomról−alkalomra forrnak egyre összébb a
hely légkörével, romantikájával, kimeríthetetlen
témagazdagságával. Az eredmények után tovább
kell lépni! 2010−ben fel kell venni a kapcsolatot
a helyi civilszervezetekkel, művészeti ágazatok−
kal. Egy nyílt nap keretében nem megmérettetés,
hanem ismerkedés, kölcsönös bemutatkozás ke−
retében kell a tarcali közönség elé állni. Ismerje−
nek meg minket, ismerjük meg őket. Meggyőző−
désem, hogy a Harlequin, HEKUBA, Ha−
gyományörző, Díszítőművészet, Gyöngyfűzők,
talán még nem is hallottak rólunk, vagy csak
érintve. Pedig a HAT és a MAIT gárdája irodal−
mi és művészeti felkészültsége garantáltan állíta−
ná az érdeklődés középpontjába az említettek
munkáját szélesebb körben. Ha megismerjük
egymás célkitűzéseit, tenni tudunk együtt, egy−
másért, hogy a lakosság is kimozduljon, moráli−
san felfrissüljön, kezdeményező erő indukálód−
jon, alakuljon ki új távlat.
Leskó Imre

Tarcali Hírek
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KIKELET OVI HÍREI
Nagy a készülődés a Kikelet Ovi háza
táján, a hagyományos télűző farsangi
mulatságra készülődik óvodánk apraja
nagyja. Bár a farsang farkát jelző
hamvazó szerdán már túl leszünk a
mulatság idején, de reméljük sikeres
lesz a télűzés, hiszen már mind−
−annyian nagyon várjuk a tavaszt.
Óvodánkban a mögöttünk álló
nevelési időszakban is sok esemény
történt. Több nyertes pályázat segít−
ségével lehetőség nyílt az intézmény
működési,
tárgyi
feltételeinek
javítására,
szakmailag
tovább
fejlődtünk és az óvodai integrációs
nevelés
feltételeinek
megteremtésében is sokat léptünk
előre. A normatív támogatáson felül
több olyan pályázati forrást is sikerült
találnunk, melyek segítik ezen
törekvéseinket. Az eddig már meg−
nyert és részben megvalósult pályáza−
tok a következők:
− Óvodai fejlesztő program, esély−
egyenlőségi pályázat − 1. 150 800 Ft.
− 2009−re, − 1. 045 800 Ft. − 2010−re
− Informatikai és eszköz fejlesztés
pályázat − 986 000 Ft. − 2009−re
−
Esélyegyenlőség
innovatív
intézményekben − 14. 400 000 Ft. −
2010−2011−re
TÁMOP. Kompetencia alapú nevelés
bevezetése c. pályázat még szerződés
kötés előtt áll, az ezen nyerhető összeg
óvodai része 6,5 Millió Ft.
Reményeink szerint sikeres lesz az
óvoda bővítését célzó ÉMOP.
Pályázat is, melynek beadási határide−
je a napokban járt le. Az itt elnyerhető
közel 140 000 000 Ft. segítségével a
közeljövőben megindulhat végre az
óvoda régen aktuális felújítása,
bővítése.

Ahhoz, hogy a fent leírt pályázatok−
ban meghatározott feltételeknek
megfeleljünk, komoly és elszánt
munkára, az óvoda minden dolgo−
zójára vonatkozó pedagógiai szakmai
megújulásra nyitottan kell dolgoz−
nunk. A körülöttünk történő társadal−
mi és gazdasági változások felgyor−
sulása intézményünk belső életére is
kihatással vannak. Továbbra is
elsődleges feladatunknak tekintjük az
egyéni fejlesztésekre épülő nevelői
munkát, amely a gyermeket képessé
teszi az iskolai követelményrendszer
teljesítésére. Külön figyelmet fordí−
tunk a tanulási részképességekben
való lemaradások feltérképezésére és
ezek korrigálására. A Tokaji Nevelési
tanácsadó szakemberei is nagymérték−
ben segítik a fejlesztő munkát. A
óvoda széles körű kapcsolatrend−
szerében a szülői szervezet is nagy
jelentőséggel bír. A 2009−es nevelési
évben számtalan sok óvodai program−
mal igyekeztünk színesebbé tenni ovi−
saink életét. Ősszel a hagyományokra
építve szüreti mulatságot rendeztük, a
BORÓKÁS népzenekar segítségével.
A téli ünnepkör kiemelkedő eseménye
volt az ovis karácsonyi ünnepünk.
Pályázati forrásból és fenntartói segít−
séggel sok ajándék és meglepetés
került a fa alá. Itt szeretném az óvoda
nevében
megköszönni
Kovács
Attilának és Feleségének a felajánlott
hatalmas karácsonyfát. Októberben
indult az ovi foci. Az óvodásoknak
szervezett bajnokságon nagyon si−
keresen szerepelt az ovi nagycsopor−
tosaiból verbuválódott csapat. A
focista gyerekek Bártfai Tibor (Tibi
bácsi) személyében olyan edzőt kap−
tak, akit a fiuk barátjukként, pél−

daképükként szeretnek. Öröm tudni,
hogy vannak még önzetlen segítők,
akik minden pénzügyi ellenszolgál−
tatás nélkül is képesek a gyermekek
nevelésében segíteni. A mögöttünk
álló időszakra visszatekintve úgy gon−
dolom, hogy mozgalmas, de ered−
ményes időszakot tudhatunk magunk
mögött. Bizakodással és természete−
sen némi szorongással is tekintünk az
elkövetkező időszak elébe, de az
eddig elért eredmények lendületet
adnak majd az elkövetkező nevelési
időszaka is, hiszen folyton megújuló
és változó közoktatási feladatoknak
nézünk elébe.
A mellékelt fényképek az óvodai pro−
gramokból adnak némi ízelítőt. A
fotókat Drozda Aranka készítette,
akinek szintén köszönettel tartozunk
azért, hogy képekben megörökíti az
ovis eseményeket.
Tarcal. 2010. február

Kosárkó Jánosné
Ov. vez.
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„Erős kézzel, radikális megoldásokkal”
Tiszelt Tarcaliak!
Jogosan követeljük a politikai és gazdasági elszá−
Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a moltatást az elmúlt nyolc év nemzetáruló politiká−
megelőlegezett bizalmat, az ajánlószelvényeiket. jáért. Égető szüksége van hazánknak a rendőrség
Meg fogom ezt szolgálni Tarcalnak és a tarcaliak− teljes körű megerősítésére a bűnözés megelőzése
nak egyaránt. Magyarország változást akar. A po− érdekében. Felháborító, hogy sokszor más arat,
litikai palettán egyetlen önálló kor−
mint aki vetett. Gyermekeink, szüle−
mányzóképes erő van, a FIDESZ−
ink, nagyszüleink anyagi és fizikai
KDNP pártszövetség. Bízom abban,
biztonsága érdekében képviselőként
hogy kormánypárti képviselőként,
radikális megoldásokra teszek majd
Magyarország leendő kormányával
törvényjavaslatot. Mindennél előbb−
együtt tudom képviselni Önöket a
re való feladat mindnyájunk számára
Parlamentben. Tarcal és Tokaj−
a megélhetését biztosító munkahe−
Hegyalja hatékony kormánypárti
lyek létrehozása. A jelenlegi − első−
megjelenítéséhez és az erőskezű, va−
sorban látványberuházásokat támo−
lódi ésszerű megoldásokhoz, vala−
gató − pályázati rendszert meg fogjuk
mint a térség felzárkóztatásához és
változtatni és az uniós forrásokat
fejlesztéséhez kérem az Önök támo−
mindenki számára elérhetővé tesz−
gatását, szavazatát.
szük. Minden pénzt munka−helyte−
Ha Ön úgy gondolja, hogy Tarcal
remtésre és a gazdaság megerősítésé−
Koncz Ferenc
megérdemel:
re fordítunk. Ezzel a folyamattal sta−
a FIDESZ−KDNP
— tisztességes szőlőárakat, azonnali
bilizáljuk és megteremtjük a kiszá−
képviselőjelöltje
kifizetést szőlőért és a borért
mítható hosszú távú nyugdíj alapjait
— a Hegyaljáról a teherforgalom alól mentesítő el− is. Kiemelten fontos számunkra a gyermekeink jö−
terelő utat
vője, a fiatalok ingyenes oktatása, munkához és
— járható utakat, járdákat
biztos jövőhöz való hozzásegítése.
— a pezsgő kulturális élet, az országosan elismert A későbbiekben megjelenő „Erős kézzel, radikális
gyermekcsoportok miatt egy modern többfunkciós megoldásokkal” c. kiadványainkban megismerte−
kultúrházat,
tem majd Önökkel legfontosabb, reálisan megva−
akkor nekünk közös a programunk.
lósítható céljainkat, megmutatva az oda vezető utat
A FIDESZ és jómagam támogatom többek között is.
a politikai elszámoltatást, a korrupció felszámolá−
sát, a rendőrség megerősítését, a közbiztonság ja−
Dolgozzunk együtt Tarcalért,
vítását, de elzárkózunk a jogszerűtlen cselekede−
dolgozzunk együtt Zemplénért,
tektől, a nyílt erőszaktól. Csakis jogszerű megol−
dolgozzunk együtt a közös jövőnkért!
dásokkal kívánjuk megkezdeni az ország újjáépíté−
Koncz Ferenc
sét, de azt keményen, megalkuvások nélkül.

Fizetett politikai hirdetés
Eladó!

Eladó!

Eladó!

Új családi társasház, négy szo−
bás, összkomfortos, műanyag
nyílászárókkal és körbe szigetel−
ve áron alul eladó, vagy cserél−
hető. Irányár: 8.5 m. Ft
Érdeklődni:
Tel: +36/20−28−30−533
Tarcal Ifj. Ltp. 19/2

Fűkasza STIHL 400−as, új radiá−
torok, magas nyomású mosó,
agregátor 5,5 KW, Lap−vibráto−
ros vágó−törő kalapács, fűnyíró és
tereprendező traktor, ütvefúrók.
Érdeklődni:
+36/20−28−30−533 Tarcal, Ifj.
Ltp. 19/2

Bíbor lila 1500−ös 1996−os
évjáratú LADA SAMARA.
2010.06.04.−ig érvényes mű−
szakival,
84e.
km−rel.
Irányár 280.000 Ft
Érdeklődni: 47/380−636
Kisebb csere érdekel!
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Márciusi ünnepnaptár
Március 1.: A polgári védelem napja
A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja
Március 3.: A békéért küzdő írók világnapja. 1984 jú−
niusában a Nemzetközi Pen−Club hirdette meg.
Március 8.: Nemzetközi nőnap. A nemzetközi szocia−
lista nőmozgalom II. Konferenciáján, 1910 augusztusá−
ban, Koppenhágában határozták el, hogy megemlékez−
nek arról a 40 ezer textil− és konfekcióipari munkásnő−
ről, akik 1857. március 8−án béregyenlőségért és mun−
kaidő−csökkenésért sztrájkoltak. Magyarországon
1914−ben ünnepelték először.
Március 12.: Gergely napja, eredetileg a diákság ünne−
pe, A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen
a napon emlékeztek I. Gergely pápára, az iskolák patró−
nusára. Eredete a XVI. századra nyúlik vissza, amikor a
tanulók maguk és tanítóik számára adományokat gyűj−
töttek. Tulajdonképpen az iskolaév lezárását jelentette,
a szeptemberi tanév kezdést csak a XIX. századtól ve−
zették be. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes fel−
vonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus játé−
kokkal emlékeztek Gergely pápára, bemutatták az isko−
lai életet, az új tanulókat iskolába hívogatták, kosaruk−
ba pedig adományokat gyűjtöttek.
Március 14.: Nemzetközi Pí nap. = 3.14 E napon szü−
letett Einstein.
Március 15.: az 1848 − 49 − es Forradalom és szabad−
ságharc évfordulója, a Magyar Köztársaság nemzeti
ünnepe. A Magyar Országgyűlés 1991−es határozata ér−
telmében március 15.−e az 1848−1849−es forradalom és
szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Ma−
gyarország megszületésének napja és a Magyar Köztár−
saság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kos−
suth − és Széchenyi−díjakat. Az 1848−49−es polgári for−
radalom és szabadságharc célja a függetlenség kivívása
és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt.
1848 első hónapjaiban Európa számos városában forra−
dalmak törtek ki. Ez kedvező körülményeket teremtett
ahhoz, hogy a magyarországi reformelképzelések tör−
vényes úton megvalósuljanak. A magyarság 1860 óta
nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól,
hogyan vélekedett erről a mindenkori államhatalom.
A magyar sajtó napja. 1990 óta ünnepeljük annak em−
lékére, hogy 1848−ban ezen a napon nyomtatták a ma−
gyar sajtó első szabad termékeit: a tizenkét pontot és a
Nemzeti dalt.
Március 18.: Sándor napja, a néphit szerint az első
meleghozó nap. „Sándor, József, Benedek, zsákban
hozzák a meleget.” Bizonyos vidékeken a zab és árpa
vetésére legalkalmasabb napnak tartották.
Március 19.: József napja, kedvelt névnap ünnep. Jó−
zsef, a názáreti ács, Jézus gondviselője. Az első meleg
tavaszi napnak tartják falun. Erre a napra várják vissza

a gólyákat, és a méheket is ekkor eresztik ki. A Mura
vidéken a marhákat is kihajtják a legelőre. Számos ter−
mésjóslás is kötődik a naphoz. Azt tartják, amilyen az
idő Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor is. Ha
az égen szivárvány látható, jó lesz a búzatermés.
Március 21.: Benedek napja, a csillagászati tavasz kez−
dete. A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe.
Egyes vidékeken fokhagymát szenteltek ezen a napon,
amelynek aztán csodatévő, betegségűző erőt tulajdoní−
tottak.
Március 22.: A víz világnapja. Az 1992. évi dublini
környezetvédelmi világkonferencia javaslatára.
Március 23.: Meteorológiai világnap. Az 1873−ban
alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utóda−
ként 1950. március 22−én Genfben megalakult a Mete−
orológiai Világszervezet (WMO). A szervezet 1951−
ben kezdte meg működését, majd 1961. március 23−án
újjáalakult.
Március 24.: Tuberkolózis világnap. Koch Róbert
1882. márc. 24−én ismertette a tbc kórokozójának, a
Koch−bacillusnak a felfedezését. A WHO 1996−ban
nyilvánította világnappá.
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jé−
zus Szentlélektől való fogantatásának napja. Az évszá−
zados megfigyelésekre alapuló népi bölcsesség szerint
ezen a napon indul meg igazán a mezők növényeinek
növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, sze−
mezni.
Március 27.: Színházi világnap. A Nemzetközi Színhá−
zi Intézet bécsi közgyűlése 1962−ben elhatározta, hogy
megemlékeznek a Párizsban működő Nemzetek Szín−
házának 1957−es évadnyitójáról. Magyarországon 1978
óta ünnepeljük „Thália papjait”.

Rendezvények, programok
2010. február 27. (szombat) 17.30
Szíverősítő Orfeum − szórakoztató est
Kabaré, musical, élőzene, vers, játék
Helye: Általános iskola tornaterme
Belépés díjtalan!
2010. március 14. (vasárnap) 15 óra
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848/49−es
forradalom és szabadságharc emlékére
Pályázatok eredményhirdetése.
Helye: 6 Puttonyos Borfalu
2010. március 15. (hétfő) 10 óra
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848/49−es
forradalom és szabadságharc emlékére a bodrog−
kisfaludi emlékműnél.
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Kedves Barátaim, Tisztelt Választópolgárok!
Szepessy Zsolt va−
gyok Monok polgár−
mestere, az Összefo−
gás Párt elnöke. Pol−
gármesterségem eltelt
négy évében sajnos rá
kellett döbbennem,
hogy a magyar vidék
napról napra nagyobb
gondokkal küzd. A
munkahelyek folya−
matosan
szűnnek
meg, az emberek életszínvonala rohamosan csökken,
ezáltal nő a bűnözés, a családok kiszolgáltatottsága és
létbizonytalansága. Polgármesterként minden erőmmel
azon vagyok, hogy mindezeket megakadályozzam.
Az első perctől fogva felléptem a közbiztonság fejlesz−
téséért (polgárőrséget hoztam létre), a munkahelyek te−
remtéséért, és a létbiztonság megteremtéséért. Mind−
ezek bizonyítékaként megalkottam a szociális kártyát,
ami csak és kizárólag a családok érdekeit szolgálják.
Bevezettem a közmunka programot (melynek értelmé−
ben csak az kap segélyt, aki dolgozik), amivel száznál
is több embernek adtam munkát helyileg, több tízezer
embernek pedig országosan. Felléptem a megélhetési
bűnözés ellen, védve ezzel az emberek magántulajdo−
nát. Jogi segítséget nyújtottam a kesznyéteni Barna bá−
csiként ismertté vált idős embernek, aki pusztán magán−
tulajdona védelme miatt került bajba. Kiálltam Pásztor
Albert miskolci rendőrkapitány mellet is, akit a cigány−
bűnözésre tett kijelentése miatt hurcoltak meg. Polgár−
mesterként volt alkalmam megtapasztalnom azt a mély
szegénységet, ami ebben a megyében emberek, csalá−
dok tízezreit érinti. Felléptem az uzsorások ellen is, ez−

zel családok ezreinek sikerült vissza adni a reményt.
Ez ellen egy ember kevés, összefogásra van szükség,
különösen akkor, ha a politikai elit nem hallja, nem lát−
ja az átlagember minden napos gondját−baját. Ez veze−
tett arra az elhatározásra, hogy pártot alapítok, mert or−
szággyűlési képviselőként munkásságomat és céljaimat
eredményesebben tudom megvalósítani. Ezért szeret−
nék képviselő−jelöltként indulni a Borsod−Abaúj−Zemp−
lén megyei 11. választókerületben, a vezetésemmel lét−
rehozott Összefogás Párt színeiben. A magyar politikai
életben szükség van a megújulásra, a változtatásra,
ugyanis a mai helyzet kialakulásáért döntően felelősek
azok a politikai erők, akik az elmúlt húsz évben felvált−
va kormányozták az országot. Az ismert pártok és poli−
tikusok bebizonyították alkalmatlanságukat.
Ezáltal kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg bizalmuk−
kal, azaz ajánlószelvényeikkel (kopogtató−cédulájuk−
kal), amelyeket akár személyesen is be tudnak hozni
Szerencsen a Rákóczi út 82. szám alatt található kam−
pányirodánkba. Tel: 06−47/560−312; 06−47/560−313.
Szelvényeiket átadhatják önkénteseinknek is.
Tisztelettel:
Szepessy Zsolt
Országos elnök, képviselő−jelölt

Fizetett politikai hirdetés
KOMONDOR
KISKUTYÁK KAPHATÓK
MÁRCIUS KÖZEPÉTŐL ELVIHETŐK

+36(30)65−55−439

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztő−
ség: Könyves Kálmán Művelődési Ház és
Könyvtár Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008
Főszerkesztő: Kovácsné Drozda Aranka
Szerkesztő: Mező László Munkatársak:
Gulyás Éva, Nagyné Sárkány Mónika,
Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u.
38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2010. MÁRCIUS 19.
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Komor közjáték

Szólástér
Tarcalon a közszolgáltatások hozzá−
férhetőségének minősége származás,
vagyon és társadalmi státusz kérdé−
se. Az Önkormányzat pedig több tíz−
millió forint európai és hazai támo−
gatást nyert az egyik legalapvetőbb
közszolgáltatás, a közoktatás fejlesz−
tésére. Vajon mi alapján jogosult e
támogatásokra a település? Egyrészt
sok társadalmi és munkaerő−piaci ki−
rekesztődés által fenyegetett gyer−
mek (Az ifjúsági munkanélküliség
adatai alapján mindenki!) Másrészt a
személyi, szakmai feltételek jobbí−
tásra szorulnak. Harmadrészt a társa−
dalmi és a fenntartói környezet prob−
lémaérzékenysége, fogadókészsége
terén is hiányosságok vannak. Mind−
három orvosolni kívánt problémate−
rületen igazolható a fenti mondat
igazsága. Persze mondhatnánk így: a
település kedvezőtlen gazdasági,
foglalkoztatási, szociális és életmi−
nőségi jellemzői, illetve a globálisan
is tapasztalható negatív tendenciák
együttesen rombolják a helyi társa−
dalom kohéziós erejét, versenyké−
pességét. A közösség, és közéleti
részvétel terén mindezek szegregáci−
óhoz, fásultsághoz, kontraszelekció−
hoz vezetnek. De fogalmazhatnánk
úgy is, hogy, a szociokulturális jel−
lemzők alapján településünk kiemel−
kedő forrásallokációs lehetőségek−
kel bír. Ám ezek ugyanazt jelentik.
Az oktatás analógia, és mielőtt félre−
értés lenne, eszünkbe sem jut bánta−
ni az oktatási intézményeket. Már

Sport

csak azért sem, mert tökéletesen ma−
gukra maradtak. Többek között a
közművelődés feladata lenne a neve−
lés iskolán kívüli elemeinek megva−
lósítása, segítése, az eredmények ki−
terjesztésre és fenntartása. Pedagógi−
ai oldalról ezt jelentenék a közműve−
lődési törvényekben szereplő önkor−
mányzati feladatok. De közelíthet−
nénk a foglakoztatás, az információs
társadalom, a részvétel, a helyi iden−
titástudat, a társadalmi kohézió, a tu−
risztika stb. szempontjából is. A köz−
művelődés jóval összetettebb terület,
mint ahogy azt az Önkormányzat ke−
zeli. A jogszabályok betartása lenne
az alap. A Tarcali Ötök pályázatát
támogató jogszerűtlen határozat egy
évig maradt hatályban. S hasonlóan
előkészítetlen döntés született a Mű−
velődési Ház átszervezéséről is. Az
Önkormányzat korábban azzal hárí−
totta el az aggályokat, hogy a pályá−
zatba végül nem az került, mint amit
megszavazott (sic!). Most pedig az
kérdéses, hogy tisztában van−e azzal,
hogy átszervezést hajt végre, s hogy
azt miként kellene helyi szinten sza−
bályozni és véleményeztetni. Ezek a
jegyzőkönyvek alapján ellenőrizhető
tények, melyek a döntések előkészí−
tésének és a kontrolljának zavarait
mutatják. Sajnos a jegyzőkönyvek
azt is megmutatják, hogy miért ne−
héz a szolgáltatásokról és fejlesztési
lehetőségekről beszélni. Az Önkor−
mányzat, amely a közművelődést a
rendezvényszervezéssel azonosítja,

IFIK TEREM−
TORNA SIKERE

Gőzerővel készül az FC Tarcal labdarúgó csapata a
tavaszi szezonra.
A felkészülésbe iktatták a Borosi Teremtorna selej−
tezőjét és a döntőt is, amelybe második ízben verekedte
be magát a csapat. A Miskolc Városi Sportcsarnokban
remekelt a gárda: az előkelő 5. helyet vívta ki! Az Ifi
csapat is sikeresen szerepelt Szerencsen az U 19−es
teremtornán. Tíz gárda közül 2. helyen zártak. Az ifj.
Fehér Tibor által dirigált együttes tagjai közül került ki
a torna gólkirálya is Tóth Dániel személyében. Kovács

ehhez szakmai és szakmapolitikai
szempontból finoman fogalmazva is
rossz partner. Nehéz lenne amellett
érvelni, hogy a beruházás, az infrast−
ruktúra fejlesztés és a szolgáltatások
megújításának kérdései összetartoz−
nak. Erre következtetünk abból,
hogy az Önkormányzat egyetlen az
emberi erőforrások és a szakmai ka−
pacitások fejlesztésével kapcsolatos
támogatási igényt sem jelzett a kis−
térségi tervezés során. Miközben az
egész EU−s támogatási rendszer arra
épül, hogy aki beruházni akar, annak
szakmai fejlesztést is végre kelljen
hajtani Ezért kellett pályázni például
a közoktatás átalakítására.
Így nézve nem a Művelődési Ház
épületének bezárása a legnagyobb
gond. Rosszabb, hogy az Önkor−
mányzat saját intézményének folya−
matos gyengítése által a beruházási
források eléréséhez szükséges szer−
vezeti és szakmai garanciák vesznek
el. Ezek értékének megértéséhez
elég lenne a Borfalu fenntartási ke−
serveinek példájából okulni. Nincs is
más alternatíva. A civil szféra köz−
művelődési területen érintett szerep−
lői alkalmatlanok feladat átvállalás−
ra. Ezt jól tükrözi a helyi költségve−
tés, amely annak ellenére kényszerül
a civilek milliós nagyságrendű támo−
gatására, hogy az intézményrendszer
viseli az infrastruktúra biztosításával
kapcsolatos terhek nagyobbik részét.
Palik Zoltán

Attila elnököt a keret változásairól kérdeztük. − Öt új
labdarúgónk van − kezdte a sportember. − Felházi
Bőcsről, Mózes Bodroghalomból, Dorogi a DVTK−tól,
Nagy Cs. Kékről, Erdei Z. Mádról került hozzánk. Fo−
lyamatban van még a nigériai Dixi leigazolása is.
Amennyiben a papírjai rendeződnek bekapcsolódik a
csapat munkájába. Három távozónk van: Jakab
Abaújszántóra, Szegedi K. és Czentnár Mádra igazolt.
Sorozatban játsszuk az előkészületi meccseket. Több
alkalommal pályára léptünk − és lépni fogunk − a tisza−
újvárosi műfüves pályán. Célunk tavasszal a stabil,
magabiztos bentmaradás kivívása!
(M.L.)

