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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
a 2010. október 3−i önkormányzati választásokról
Amint az valamennyiünk előtt ismert, a Magyar Köztár−
saság Elnöke 2010. júliusában 2010. október 3−ra kitűz−
te a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását.
Tarcal község Önkormányzatának Képviselőtestülete
66/2010.(07.28.) sz. határozatával megválasztotta a 3
tagból és 2 póttagból álló Hely Választási Bizottságot.
A bizottság az alakuló ülését 2010. augusztus 9−én tartot−
ta, és a jelöltállítási határidő alatt négy alkalommal ülé−
sezett. Ez alatt 7 fő polgármesterjelöltet, illetve 29 fő
képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A Helyi Választá−
si Bizottsághoz
sem a jelölt
ajánlási, sem az
azt
követő
kampány idő−
szakban sem−
miféle törvé−
nyességi kifo−
gás nem érke−
zett.
A 2010. októ−
ber 3−i válasz−
tás napján a vá−
lasztók nyil−
vántartása sze−
rint községünkben 2434 fő rendelkezett választójogo−
sultsággal, akik közül a választáson 1128 fő jelent meg
szavazóként. Ez 46,34 %−os részvételi arányt jelent. A
választás közben semmilyen rendkívüli esemény nem
fordult elő. A szavazók kellemes időben gyakorolhatták
állampolgári jogukat. A választás napján mindössze egy
kifogásról kellett bizottságunknak döntenie, melyben a
kifogást benyújtó a kampánycsend megsértését sérel−
mezte. A Helyi Választási Bizottság figyelemmel arra,
hogy a kifogást benyújtó beadványához nem csatolt ele−
gendő bizonyítékot, − nem volt megállapítható a kifogá−
solt cselekmény elkövetőjének személye − azt érdemi
vizsgálat nélkül elutasította. A bizottság ezen döntése el−
len a jogorvoslati határidőn belül fellebbezés nem érke−
zett. A szavazóhelyiségek 19 órás zárását, majd a szava−
zatok megszámlálását és a 3 szavazókör eredményét ösz−
szesítve a 2010. október 3−i választáson az alábbi ered−
mények alakultak ki:

Baracskai László polgármesterjelölt az összesen 1113
érvényes szavazatból 572 szavazatot, míg Butta László
polgármesterjelölt 238 szavazatot,Kovács József polgár−
mesterjelölt 87, Kissné Fási Nóra 76, Erdélyi István 54,
Andrási Józsefné 47 és Varga Judit 39 szavazatot kapott,
A szavazók tehát Baracskai Lászlót az érvényes szavaza−
tok 51,39 %−ával a 2010−2014−es évekre Tarcal község
polgármesterévé választották.
A helyi önkormányzati képviselőjelöltekre leadott érvé−
nyes szavazatok száma 5.846 volt, s az a 6 fő juthatott
mandátumhoz, aki a 29 önkormányzati képviselőjelölt−
ből a legtöbb szavazatot kapta. Ennek alapján a követke−
ző jelöltek váltak képviselő testületi taggá:
Butta László
592 szavazat,
Kissné Fási Nó−
ra 412 szavazat,
Varga
Lajos
346 szavazat,
Molnár Mag−
dolna 279 sza−
vazat, Vinnai
Károly 263 sza−
vazat,
és
Szilágyi Péter
254 szavazat.
A
választás
eredménye el−
len a törvényes határidőn belül jogorvoslati kérelmet
nem terjesztettek elő, így a 2010. október 3−án kialakult
eredmény jogerős és végleges.
Gratulálunk polgármester úrnak és a megválasztott kép−
viselőknek. Kérem, hogy kellő odaadással, értelmes és
fontos célok kitűzésével és azok megvalósításával,
egymást segítve, eredményesen munkálkodjanak
községünk felemelkedéséért.
Munkájukhoz sok sikert, kitartást, jó erőt és egészséget
kívánunk.
Tarcal, 2010. október 18.
Marcinkó Ferenc
Helyi Választási Bizottság elnöke
Képünkön balról: dr. Kovács Zoltán jegyző, Varga
Lajos, Molnár Magdolna, Szilágyi Péter alpolgármester,
Baracskai László polgármester, Vinnai Károly, Kissné
Fási Nóra, Butta László
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TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselőtestület 2010. október 18−i
alakuló üléséről
2010. október 3−án megválasztott Képviselőtestület
2010. október 18−án 14.00 órától tartotta alakuló ülését
a Községházán.
Az alakuló ülés első részét − a polgármester eskütételé−
ig, illetményének megállapításáig − a törvényi előírások−
nak megfelelően a legidősebb képviselő, a korelnök,
Vinnai Károly Képviselő Úr vezette.
Vinnai Károly a megjelentek köszöntése, illetve a napi−
rend elfogadása után átadta a szót Marcinkó Ferencnek
a Helyi Választási Bizottság elnökének, aki megtartotta
tájékoztatóját a választás lebonyolításáról, a választás
eredményéről, majd átadta a Polgármesternek, illetve a
Képviselőtestület tagjainak a megbízóleveleket.
Ezt követően a Képviselőtestület tagjai, valamint a Pol−
gármester, Varga Lajos Képviselő Úr, mint legfiatalabb
képviselő előolvasása után letették esküjüket, illetve Ba−
racskai László polgármester úr polgármesteri esküjét.
Ezután Polgármester Úr ismertette programját, mely
szerint az elkövetkező négy évben is prioritást kap az in−
tézmények zavartalan működésének biztosítása, illetve a
települési infrastruktúra (utak, csapadékvíz elvezetés,
stb.) fejlesztése.
A következő napirend a polgármester illetményének
megállapítása volt, amely mértékét és összegét tekintve,
a korábbihoz viszonyítva változatlan maradt.
Ezek után Baracskai László polgármester megköszönve
a Korelnök úr munkáját átvette az ülés vezetését, s ja−
vaslatot tett az alpolgármester személyére.
A Képviselőtestület a polgármesteri javaslatot támogat−
va, Szilágyi Péter Képviselő Urat alpolgármesternek
megválasztotta, aki esküjét a Képviselőtestület előtt le−
tette.
A Képviselőtestület az alpolgármester tiszteletdíját, −
hasonlóan a polgármesteri illetményhez − a korábbi tisz−
teletdíj összegével azonos mértékben állapította meg.
A Képviselőtestület az indítványok, javaslatok előtt
döntött bizottsági szerkezetének meghatározásáról. E
szerint a jövőben két bizottságot működtet az Önkor−
mányzat: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot,
melynek elnökévé Vinnai Károly, tagjaivá pedig Butta
László és Varga Lajos képviselőket, illetve a Szociális,
Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, melynek elnö−
kévé Kissné Fási Nóra, míg tagjaivá Molnár Magdolna
és Varga Lajos Képviselőket választotta meg.
A Képviselőtestület alakuló ülése végén, az indítvá−
nyok, javaslatok között tájékoztatókat hallgatott meg a
folyamatban lévő fejlesztések közbeszerzési eljárá−
sainak előkészítéséről.
P.Á.

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
2010. szeptember hónapban születtek
Gazdag Zsófia 2010. 09. 10
Szülei: Papp Mariann
Gazdag Ferenc
Palik Ábris Csanád 2010. 09. 21
Szülei: Kovács Szilvia
Palik Zoltán Sándor
Keresztes Áron 2010. 09. 21
Szülei: Pataky Orsolya
Keresztes Ákos

Gratulálunk!
Csengeri Gabriella és Nádasdi Judit
védőnők

HALÁLOZÁS
2010. szeptember
hónapban:
Lánczi Sándor (sz: 1951.)
volt Tarcal Szondi ltp. 3/3. sz. alatti lakos elhunyt
szeptember 2−án,
Bajnok László (sz: 1926.)
volt Tarcal Munkácsy u. 42. sz. alatti lakos elhunyt
szeptember 3−án.

Részvétünk!
HÁZASSÁGKÖTÉS
2010. szeptember hónapban:
− Szabó János kunhegyesi és Szakály Mirtill
szombathelyi lakosok szeptember 4−én,
− Katona Csaba és Tóth Gabriella
nyíregyházi lakosok szeptember 18−án,
− Burlingame Patrick Gene amerikai állampolgár és
Zolnai Zsófia nyíregyházi lakos szeptember 25−én
esküdtek egymásnak örök hűséget.

Gratulálunk!
Lakatosné Hock Renáta és Péter Andrásné
anyakönyvvezetők
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Október − szüret hava
Mondhatnám, „savanyú a szőlő”. Igen. Mint a mezőgaz−
dálkodás számtalan más ágában az idei év a szőlőtermesz−
tők számára sem édesítette meg a munka gyümölcsét. Saj−
nos! Ezzel sok ember került, vagy kerülhet nehéz helyzet−
be. A termés értéke nagyságrenddel kevesebbet hoz a
konyhára, mint a befektetett munka értéke. Hány ember−
nek jutott kevesebb napszám, amikor az évszázad legrö−
videbb szüretében dolgozhatott! Vajon hány emberben
vetődik fel a kérdés: hogyan fogom a telet átvészelni? Mi−
ből veszek téli tüzelőt? Meglesz a mindennapi kenyér? Ki
fog segíteni? Önmagunkon tudunk segíteni? Le tudunk−e
mondani a napi cigarettáról, hogy a gyereknek jusson tej−
re, egy szelet kenyérre? Súlyos kérdések! Lehet, hogy
olyan kemény tél jön, amit még a „szorgos hangyák” is
nehezen vészelnek át! És a többiek? Még nincs itt a tél,
még lehet rá készülni.
Túl vagyunk az önkormányzati választáson. Megválasz−
tották a polgármestert és a Képviselőtestületet. Biztosan
nem mindenki megelégedésére alakult ki ez a formáció.
Akik nem kerültek megválasztásra, azok nyilván elége−
detlenek lehetnek. A kampány során elhangzottak, és a
kapott szavazatok alapján lehet, hogy néhány versenyző−
nek tükröt kellene cserélni. Az otthoni nem „görbe” egy
kicsit?
Ma már nincs jelentősége. A 24 órás szabály alapján túl
kell lépni az elmúlt dolgokon. Apropó! Tudják, mi a „24
órás szabály”? Ezt a Miami Delfinek rögbi csapatának
edzője vezette be. 24 órát adott csapatának, hogy a győ−
zelmüket ünnepeljék, vagy vereség esetén duzzogjanak,
sajnáltassák magukat. Ezután tovább kellett lépniük, vár−
ta őket a következő meccs.
Nos, azt hiszem, ha nem is könnyű, hasonlóképpen kell
túllépnünk életünk nyereségein, vereségein. Páran meg−
sértődtek a szeptemberi cikkemben írtakra. Tudják,
amelyben a négyévenkénti közéleti aktivitást cikiztem ki.
Nos, itt az alkalom, a lehetőség, hogy négy év múlva ne
kerüljön újra erre sor. Elhangzottak jó, és életképes ötle−
tek a választási fórumokon. Tessék, az ötletadók ková−
csoljanak belőle tőkét a közösség javára. Négy év alatt
bármi kialakulhat. Nem fogja az Önkormányzat, vagy a
Képviselőtestület megfúrni az ötleteket. Jó részük ráadá−
sul nem is kifejezetten önkormányzati feladat.
De erősödhet általa a civil szféra. Kis közösségek alakul−
hatnak az érdekek, az ötletek mentén. Talán eltűnnének az
életünkből a negatív attitűdök, amelyek a bensőségesebb
emberi kapcsolatok kialakulásának gátjai. Menjünk csak
vissza 2000 évet! Mit mondott Jézus? „És amint szeretné−
tek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok
velük.” /Lukács 6.31/ Ezt mindig könnyű megtenni?
Nem − de mindig kifizetődik.

A jól működő partnerkapcsolatok mindenki számára hoz−
nak valamit a konyhára. És ha nem mérlegeljük, kinek
mennyit, az egyszer kevesebbet kiegyenlíti a másszor
több. Akkor talán a sokunk által oly áhított közösségi ösz−
szetartás, összefogás is jobb lesz, széles körű lesz. Egyál−
talán van e okunk elégedetlenkedésre önsajnálatra?
Gondoljunk csak a vörös iszappal sújtott települések la−
kóira! Látjuk miben vannak, milyenek a hosszú távú kilá−
tásaik! Szálljunk magunkba, és talán a szőlő sem lesz sa−
vanyú!
Október a Forradalom hónapja is.
Nekünk, magyaroknak felemelő, hősies erőfeszítés, egy
világbirodalom, egy torzult eszme ellen. Vajon dicső elő−
deink ilyen világot akartak, mint a mai? Nem hiszem,
hogy gondolták volna, húsz évnyi szabadság után elhal−
ványodnak Október fényei. Hányan tekintenek ma kilá−
tástalanul a jövőbe? Ilyen utat jelölt ki 1956?
Nem! Összefogásra, nemzeti öntudatra, felelősségtudatra
buzdított. Vissza kell találnunk erre az útra. A fény még
nem aludt ki. A lámpás még ég! Tápláló olaj, vagy eloltó
víz akarunk−e lenni? Rajtunk múlik.
Baracskai László
polgármester

Tisztelt Tarcali Polgárok!
Szeretném megköszönni mindazoknak a bizalmát, akik
az önkormányzati választásokon támogattak
szavazataikkal. Az elkövetkezendő négy év során
igyekszem támogatásukat megszolgálni lelkiismeretes,
a köz javát szolgáló munkámmal.
Baracskai László
polgármester

Közlemény
Lakossági igényfelmérések után egy OTP bankautoma−
ta telepítésére adott be kérelmet az Önkormányzat. Az
OTP Bank Nyrt−től az alábbi választ kaptuk:
„Tekintettel arra, hogy a minimum elvárások
hiányában az ATM gépek működtetése nem rentábilis,
Tarcal településen a bankautomata kihelyezésére a
közeljövőben nem látunk lehetőséget.”
A minimum feltételek: 2500 db OTP folyószámla, vagy
40 millió Ft havi munkabér átutalás. Ez valóban kemény
feltétel!
Így a továbbiakban, munkaidőben a Postán, illetve a nap
24 órájában a Takarékszövetkezet bank−automatájából
juthatnak pénzhez a bankkártyával rendelkező lakosok.
Baracskai László
polgármester

A HÓNAP ÜZENETE:
„Mindig bocsáss meg ellenségeidnek! Nincs, ami jobban dühítené őket...”
Oscar Wilde
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A Tarcali Diáksport Egyesület sikeres pályázatot nyert
A Tarcali Diáksport Egyesület sikeres pályázatot nyert
„Szabadidős tevékenységek fejlesztése Tarcalon” cím−
mel.
Örömünkre szolgál, hogy a TÁMOP−3.2.11/10−1−
2010−0042 sz pályázat nyertesei vagyunk. A nyertes
összeg:19 526 300 Ft.
A kiírás feltétele volt, hogy 4 iskola és egy óvoda sze−
repeljen a programban.
Itt szeretném megköszönni az iskola igazgatóknak és a
polgármestereknek, hogy támogatták a pályázat beadá−
sát és ezt akkor aláírásukkal is igazolták.
A projekt közvetlen célja a települési, közvetett célja a
kistérségi sport programkínálatának bővítése. Fenntar−
tási ideje:14 hónap.
A pályázó szervezet:
a Tarcali Diáksport Egyesület, Tarcal
Együttműködő Intézmények:
1. Mészáros Lőrinc Körzeti Ált. Iskola Megyaszó
Testnevelő: Erdei Zoltán
2. Tiszalúci ÁMK Arany János Ált. Iskola
Testnevelő: Síri Norbert
3. Kikelet Napközi Otthonos Óvoda Tarcal
Óvónő: Bolló Tiborné
4. Szerencsi Általános Iskola Szerencs
Testnevelő: Nagy Lajos
5. Klapka György Ált. Iskola Tarcal
Testnevelő: Lovas Ferenc, Hunkó Emese, Lovasné
Tóth Judit
Mit kínál a pályázat a résztvevő intézményeknek?
Megyaszó: játékos sportfoglalkozás 1.−4. oszt.
heti 2 óra
Foci szakkör 5.−6. évfolyam heti 2 óra
Havi szakkör: sakk 10 alkalom
Tiszalúc: játékos sportfoglalkozás 1.−4. oszt. heti 1 óra

Foci szakkört 3.−4. évf. heti 2 óra
Aerobic heti 2 óra
Havi szakkör: természetjárás 10 alkalom
Szerencs: Kosárlabda 1.−2. oszt. heti 2 óra, Kosárlabda
3.−4.−oszt. heti 2 óra, Kézilabda 5.−6 évf. heti 2 óra
Tarcal óvoda: tartásjavító torna heti 1 óra.
Tarcal iskola: játékos sportfoglalkozás
1.−4. oszt heti 2 óra
Foci szakkör 1.−4. oszt. heti 2 óra
Kézilabda 5.−6. oszt heti 2 óra
Foci szakkör 7.−8. oszt. heti 2 óra
Aerobic heti 2 óra
Havi szakkör: sakk 10 alkalom.
Versenyzési lehetőséget is biztosít a pályázat. A meg−
beszélés alapján minden iskola lebonyolít egy−egy ver−
senyt, amelyre a másik 3 iskola is meghívást kap. Itt az
utazási költséget és a rendezési költséget a pályázat
biztosítja.
Minden iskola 2 sporttábort megvalósíthat, amelyhez a
pályázat is hozzájárul.
Minden iskolába és az óvodába ki kell tenni a C típusú
tájékoztató táblát, amelynek költségét szintén a pályá−
zat állja.
A pályázatot 5 évig fent kell tartani.
A fenntarthatósági időszakban vállalni kell évente egy
heti szakkör lebonyolítását az együttműködési megálla−
podásban vállalt sportágak közül 2 sportágban, fél−
évente legalább 12 alkalommal. Évente egy alkalom−
mal témahetet kell rendezni.
Jó munkát a testnevelőknek, erőt, egészséget és kitar−
tást a sportoló gyerekeknek.
Lovasné Tóth Judit
Projekt Manager
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Háromhetes projekt a Klapka
Kedves Szépkorúak!
György Általános Iskolában
Az Idősek hónapjában nagyon nagy szeretettel
A kompetenciaalapú oktatás bevezetésével immár második éve
szervezünk iskolánkban projektheteket. Ebben az évben a 6.a és
6.b osztály, és az itt tanító tanárok dolgoznak ezzel a tanulásszer−
vezési eljárással vagyis a projektmódszerrel. A téma: A szüret.
Mit csináltunk eddig?
A feladatokat előre megterveztük és felosztottuk.
Az első héten (október 4−9) a gyerekek körében felmérést végez−
tünk mit tudnak és mit szeretnének megtudni a szőlőről, a szüret−
ről. Csoportmunkával dolgozták fel a következő témákat:
− a szőlő mint növény részei, gyökérzet, levél, termés.
− szőlőfajták Tokaj−hegyalján
− Tokaj− hegyalja éghajlata, geológiája
− Szüretelő eszközök régen és ma, nevezetes napok
A prezentációkat meghallgattuk a tanórákon, a gyerekek által ké−
szített plakátok az iskola folyosóján láthatók
A második héten (október 11−16). Tokajban egy kiállításon vet−
tünk részt az ottani Borfaluban, ahol előadást hallhattunk ill. néz−
tünk meg Tokaj−hegyalja borászatáról, szőlészetéről, és talajáról.
A tanórákon feldolgoztuk a szőlő és bor megjelenését az iroda−
lomban és a művészetekben. Péntek reggel a Borfaluban a Must−
nap alkalmából daráltuk a szőlőt, préseltük, fokoltuk a mustot és
természetesen kóstoltuk is. Szombaton az egész iskola kirándult
a hegyre, hogy láthassák a szorgos szüretelő embereket, és magát
a szüretet.. A két hatodik osztály a Degenfeld szőlőbirtokra kapott
meghívást, ahol Prácser Miklós kalauzolt bennünket. Megnéztük
a szőlőterületen a szőlőfajtákat,a telepítés módját, a feldolgozás−
nál használatos nagyüzemi gépeket, tartályokat és darálót, vala−
mint magát a pincét. Láttuk hogyan készítik a hordót ill. hajlítják
a hordóhoz a tölgyfát .A hideg idő ellenére felejthetetlen volt ez a
kirándulás.
A harmadik hétre (október 18−22.) marad a szüreti hagyományok
feldolgozása. Egy közös beszélgetés Leskó Imre bácsival a szőlé−
szeti és környezetvédelmi szakkör vezetőjével és egy látogatás az
Andrássy Kúria szőlészeti részlegéhez.
Az erről készült filmes beszámolót láthatják a kábeltévében, ill. a
gyerekek munkái az iskolában megtekinthetők. A harmadik hét
végén értékeljük az egész nagy projektet. A három hét alatt jól
dolgozó gyerekek megkapják méltó jutalmukat.
Lovasné Tóth Judit 6.a
Lovas Ferenc 6.b osztályfőnökei

köszöntünk minden szépkorút. Kívánunk erőt,
egészséget, boldog békés mindennapokat.
Az idősek hetét 2010. 10. 25−től tartjuk az Idősek
Klubjában.
Programok:
− Vérnyomás és vércukor mérés (minden nap)
− Masszázsfotel, Chi gép., − méregtelenítő lábkád
kipróbálási lehetőség (minden nap).
10. 26−án 09.00: Beszélgetés az időskor szerepéről,
feladatáról, szépségéről
10. 27−én 10.00: Óvodások műsora
10. 28−án 09.00: Filmvetítés (kívánség szerint régi
ma−gyar filmekből)
10. 29−én 09.00: Ki mit tud? (vers, mese, ének −
gondozók és gondozottak)
Valamennyi propgramra minden érdeklődőt
szerettel várunk!
Az Idősek Klubja gondozónői
és Szász Béláné vezető

MEGNYITOTTUNK!
Szerencsen, közel 12−éve működő eredetiség vizsgáló
állomásunk kibővült tevékenységi körrel és NYITÁSI
KEDVEZMÉNNYEL
várja a kedves ügyfeleket.
− MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
− ÁLLAPOTFELMÉRÉS
− ELŐZETES ÁTVIZSGÁLÁS
− EREDETISÉG VIZSGÁLAT
Cím: Szerencs, Keleti Ipartelep
(Holcmann Gumiszerviz utcájában)
Tel.: 20/95−95−099
20/95−94−979 vagy 47/361−900

NŐI−FÉRFI − GYERMEK FODRÁSZAT!
3915 TARCAL, FŐ U. 55.
(Hegyközséggel szemben)
Nyitva tartás:
Hétfő:
08:00 − 13:00
Kedd:
12:00 − 18:00
Szerda:
12:00 − 18:00
Csütörtök:
12:00 − 18:00
Péntek:
08:00 − 12:00
14:00 − 18:00
Szombat:
08:00 − 13:00
Kedvező árak: pld.: Férfi vágás: 690 Ft/ Női
rövid haj vágás+szárítás: 1.690 Ft/Szárítás
rövid haj: 1.000 Ft, stb.
Bejelentkezés:
Szalánczi Zsuzsanna +36−20−473−9052
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65 éve a pályán
Látogatóban voltunk Molnár Jenőné Sárika néninél, leigazolta magát, hogy valóban az − mehettünk ki.
vasdiplomájának átvétele alkalmából. Ilyen elismerés− Évente egyszer rendeztünk közös bált a fiú tanítóképző
ben azok részesülnek, akik 65 éve kapták meg pedagó− intézettel. Színházlátogatásra is csak pár alkalommal
gus diplomájukat. Látogatásunk alkalmával az akkori nyílt lehetőségünk, természetesen akkor is szigorúan
pedagógusképzésről és élményeiről beszélgettünk. Az kísérettel. Leveleinket is ellenőrizték, és ha a feladó
alábbi gondolatok Sárika néni visszaemlékezései a nem családtag volt el is olvasták azt. Az otthonról
„Csalogányban” eltöltött évekről.
kapott csomagjainkat is átnézték, de ezt követően annak
Élet a „Csalogányban”
tartalmát mi mindig megosztottuk egymással. Egyik
A polgári iskola elvégzése után édesapám az akkori alkalommal édesapám küldött nekem egy üveg aszút,
legjobb tanítóképző intézetet választotta tanulmányaim egészségem javítása érdekében, mert nagyon vékony
folytatására. A budapesti Csalogány utcai Állami leányzó voltam. Természetesen, ha megtalálták volna a
Tanítóképzőbe nyertem felvételt. Fontos volt számom− csomagomban, elvették volna a nevelők, ezért cse−
ra a családi hagyományok és értékek továbbvitele. Éde− lekedni kellett. Az intézmény kapusa Manó bácsi − így
sapám és testvérem is ezt a pályát választotta, ezért szá− hívták − lett a cinkostársam. A csomagom megérkezése
momra is természetes volt, hogy a gyermekek oktatása− után jelzett nekem, titkokban lementem hozzá, és kivet−
nevelése lesz életem egyik fő célja.
tük az üveget a csomagból. Miután
A tanítóképzőben töltött évek a mai
mindent visszaigazítottunk a helyére
napig elevenen élnek emlékeimben.
jutalmul kapott egy vizespohárral a
Csodálatos dolog, hogy az azóta
borból. Az üveget a maradék aszú−
eltelt 65 év alatt a mi évfolyamunk
val elrej−tettem a szekrényemben a
eddig minden évben szervezett
kabátom ujjában, és „egészségünk
találkozót. Eleinte az intézményben,
megóvása érdekében” kedves barát−
de sajnos az elmúlt pár évben már
nőimmel szép lassan elfogyasztot−
máshol, mert az épületet lebontották.
tuk. Azért sikerült mindezt
A következő idézet ekkor hangzott
észrevétlenül tennünk, mert az én
el tőlem, ami azóta jelmondatunkká
csomagom mindig egy faládában
vált:
jött, amit édesapám erre a célra
„Ha a Csalogány falait lebontják is,
készítettet,
lakattal
záródott,
szellemi
örökségét
átadtuk
melynek az egyik kulcsa itthon a
tanítványainknak, így az nem vész
másik pedig nálam volt.
el.”
A vasdiplománk átvétele alkalmával
Az évfolyamot 25−en kezdtük el, de
ez évben is volt találkozónk, amire
egy lány tragikus halála miatt 24−en
sajnos egészségi állapotom miatt én
maradtunk a végére és szereztünk
már nem tudtam elmenni, telefonon
Molnár Jenőné
mindannyian
diplomát!
A
és levélben köszöntöttem társaimat.
„Csalogány” nemcsak oktatási intézmény, hanem Köszönjük Sárika néninek, hogy megosztotta életének
lánynevelő intézet is volt egyben. Egyenruhában jár− ezen részét velünk. Igaz, hogy beszélgetésünk csak a
tunk iskolába, hétvégenként és kimenők alkalmával, képzés idejére és helyszínére korlátozódott, de ezek az
pedig ünnepi zsinóros bocskai díszegyenruhát kellett évek egész pedagógus pályafutását meghatározták.
viselnünk. A szobánkban 12−en laktunk együtt. A rend Zárásként megkérdeztük, mit üzenne a leendő pedagó−
és a fegyelem alapkövetelmény volt. Csak egy példa gusoknak?
minderre: szekrényeink ellenőrzése alkalmával, ha „Kívánja, hogy mindenki, aki most hivatásul választja a
valaki ruhájának egy darabja kilógott, mert nem pedagóguspályát, és most tanul tanítani, azt úgy tegye,
megfelelőképp volt behajtva, igazgatónőnk ollóval hogy élete folyamán az meghatározó legyen.
egyszerűen levágta azt. Étkezések alkalmával 10−en Erkölcsösség, fegyelem és pontosság jellemezze.”
ültünk egy asztalnál, tanári felügyelettel, szigorú csend−
ben. Szeptemberben elkezdődött a tanév és mi kará−
Szeretettel köszöntjük és további jó egészséget
csonyig nem mehettünk haza. A második félévben
kívánunk:
pedig csak húsvétkor. Ilyen visszautazások alkalmával
csak úgy potyogtak a könnyeink, de amikor
Magyar Anikó Judit, Szívós Judit, Tóth Tamás
megérkeztünk az intézet falai közé a rossz érzés elmúlt.
A városba is csak közösen, vagy rokonnal − aki előtt

Tarcali Hírek

7

NOVEMBERI ÜNNEPEINK

Tisztelgés az elhurcoltak előtt

November 1.: Mindenszentek napja. Ezen a napon emlé−
kezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint nem
szerepelnek az egyházi naptárban.
November 2.: Halottak napja. Az ünnep a IX. század óta
kötelező az egész katolikus egyház számára.
Mindkét nap a halottakra való emlékezés napja. Azt a he−
tet melyre a Halottak napja esik halottak hetének neve−
zik. Szokás ilyenkor a temetőbe, elhunyt családtagok sír−
jához kilátogatni, a sírokat rendbe tenni, gyertyát, mé−
csest gyújtani. A lámpát égve hagyták sok helyen, hogy a
hazalátogató lélek szétnézhessen. Ahány halottja van a
családnak annyi gyertyát kell gyújtani.
November 3.: A magyar tudomány napja. 1825−ben ezen
a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét Széchenyi Ist−
ván gróf a Tudományos Akadémia létesítésére.
November 7.: Nemzetközi rákellenes világnap. A daga−
natos megbetegedések elleni küzdelem fontosságára kí−
vánja a társadalom figyelmét irányítani.
November 11.: Szent Márton ünnepe. A tél kezdetét jel−
zi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a pásztorok
a tavaszi− nyári időszakban rájuk bízott jószággal, és a
gazdától megkapják járandóságukat. A betakarítással
összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az időszakra.
November hónapot bizonyos vidékeken "kis farsangnak"
is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a la−
kodalmakat és vigasságokat, amelyek majd az adventi
időszakban tiltva lesznek.
November 13.: Cukorbetegek napja. Fredrick Grant
Banting, az inzulin feltalálójának születésnapja.
November 17.: Füstmentes Nap. Az Egészségügyi Vi−
lágszervezet kezdeményezésére a nap különböző rendez−
vényein azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs
joguk ártani nemdohányzó embertársaiknak.
November 20.: A gyermekek jogainak világnapja, ezen a
napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek jo−
gairól szóló egyezményt 1989−ben.
November 22.: A magyar közoktatás napja. A Pedagó−
gusok Szakszervezete kezdeményezte 1991−ben a ma−
gyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására,
valós társadalmi megítélésének elősegítése, a közös cse−
lekvés kialakítása céljából.
November 25.: Magyar labdarúgás napja. A magyar
Aranycsapat 1953. nov. 25−én Londonban legyőzte az
akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. E sporttör−
téneti győzelem emlékére az MLSZ 1993−ban ünneppé
nyilvánította e napot.
November 27.: A magyar véradók napja. A Magyar Vö−
röskereszt 1987−ben javasolta, hogy 1988−tól legyen a
véradók napja, emlékezve arra, hogy először 1954. no−
vember 27−én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros
véradóknak.
A Nobel−díj alapításának napja.

Részlet Baracskai László polgármester − a Malenkij
robot−ra elhurcoltak tarcali Emlékművének avatásán
elhangzott − beszédéből 2010. szeptember 25−én.
„Ezzel tartozunk elődeinknek, felmenőinknek.
Ez itt ma, tisztelgés előttük és a megbecsülésünk
kifejezése is.
Nagyon örülök, hogy községünkben is van
egy olyan ember − aki így gondolkodik,
és hozzájárul a
lelkiismeretünk ébrentartásához.
Az Ő tisztelgése a Szülőanya és
sorstársai felé,
erkölcsi tartásunkat erősíti.
Köszönjük, Páll Jánosnak.
Isten áldása kísérje életét,
miképpen az itt
kegyelettel emlékezőkét is.”

Páll János és családja

Tarcali Hírek
Kiadja: a község önkormányzata Szerkesztőség:
Könyves Kálmán Művelődési Ház és Könyvtár
Tarcal, Fő út 57. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László
Munkatársak: Porkoláb Ágnes, Nagyné Sárkány
Mónika, Hunkó Emese Nyomdai munkák: Budai
Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja u. 38. Tel:
46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2010. NOVEMBER 19.
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SPORT
ARADI VÉRTANÚK EMLÉKFUTÁS ÉS
CSÚCSFUTÁS
2010. OKTÓBER 6. TARCAL
EREDMÉNYEK
Aréna Staféta
20 fő teljesítette a távot. Valamennyien emlékér−
met vehettek át a verseny fő szervezőjétől Kovács
Attilától, többszörös magyar, Európa− és Világ−
bajnok második helyezett tájfutótól.
Az emlékfutás díjazottai
I. Soltész Tamás Tarcal, II. Vízkeleti Levente Tar−
cal III. Szűcs Tamás Tarcal, IV. Motkó Patrik Tar−
Tarcalon sakkoztak a szépkorúak
cal, V. Tóth Péter Tarcal, VI. Szabó Tibor Tar−
cal, VII. Szikora Bence Tarcal, VIII. Soltészné Másodszor írta ki a megyei szövetség és a település önkor−
Balogh Mariann Tarcal, IX. Soltész Fruzsina Tar− mányzata a tarcali országos szenior rapidsakk versenyt, Széll
cal
Lajos emlékére. A verseny célja: a sakk, Tarcal és a borvidék
népszerűsítése és a B−A−Z megyei nyílt szenior rapid sakk
Aradi Vértanúk Csúcsfutás
bajnoki cím eldöntése volt. A viadalnak a tarcali Rákóczi u.
I. Tihor Csaba Nyíregyháza, II. Hornyák Dávid 4., a 6 Puttonyos Borfalu adott otthont 2010. október 9.−én.
Tarcal III. Hován István (71 éves!) Nyíregyháza A lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben történt. Játék−
IV. Bogár László Nyíregyháza IV. Kovács Attila idő: 2x15 perc volt plusz lépésenként 2 másodperc
Miskolc V. Maczó András Tarcal V. Császár Le− bónuszidő.
vente Tarcal VII. Császár Csilla Tarcal
Bárki indulhatott, aki a nevezési díjat befizette és 1955−ben
vagy korábban született!
Labdarúgás
A nyílt verseny győztese kupát, a megyei 1−3 helyezett érmet
kapott. A verseny nagy sikert aratott, nyugodtan kijelent−
hetjük: a célját maximálisan elérte!
II. Tarcali Országos Senior Egyéni Sakkverseny
Az első 5 mérkőzés után 1 ponttal szerénykedett Tarcal 6 Puttonyos Borfalu, Tarcal, 2010. október 09.
az utolsó előtti helyen az FC Tarcal megyei I−es Fődíjak: I. Nagy Kálmán Berente, II. Vajda András
csapata. Ezt követően azonban 9 mérkőzésen Tiszaújváros, III. Müllner Imre MLTC, IV. Tóth József
mindössze egyszer kapott ki a gárda és felzárkó− Encs−Edelény, V. Tóth Ferenc Sárospataki ESE, VI. Vinkler
Dezső EK Miskolc
zott a középmezőnybe.
Különdíjak: Legjobb nő: Oláhné Szőke Zsuzsanna Polgár,
Az 5−14. forduló eredményei:
Legidősebb: Szegedi Sándor Tarcal
5. forduló: Sárospatak − Tarcal 2−0
Legjobb Tokaj−Hegyaljai: Balogh László Szerencs
6. forduló: Tarcal − Encs 1−0
Legjobb FIDE nélküli: Bibliák Gábor Kazincbarcika
7. forduló: Sajóbábony − Tarcal 2−0
B.A.Z. Megyei Senior Rapid egyéni Bajnokság
8. forduló: Tarcal − Felsőzsolca 3−3
Bajnok: Nagy Kálmán Berente (középen), 2. Vajda András
9. forduló: Nyékládháza − Tarcal 2−2
Tiszaújváros (balra), 3. Tóth József Encs−Edelény (jobbra)
10. forduló: Tarcal − Miskolci VSC 2−1
11. forduló: Abaújszántó − Tarcal 2−2
12. forduló: Tarcal − Aszaló 2−2
13. forduló: Tarcal − Sátoraljaújhely 6−2
14. forduló: Szalonna − Tarcal 1−6
A tabellán:

Rossz rajt után egyenesben
az FC Tarcal

10. FC Tarcal 14 4 5 5
Az ifi állása:
15. FC Tarcal 14 3 3 8
(Az ifitől 4 büntetőpont levonva)

29−27

17

19−51

8
(mező)

