
MÁSHOL MEGSZÜNTETIK, FELSŐTÁRKÁNYBAN VISZONT 
MEGÉPÍTIK 

A MŰVELŐDÉS HÁZÁT 

Felsőtárkányban az elmúlt három esztendőben felpezsdült a 
kulturális élet. Katona Istvánná sok évtizedes tapasztalattal a 
háta mögött került Felsőtárkányba közművelődési vezetőnek 
1995-ben. Előzőleg a Megyei Művelődési Központban az egri 
barokk fesztivál, a szüreti napok egyik kitalálója, programszer
vezője volt. Három év alatt megismerte és megszerette a hely
belieket. Tetszik neki , hogy itt az emberek egymásba karolnak 
az utcán, s ha betoppan valamelyik őslakoshoz, nem engedik 
úgy el , hogy meg ne vendégelnék. 

- Felsőtárkány a Bükk kapujában, kiemelt idegenforgalmi 
helyzetben van. Ezt az adottságát meg ke l l becsülni. A tóparti 
nyári rendezvényeknek már volt hagyománya - tekint vissza. -
Ezerkilencszázkilencvenegy óta május 1-én és augusztus 20-án 
sikerült a tó környékén olyan programokat rendezni, amelyekre 
nemcsak az itteniek jöttek k i szívesen, hanem kicsalogatta az 
egrieket és a külföldieket is. A megyei önkormányzat idegen
forgalmi stábjával jó a kapcsolatunk, s a helybeli erőket is 
csoportosítottuk. Több szálloda, vendégfogadó van a község
ben. Közös érdek, hogy az idelátogató színvonalas programokat 
kapjon, hogy jól érezze magát, s addig tartóztassuk, amíg lehet. 
A n y a g i érdeke ez a falunak, s még az sem mellékes, hogy a 
helybeliek szórakozási lehetősége is bővül. Tavaly a május 
elsejei fiatalok fesztiválját azzal bővítettük, hogy a megyében 
működő pop-rock zenekarok találkozóját itt tartottuk meg. 

A tarkányi búcsú július 19-20-21-én minden évben nagy 
lehetőség. A helyi népdalosokra, táncosokra építünk. A z előző 
években itt jártak az adácsi hagyományőrzők is, s a testvérfalu, 
a németországi Dickenschied fúvószenekara. A m i hagyomány
őrzőink is viszonozták a látogatást Adácson, Ostoroson, ott 
voltak a Palócnapokon Párádon, s az Egri Szüreti Napokon. 
A z t tervezzük, hogy a lakodalmas népszokásokat felelevenítő 
hagyományőrző együtteseket meghívjuk a palóc vidékről egy 
találkozóra. 

A kulturális kapcsolatokat külfölddel is ápoljuk, a 
dickenschiediek mellett kapcsolatunk van az erdélyi 
Köröstárkánnyal. Érdekességként mondom, hogy tavaly egy 

isztambuli néptánccsoport is szerepelt a búcsún, az idén pedig 
afrikai táncosok is felléptek nálunk. Komoly testvérvárosi 
kapcsolat formálódik a horvátországi Orebic-cel, amely jóval 
nagyobb a falunknál, de hasonlóan festői település mint 
Felsőtárkány. 

- 1996 október elsejétől megkaptuk az önkormányzattól a 
volt napköziotthon épületét, kitakarítottuk, kifestettük, be
rendeztük, nyolc kisközösséget teremtettünk, ebből hat művé
szeti csoport. A községben közel ezer a nyugdíjas: közülük 
hetvenhetén rendszeresen eljönnek a nyugdíjas klubunkba. 

A "művelődési ház" egy kőhajításnyira van a polgármesteri 
hivataltól, benne egy nagyobb terem, s két kisebb. 

- Ez a tájszoba - igazít körbe Katonáné. A falakon megbar
nult felvételek: a régi tarkányi összejöveteleket idézik. 

- Sok az összegyűjtött tárgy, többször rendeztünk belőle 
kiállítást. A falubeliek nagyon büszkék a kiállított tárgyaikra. 
M i n t minden tájszoba, a miénk is növeli a mi lakóink önérzetét. 

Katona Istvánné búcsúzóul meghív a helybeli művészek 
kiállítására. Útközben az anyagiakról is szó esik, így megtudom, 
hogy az önkormányzat hárommillió forintot szán évente a 
kultúrára. 

Katona Istvánnénál történt látogatásom után néhány hét
tel telefonon kaptam az értesítést: rövidesen új művelődési ház 
épül Felsőtárkányban. Nemrégiben tették közzé az országos 
tervpályázati felhívást, s több mint száz hazai építész és építész
iroda érdeklődött a munka iránt. A mintegy száz-százötven 
millió forintosra tervezett beruházást a falu pályázatokból és 
saját bevételeiből szeretné előteremteni. A leendő művelődési 
házban lesz színházterem, benne kap helyet majd a könyvtár, 
lesznek közösségi helyiségek és irodák is. O lyan faluházat sze
retnének, amely nem csak a felsőtárkányiakat szolgálná, hanem 
a - remélhetően évről évre egyre szaporodó - turistaforgalom 
igényeinek is megfelel. 

jámbor Ildikó 

23 


