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 „Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon 
szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.” 
 Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gon-
doljuk, a szeretet természetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. 
A karácsony egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés is. Szép-
ségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből 
mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 

 Az adventi ünnepkör végén, a negyedik meggyújtott gyertya jelzi számunkra, hamaro-
san itt a karácsony, a legszentebb, legbensőségesebb ünnepünk. Az ünnepváró időszakban 
on-line rendezvényeken vehettünk részt, s eközben nemcsak testünket öltöztettük ünneplő-
be, hanem lelkünket is. Ahogy Márai Sándor is írta: 

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben.” 
 

 Advent és Karácsony idején keressük a fényt, gyertyát gyújtunk, és a legsötétebb napok-
ban próbáljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre hosszabbak, a nappalok egyre rövidül-
nek, és a végén, a leghosszabb éjszakán megszületik a kisded, akinek a világra jövetele a 
legfőbb remény, a legnagyobb jó, maga a fény a keresztény hit szerint. 

Ilyenkor Jézus Krisztus születésére emlékezik a keresztény világ, mely korunkban a sze-
retet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is. Ilyenkor még erősebben érezzük, 
szükségünk van egymásra.  

 Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti 
meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. A karácsonyfa alatt 
gondoljunk gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk elesett embertársainkra, kiknek 
segítséget nyújthatunk, s gondoljunk azokra is, akik már sajnos nem lehetnek velünk. 

 Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira 
azért, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hétköznapitól eltérőt vará-
zsoljunk.  

Végezetül Ron Cristian soraival kívánok minden tarcali lakosnak Békés, Boldog Kará-
csonyi Ünnepeket: 

 

 „Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak 
hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy 
önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a hol-

nap álmai.”  
 

TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 
2020. december XXV. Évfolyam 12. szám 
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TÁJÉKOZTATÓ 
önkormányzati döntésekről 

 

Magyarország Kormánya 2020. november 4-től – a tavaszi időszakhoz hasonlóan – ismét veszélyhelyzetet 

hirdetett, így a veszélyhelyzet idején a képviselő-testület, illetve a bizottságok feladat és hatáskörét a polgár-

mester gyakorolja. A képviselő-testület ilyenkor nem ülésezik, azonban az önkormányzati feladat és hatáskö-

röket ilyenkor is el kell látni, döntéseket kell hozni.  

Tarcal Község polgármestere a törvényi előírásokra figyelemmel és felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

elrendelése óta eltelt időszakban – novemberben - az alábbi döntéseket hozta: 

• A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörében polgármester úr folyamatosan elbírálja 

a rendkívüli települési támogatásokra, ápolási díjra és gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatá-

sokra vonatkozó kérelmeket. A támogatások kifizetése akadálytalanul történik.  

• Az előző lapszámban részletesen tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy a vidékfejlesztési pályázatok ke-

retében lehetőség nyílt a Tarcali Piac felújítására pályázatot benyújtani.  Elkészült a pályázat költségve-

tése, mely szerint a projekt összköltsége 88.523.620,- Ft, melyhez önkormányzatunknak 8.852.362,- Ft 

önerőt kell biztosítania. A polgármester – összhangban a képviselő-testület októberi határozatával – a 

saját forrás biztosítására vonatkozó döntést meghozta. 

 

Közérdekű tájékoztatók 
 

1. A jövő év januárjában megkezdődik a 
szociális tűzifa rászorultak részére törté-
nő kiszállítása. Tájékoztatjuk az érintet-
teket, hogy - élő munkaerő hiányában - 
a kiszállításra kerülő tűzifát nem áll mó-
dunkban felfűrészelni, ez utóbbira min-
denkinek saját magának kell megoldást 
találnia.  

 
Ismereteink szerint tűzifa fűrészelést vállal: 

Dobos Attila Tel.: 20/487-7841 
 
 
 

2. Az engedély nélkül létesített kutak  
fennmaradását 2023. december 31-ig lehet 
- szankciómentesen - kérelmezni.   

Újévi köszöntő 
 

Itt állunk az Újesztendő  
piros hajnalánál. 

Vajon együtt leszünk-e, majd  
az alkonyatnál? 

 

Ez Újévben merre vezet életünknek útja? 
Tövisek vagy virágok közt csak  

az Isten tudja. 

 

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet, 
Őrizze meg viharoktól e  
boldog piciny fészket. 

 

Adjon Isten mindnyájunknak  
víg kacagást, csengőt! 

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Új 
Esztendőt! 
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Mikulás az óvodában 
„Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva,  

Miután szárnyra keltek egy újabb város felé. 
 - Mondd, te kitől kapsz ajándékot!? 

- Az én ajándékom a gyermekek mosolya...  
 

Zeke László 

 

Nincs szebb dolog az életben, mint az őszinte gyermekmosoly, ezen a napon is minden gyermek mosoly-
gott. November végétől már nagy izgalommal készültek a gyermekek, felnőttek egyaránt a Mikulás fogadásá-
ra. Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nálunk a Kikelet 
Napköziotthonos Óvodában és Bölcsődében nagy öröm a Mikulásvárás, az ezzel járó készülődés. Az idén a 
kialakult pandémiás helyzet miatt kicsit aggódott mindenki, hogy megérkezik e hozzánk is. Hetekkel koráb-
ban kezdtük a csoportszobák dekorálását, az egész óvodát ünnepi díszbe öltöztettük. Sok verssel és dalokkal 
ismertettük meg a gyermekeket, amit a szülők körében a zárt Facebook csoportban meg is osztottunk, hogy 
otthon is legyen lehetőség megismerni, feleleveníteni és természetesen a szülő is tudjon segíteni gyermeké-
nek.  

A várva-várt délelőtt, december 6-án Mikulás bácsi körbejárta az intézményt, örömmel kopogtatott be min-
den ablakon, majd csoportonként meglátogatta a gyermekeket. A varázs és az áhítat érződött a levegőben, mi-
kor a csoportszobákba lépett. Dalokkal, mondókákkal, versekkel örvendeztettük meg, melyet a gyermekek 
közösen adtak elő, voltak bátrabbak is, akik önállóan énekeltek.  Kedvességből mi is rajzokat, süteményt és 
ajándékot készítettünk. Puttonyából előkerültek a csomagok és mindenkit megajándékozott. Majd elbúcsúzott 
és útnak indult, hisz sok dolga volt még…  
A csillogó szempárokból ítélve nagy élményben volt részünk. Reméljük jövőre is visszatér hozzánk. 

Az ünnepi hangulat nem lehet teljes ajándékcsomagok nélkül, melyet hálás szívvel köszönünk meg a Tarcali 
Közös Önkormányzati Hivatalnak, Butta László Polgármester Úrnak és a Képviselő testületnek.  

 

        Kissné Dudás Gabriella  
Intézményvezető 
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Boldogság van a Kikelet Napköziotthonos  
Óvodában és Bölcsődében 

2019-2020 nevelési évben a megpályáztuk a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” 
által meghirdetett „Boldog Óvoda” címet.  
Sikeres pályázatot követően egy nevelési évre „Boldog Óvoda” lettünk. 
„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve 
adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejleszté-
séhez az óvodás korosztály számára.” 
 

A program célja: 
Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, 
játékai, gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet, ala-
kuljon a gyermekek pozitív orientációja. 

A Boldog Óvoda és Iskola pályázat célja az, hogy a pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit al-
kalmazva az óvodás, alsós, felsős és középiskolás gyerekek csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. 
Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a 
gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. 
Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihíváso-
kat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd fel-
nőtté válnak. 
Feladatunk: 
A 3-6 éves gyermekekben a boldogságra való képesség erősítése, kibontakoztatása. Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok 
segítségével a szeretet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaik tiszteletének erősítése. Boldogságórák alkal-
mával mintát-példát adunk a gyermekek számára, hogy bátrabban tudják problémáikat kezelni, egyes helyzetekben hatékonyabban 
tudjanak dönteni, testi-lelki egészségük megóvása mellett. 
A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összete-
vőit, feltételeit. 
 

Havonta legalább egy alkalommal boldogságórát tartunk, de a gyermekek érdeklődését, a témához kapcsolható feladatok sokszínű-
ségét figyelembe véve, tetszőlegesen tervezzük a tevékenységeket. A foglakozásokon helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, medi-
táció, saját tapasztalatok, élmények felidézése, a közös gondolkodás. 
 

Óvodapedagógusaink minden hónapban tartanak csoportjukban Boldogságórát, melyet az a pedagógus tarthat, aki részt vett az akk-
reditált továbbképzésben. Két fő sajátíthatott el ezzel kapcsolatosan hasznos ismereteket, de a jövőben tervezzük, hogy több kolléga 
elvégzi a továbbképzést.  
A képzésen a pedagógusok szakmai segítséget kapnak a Boldogságóra program hatékony alkalmazásához, elsajátítják a pozitív pe-
dagógiai szemlélet alapelveit, illetve saját élmény tapasztalatot szereznek a boldogságórás módszertanból, miközben szakmai tuda-
tosságuk is erősödik. 

Kissné Dudás Gabriella  
Intézményvezető 

Biztonságos Óvoda lettünk  
Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedéstudományi Intézet közre-
működésével meghirdette a Biztonságos Óvoda programot. Megyénként legfeljebb 10 óvoda kerülhet be a program-
ba, nekünk sikerült. 

A „Biztonságos Óvoda” program célja az óvodások biztonságos közlekedésre való felkészítése, ennek érdeké-
ben az óvoda szakmai támogatása, közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. A korcsoport elérésében fontos közvetítő szerepe van az óvodapedagógusoknak, akik 

közvetett célcsoportnak számítanak. Az óvodapedagógusok felé irányuló hatékony ismeretátadás hozzájárul a kisgyermekek eredményes 
közlekedésre neveléséhez.  

A „Biztonságos Óvoda” program óvodapedagógusainkat hozzásegítette, hogy az óvodánkban ösztönözzék és segítsék a közlekedésre neve-
lés megvalósítását és munkájukhoz támogatást kapjanak, olyan eszköztárral, módszertani anyaggal, amely lehetővé teszi a közlekedésre 
nevelés beépítését a nevelési programba. A módszer alkalmas bármely nevelési programba való integrálásra. Segítséget nyújt az óvodape-
dagógusoknak, hogy hogyan illessze be a nevelési programba a közlekedésre nevelést. a módszertani elemek illeszkednek az óvodában 
használt gyakorlati feladatokhoz, az óvodáskorú gyermekek pszichológiai sajátosságaihoz, melyhez képi és gyakorlati segítséget nyújt.  
A Biztonságos Óvoda program első részeként egy élményekkel teli, közlekedési ismeretekkel kapcsolatos játékos délelőttöt tartottunk. A 
különféle játékokon, szituációs gyakorlatokon keresztül elevenítettük fel a közlekedéssel kapcsolatos ismereteket, külön kiemelve az irá-
nyok fontosságát, a gyalogos átkelés szabályait, a jelzőlámpák, jelzőtáblák jelentését. A játékokat követően gyermekeink egy óvodásoknak 
összeállított teszt lapot töltöttek ki, melynek kitöltése során örömmel láttuk, hogy könnyen, és magabiztosan jelölték a helyes válaszokat.  
A biztonságos közlekedés a mindennapjainkban mindig jelen van és többek között a pedagógusok feladata is a szabályok megismertetése, a 
megismert szabályok alkalmazásának tudatosítása a gyermekekben. E feladat megvalósításához módszertani segédanyagot juttattak el óvo-
dánkba, mely szakmai háttéranyag, játékosan ismerteti meg a gyermekeinket a közlekedés alapvető szabályaival, a közlekedésben alkalma-
zott magatartással. Ahhoz, hogy évről-évre folytatódjon óvodánkban ez a megkezdett folyamat, 1-1 pedagógus részt vett a „bevezető” be-
mutató délelőttön, megismerve a program célját, a szakmai anyag mindennapos használatát. A program alkalmazása, beépülése intézmé-
nyünk mindennapjaiba mélyíti a gyermekek már meglévő ismereteit a témával kapcsolatosan, és büszkén mondhatjuk mi is, ahogy az aján-
dékba kapott emlék plaketten olvashatjuk: „Biztonságos Óvoda” – a mi intézményünk! 

Kissné Dudás Gabriella 
Intézményvezető  
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TARCALI ADVENTI ESTÉK másképp… 
Három adventi gyertyagyújtáson vagyunk túl. Három gyönyörű, meghitt alkalom. Nem könnyű a mai világ-

ban alkalmazkodni az élet hozta helyzetekhez. Amikor jött a hír „Nem lehet rendezvényt tartani!” nem is tud-
tuk mihez fogjunk. A lehetőség, hogy online lehet közvetíteni már kis reményt adott, hogy mégis tudunk vala-
mit adni. No de hogyan tegyük?! Tudunk-e egyáltalán ilyen közvetítést megoldani? Szerettük volna, hogy mi-
nél szebb, jobb legyen minőségben, mennyiségben.  
Ezt lehet, azt meg nem lehet, rájöttünk, ehhez van technikai felszerelésünk, de azt meg még nem próbáltuk ki. 
Rájöttünk, hogy nem is olyan könnyű a televíziós stábok élete. Megráztuk magunkat és felnőttünk a feladat-
hoz, belevágtunk. 

Talán az első egy-két élő adás nem volt a legjobb, de az igyekezetünkön nem múlt. Tanultunk, tapasztaltunk 
és végül mégis megvoltak az élő adventi közvetítések.  
A gyertyagyújtások alkalmával Butta László polgármester úr köszöntötte a település lakóit és megosztotta 

velünk adventi gondolatait. Polyák Péter parókus, Kovács Attila lelkész és Szűcs Zoltán plébános egymás utá-
ni vasárnapokon reménnyel telítettek bennünket, hogy van mire várjunk. Mint ahogy várták a messiás meg-
születését most mi is várjuk a kis Jézuskát de várjuk azt is amikor végre feloldódik az egészségügyi karantén 
amiben tulajdonképp a világ van. 

Minden szeretetünket beletettük a vasárnapi programokba és így készülünk a IV. gyertya meggyújtására és a 
karácsonyi műsorra. Ebben a műsorban fellép Jenei Gábor és a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör is. 
Várunk mindenkit 16:30-kor a képernyők, telefonok elé! Mi így tudunk Áldott, Békés Szeretetteljes Karácso-

nyi Ünnepeket kívánni.  

Itt szeretném megköszönni ezeket a szép alkalmakat mindenkinek, résztvevőknek, előadóknak nem utolsó 
sorban a 6 Puttonyos Borfalu dolgozóinak. 

Áldott, Kegyelmekben Gazdag Karácsonyi Ünnepet és Boldog, Egészségben Gaz-
dag Új Esztendőt Kívánunk Mindenkinek! 

Györgyné Újvári Mária 
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Bepillantás az Idősek Klubja életébe 
 
 
2020-as más év lesz emlékeinkben. A Korona-vírus járvány átalakította valamennyiünk életét. Újra kellett tervezni, ahogy a GPS 
mondaná. Elmaradtak programok, találkozások, melyek hiányoznak életünkből. A már hagyománnyá vált Idősek Napja rendezvényt 
sem tudtuk megtartani.  

Itt szeretném köszönteni Tarcal legidősebb szépkorú hölgyét Szabó Lajosné Róza nénit, és szépkorú úrát Bócsi Lajos bácsit. Isten 
éltesse még szeretteik körében, jó egészséget és sok boldogságot kívánok számukra a magam és munkatársaim nevében. 

Természtesen az Idősek Klubja életében szükségszerű lépéseket is meg kellett tenni, az intézményben a maszk használata kötele-
ző lett. Próbáltunk minden ellátottunk kérését teljesíteni, a biztonsági előírások betartásával. Remélem, hogy az elkövetkezendő 
esztendőben elmúlik ez a világjárvány. 

Közeledik Karácsony Ünnepe, mely mindenki szívét megtölti szeretettel. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
Kívánunk! 
 Engedjék meg, hogy idézzem Márai Sándor szavait:  

 

 "Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. 

Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. 

Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. 

Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, mi-

lyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. 

S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el 

mindent, figyelj az ünnepre." 

Szeretném egy pár fotóval megmutatni Önöknek, hogy maszkban ülve is tudunk együtt lenni és egymást erősíteni eb-
ben az időszakban.  
 

Horváth Tünde 
intézményvezető 
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Butta László 
polgármester 

Újévi köszöntő 

Mielőtt az újévi köszöntő írásába kezdtem, számvetést tartottam az előző évről, átgondoltam, hogy mit is hozzak el Önöknek 2020
-ból, útravalóul 2021-re, és minél inkább gondolkoztam, annál tanácstalanabb lettem. Annál is inkább váltam azzá, mert bizonyossá-
got nyert, hogy nem köszönthetem Önöket úgy, mint ahogyan megszoktuk, ugyanúgy, mint ahogy tettem volna tavaly ilyenkor, hi-
szen felfordult az életünk, a biztos is bizonytalanná vált, ez a helyzet pedig megköveteli, hogy rendhagyó gondolatokat osszak 
ma meg Önökkel.  
 

A 2020-as év minden tekintetben megpróbáltatást, nehézséget és félelmet hozott közénk. Félelmet az ismeretlentől, meg-
mutatta esendőségünket, megmutatta, hogy amikor a vírusról van szó, nem számít, hogy a világ mely pontján élünk, milyen 
színű a hajunk, vagy milyen nyelvet beszélünk. Mindannyiunkra veszélyként leselkedett, aggódás költözött a szívünkbe csa-
ládunk, az idősebb szeretteink és ismerőseink miatt.  

Sok mindent megtanított ez az év az összefogásról. 

Büszke vagyok a pedagógusainkra, akik mindent megtettek azért, hogy gyermekeink oktatása zökkenőmentes lehessen. Az 
óvoda, bölcsőde, konyha az idősek klubja a védőnő és az önkormányzat valamennyi dolgozójára, hiszen egyik napról a má-
sikra kellett alkalmazkodnunk a kialakult rendkívüli helyzethez. A polgárőrökre, rendőreinkre, akik egy szempillantás alatt 
vették át azokat a feladatokat, mellyel biztonságosabbá tették a szabályok betartását településünkön. Itt köszönöm meg orvo-
sainknak, asszisztenseiknek, a gyógyszerészeinknek, a posta és a boltok alkalmazottainak, hogy ugyanúgy látták el feladatu-
kat, mint a pandémia kialakulása előtt. Tarcal minden polgárának szeretném megköszönni, hogy átérezte ennek a különleges 
helyzetnek a súlyosságát, és fegyelmezetten követték a kormány szigorításait. 
 

De, ahogyan írásom elején is említettem, ez egy rendhagyó alkalom, más, mint a többi. Úgy érzem, hogy ma elsősorban a 
szó a köszöneté és a háláé. Pilinszky jól megfogalmazta, amit én is szeretnék megosztani Önökkel.  
 
„Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri 
»hangulat« nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és 
komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri »tizenkettő«.”  
 

Mindig, amikor valaminek a végéhez érkezünk, az az újrakezdés nehézségével, de reménységével kecsegtet bennünket, és 
csak rajtunk múlik, hogy miképpen tekintünk a jövőbe. 
 
 „Ám fejtse ki erről a járványról ki-ki – orvos és nem orvos – a maga véleményét, hogy mi lehetett a valószínű eredete, s 
hogy nézete szerint milyen okok hozták létre ezt a nagy fordulatot... Én megelégszem a betegség leírásával.”  
 

Thuküdidész szavai kiegészítésre szorulnak. Ugyan sokan kifejtették véleményüket a vírusról, akadtak kételkedők, akadtak 
összeesküvés elmélet gyártók és lelkes rajongóik, számtalan alkalommal és módon leírták a betegséget és tüneteit, azonban 
hosszú távú hatásait még mindig csak távolról méregetjük.  
Mit is okozott ez a társadalmunkban? Milyen lett a világ a vírus után? 

Az bizonyos, hogy az emberi sebezhetőséget túl nagy áron tanultuk meg – és bízom benne, hogy megtanultuk. Olyan digi-
tális forradalom ment végbe kényszerszerűleg egyik napról a másikra, amely igaz, hogy már látható volt, de a következő tíz 
év programja között szerepelt. Áttértünk az otthoni munkavégzésre, a vállalkozások egy része pillanatok alatt átszervezte 
portfólióját, az oktatás átterelődött az online térbe, és bizony felértékelődtek az emberi kapcsolatok. 
 

Én és családom is átesett a víruson. Jól emlékszem a karantén utáni első alkalomra, de jó is volt Önökkel találkozni! 
Érdekes ellentét. Amennyire felértékelődött az online tér, és amennyire áthelyeződött oda az életünk, logikusan következett 
volna mindebből az offline találkozások elmaradozása és értékének csökkenése. Dehogy volt így! A viszontlátás öröme fel-
értékelődött, a kimondott szó értéket nyert, az együtt töltött idő a legértékesebb valutává vált.  
 

Kívánok magunknak bölcsességet, hogy ezt meg tudjuk őrizni és tovább gondozni! 
 
Az ünnep emelkedett perceiben magam, a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dol-
gozója nevében Áldott, Szeretetteljes Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben, Eredményekben Gazdag 

Boldog Új Esztendőt  
kívánok! 

Isten áldja Tarcalt, Isten áldja Magyarországot! 

 



Tarcali Hírek 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 
A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

Anyakönyvi Hírek 

Halálozás 

Mihalik Barnabásné (sz.: 1927) volt Tarcal Ifj. ltp. 1/1. sz. alatti 
lakos, elhunyt 2020. november 2-án 

Mérai János (sz.: 1973) volt Tarcal Petőfi u. 12/1 sz. alatti 
lakos, elhunyt november 4-én 

Lázár István (sz.: 1957) volt Tarcal Ifj. ltp. 18/6. sz. alatti  
lakos, elhunyt november 13-án 

Ferenczi József (született: 1957) volt Tarcal Ifj. ltp. 21/5. sz. 
alatti lakos, elhunyt 2020. november 20-án,  

Pécsi János (született: 1943) volt Tarcal Ifj. ltp. 2/2. sz. alatti 
lakos, elhunyt 2020. november  27-én,  

 

Részvétünk a családnak! 

Kertészné Cziba Ilona és  Péterné Török Enikő 
                            anyakönyvvezetők 

  

Gyászjelentés 
Erdélyi Endréné (sz.: Mihalovics Márta, 1945) tarcali 

lakos rövid, de súlyos betegség következtében  
október 23-án elhunyt.  

Temetésére Tarcalon a járványhelyzet feloldása  
után kerül sor. 

-A gyászoló család- 

Köszönetnyilvánítás 
Hálás szívvel köszönetet mondunk  

azoknak, akik Lázár István 
 temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

 gyászunkban osztoztak. 
Köszönjük a munkatársainak,  

kamionokkal felsorakozóknak ,hogy ilyen  
módon is kifejezték részvétüket. 

-A gyászoló család- 

Tarcali Polgárőr Egyesület  
pályázati siker 

A Tarcali Polgárőr Egyesü-
let a Magyar Falu Civil 
Program pályázati kiírásán 
sikeresen vett részt. A támo-
gatás segítségével sikerült 
megvásárolnunk egy Dacia 
Duster típusú személygép-

járművet, melyet szolgálati gépjárműként haszná-
lunk. A gépkocsi biztonságosabb szolgálatellátást 
eredményez, hiszen az új gépkocsi kevesebb alka-
lommal hibásodik meg, mint idősebb társai, így a 
javítási, karbantartási költségeink is minimalizálód-
nak, és a mindennapi szolgálatellátást is kiszámítha-
tóbban tudjuk biztosítani. Az Egyesület tulajdonában 
lévő gépjárművet ugyanúgy felszereltük a megkü-
lönböztető jelekkel, mint a korábbi gépkocsikat, ha a 
mellékelt fotón látható gépkocsit látják az éjszakai- 
nappali szolgálat közben, kérem ne gyanakodjanak, 
nem szabályszegők járják az utcákat, polgárőreink 
teljesítik a szolgálatukat.  
 

Lovász László 
Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke 

Tokaji Járási Koordinátor 

Köszönjük a tarcali hírek cikkíróinak az egész éves munkájukat és boldog, 
békés karácsonyt kívánunk minden munkatársunk nevében! 

-6 Puttonyos Borfalu- 


