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 Tájékoztató  

Tarcal Községi Önkormányzat  

Képviselőtestületének munkájáról  

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. február 12-én rendkívüli ülést tartott, melynek 

első napirendi pontja keretében a képviselők Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése első olva-

satát tárgyalták meg. 

A második napirendi pont Tarcal Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség megállapítása volt. Az önkormányzat sem 2020-ban, sem az azt követő 3 évben adósságot kelet-

keztető ügyletet nem tervez. 

Az ülés harmadik napirendi pontja során a Képviselőtestület Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestü-

letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet függelékét módosította. 
 

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. február 25-én rendes ülést tartott, melynek első 

napirendi pontja a köztemető üzemeltetőjének a 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója volt. A Testület 

a beszámolót elfogadta, ezzel együtt felkérte a temető üzemeltetőjét, hogy a mosdók üzembiztos működésének 

megteremtését követően biztosítsa azok használatát a temetőlátogatók számára a temető nyitvatartási idejében.  

A második napirendi pont keretében a Képviselőtestület Tarcal Község Önkormányzata 2020. évi költség-

vetését fogadta el. 

Az ezt követő három napirendi pont során a képviselők a helyi közművelődésről szóló rendelettervezet, a szo-

ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodás 

körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítá-

sát tárgyalták meg. 

A hatodik napirendi pont a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások önköltségének, étkeztetések 

nyersanyagértékének, valamint térítési díjak megállapítása volt. A Képviselőtestület az új önköltségek és térí-

tési díjak hatályba lépését 2020. április 1. napjában határozta meg. 

Az ülés következő napirendi pontja folyamán a Képviselőtestület elfogadta a 2020. évi közbeszerzési tervet. 

Ezt követően a képviselők jóváhagyták a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét. 

A kilencedik napirendi pont a régi köztemetőt határoló partfalomlás helyreállítása kivitelezőjének kiválasz-

tása volt. A munkálatok elvégzésével a pilisvörösvári székhelyű GEOSZOLG Kft-t bízták meg. 

A testületi ülés következő napirendi pontja során a képviselők megismerték a polgármester -előző ülés óta 

eltelt időszak intézkedéseiről szóló – tájékoztatóját. 

Az indítványok, javaslatok napirendi pont folyamán a képviselők határoztak a Középhegyi út zártkerti sza-

kasza útburkolat felújításáról. 

Az ülés befejezéseként képviselői közérdekű indítványok, javaslatok hangoztak el. 
 

Az ülések jegyzőkönyvei - elektronikus formában - a Községi Könyvtárban megtekinthetőek. 

A koronavírussal kapcsolatos friss és hiteles információk a 6 Puttonyos Borfalu facebook, illetve  

a www.tarcal.hu oldalán találhatóak. 
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„Járvány (1655)” 
 

1655. esztendő. „Mivel mikor Tarcalra költözém, Anno 1655 jövendő őszén egy kis rövid pestis lön, kiben én is édes 

gyermekimet eltakaritám, azért feles halottaim voltának.” 

Rápóti Papp Mihály, 1655-57 tarcali lelkész naplójából. 
 

„1679. eszt. …Mert a’ nagy pusztítással kegyetlenkedő döghalál szegény magyar hazánkat hirtelen’ való öldöklésével 

széltében általjárván, minden könyörületesség és személy válogatás nélkül gazdagokat, szegényeket egy halomba rakott, 
ölt, és sózott; úgy hogy sok helyeken nagy-cselédű egész háznépet is mindenestül fogva kipusztítván a’ megölettekre 

házok’ ajtajik csak reá zárták nem lévén a’ ki csak ajtót nyitott volna is reájok, annál is inkább meghidegült régen meg-

merevedett és meg is büszhödött testeket földbe takartatta volna. 

Ezen közönséges ítéletét a’ hatalmas Istennek semmiképpen el nem kerülheté sok egyéb nyomorúság között sokképen 
megpusztíttatott Tarczal’ városa is; hanem templomok kerítésében szorúlni kénszeríttetett kevés számú lakosai között is 

el annyira kegyetlenkedett az iszonyú döghalál, hogy naponként tizenöten, tizenhaton, és többen is meghalván, hidegült 

testek kihordására és eltakarítására nehezen érkeztenek, a’ kevés nép közzűl életben, egészségben a’ kik megmaradtak 
is.” 

Babocsay Izsák, Fata Tarczaliensia 

 
1347-ben, amikor, a Krím félszigeten található Genovai érdekeltségű Kaffa városát ázsiai népek ostromolták, kata-

pultjaik segítségével az ostromlók táborában dühöngő fekete halálban elpusztult katonák holttesteivel bombázták. A vá-

rosban kitört járvány miatt menekülő lakosság, és a velük utazó patkányok, így fertőzték meg rövid idő alatt Konstanti-

nápolyon, Velencén, Messinán, Genován és Marseille-en át, egész Európát. Az Európa nemzeteit pusztító pestis 1347-től 

több hullámban, kisebb-nagyobb intenzitással egészen az 1700-as évek közepéig tartott. 

A másik, az ókori indiai, kínai, források alapján szintén Ázsiából származó nagy járványok forrása a fekete himlő 

vírusa. Ez a kór a Krisztus előtti 1500-as évektől kezdődően, évezredeken át folyamatosan pusztította az emberiséget és 

csak akkor maradt abba egy területen a pusztítása, ha mind meghaltak az ott élők. Ha mégis volt túlélő az vakon vagy a 
betegség okozta sebhelyektől eltorzult arccal, testtel élte le hátra lévő életét. A nemzetek 1950-ben megkezdett totális 

összefogása, és nem kis erőfeszítésének köszönhetően csak 1979-re sikerült a fekete himlőt okozó a Variola nevű élő-

lényt eltakarítani a föld színéről. Azért, hogy ne legyen annyira nyugodt az álmunk, két helyen, Oroszországban és az 

Amerikai Egyesült Államokban lefagyasztott formában tárolnak mintákat ebből a vírusból. 
 

1918-ban hajóval hurcolták át az un. spanyolnátha vírusát a nagy háborúban amúgy is lepusztult, legyengült Európá-

ba. 1918 és 1920 között söpört végig a világon ez a járvány, amelyet az influenza „A” vírusa okozott. Az Antarktiszt 
kivéve az összes kontinenst, beleértve az óceániai szegeteket is, három hullámban végig pusztító spanyolnátha okozta 

világjárvány (pandémia) óvatos becslések szerint 20-50, de vannak olyan vélemények is, mely szerint 100 millió halálos 

áldozatot követelt. Ez sokszorosa az I. világháborúban elhunytak 10 milliós tömegének. Lefolyása gyors volt, de a nyo-
mában fellépő szövődmények, elsősorban a tüdőgyulladás vagy a TBC további áldozatokat szedtek. 

 

2020. március 22. 7 óra. Az előre jelzés ellenére ugyan hideg, de derült időre ébredtem. Arra gondoltam, úgy is olyan 

régen nézelődtem a településen, hát itt az ideje, hogy újra elmélázzak a reggeli napfényben fürdő Tarcalban, gyönyör-
ködjek a régi, megszokott és az újonnan épült épületeiben, köztéri műalkotásaiban. Gyorsan összekaptam magam és a 

rendkívüli helyzetre való tekintettel nem gyalog, hanem autóba pattantam, hogy a napsütésben végig kocsikázzak a tele-

pülésen. Az országban két-három hete megjelent covid-19 vírusa (koronavírus) itt is érezteti hatását. A vendégektől, tu-
ristáktól zajos szállodák, vendéglátóhelyek, és a helyi látványosságok most üresek és csendesek voltak. A vasárnapi nap 

ellenére még a templomok is zárt kapukkal várták az esetlegesen arra tévedőket. Az utcák kongtak az ürességtől, mintha 

egy kísértetvároson haladtam volna keresztül. Utam során csak néhány zombit láttam a kocsmák környékén. A látvány-

tól kicsit megrémültem és visszasiettem a biztonságot jelentő otthonomba, hogy ott várjam reménykedve a vész elmúltát. 

És ez csak négy az emberiséget pusztító járványok közül. 

Lehet, hogy egy kicsit morbid a párhuzam felvetése, mely megfigyelhető a jelenlegi járvány és a korábbi évszázadok-
ban elszenvedet tömeges pusztulást okozó betegségek között, de ezek a hasonlóságok, legalábbis a terjedést (terjesztést) 

illetően óhatatlanul szem elé kerülnek. Amit 1347-ben a hajító gépekkel végeztek el, azt 2020-ban, ha nem is szándéko-

san a repülőgépekkel követték el. 

Tarcal, 2020. március 22 

Guth Ferenc 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Messina
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genova
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Messina
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genova
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marseille
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Korán jöttek ki a békák -  március 3-án, a 

Borfaluban tartott 5. tarcali vetőmagcserénkről 
hazafele menet csak úgy kellett kerülgetni 

őket.   

Utólag még inkább hálát érzek, hogy megtart-
hattuk a találkozót. Külön öröm volt, hogy új 

arcok is felbukkantak, így tizenkilencen vol-

tunk!  
Ilyenkor mindig annyi érdekes dolog van: any-

nyi magot kell átnézni, növényt-termesztést 

megbeszélni, egyéb praktikákat megosztani, 

lehetőleg mindenkivel szót váltani és a hozott 
finomságokat megkóstolni! Ez meg is látszik a 

képen - mindenki jön-megy, bele van mélyedve 

valamibe.  
Most arra is van alkalom, hogy utána olvas-

sunk és komposztálni kezdjünk, ha eddig nem 

tettük. Zöld JAVAINKAT nagy kár az egész 
falut beterítő füstté változtatni, amikor ingyen 

válnak növényeink hasznára komposztként. Azért se égessünk, hogy ne terheljük légútjainkat és tüdőnket. Hulladékot, 

PET palackot, bármilyen más műanyagot, csomagolóanyagot ne a tűzbe dobjuk, mert a FÜSTJE MINDENKIRE ÁR-

TALMAS, nemcsak magunkra. Ne is tűrjük el, ha szomszédjaink ezt teszik, mert ez nem elfogadható! A https://
humusz.hu/komposztalj/ weboldal is hasznos. 

 

A makrobiotikát jól ismerő áldozatkész barátaink, a Chen házaspár,  ismét nagy lelkesedéssel készültek és hoztak Me-
zőszemeréről különleges, hozzáadott cukor nélkül készült édességet, rántott édesburgonyát, kovászolt savanyúságot 

okrából, keserű dinnyéből (más nevén balzsamkörtéből) és uborkából, kimcsit, ami egy másik erjesztett savanyúság. Egy 

japán mozsarat is elhoztak, amiben ínycsiklandozó pirított magokat - napraforgó, dió, szezám - lehet lassan, élvezettel 

őrölni - kiválóan helyettesítik táperőben és ízben is a húst. A különlegesen elkészített barnarizsük, mely önmagában tel-
jes táplálék, egy napig ázott, majd hirtelen megszárították, majd szárazon pirították, picit megdarálták főzés előtt. Az 

unalmas, barátságtalan barnarizs így válik ellenállhatatlanná és még táplálóbbá. Minden étkükről hosszan lehetne beszél-

ni, hogy melyik miért egészséges. Akit érdekel, utána nézhet. Apropó: tudták, hogy van magyar rizs, barna is, bio is?   

Ezen a télen is igyekeztünk elkerülni az ipari mezőgazdaságból származó és a nem nálunk termett zöldségeket-

gyümölcsöket. A saját termelésű mellett a szerencsi piaci termelők és barátok láttak el több mindennel, boltból kevés déli 

gyümölcsön kívül csak magyar árut vettünk -  zellert, kínai kelt, káposztát, hagymát, paprikát, édesburgonyát. Nem tu-
dom, hogy örüljek vagy aggódjak, de a kertből majdnem egész télen sok mindent lehetett szedni: káposztaféléket, 

rukkolát, galambbegyet, kakukkfüvet, izsópot, téli borsikát, mángoldot, tyúkhúrt, hagymaszárat, csabaírét, zeller- és pet-

rezselyem zöldet, édesköményt.   

Magcserén jött: vasvirág, napvirág, három féle kukorica, köztük szürke, ami a legtáplálóbb, kapor, kétféle mángold az 

én sokféle meglevő mángoldjaim mellé, hadd legyen minél többféle, csicseriborsó, ehető krizantém, Mari ángyom bokor-

babja, törpe és sima keserű uborka, sárga mályva és két ajándék bolti mag: japán üröm, citromillatú bazsalikom.  

És ment: paradicsomok: igen hatalmasra növő olasz hagyományos fajta: Ricchio di Parma (pármai gazdag), Terrapolis 

legjobbjai, svájci cikkes, sárga hosszúkás, Lucid Gem, erdélyi kerti fajták, rózsaszín édes. Zeller, vadcitrom, okra, cikó-

ria, quilquina, galambbegy, vetési borzaska, sárga cukkini.  

 

Csatlakozzanak hozzánk legközelebb, mindenkit sok szeretettel várunk!  

Most pedig irány a kert, csalánt szedni egy jó leveshez!   

Jó egészséget, sok növénybarátot kíván:  

Bartha Gabó 

VETŐMAGCSERE MELEG TÉL VÉGÉN -  
VANNAK MAGJAINK, CSAK ELVETÉSRE VÁRNAK!  

https://humusz.hu/komposztalj/
https://humusz.hu/komposztalj/
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DIGITÁLIS OKTATÁS  

a Tarcali Klapka György Általános Iskolában 
 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú határozata értelmében a koronavírus miatt a köznevelési és szak-

képzési intézményekben, köztük Tarcalon is új munkarend bevezetéséről kell gondoskodni. 

Idézet a MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 42. számból, mely 2020. március 14., szombaton lett kihirdetve: 

a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre;  

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében  

ba) a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online 

vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,  

bb) a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló  

tanulmányi követelményeinek teljesítésére;  

Tisztelt Szülők!  

Kedves Gyerekek! 

Ez a hirtelen, drasztikusan megváltozott munkarend valamennyiünket váratlan és nehéz helyzetbe állított. 

Pedagógusaink nagyon rugalmasan álltak az új helyzet elé. Már az első napon létrehozták az online osztályo-

kat. Szinte valamennyi tanulót, szülőt elértek, s tájékoztatták a kialakult új helyzetről.  

Itt hívnám fel a szülők figyelmét, hogy akit nem tudtak elérni az osztályfőnök, haladéktalanul keressék, 

mert gyermeke továbbhaladása érdekében ez szülői kötelessége, s a tankötelezettség teljesítése szempontjából 

elengedhetetlenül fontos. 

A hét minden napján a tanulók folyamatosan kapják a teljesítéshez szükséges tananyagot, segédeszközöket, 

vázlatokat, házi feladatokat. Igyekszenek a tanítók, tanárok reálisak lenni, minden segítséget megadni, hogy 

tanulóink tudják teljesíteni a tantervi követelményeket.  

Most nagyon nagy felelősség hárul a szülőkre, családokra, gyerekekre egyaránt. Tudomásul kell venni, 

hogy a tanulók nem szüneten vannak! Minden nap tanulniuk kell! A kapott feladatokat határidőre el kell ké-

szíteni! Ha ez nehézségbe ütközik, azonnal jelezni kell az illetékes pedagógusnak. Akik nem tanulnak, nem 

teljesítik a tantervi követelményeket, nekik akár évet kell ismételniük. Akik viszont folyamatosan teljesítenek, 

sikeresen fogják zárni ezt a rendkívüli tanévet. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy a vírusveszélyre való tekintettel kerüljék a csoportos összejöveteleket, 

mindenki maradjon otthon szűk családi körben. 

Kérek valamennyi szülőt, gyerekeket, hogy felelősségteljesen fogadják a kialakult helyzetet, legyenek min-

denben partnerek a pedagógusokkal. Valamennyiünknek az a célja, hogy tanulóink sikeres tanévet zárjanak. 

Kitartást, jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Hunkó Emese 

intézményvezető-helyettes 
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Nemzetközi Nőnap a 6 Puttonyos 

Borfaluban 

Tarcalon az intézmények női dolgozóit köszöntötték  

az Önkormányzat férfi vezetői és dolgozói. 

Butta László polgármester úr igazán szívből jövő szavakkal  

köszöntötte a hölgyeket és elmondta, hogy nemcsak nőnapon 

hanem az év minden napján szeretni, tisztelni kell a  
hölgyeket! Majd a  

továbbiakban az Arabesque Mozgásművészeti Táncstúdió  

tehetséges fiataljai majd a férfiak meglepetés műsora  

varázsolta el a jelenlévők érzékeit!  

Ezután a konyha által készített finom vacsora következett kel-

lemes hangulat és figyelmes felszolgálás közepette.  

Köszönjük szépen minden hölgy nevében!  

Tarcali Polgárőr Egyesület jótékonysági bál 

Az idei évben 21. alkalommal tartottuk meg a polgárőr jótékonysági bálunkat 2020. február 29-én. Rendezvényünkön nagyon 

sokan vettek részt, sajnos most is sokan voltak azok, akiket a hely adottságai miatt már nem tudtunk beengedni. Az est résztvevőit 

Butta László polgármester úr köszöntötte, majd Csóra György a BAZ Megyei Polgárőr Szövetség elnöke osztotta meg velünk gon-

dolatait. A Tarcali Hagyományőrző Népdalkör szórakoztatta színvonalas műsorával vendégeinket, köszönetünket fejezzük ki nekik 

a csak erre az estére összeállított műsorért. Jótékonysági rendezvényünket nagyon sok helyi vállalkozó, magánszemély és a környe-

ző települések vállalkozásai is támogatták tombolatárgy felajánlásokkal. A bál hajnalig tartó mulatsággal zárult. 

Mindenkinek köszönjük megtisztelő támogatását, mellyel a Tarcali Polgárőr Egyesület tagjainak önként vállalt immár 22 éve tartó 

tevekénységét ismerték el. 

Lovász László 
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Kiállítás a Beregszem  

Hagyományápoló Művészeti és 

Kulturális Egyesület alkotásaiból 

a  6 Puttonyos Borfaluban 

A tarcali 6 Puttonyos Borfalu 

 Galériájában új  

kiállítás nyílt a vásárosnaményi Beregszem  

Hagyományápoló Művészeti és Kulturális  

Egyesület keresztszemes kézműves  

alkotásaiból. 
 

2020. március 2-án Butta László, Tarcal polgár-

mestere üdvözölte a vendégeket, majd köszöntőt 

mondott Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Értéktár Bizottság alelnöke, valamint Filep 

Sándor, Vásárosnamény polgármestere. Az egyesü-

let alapítója Herczegné Andrássy Éva, elnök volt, 

akinek halála után férje, Herceg Péter vette át az 

egyesület elnökségét, aki szintén köszöntötte az 

érdeklődőket. Az elnök elmondta, hogy a tagság 

tevékenysége szerteágazó, így a keresztszemes 

minták mellett bemutatásra kerülnek a tagok által 

készített festmények és rajzok is.  
 

A kiállítást megnyitotta Sukta Bertalanné népi 

iparművész mivel sajnos Dr. Puskásné Oláh Júlia 

betegség miatt nem lehetett jelen. A megnyitón 

műsort adott a Tarcali Hagyományőrző Népdalkör. 
 

A kialakult járványhelyzet miatt a kiállítás nem 

látogatható, de a 6 Puttonyos Borfalu Facebook 

oldalán online megtekinthető. 

Györgyné Újvári Mária 

művelődésszervező 



Tarcali Hírek 
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Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságkötés 

Havriló Anna és Kádas József február 7-én 

Bárány Kitti  és Fábián Károly február 11-én 

Jakab Ágnes és Laza Zoltán február 25-én 

Kötöttek házasságot településünkön 
Gratulálunk!  

Születések 

Február 

Nagy Viktória  2020. 02. 11. 

Szülei: Csengeri Gabriella, Nagy Gábor 

Horváth Zalán Dániel 2020. 02. 25. 

Szülei: Tóth Tünde, Horváth Zsolt 

 

Nádasdi Judit  

védőnő 

Halálozás      
 

Jesztrebszki Zoltán (1950.) volt tarcali lakos elhunyt 

február 10-én 
Ács Jánosné (sz: Juhász Etelka) volt tarcali lakos elhunyt 

február 27-én 
Részvétünk a családoknak! 

Kertészné Cziba Ilona és Péterné Török Enikő 
 anyakönyvvezetők 

 

Megemlékezés 

 március 15-én 

Tarcal Község Önkormányzata  
nevében a tisztelet koszorúját  

elhelyezte Butta László  

polgármester úr és Perge Géza 

helyi képviselő  
2020. március 15-én.  

Ezelőtt szűk körben ugyan de  
felcsendült legszebb énekünk a 

magyar himnusz.  

Reméljük, hogy jövőre a 
 település lakói közösen  

ünnepelhetnek majd!  

Változások a borsod megyei hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban 

Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található hulladékudvarok zárva 

tartanak. 

A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátartozóik egészségének és biztonságá-

nak megóvása érdekében az új típusú koronavírus további terjedése, valamint a kapcsolódó kormány döntések miatt további intézke-

dések és korlátozások váltak szükségessé. 

A 347 települést érintően a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak 

területén 2020. március 23-tól, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak terüle-

tén 2020. március 30-tól felfüggesztik a lomtalanítást. 
A visszaigazolt lomtalanításokat későbbi időpontra halasztják, erről az érintett ingatlanhasználókat kiértesítik. 

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. március 20-tól zárva tartanak, a lakossági hulladék átvétele átmenetileg 

szünetel. 

Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és cseréjére az ügyfélszolgálatokon és a telephelyeken visszavonásig nincs lehe-

tőség. 

A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak, ügyintézésre telefonon, illetve elektronikusan (e-mailben) van lehetőség. Arra 

kérik az ügyfeleket, hogy a személyes és a postai kapcsolattartást kerüljék. A zárva tartásból adódóan a szelektív-, üveg- és zöldhul-

ladék gyűjtő zsákok kiadása is szünetel az ügyfélszolgálatokon. A gyűjtőzsákok pótlása a gyűjtőjáratok személyzete által történik. 

Elérhetőségek: 
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu 
Telefon: 06 21 3500 111 

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 

Az esetlegesen okozott kellemetlenségért a közszolgáltató szíves elnézésüket kéri. A cég folyamatosan követi a koronavírus követ-

keztében kialakult helyzetet és a kapcsolódó kormány döntéseket melyeknek megfelelően hozza meg a további szükséges döntéseket 

a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. 



Tarcali Hírek 
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Tarcal Körzeti Megbízott telefonszáma:  

06 20 610 5101 

A Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke:  

Lovász László  

06 70 457 9581 

Felhívás! 

Keressük  a hónap fotóját! Ha van egy elkapott  

pillanat vagy egy beszédes életkép községünkben,  

kérjük, küldje el a tarcaliborfalu@gmail.com e-mail 

címre. A legjobb fotó bekerülhet a következő  

havi újságba és a jövő évi naptárba is! 
 

Kedves Tarcaliak! 

A római katolikus szentmisék online követhetőek a  

Mád-Mezőzombor-Tarcal plébánia facebook oldalán.  

A görög katolikus nagyböjti szertartások a Görög katolikus Médiaközpont facebook 

 oldalon követhetők.  

Koronavírus járvány 
Kedves tarcaliak! 

A Koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében településünkön is megtettük a szükséges és lehetséges 

intézkedéseket. Ennek jegyében beindult az oktatási-nevelési intézmények tanulóinak, az óvodásoknak és bölcsődéseknek a napi 
egyszeri meleg étellel történő ellátása, az első napokban a központi konyhán történő átvétellel, 2020. március 24-től kezdődően pe-

dig az ellátottak lakóhelyére való kiszállítással. 

Az óvoda vezetése megszervezte azon gyermekek kiscsoportos rendszerben történő ellátását, akiknek a szülei munkájuk miatt 

nem tudják gyermeküket otthonukban ellátni. A tapasztalatok szerint naponta 3-4 gyermek ellátása történik ilyen módon. 

Figyelemmel arra, hogy a koronavírus által leginkább veszélyeztetettek a 65 éven felüliek, s védelmük érdekében feltétlenül fontos, 

hogy otthon maradjanak, az idősek klubjában a nappali ellátást határozatlan ideig megszüntettük, a korábban nappali ellátásban ré-

szesülők is a házi segítségnyújtás keretében kapják meg a szükséges gondozást, gondoskodást. E helyen is felajánljuk önkormányza-

tunk, az idősek klubja személyzete segítségét a napi bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, egyéb napi feladatok ellátásában azon 65 

éven felüli tarcali lakosainknak, akik ezt igénybe kívánják venni. Ezen igényt kérem, hogy az Idősek Klubja vezetésének a 47/ 580-

446-os telefonszámon jelezzék. 

A személyes találkozások, a kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében a játszóteret bezártuk, a sportpálya, illetve 

kondipark igénybevételét korlátoztuk. Ugyanezen okból a közös önkormányzati hivatalban a személyes ügyfélfogadást is korlátoz-
tuk, a beadványokat a hivatal kapuján lévő postaládába lehet elhelyezni, illetve elektronikus úton lehet benyújtani. Az ügyintézőkkel 

a telefonos egyeztetés az alábbi telefonszámokon biztosított: 

 titkárság:           47/580-444 

 pénzügy:            47/580-442 

 pénztár:              47/580-444 

 adóügy:              47/580-447 

 szociális ügyek: 47/580-443 

 műszaki ügyek:  47/580-448 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki a koronavírus által okozott  betegség tüneteit vé-

li felfedezni magán, vagy hozzátartozóján, úgy a háziorvosok rendelési idejében telefonon 

kérjenek tanácsot a háziorvosoktól, illetve rendelési időn kívül hétköznapokon 

 16.00-tól másnap reggel 08.oo-ig, illetve hétvégén pénteken 16.00-tól hétfő 08.00-ig  

a Központi Orvosi Ügyelet orvosait kereshetik a 112-es telefonszámon. 
Kérem azokat a személyeket, fuvarozókat, gépkocsi vezetőket, akik bármely külföldi országban jártak, hogy hazatérésük után - 

valamennyiünk érdekében - akkor is vonuljanak önkéntes karanténba, ha erre a határátlépés során a hatóságok nem kötelezték őket! 

Végezetül azt kérem lakosainktól, hogy csatlakozva a „maradj otthon” mozgalomhoz, legyünk fegyelmezettek, a lakóingatlanain-

kon, lakásainkon kívüli tevékenységeket, tartózkodást a lehető legkisebb mértékűre korlátozzuk, kerüljünk mindenféle csoportosu-

lást, akár családi rendezvényt is, mert csak ez lehet a biztosítéka annak, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk, egészségünket 

megőrizzük! 

Megértésükben és együttműködésünkben bízva, 

Tisztelettel: 

Butta László 

 polgármester 


