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December 17. (szerda) 17.00 óra
» Kiss Kata zenekar
» Micimackó Napköziotthonos Óvoda  

és Bölcsőde műsora
» Csilingelő Karácsony 
 - Az  Édes Gergely Általános Iskola 
 1. o tanulói Karácsonyi köszöntő
» Koldusének - Az  Édes Gergely Általá-

nos Iskola 4. o tanulói

Vendéglátó: Hivatal munkatársai
Vásár: 14.00-17.00 óráig helyi termékek

December 18. (csütörtök) 17.00 óra
» Micimackó Napköziotthonos Óvoda  

és Bölcsőde műsora
» Zsoltárok Karácsonyra 
 - Az  Édes Gergely Általános Iskola 
 5. o tanulói 
» Egy cseppnyi láng - Édes Gergely  

Általános Iskola 6. o tanulói 

Vendéglátó: GYEP munkatársai
Vásár: 14.00-17.00 óráig helyi termékek

December 19. (péntek) 17.00 óra
» Micimackó Napköziotthonos Óvoda  

és Bölcsőde műsora
» A legnagyobb öröm - Az Édes Gergely 

Általános Iskola 2. o tanulói 
» Öröm legyen békesség  
 - Az Édes Gergely Általános Iskola  

3. o tanulói 
» Karácsonyi ének - Nyugdíjas Klub

Vendéglátó: a Nyugdíjas Klub tagjai
Vásár: 14.00-17.00 óráig helyi termékek

Várjuk együtt a Karácsonyt!
Tiszatarján Község Önkormányzata

Karácsonyvárás és karácsonyi 
vásár helyi termékekből 
az önkormányzat udvarán
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Kedves Tiszatarjáni Olvasó!

Ismét elérkezett az év vége. Ilyenkor az önkormányzatunk többet ünnepel. December 
12-én az időseket köszöntöttük, december 17-18-19-én az önkormányzat udvarán este 
a település lakóival együtt várjuk a  Karácsonyt. Az idén is  igényeltünk adományt, 
melyet még a Karácsony hetén juttattunk el többgyermekes családoknak és idős lako-
sainknak. 

Ez az év a választás éve volt. Megköszönöm mindazoknak a szavazatát és támogatá-
sát, akik úgy gondolták, hogy továbbra is a település vezetője legyek.

Az Advent a Karácsonyhoz vezeti el az embert, a Karácsony pedig a szeretet által  
egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az ellentéteket és ha csak rövid 
időre is, de békét kötünk embertársainkkal. A Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt vár-
ja, a kisebbek sok ajándékot, a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tőle. 
Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysága adná, hanem a szeretet,  
amiből mindenki részesülhet és amit mindenki adhat. A Karácsony a legszebb, leg-
bensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás 
jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó vilá-
gunkban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünne-
peljünk.

Remélem, hogy mindenki, aki itt él, ebben a faluban, hihet abban, hogy a következő 
év ismét hoz valamit, aminek örülni lehet. Gyermekeink sikereit, unokáink kedvessé-
gét, ismerőseinkkel való kapcsolataink megszokottságát. Kívánom, hogy így legyen – 
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Óvodai zárás
Értesítjük az óvodás és bölcsődés gyerekek szüleit

2014. december 24-től 2015. január 04-ig zárva tart. 

Nyitás: 2015. január 05-én (hétfőn).

Az óvoda dolgozói nevében is kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk  
minden kedves Szülőnek!

Tóth Marianna 
óvodavezető

legyen minden ablakban csillagfény karácsony estéjén, és legyen valamennyiünknek 
békés, boldog új éve, külön-külön és együtt is.

Kívánunk minden kedves lakosunknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Békés Boldog Új  Esztendőt!

 Bögre Lajosné Burainé Hajdu Éva
	 polgármester	 jegyző

valamint	Tiszatarján	Község	Önkormányzatának		Képviselő-testülete	 
és a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
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Közfoglalkoztatás díjazása

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában 
nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységért adomá-
nyozott miniszteri okleveleket a Belügyminisztérium  
Tiszatarján Község Önkormányzatának 2014.  
december 08-án Budapesten. 

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár beszédé-
ben elmondta: az elismerésben részesült települések 
munkája bizonyíték arra, hogy a közfoglalkoztatás 
rendszere sikeres. Egyre több önkormányzat csat-
lakozik a munkáltatás ezen formájához, hiszen a jó 
gyakorlatok ösztönzőleg hatnak azokra, akik koráb-
ban még nem ismerték fel a közfoglalkoztatásban 
rejlő lehetőségeket.

Az államtitkár kiemelte a helyi sajátosságokra épü-
lő közfoglalkoztatási formák fontosságát, amelyek 
keretében értékteremtő, a közösségi szükségleteket  
kielégítő, innovatív programok valósulnak meg. 
Ezek nemcsak a munkalehetőségek számát bővítik, 
hanem a település közösségére is kedvező hatással 
vannak.

Bögre Lajosné
polgármester


