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A tartalomból:

Intézkedések a
lakosok védelmében

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
„Csönd borult a tájra, bánat a világra.
Szakadék fölött egy híd áll,
Jézus keresztfája.
Bűn nélkül jött közénk az áldozati bárány
Azért, hogy megmentsen
áldott vére árán.”
A Nagyböjti időszak végéhez érve
Húsvét közeleg, a csendes elmélkedés, a
böjt és a bűnbánat idejét átveszi a megújulás, a remény és az öröm időszaka.
Jézus példája is megmutatta, hogy nincs
az a világi hatalom, amely el tudná pusztítani az Isten kegyelmébe és az emberi
jóságba vetett hitet. Ez a Hit adhat erőt a
mindennapokhoz, különösen ezekben az
embert próbáló időszakban. A vírus okozta kétségbeesés és aggodalom, félelem
mellett van okunk az örömre! Krisztus
feltámadt! Reménységet és új életet hozhat mindannyiunk életébe, hívőkébe és
nem hívőkébe egyaránt.
Engedjük be a feltámadás, a remény és a
tavasz örömét az életünkbe! Ennek reményében kívánok Önöknek Áldott Húsvétot
szeretteik körében!

Kleszó Tibor
polgármester
(Levente Atya szombat esti miséjét vasárnap
felvételről, 17:00-tól megnézhetik a Bükkalja
TV-ben.)

TISZTELT TARDI LAKOSOK!
A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a védekezés következő
fokozataként Magyarország Kormánya
március 28-tól kijárási korlátozást vezetett
be, ami – ha nem lesz hosszabbítás –
napokon belül lejár. Mindez azonban nem
jelenti azt, hogy fellélegezhetünk, sőt. Kérem Önöket, hogy saját maguk, családtagjaik és a környezetükben élők egészségének, életének védelme érdekében a
szakemberek javaslatait fogadják meg, a
korlátozó intézkedéseknek fegyelmezetten vessék alá magukat! Maradjanak otthon, a feltétlenül szükséges bevásárlást pedig türelemmel, a másik tiszteletben tartásával végezzék.
Tartsanak 2 méteres távolságot,
ne csoportosuljanak se a boltban, se
szabadtéren. Tartsák be a higiéniai előírásokat!
Láthatjuk, hogy egyes európai országokban naponta több száz emberéletet követel a járvány. Az egészségügyi
ellátórendszerek nem bírják a terhelést.
Azt is hallhatjuk, hogy a vírus nem feltétlenül csak az idősek és krónikus betegek
szervezetét viseli meg. Ha Tardra betör a
járvány, közülünk sajnos sokan fogják
gyászolni a hozzátartozójukat, ismerősüket, szomszédjukat. Ne adjunk esélyt erre! Még mindig tehetünk ellene azzal,
hogy Húsvétkor, a jó idő ellenére is otthon
maradunk, igénybe vesszük fiatalabb családtagjaink, ennek hiányában az Önkormányzat segítségét, fokozottan odafigyelünk a személyes higiéniára és betartjuk a
központi utasításokat.
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Ami a tardi fiókgyógyszertár rövidített nyitva tartását
illeti, tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy egyeztettünk a
Kövesd Pharma Kft. ügyvezetőjével a fennálló helyzetről
és a lehetőségekről. Dr. Sebők László ügyvezető elmondta, hogy a gyógyszertár a kialakult járványügyi
helyzet és a gyógyszer ellátottság problémái miatt kénytelen nem csak Tardon, de Mezőkövesden is rövidebb
nyitva tartással üzemelni. Minél több beteggel érintkeznek ugyanis a gyógyszerészek, annál nagyobb az esélye
annak, hogy ők maguk is elkapják a koronavírust, ami a
gyógyszertár átmeneti teljes bezárását eredményezné.
Amint lehetőségük van, azonnal bővítik a nyitva tartási
időt, addig is az önkormányzattal mindenben együttműködnek annak érdekében, hogy a betegek hozzájuthassanak a szükséges gyógyszerekhez.
Annak, aki a gyógyszereit helyben kiváltani nem tudja, és nincs olyan családtagja, ismerőse, aki ebben
segíteni tudna, az önkormányzat közreműködésével
ezt az alábbi módon megteheti.
NÉV, CÍM, TELEFONSZÁM, TAJ SZÁM, ÉS AZ EGYHAVI SZÜKSÉGES GYÓGYSZEREK
megadásával

telefonon (0649/432-903),

a hivatal postaládájába dobva,

bármely házi gondozónak jelezve, vagy

e-mailen (hivatal@tard.hu)
minden kedden 12:00-ig kérheti a szükséges gyógyszerei kiváltását.
Kérem, hogy minden adatot pontosan adjanak meg!
A helytelen adatok miatti kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk.
A beérkezett igényeket összesítjük, és heti egy alkalommal Mezőkövesden kiváltjuk. A fizetés utólag történik. Mindenki gondoskodjon arról, hogy az otthonában legyen aprópénz, mert az önkormányzat részéről pénzváltásra nem lesz lehetőség.
Kérem, hogy minden vényköteles gyógyszert
IDŐBEN, telefonon előzetesen írassanak fel a háziorvosukkal! A fogyóban lévő gyógyszert egyik napról a
másikra nem fogja tudni kiváltani az önkormányzat.
Ismételten kérem Önöket, viselkedjenek fegyelmezetten
ebben a helyzetben, legyenek türelmesek, megértőek a
másikkal. Senkinek sem könnyű most.

Megjelenik alkalmanként.
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége;
3416 Tard, Rózsa u. 1.

Továbbra is segítünk a bevásárlásban azoknak az idős
vagy krónikus beteg lakosoknak, akik családi segítség
hiányában ezt nem tudják megoldani.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Kleszó Tibor
Polgármester

SZEMÉTSZEDÉS
Köszönetet mondunk azoknak, akik az önkéntes szemétszedés kezdeményezésünkhöz csatlakoztak és segítettek megtisztítani a bekötő út kritikus szakaszait. Az önkormányzati dolgozók, valamint Juhász József,
id. Kántor Béla, ifj. Kántor Béla, Petrik József hatékony
munkájának köszönhetően megszűntek az illegális szemétlerakó helyek.
Ezúton kérjük a lakosok segítségét, hogy amennyiben
észlelik, hogy illegális hulladéklerakás folyik, jelezzék
felénk, készítsenek fotót, hogy bizonyítékul szolgáljon.
Vigyázzunk továbbra is környezetünkre!

ÖNKÉNTESEK KÉSZÍTIK A
MASZKOT A LAKOSSÁGNAK
Tard Község Önkormányzata mosható maszkokkal is
támogatja a lakosságot, a munkálatok folyamatosan zajlanak, szakaszosan történik az osztás.
A mai napig közel 700 db maszkot varrtak meg az önkéntesek, de továbbra is készülnek újabbak. Legyenek
türelemmel, mindenkihez eljuttatjuk.
Hálával tartozunk az alábbi önkénteseknek, hogy áldozatos munkájukkal segítenek ezekben a nehéz időkben,
folyamatosan szabnak, varrnak és készítik elő a maszkokat a kiszállításra.
Köszönjük a Bükk Kincsei Napközi-Otthonos Óvoda
valamennyi dolgozójának, Kántor Bélánénak, Juhász
Lászlóné Hajninak, Tóth Gézáné Marikának, Daragó
Andrásné Magdinak, Tóth Enikőnek, Tóthné Pongó
Marikának és Pribéliné Bartók Katának.
E-mail: tardihirek@gmail.com
www.tard.hu

