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TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMÁCIÓS LAPJA
A tartalomból:
A megvalósult

beruházások
ünnepélyes átadója,
Ünnepi
megemlékezés
Országgyűlési
választás 2022,
Közös
segítségnyújtás
2. oldal
Tard SE hírei,
Óvodai hírek,
Húsvéti üzenet
3. oldal
Adó 1% felajánlás,
Felhívás elektronikai
hulladék gyűjtésre
5. oldal
Avar és kerti
hulladék égetése,
Ünneplőbe
öltözött a főtér,
Tájházak napja

A MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJA
Tard Község Önkormányzata
2022.03.25-én, pénteken megrendezte
az elmúlt időszak sikeres beruházásainak ünnepélyes átadását. Az állami támogatásoknak, a különböző pályázati
forrásoknak köszönhetően új aszfaltburkolatot kapott a Mártírok, a Petőfi és a
József Attila út, az elhagyott ingatlanra
elnyert összeget a presszó épületének
megvásárlására fordítottuk és a tájházak
tetőfelújítása is megvalósításra került. A
legrégebbi tájház nemcsak településünk,
de az egész ország egyik legrégebbi,
kiemelt jelentőségű tájháza, így külön
öröm, hogy megóvása, fennmaradása
érdekében tenni tudtunk. Beruházásaink
a Magyar Falu Program, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása és a Magyar Kormány által
létrehozott, 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában működő Népi
Építészeti Program keretein belül valósulhattak meg.
A jelenlévőket Szász Róbert alpolgármester köszöntötte, majd Vajda Vanda előadása következett. Ünnepi beszédet mondott Kleszó Tibor polgármester
és Tállai András térségünk országgyűlési

képviselője. A Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület műsora után pedig,
a rendezvény zárásaként, állófogadásra
került sor.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.
gróf Széchenyi István
A március 15-ei hosszú hétvégén
országszerte megemlékeztek az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Nem volt ez másképpen
Tardon sem. Nemzeti ünnepünk alkalmából kihelyezésre kerültek településünkön
a nemzeti színű lobogók, a gyermekek
pedig ünnepi műsorral tisztelegtek a hősök emlékei előtt. Ezt követően fáklyás
felvonulásra került sor. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, részt vállaltak az
ünnepi műsor megvalósulásában, hisz
ezek a programok azon túl, hogy családias hangulatot teremtenek, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy erősítsük magunkban és gyermekeinkben a nemzeti
identitástudatot.
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2022

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

2022. április 3-án lezajlott az országgyűlési választás. Településünkön a névjegyzékben lévő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
925 fő volt. Ebből szavazóként megjelentek száma 680 fő
(73, 51%), 245 fő nem jelent meg (26,49%). Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma 6 fő.
A választás eredménye a következőképpen alakult Tardon:

Tállai András

FIDESZ-KDNP

Sermer Ádám

Szajlai János
Blau Sándor
Kertész Gyula
Kovács László
Nótár Balázs Máté
Nótár Zoltán
Farkas Éva
Kóródi Péter

Jelölő szervezet neve

DK-JOBBIKMOMENTUMMSZP-LMPPÁRBESZÉD
MI HAZÁNK
MOZGALOM
MAGYAR
KÉTFARKÚ
KUTYA PÁRT
MEGOLDÁS
MOZGALOM
NORMÁLIS
ÉLET PÁRTJA
FÜGGETLEN
JELÖLT
FÜGGETLEN
JELÖLT
FÜGGETLEN
JELÖLT
MAGYAR
MUNKÁSPÁRT

Érvényes
szavazatok
száma
456
141

44

FIDESZ-KDNP

Nem

Érvénytelen

38

502

137

2.

26

513

138

3.

27

507

143

4.

29

500

148

14

KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

10

Josselin régió Testvérvárosi Bizottsága az ukrajnai helyzetre való tekintettel úgy döntött, hogy önkormányzatunkon keresztül támogatja a Magyarországra
érkező menekülteket.
Településünkön jelenleg egy 4 gyermekes kárpátaljai család tartózkodik, akik tőlünk kértek segítséget
elszállásolás tekintetében. A katolikus egyházzal összefogva minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy minél
hamarabb otthon érezzék magukat településünkön, semmiben ne szenvedjenek hiányt. A testvérvárostól érkezett felajánlás egy részét is az ő szállásuk gépesítésére,
tápszerre, a mindennapokhoz szükséges alapvető dolgokra fordítottuk. A fennmaradó részt pedig eljuttatjuk
Kárpátaljára, ahol az otthon maradt magyar lakosok
nagy részt vállalnak a háborús övezetből érkező menekültek elszállásolásában, étkeztetésében, segítésében.
A család köszönetét is tolmácsolva mondunk köszönetet Josselin régió Testvérvárosi Bizottságának,
akik a kialakult helyzetben ilyen nemes gesztussal biztosítottak bennünket szolidaritásukról, igaz barátságukról,
továbbá a katolikus egyháznak és tagjainak, minden jó
érzésű, segítő szándékú lakosnak, akik szintén szívükön
viselik a befogadottak sorsát.

4
2
2
0
0

ORSZÁGOS LISTÁS SZAVAZÁS
Lista neve

Igen

A Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
(Rózsa u.1.) tartott választás, népszavazás rendben zajlott. A nap folyamán végzett munkát semmi rendkívüli esemény nem zavarta meg. Településünkön egészségi állapotra való tekintettel 39 fő szavazott otthonában mozgóurna segítségével. A szavazatszámláló bizottság választott
tagjai mellett 2 fő FIDESZ-KDNP és 2 fő DK-JOBBIKMOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD delegált vett
részt a munkában.
Köszönjük a szavazatszámláló bizottság minden
tagjának az áldozatos munkát!

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
Jelölt neve

Kérdés
száma
1.

Érvényes
szavazatok
száma
432

DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMPPÁRBESZÉD

159

MI HAZÁNK MOZGALOM

48

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

18

MEGOLDÁS MOZGALOM

10

NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA

6

2
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tól is díszítési technikákat. A színes, dekoratív díszítő
anyagok, eszközök – melyek beszerzési értéke 50 ezer
forint – folyamatosan segítették a kreatív tevékenység
közben fenntartani az érdeklődést, valamint a sikeres
befejezést. A program után az elkészült műveket a gyerekek hazavihették, hogy megőrizzék a közösen együtt
töltött délután emlékére.
Ugyanezen pályázatnak köszönhetően két alkalommal tartottunk egészségnapot az óvodában, mely
rendezvényeknek köszönhetően színvonalas programoknak lehettünk élvezői:

Jóga gyakorlatok óvodásoknak.

Játékos, mozgásos vetélkedő kicsiknek és nagyoknak.

MiaManó Olimpiája című interaktív mese előadás,
utána lufi hajtogatás.

Egészségpóló díszítése waxoló krétával és filctollal, közösen a szülőkkel.

Galagonya Bábszínház - Kis jegesmedve c. előadása.

Stresszoldás - Pongó Julianna kineziológus interaktív előadása.
Március 10-én délután beiskolázási értekezletünkön kivételesen minden óvodás és számos szülő, valamint iskolás testvér vett részt. Az Autovill a Zenei és Művészeti Képzésért Alapítvány növendékeinek hangszeres bemutatóján vehettünk részt, melyet Zeléné Magyar
Zsuzsanna zenetanár vezetett. Olyan interaktív zenei
bemutatóban volt része gyermeknek, felnőttnek, amely
meghatározó lehet a gyermekek zenei érdeklődésének
felkeltésében. A hangszeres bemutató után tájékoztatót
hallgathattak meg a szülők a gyermekek zene tanulásának lehetőségeiről, jótékony hatásáról, a beiratkozás
módjáról.
A rendezvények sikerességéhez hozzájárultak az
óvoda dolgozói, akik a szervezési feladatokban és lebonyolításban jelentős szerepet vállaltak. Ezúton is köszönöm munkájukat.
Kelemen Károlyné
óvoda vezető

HOSSZÚ TÉLI SZÜNET
Tavaly november végén ért véget számunkra a
2021/2022-es bajnoki kiírás őszi része. Sikeres félévnek
könyveltük el az elmúlt őszt, tekintve az egyesület újraalapítását, a csapat újbóli nevezését és viszonylag stabil szereplését. Ugyanakkor a téli szünet sajnos elnyúlt számunkra, hiszen több csapat is visszalépett a bajnoki szerepléstől, így nem tudtunk pályára lépni a hivatalos versenykiírás szerinti tavaszi szezonnyitó fordulóban. Ennek
ellenére télen sem unatkoztunk. Teremben többször sikerült összejönnünk mind edzések, mind teremtornák szintjén. A tardi Faluház tornatermében heti rendszerességgel
tartott Komáromi mester átmozgató edzéseket és sikerült
részt vennünk a negyedik alkalommal kiírt Dél-borsodi
Teremlabdarúgó Kupán, ahol célunkat elérve bejutottunk a
kieséses szakaszba. Edzőmérkőzések tekintetében kétszer léptünk pályára, mindkét alkalommal a mezőkövesdi
Tűzoltópályán. A magasabb osztályban szereplő Vatta
csapata ellen döntetlen játszottunk, míg Cserépfalu ellen
vereséget szenvedtünk.
Számunkra a tavaszi szezon március 20-án kezdődött. Hejőszalontán szoros mérkőzésen szenvedtünk
vereséget. Április 10-én, a tavasszal rendezett első hazai
mérkőzésen viszont 6 gólos sikert arattunk Tiszapalkonya
felett. A mérkőzés különleges volt számunkra, nemcsak a
siker miatt, hanem mert első alkalommal viseltük új szerelésünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni mind
Dr.Linczenbold Levente plébános úr és a tardi katolikus
közösség, mind Váczi Rozi és a Matyódesign csapata,
mind pedig a Szilvási Group segítségét és hozzájárulást.
Nélkülük nem játszhatnánk az új garnitúrában. Nem utolsó
sorban pedig köszönjük szurkolóinknak, hogy támogatják
a csapatot. Reméljük a szezon végén együtt ünnepelhetünk egy szépen lezárt évet.
Hajrá Tard, Hajrá Tard SE!"

ÓVODAI HÍREK 2022. ÁPRILIS
Óvodánkban tovább folytatódott az EFOP-3.9.216-2017-00055 Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében című pályázat megvalósítása,
melynek keretén belül március 3-án délután húsvéti kézműveskedést szerveztünk a szülők és óvoda kapcsolatának erősítése érdekében. Nagyon örültünk, hogy a szülők és óvodások mellett néhány nagyszülő, valamint iskolás testvér is örömmel tevékenykedett velünk együtt
ezen a délutánon. Munkálkodás közben a résztvevők
beszélgettek a családok húsvéti szokásairól. A szülők
szívesen cseréltek tapasztalatokat, figyeltek el egymás-

A REMÉNY PEDIG NEM CSAL MEG…!?
(Úton a szívünk mélyébe elrejtett kincs felé)

„Jobb fényt gyújtani az éjszakában, mint a sötétségre panaszkodni” – hangoztatja egy régi zsidó közmondás.
A reménység – most a nagyböjti időszakban – nagyon
aktuális kérdés a mai ember számára, hiszen az élet minden területén szükség van rá. Bár a mai társadalomszemléletre nem éppen az optimizmus jellemző. Tanúi vagyunk,
ahogy egyre inkább tért hódít az agresszivitás, mind a
3
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közösség mind pedig az egyén életében. Az alkohol, a
drog, az élvezetek, a mindenkin átgázoló
„önmegvalósítás” mámora eszköz és végcél egyben. A
folytonos ígéretek ópiumából azonban lassan kezd kiábrándulni az ember, és menekül olyan közösség felé, ahol
valamiféle reményt még tudnak nyújtani a „túléléshez”.
A reménység fényei arra valók, hogy tájékozódást
nyújtsanak a hétköznapok küzdelmeiben, és az életbe
vetett bizalmunk pislákoló fényeit újra felizzítsák. Vajon
ma lehet-e, több mint kétezer esztendő után, a kereszténységről a reménység bizonyosságában szólni? Nem
ért-e bennünket túl sok csalódás? Nem vallott-e kudarcot
túl sok kis és nagy reménységünk? Látjuk-e még világosan, hogy ki vagy mi a reménységünk alapja? A keresztény ember a remény embere-e? Ezek a kérdések ott feszülhetnek bennünk, ha őszinték vagyunk magunkhoz és
másokhoz.
A hívő keresztényt is nap mint nap érik kudarcok. A
diáknak nem sikerül a dolgozata, pedig annyit tanult rá,
mégsem veszik fel az egyetemre, a dolgozó embernek
keresztbe tesz munkatársa, rájön, hogy az ismerősei kinevetik a háta mögött, érheti baleset, lehet beteg, a járvány
miatt elveszítheti szeretteit. Szinte öntudatlanul tolul az
ember ajkára ilyenkor a kérdés: „De miért pont én? Miért
pont velem esett ez meg? Miért fáradozom annyit, ha ez
a vége, ha jutalom helyett még büntetést kapok?” És valóban nagy a kísértés, hogy ilyenkor feladjuk, és esetleg
keressünk valami mást, ami nagyobb sikerrel kecsegtet...
Reményünket valami másba helyezzük. A hit azonban
bizalmat jelent, feltétlen bizalmat Isten irántunk való szeretetében, amelyet egyszülött Fia, Jézus Krisztus által nyilatkoztatott ki. Jézus azért lett emberré, mert szeretett minket, és azt akarta, hogy mi is boldogok legyünk, ezért
„betegségeinket magára vette, és fájdalmainkat Ő viselte”
– odaadott mindent, ami egy embernek kedves lehet, még
az életét is. Megígérte nekünk az örök életet, az örök boldogságot, és csak annyit kér, hogy higgyünk Benne, szeressük Istent, szeressük egymást, és keresztünket fölvéve
kövessük Őt.
A keresztény ember számára ez a Krisztusban testet öltött Ígéret jelenti a Reményt, amely arra indít minket,
hogy az akadályokat leküzdjük, a fájdalmat szeretetből
elviseljük, ha elestünk is, felálljunk. Mert a nehézségek
nem a véletlen szeszélyéből, vagy valamiféle istenség
rosszindulatából szakadtak ránk, hanem Isten kegyelmének megnyilvánulásai, amellyel megengedi nekünk, hogy
Krisztussal együtt részt vegyünk a megváltás művében, és
vele együtt nyerjünk majdan el a „dicsőség koronáját”.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a remény útján ne
álljunk meg, mert zarándoklásunk története, fel van jegyezve a mindenható Isten szeretet-könyvébe. S minél
inkább haladunk a belső végtelen felé, annál inkább meg-

találjuk emberségünk mélyén elrejtett kincsünket. A reménység gyémántjai azok, melyek ott lapulnak a szívünkben. Ahogyan ezt a Zarándok című könyvben is olvashatjuk: „Santiago már két és fél órája ment a sivatagban, és
igyekezett jól odafigyelni a szívére, mivel ő fogja megmutatni a kincs pontos rejtekhelyét.” „Ahol a kincsed ott a
szíved is” halljuk Jézustól az evangéliumban (Mt 6.21).
Az ember minden nap elindul kincskereső útjára…
Elindulunk a munkába, hogy megkeressük a mindennapra
valót magunk és szeretteink számára. Elindulunk, hogy
meghódítsuk a világot, mert túl nagy kihívás számunkra
annak egyszerű és ingyenes jelenléte. Nem hisszük el
amit Szent Pál mond: ”Testvérek! Minden a tiétek!” Elindulunk mások felé is, néha el-elbizonytalanodva, hiszen
megsebződtünk néhányszor… Mégis újra és újra fölkelünk
a megbocsátás kenyerével és jószívvel adakozunk azoknak, akik éhesek a mi szeretetünkre. Aztán hazafelé tartunk, oda ahol álarcok nélkül, tisztán és ingyenesen szerethetünk. Az úton nagyon sok találkozásban van részünk.
Van örömteli, de van fájdalmas találkozás is. Aztán hozzánk szegődik Az, aki észrevétlenül elkísér életünk minden pillanatában. Aki azt mondta magáról, hogy igazában
ő az Út, és mindaz aki benne él, találkozik, és szeret, mindig meg fogja találni élete örömét és békéjét. Az többé
már nem valahová fog tartani, hanem valakihez fog tartozni. Ez a bensőséges szeretetkapcsolat az örök élet. A
megfáradtak, a kimerültek és az agyonhajszoltak benső
végtelene felé tartó út a szeretet útja. Igyekezzünk jól odafigyelni a szívünkre, mivel ő fogja megmutatni a kincs pontos rejtekhelyét… Kívánom, hogy a hétköznapok zarándokútján - kedves Olvasó – mindig a szívedre figyelj, a
személyes történetedre, légy a remény rabja, hogy Kincset találó és osztozni tudó ember légy! A feltámadott
Krisztus békéje legyen veled! A járvány és a háború okozta sebek árnyékában még inkább osztozzunk a keresztények közös reményében, Jézus Krisztus felülmúlhatatlan
szeretetében! Maradjunk meg továbbra is a remény emberei! Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
dr. Linczenbold Levente plébános
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MARADJON AZ 1% TARDON!

FELHÍVÁS
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉSRE

Tisztelt Adózó!
Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a
megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja
egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig
valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami
idén a Nemzeti Tehetség Program. Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája a
https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/felajánlásra-jogosultak/
regisztralt_civil oldalon érhető el. Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén töltheti
ki, ahol a program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra. Kérjük, hogy a
személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa a tardi civil kedvezményezetteket:
Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tard Község
Önkormányzata az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
közreműködésével elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
A gyűjtés időpontja Tard településen:
2022. május 2. (hétfő)
09:00 órától – 11:00 óráig
14:00 órától -15:30 óráig
2022. május 3. (kedd)
09:00 órától – 11:00 óráig
14:00 órától -15:30 óráig
2022. május 4. (szerda)
09:00 órától – 11:00 óráig
14:00 órától -15:30 óráig
2022. május 5. (csütörtök)
09:00 órától – 11:00 óráig
14:00 órától -17:00 óráig
2022. május 6. (péntek)

09:00 órától – 11:00 óráig
A gyűjtés helyszíne:
A Polgármesteri Hivatal épületével szemben (az
udvaron).
Minden olyan berendezés leadható, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, videó
berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek,
játékkonzolok).
Az összegyűjtött berendezéseket az Elektronikai
Hulladékhasznosító Kft. díjtalanul elszállítja.
Kérjük, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel,
ezzel is tegyünk együtt környezetünkért!

Tard Község Fejlődéséért Közalapítvány

A tardi civil szervezetek köszönettel fogadják a
támogatást!
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22. évfolyam 2. szám

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

„TÁJHÁZAK NAPJA”

Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló
3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése értelmében kerti hulladék égetése Tard község
belterületén
a) március-április és szeptember-október hónapokban: vasárnap kivételével minden nap 14:00 és
17:00 között,
az a) pontba nem tartozó időszakban hétfőn és
pénteken 14:00 és 17:00 között engedélyezett.
Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül tilos
égetni:
- ünnepnapokon,
- a megyére elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt,
- olyan időszakban, amikor a vízszolgáltatás bármilyen
okból szünetel vagy korlátozott, és
- az egyházi rendeltetésű ingatlanok 100 méteres
körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje
alatt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően az avar és kerti hulladék égetéséről
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre
kerül, tekintettel arra, hogy az önkormányzatoknak nem
lesz lehetősége az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.
Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati
szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének tilalma, így a veszélyhelyzet megszűnését követően az
egész ország területén tilos lesz avar és kerti hulladékot
égetni.

Az ország egyik legrégebbi, kiemelt jelentőségű
tájháza településünkön található. A több, mint 200 éves,
felújított tájházainkkal idén csatlakoztunk a „Tájházak
napja” nevű rendezvényhez. A kétnapos program keretein belül a látogatók kedvezményes jegyáron nézhetik
meg az épített kulturális örökségeinket, a gyűjtött, hagyományainkat őrző használati tárgyainkat, népviseletünket. Megismerhetik a településünkhöz, matyókhoz
kapcsolódó népdalokat, néptáncokat, hagyományokat.
A program időpontja:
2022. április 23-24.

Pontos nyitva tartás:
2022. április 23. (szombat)
11:00 órától-16:00 óráig
2022. április 24. (vasárnap)
12:00 órától-17:00 óráig
Helyszín:
Tájházak Tard
(3416 Tard, Béke út 55-57.)
Hagyományőrző Központ
(3416 Tard, Béke út 55.)
Ünnepélyes megnyitó:
2022. április 23. 11:00 óra,
ahol bemutatkozik a
Tardi Gyöngykaláris Népművészeti Egyesület
hagyományőrző és néptánccsoportja

Szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

ÜNNEPLŐBE ÖLTÖZÖTT A FŐTÉR
Húsvét közeledtével ünneplőbe öltöztettük a főteret. A már hagyományosnak mondható, az Idősek Klubja
által megálmodott tojásfaállítás immár évek óta megörvendezteti településünk gyermekeit, felnőttjeit egyaránt.
A szorgos nyugdíjasok nemcsak ötletgazdák, de a díszítésből, a hímesek festéséből is kiveszik a részüket. Idén
Juhász Lászlóné jóvoltából készült néhány ünnephez
kapcsolódó motívum, állatfigura is, mely szintén az
örömteli húsvétvárást hivatott szolgálni.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
alkalomról alkalomra segítik az ünnepi hangulat megteremtését, a hagyományaink fennmaradását, átörökítését
célzó tevékenységeket, a megtartó erejű közösségépítést.
Megjelenik alkalmanként.
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége

KÖZLEMÉNY
A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ heti rendszerességgel tart ügyfélfogadást önkormányzatunknál.
Ügyfélfogadási idő:
Kedd
8:00 órától-10:30 óráig
Családsegítő: Kovács-Menschik Emese
Telefonszám: 30/618 12 09
Hívható munkanapokon 8:00 órától-16:00 óráig.
3416 Tard, Rózsa u.1.
email: tardihirek@gmail.com
www.tard.hu

Álló sor: Baranyi László, Molnár Miklós, Gaál Bence,
Turucz Gábor, Gál Máté (technikai vezető), Komáromi
Kristóf (edző, alelnök), Szemán János, Németh Milán
(alelnök), Simon Gábor, Tóth Gábor.
Ülő sor: Majoros György, Molnár Máté, Nagy Roland,
Molnár Tamás (elnök), Ádám Bence, Dusza Dávid, Molnár Richárd, Dávid Márton, Galambos Bence.

A képen nem szereplő csapattagok: Dongó Zoltán,
Komáromi Ádám, Juhász László, Gaál Péter, Lévai István, Dusza Richárd, Aranyosi Dániel, Telek Imre.

