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 Tájékoztatjuk az érintett szülőket 

és diákokat, hogy Tard Község Önkor-

mányzata a bejelentett lakóhellyel ren-

delkező és életvitelszerűen a települé-

sen élő általános iskolás, illetve közép -

és felsőfokú nappali oktatásban tanuló 

diákok részére egyszeri támogatást 

biztosít.  

 A támogatás összege: 

- általános iskolás tanuló esetében 

10.000.Ft/fő; 

- a közép -és felsőfokú oktatásban ta-

nuló diák esetében 25.000.Ft/fő. 

 A támogatás igénybevételéhez 

2022. október 31-ig kérelmet kell be-

nyújtani, melyhez mellékelni kell iskola-

látogatási /hallgatói jogviszony igazo-

lást.  

 Kérelem-formanyomtatvány a 

Hivatalban ügyfélfogadási időben kér-

hető 2022. október 1-től. 

 A támogatás készpénzben kerül 

kifizetésre, melynek időpontjáról a ké-

sőbbiekben adunk tájékoztatást az érin-

tettek számára. 

 

 Idén augusztus 13-án került 

megrendezésre a Tardi Falunap. A nap 

közös ebéddel kezdődött. 

 A gyerekek számára a Szomo-

lyai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 

köszönhetően habparty,        

a SZIKRA, szihalmi kreatív alkotók 

egyesületének jóvoltából pedig arcfes-

tés, csillámtetoválás, lufihajtogatás tette 

élménytelivé a napot. A helyszínen óri-

ás csúszda, ugráló vár is rendelkezésre 

állt az önfeledt szórakozáshoz. A nap 

folyamán a rajzpályázat eredményhir-

detésére is sor került, ahol egy nevező 

gyermek sem maradt ajándék nélkül. 

 

 

Tájékoztató iskoláztatási  

támogatással kapcsolatban 
Falunapi beszámoló 
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Nyitásként Kleszó Tibor 

polgármester úr és Tállai 

András államtitkár úr kö-

szöntötte a jelenlévőket és 

osztotta meg ünnepi gon-

dolatait, majd dr.Linczenbold Levente plébános úr meg-

áldotta a saját kemen-

cénkben sütött új kenyeret 

a Hagyományőrző Együt-

tes közreműködésével. 

  

 Ezt követően késő estébe nyúló fellépés sorozat 

vette kezdetét. A Búzavirág Nyugdíjas Klub, a Tardi 

Gyöngykaláris Nép-

művészeti Egyesület 

hagyományőrző és 

néptánccsoportja, 

Tabáni István, 

Mc.Attika és Sir Round, Dred és Doris, a Jam zenekar - 

Debrecen, Dr.BRS, Peat Jr. & Fernando ft. Sheela mind-

mind hozzájárultak a remek hangulat megteremtéséhez. 

A szemet gyönyörködtető tűzíjátékot követően pedig 

éjszakába nyúló    Retro Party vette kezdetét Molnár 

Lászlónak köszönhetően. 

  

 Testvértelepülési kapcsolat létesítésének céljából 

a székelyföldi  Komandó település három fős delegáció-

ja, meghívásunknak eleget téve, részt vett Falunapun-

kon.  

 A Kakasfőző fesztiválra meghívtuk Makfalva pol-

gármesterét Vass Imrét, valamint, ugyan ebben az idő-

pontban, tanulmányi kirándulás keretein belül ismét ellá-

togatnak hozzánk Székelyudvarhelyről és környékéről.  

 Nagy öröm számunkra, hogy az együttműködő 

felek kölcsönösen fontosnak tartják és lépéseket tesznek 

a jó kapcsolat fenntartása érdekében.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 2022. szeptember 3-án (szombaton) településünk 

lakói, a Nemzeti Művelődési Intézet Közösségépítő Kul-

túránk Programsorozata keretében szervezett, lakiteleki 

kiránduláson vehettek részt. Elsőként, Gajdó Delinke 

színésznő előadásában, egy - Szabó Magda Kossuth-

díjas író, költő, műfordító életét bemutató - színdarabot 

tekinthettek meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház szín-

háztermében, majd közös ebédre került sor, ezt követő-

en pedig a Székház megtekintése következett. Tard 

Község Önkormányza-

ta és minden résztvevő 

nevében           köszö-

netet mondunk a Nem-

zeti Művelődési Intézet  

munkatársainak, hogy 

biztosították számunk-

ra ezt a  lehetőséget.  
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Erdélyi kapcsolatépítés 

Lakiteleki látóút 
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 A legnagyobb fájdalom, ha valaki elveszíti legkö-

zelebbi hozzátartozóját: gyermeket, szülőt, házastársat. 

A seb talán sohasem gyógyul be, az elfogadás szinte 

lehetetlen. Próbáljuk gyűjteni és életben tartani a közös 

emlékeket, fotókat, élményeket. Gondolkodunk, hol és 

hogyan tudnánk méltó helyet találni nekik, nemcsak a 

szívünkben. Az egri REGEA Alapítvány kezdeményezé-

se szinte a lelkemből szólt. Állítsunk fát szerettünknek, 

mellé kis táblácskán a nevük és egy idézet, vagy mon-

dat, ami hozzájuk köthető! 

 Levente Atya nagyon szép elképzelése, hogy a 

temető mellett, a Kálvária útja végén lehetne egy       

EMLÉKPARK. Olyan fákkal, amiket értük, szimbolikusan 

az élet folytatásaként ültetünk el. 

 A kertészetben többféle fa közül lehet választani: 

oszlopos tölgy, ezüsthárs, titán galagonya, piros virágú 

galagonya, páfrányfenyő, juhar, kőris, japánbirs…. 

 A fák költségét a hozzátartozók, a táblácskáét az 

egyház állja.  

Komárominé Vajdovics Elvira 

 

„A kezdeményezés nagyszerű, és talán ez a gondolat 

mások szívében is gyökeret ereszt! Aki szeretne csatla-

kozni a fák ültetéséhez, a templomban megteheti, ahol a 

technikai részletekről is tájékozódhat.”  

Linczenbold Levente plébános 

 Az elmúlt időszakban Szendrei Zselyke Luca és 

Vass Dávid Soma születése alkalmából volt lehetősé-

günk ellátogatni a családokhoz egy-egy komatállal, hogy 

kifejezzük örömükben való osztozásunkat. Ezúton is gra-

tulálunk és jó egészséget kívánunk a kisgyermekes csa-

ládoknak! 

 

 

Tisztelt Szépkorú! 

Tard Község Önkormányzata idén is megtartja 

az Idősek Napi Rendezvényét minden 60 év feletti  

lakos részére, melyre tisztelettel és szeretettel hívjuk és 

várjuk Önt! 

 Időpont: 2022.09.21. (szerda) 15:30 óra 

 Helyszín: Faluház  

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Kérjük, hogy részvételi szándékát (az étkezés 

miatt) illetve ha szüksége van szállításra jelezze legké-

sőbb szeptember 16-ig,   a 49/432 903-as telefonszá-

mon!  
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Emlékfa szeretteinkért 

Komatál 

Meghívó 
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Megjelenik alkalmanként. 
A lapot kiadja: Tard Község Önkormányzata 

Szerkesztőség: Szomolyai KÖH Tardi Kirendeltsége; 

 
3416 Tard, Rózsa u. 1.   

E-mail: tardihirek@gmail.com         

Időpont: 2022. szeptember 17. 

Helyszín: Tard, Sándor-völgyi Rendezvénytér. 

Versenykiírás 

A szervező 10000 ft nevezési díjért tűzifát, 1 db tűztálcát, 1 db kakast, vízvételezési lehetőséget biztosít a 

nevezők részére (Több kakas kérhető felár ellenében (6 000 ft.), de szándékát kérjük előre jelezze!). Kaució ellené-

ben 1 db asztal és 1 db pad bérelhető a készlet erejéig. Sátorról, egyéb alapanyagról a nevező csapatok maguk gon-

doskodnak. A nevezéssel a nevező csapat vállalja, hogy a zsűri részére 1 tál ételt kóstolásra biztosít. Tardi lakosok 

számára a nevezés díjtalan, de nevezéshez kötött. A kitöltött nevezési lapok leadhatóak személyesen Tard Község 

Önkormányzatánál (3416 Tard, Rózsa u. 1.), vagy emailben a kozmuvelodestard@gmail.com email címre küldve, 

vagy levélben a Tard Község Önkormányzata 3416 Tard, Rózsa u. 1. címre postázva. 

Nevezési határidő: 2022. szeptember 09. 

A főzőcsapatok részére a rendezvény reggel 8 órakor kezdődik a kakasok és a főzőhelyek kiosztásával. A 

kakasokból készült ételből egy adagot megfelelően tálalva 14:00 óráig a zsűri részére át kell adni. Az értékelés fő 

szempontjai az étel íze, zamata, illata, színe, a higiénia és a tálalás módja. Szintén értékeljük a csapatok sátrának, 

magának a csapatnak a megjelenését, a legötletesebb, legszebb összbenyomást. 

Keressük a 2022-es év legszebb kakasát! A kakasszépségversenyre a helyszínen lehet jelentkezni, neve-

zési díj nincs. A kakasok számára a rendezvény idejére a szervező ketrecet biztosít. 

További információ: 

(0649) 432-903 

www.tard.hu 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

XVIII. Kakasfőző fesztivál 

mailto:kozmuvelodestard@gmail.com

