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 Borsodi-Asztalos Adrienn tele-

pülésünk új körzeti ápolónője 

 „1993. július 1-jén Egerben szület-

tem. Születésemtől fogva Istenmezején 

éltem a szüleimmel. 

 Istenmezejei Általános Iskolába 

végeztem az elemi tanulmányaimat, 

majd Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolájában. Sikeres 

érettségi után itt folytattam tanulmányai-

mat, ahol először gyakorló ápolói vizsgát 

tettem, majd kis idő után Általános ápolói 

vizsgát. 

 2016-ban kezdtem el dolgozni az 

egri Markhot Ferenc Oktatókórház és 

Rendelőintézet Sebészeti szakrendelőjé-

ben, ahol sok olyan tapasztalatot szerez-

tem, melyet az élet minden területén al-

kalmazni tudok. 

 A munkám során ismerkedtem 

meg a párommal, aki most már a férjem 

és a gyermekem édesapja. Közös ott-

hont szerettünk volna, ezt Tardon találtuk 

meg. 2021 augusztusában sikerült ebbe 

a csodálatos kis községbe költöznünk, 

ahol jó érzéssel töltött el, hogy ennek a 

kis közösségnek hamar részesei lehet-

tünk. Külön öröm számomra, hogy gyes 

után a megüresedett körzeti ápolói 

posztra jelentkezve megkaptam az állást, 

így most már  Tard Község Önkormány-

zata körzeti ápolónőjeként dolgozhatok. 

Köszönöm szépen a bizalmat!” 

Borsodi- Asztalos Adrienn 

körzeti ápolónő 

 

LÁTOGATÁS ERDÉLYBEN 
 

Tard Község Önkormányzata, 

ahogy arról korábban már beszámoltunk, 

testvértelepülési kapcsolatok kiépítésén 

dolgozik külhoni, erdélyi falvakkal.  

2022. május 12-én, csütörtökön 

képviselők, hivatali dolgozók indultak 

útnak, hogy elsőként egy magas fennsí-

kon elhelyezkedő, Kovászna megye leg-

magasabb pontján fekvő településen, 

Komandón tegyék tiszteletüket. Kocsis 

Bélában, Komandó polgármesterében 

már régóta megfogalmazódott az a gon-

dolat, hogy szeretne testvértelepülést az 

anyaországban. Mivel Tardról és az itt 

élő emberekről sok jót hallott, kezdemé-

nyezte a személyes találkozást, mely 

meghitt, baráti hangulatban telt. A csak-

nem teljesen magyarajkú, önellátó gaz-

dálkodású, festői környezetben lévő fa-

lucskában, az emberek rendkívül ven-

dégszeretőek, szívélyesek és nagyon 

erős a magyarságtudatuk. Már az első 

találkozás alkalmával kölcsönös szimpá-
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tia alakult ki, így jó esély van rá, hogy a felek további 

lépéseket tesznek a testvértelepülési kapcsolat létreho-

zása érdekében.  

Péntek délután a küldöttség Makfalva felé vette 

az irányt, hogy Vass Imre polgármester meghívásának 

eleget téve, megállapodás formájában rögzítse Tard és 

Makfalva testvértelepülési kapcsolatát. A Tard feletti 

dombon eltemetett maros-tordai katonák sírkeresztjei 

azoknak a székelyeknek az emlékét őrzik, akik itt próbál-

ták az oroszokat feltartóztatni. Ez adta az alapját a nem-

zeti összetartozást erősítő, elsősorban szellemi támoga-

tást nyújtó együttműködés kiépítésének. A megállapodás 

aláírására ünnepélyes keretek között került sor Makfalva 

díszbe öltözött főterén. A felemelő esemény ünneplése a 

Székely-bálban folytatódott, mely az ukrajnai helyzetre 

való tekintettel, a kárpátaljai magyarok számára gyűjtött 

pénzadományt. A vacsorát, az ünnepi műsorokat és 

tombolasorsolást követően hajnalig tartó tánc követke-

zett. Az eseménysorozaton részt vett Szíki Károly, Du-

sza Bertalan, Sebe Imre, Daragó Károly is, akik azon túl, 

hogy jelenlétükkel emelték az ünnepség színvonalát, 

sokat tettek annak érdekében, hogy ez a testvértelepülé-

si kapcsolat létre jöjjön.  

 A delegáció vasárnap lelkileg feltöltődve, sok új 

barátot, élményt, tapasztalatot szerezve, a viszontlátás 

reményében búcsúzott a vendéglátóktól. 

 

 

 

TELEPÜLÉS RENDEZÉS 

 

 Folyamatosan zajlanak a munkálatok a település 

rendezése érdekében: a zöldterületek és patakmeder 

karbantartása, a virágágyások gondozása. A közfoglal-

koztatottak alacsony létszáma miatt idén is szükség volt 

vállalkozók bevonására.  

 Ezúton köszönjük a Búzavirág Nyugdíjas Klub 

tagjainak, a virágágyások gondozásánál nyújtott önzet-

len segítségét! Köszönetet mondunk továbbá mindazok-

nak, akik a saját portáikon kívül az üresen álló, elha-

gyott, elhanyagolt telkeken is részt vállalnak a gyomtala-

nításból.  

 

AZ INGATLANNAL ÉS INGATLAN ELŐTTI 

KÖZTERÜLETTEL KAPCSOLATOS KÖ-

TELEZETTSÉGEK 

 

 Tard Község Önkormányzata felhívja a település 

lakosságának figyelmét, hogy a lakóingatlan közterület-

ről látható udvarának, valamint az ingatlan előtti, melletti, 

úttestig terjedő terület gondozásáról, tisztántartásáról, 

gyommentesítéséről, kaszálásáról az ingatlan tulajdono-

sa köteles gondoskodni, amit folyamatosan ellenőrizni 

fogunk. Aki ezen kötelességének nem tesz eleget, 

200.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 A rendezett településkép kialakítása és fenntartá-

sa valamennyiünk közös érdeke. Kérjük, hogy mindenki 

tegyen eleget kötelezettségének, hogy ne kelljen a bírsá-

golás eszközéhez nyúlni, hiszen nem ez a cél, hanem 

mindannyiunk békés együttélése és egészségének meg-

őrzése. 

 

MŰFECSKEFÉSZKEK KIHELYEZÉSE 

 

A hazai fecskeállomány 2000-2010 között ösz-

szeomlott, az ezredforduló első évtizedének végére az 

állománycsökkenés meghaladta a 60%-ot. A tendencia 

sajnos nem fordult meg, viszont közben nagyot változott 

a világ. 

A 2010-es évek végére jelentősen felerősödött a 
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klímaváltozás, melynek egyik következményeként szinte 

évről-évre újabb és újabb mezőgazdasági kártevő rova-

rok és betegségeket terjesztő szúnyogfajok érkeznek 

Magyarországra. Éppen ezért az olyan rovarevők szere-

pe, mint amilyenek a fecskék, jelentősen felértékelődik, 

hiszen ők biológia úton, plusz környezetterhelés nélkül 

csökkentik a rovarok számát. 

 A fogyatkozó molnár- és füstifecske-állomány 

megtartásában alapvető feladat a meglévő telepek, évről 

évre használt fészkelőhelyek megóvása, fenntartása és 

lehetőség szerinti bővítése. Ehhez kínálnak segítséget a 

megvásárolható vagy akár otthon is elkészíthető műfecs-

kefészkek. Tard Község Önkormányzata 10 db műfecs-

kefészket vásárolt és helyezett ki a különböző épületeire, 

hogy követendő példát állítva, részt vállaljon a fecskeál-

lomány gyarapodásában.  

A kezdeményezés sikeressé-

gét bizonyítja, hogy a kihelyezett fész-

kek nagy részét már bírtokba is vették 

a fecskék. 

 

 

2022. június 19-én virágdíszes körmenettel  

ünnepeltük az Úr napját 

 

 

 

 

GYEREKNAP 

 

 2022.06.26-án, vasárnap Tard Község Önkor-

mányzata támogatásának és a Karitász Csoport közre-

működésének köszönhetően a gyermekek ismét egy 

vidám délutánt tölthettek el a katolikus tábor udvarán.  

 Az ugrálóvárak, 

a SZIKRA Egyesület 

által nyújtott szolgálta-

tások (arcfestés, csil-

lám tetoválás, henna, 

lufihajtogatás), a patto-

gatott kukorica, a vat-

tacukor, a finom hűsítők mind-mind hozzájárultak ahhoz, 

hogy a fülledt meleg ellenére kicsik és nagyok egyaránt 

jól érezzék magukat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTI KIRÁNDULÁS 

 

 2022. július 5-én, kedden településünk lakói szá-

mára lehetőség nyílott, hogy pótolják az ősszel elmaradt 

parlamenti kirándulást. A nagy érdeklődésnek köszönhe-

tően rövid időn belül betelt a 40 fős jelentkezési lista. 

Tard Község Önkormányzata és a résztvevők nevében 

köszönetet mondunk Tállai András államtitkár úrnak, 

hogy biztosította számunkra ezt a lehetőséget. 
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DIÁKMUNKA  

 

 Tard Község Önkormányzata idén is részt vett a 

nyári diákmunkaprogramban. A rövid jelentkezési határ-

idő ellenére a felhívására 9 diák jelentkezett. A 

2022.07.11-2022.07.22 közötti időszakban a fiatalok ki-

vették a részüket számos tevékenységből, segítve ezzel 

az önkormányzati alkalmazottaknak. Munkájuk eredmé-

nyeként megújultak az óvoda kinti fabútorzatai, játszóhá-

zai, játékai, teraszának korlátja, kerítése. Emellett a 

buszmegállók csiszolását, festését is elvégezték. 

 

ÓVODAI HÍREK 2022. JÚLIUS 

 

 Óvodánkban ismét lezártunk egy sikeres nevelési 

évet. 2021. szeptemberben 24 fővel indult a Méhecske 

csoport. Év közben kérte felvételét hozzánk 6 fő óvodás, 

elköltözött családjával 1 gyermek, így év végi csoportlét-

számunk 29 fő lett. 

Évzáró ünnepségünket 2022. május 28-án dél-

előtt 11 órakor tartottuk. Az ünnepség szervezési felada-

taiban részt vettek a középső- és kiscsoportos gyerme-

kek szülei, akik feldíszítették az óvodát, hogy méltón el 

tudjuk búcsúztatni  a nagycsoportosokat. Hálásan köszö-

nöm aktivitásukat és kreatív munkájukat! A búcsúzó hat-

éveseknek ezen az éven is készítettünk tablót, melynek 

háttér munkálataiban Kleszóné Borsodi Loretta Szülői 

Munkaközösségi tagunk jelentősen kivette részét. Ha-

gyományként szeretnénk tovább vinni, hogy már máso-

dik éve tardi népviseletbe öltöztetjük a tablófotózáshoz a 

ballagókat. Idén nyolc gyermeket indítunk útjára az isko-

la felé. Kívánjuk, hogy iskolás éveik alatt szeretetben, 

bölcsességben növekedjenek, sikerélményekben gaz-

dag tanulást kívánunk nekik. 

 Balról jobbra: Molnár Sarolta, Molnár Gergő, 

Juhász Gyöngyi, Vajda Miklós, Farkas Zalán Zoltán, 

Ádám Lilla, Csup Benett, Hajdu Emma. 

 A nyári diákmunka alkalmából az óvoda udvarán 

is dolgoztak szorgalmas diákok. Az óvodai udvar fából 

készült játszóházait, padokat, asztalokat, fa mászókákat, 

valamint a terasz korlátot és kerítés lecet is lefestették. 

Köszönjük munkájukat, ami által gondozottabbá, esztéti-

kusabbá vált az óvoda külső környezete. 

Kelemen Károlyné 

óvodavezető  

SIKERES ÚJRAKEZDÉS 

 

 Véget értek a BAZ. megyei labdarúgó III. osztály 

Dél-keleti csoportjának 2021/2022-es küzdelmei. Ezalatt 

az egy év alatt rendkívüli változás állt be a falu sportéle-

tében, hiszen gyakorlatilag a semmiből sikerült újraszer-

vezni a helyi futballcsapatot, melynek magját helyi fiata-

lok adják. Habár csapatunk fiatal és kevés tapasztalattal 

rendelkezett, a pályán mutatott teljesítmény nem feltétle-

nül ezt tükrözte. A fiatal Tard SE ugyanis csoportjának 

élmezőnyében, a dobogóról lecsúszva, a 4. helyen tudta 

zárni a szezont.  

 Az elmúlt kiírást tekintve, csapatunk házi gólkirá-

lya Németh Milán lett 22 góllal (az összesített góllövőlis-

tán ezzel 5. helyen végzett), míg a csapattársak Gaál 

Bencét szavazták meg a szezon legjobb hazai játékosá-

nak.  

 Nevezésünket természetesen leadtuk a következő 

kiírásra, melyet az MLSZ már el is fogadott, így a 

2022/2023-as szezonban is megmérettetjük magunkat.  

 Ismételten szeretnénk megköszönni az Önkor-

mányzat, ill. valamennyi támogatónk segítségét. Néző-

inknek, szurkolóinknak pedig köszönjük az egész éves 

kitartást és szurkolást, reméljük jó szokásukat a jövőben 

is megtartják és az elmúlt szezonhoz hasonlóan szép 

számban fognak kilátogatni a jövőben is mérkőzéseink-

re.  

Hajrá Tard, Hajrá Tard SE! 

Gál Máté 
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A HAGYOMÁNYŐRZŐK ÉS A GYÖNGY-

KALÁRIS NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET 

SZEREPLÉSEI, 2022 ELSŐ FÉLÉV  

 

 Kiemelkedő esemény volt a Tájházak Napja or-

szágos megnyitója Tardon április végén. Megtisztelte a 

rendezvényünket Hegedűsné Majnár Márta a Tájházszö-

vetség ügyvezető elnöke, aki a Tájházak fontosságáról 

beszélt: „Rendkívül örülök annak, hogy a Tájházak Nap-

ja hivatalos megnyitójára Tardon került sor”, majd így 

folytatta, „ha Tardra eljövünk, a Matyóföldre, úgy gondo-

lom Tardon nem hirdetni kell a hagyományőrzést, hanem 

tanulni lehet. Erre én személy szerint végtelenül büszke 

vagyok”. Vendégeink között volt a Szent György napjá-

hoz, alakjához kapcsolódó kis küldöttség, akik megko-

szorúzták a Községháza falán levő emléktáblát. Az ide-

látogatók tardi népdalokat, néptáncot és népviseletet 

láthattak. A színpadon kicsik és fiatalok, idősek járták a 

táncot. Mivel április 24-e a Népviselet Napja is, ehhez 

kapcsolódóan egy osztály tanulói öltöztek matyóba. Örü-

lök annak, hogy a Tájházszövetség segítségünkre volt a 

megújításban, és reméljük, hogy mihamarabb a falakat 

is meg tudjuk újítani. A tardi rendezvényt megtisztelte 

még jelenlétével Pázmándy László költő, Szíki Károly 

színművész, aki azt írta a Kaptárkövek bükkaljai folyóira-

tában: „Jó volt ezen a neves napon hagyományőrzőnek 

lenni Tardon”. 

 Ezt a nagyszerű eseményt megelőzte egy mező-

keresztesi fellépés március 8-án, valamint március vé-

gén a településünkön megvalósult beruházások ünnepi 

átadója, ahol a hagyományőrzők és a táncosok adtak 

közös műsort. Vendégként részt vett dr. Bereczki Ibolya 

a Szentendrei skanzen helyettes ügyvezetője. 

 Emlékezetes volt számunkra a kecskeméti Hun-

garikum Fesztivál kiállítással, fergeteges műsorral.  

 Meghívást kaptunk 

Egerbe a Gárdonyi Géza 

színházba egy gálamű-

sorra, ahol a Felsőtárká-

nyi Néptáncosokat kö-

szöntöttük.  

 Summásláda címmel helyben rendeztünk népdal, 

népviselet és ahhoz kapcsolódó népszokást summás 

étellel kiegészítve. 

 Tákos község meghívására az önkormányzat ké-

zimunkáiból kiállítást rendeztünk és tardi dalcsokorral 

köszöntöttük a vendégeket. 

 Július végén immáron több, mint három évtizede 

rendezzük meg a kézművesnapot, Családi Csütörtök 

címmel. Sodortak, fűztek, népi játékokat készítettek ki-

csik és nagyok. Köszönöm mindenkinek, hogy a szabad-

idejét feláldozva eljár a próbákra, fellépésekre és aktívan 

részt vállal a programok sikeres megvalósításában. 

Szikszai Imre 

hagyományőrző 

 

KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLLAL  

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

 

 Tard Község Önkormányzata, amennyiben a jár-

ványügyi helyzet lehetővé teszi, 2022. szeptember 17-én 

megtartja a XVIII. KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLT. A részle-

tes versenykiírást a www.tard.hu oldalon lehet megtekin-

teni, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető, vagy a hi-

vatalban nyomtatott formában  is rendelkezésre tudjuk 

bocsájtani. A kitöltött nevezési lapok személyesen le-

adhatóak Tard Község Önkormányzatánál (3416 Tard, 

Rózsa u. 1.), vagy levélben ugyanerre a címre postázva, 

vagy emailban a kozmuvelodestard@gmail.com email 

címre küldve.  
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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         

 

KÖSZÖNTŐ 
 

 2022.07.18-án Hajdu Andrást köszöntöt-

tük 90. születésnapja alkalmából. 

 Ezúton is kívánjuk, hogy András bácsit 

Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egész-

ségben, szeretetben, örömökben!  

 

 

 

KOMATÁL 
 

 Az elmúlt időszakban két család esetében volt lehetőségünk 

arra, hogy örömükben osztozva gratuláljunk gyermekük születésé-

hez. Áprilisban a Dongó családot kerestük fel, hogy komatálunkkal 

köszöntsük a kis Mirát, júniusban pedig a Gaál család újszülöttjét, 

Petrát is meglátogattuk.  

 Ezúton is nagy szeretettel köszöntjük településünk legifjabb 

lakóit, jó egészséget, örömökben gazdag mindennapokat kívánunk 

mindkét családnak! 

FALUNAPI EBÉDDEL  

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

Falunapi ebéd:  
 

 - sertéspörkölt tarhonyával 
 

 A Falunapra szóló ebédjegyek az életvitelszerű-

en itt élő tardi lakosok számára ingyenesen, egyéb 

esetben 800 Ft térítés díj ellenében igényelhetők a 

polgármesteri hivatalban az alábbi időpontokban: 
 

  08.04. (csütörtök) 13:30-tól 16:30-ig 

  08.05. (péntek) 8:30-tól 11:30-ig 

  08.08. (hétfő) 8:30-tól 15:00-ig 

  08.09. (kedd) 8:30-tól 11:30-ig 

 Az igényléskor kérjük megadni, hogy az ebé-

det helyben fogyasztják, vagy elvitelre kérik! 

 Az elviteles ebéd átvételére 15:00-16:00 óra kö-

zött kerül sor az ebédlőben. 

 Azok számára, akik előzetesen igényüket nem 

jelzik, az ebéd a helyszínen korlátozott számban, a 

készlet erejéig  lesz megvásárolható. 

 

 

FELHÍVÁS 

Tard Község Önkormányzata rajzpályázatot hirdet óvodás és 

iskolás korú gyermekek részére! 

 Pályázat témája:  

   - Legkedvesebb nyári élményem; 

   - Miért szeretek Tardon élni? 

 Az alkotások bármilyen technikával elkészíthetőek. Kérjük 

a leadott pályamunkán név, életkor legyen feltüntetve. A rajzokat 

az önkormányzathoz lehet eljuttatni. 

Benyújtási határidő: 2022. augusztus 11. (csütörtök) 

EREDMÉNYHÍRDETÉS: 2022.08.13. FALUNAP 


