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XVII.   SZENT   ISTVÁN   NAPOK
TARDOSKEDD  �  2015. 8. 20 – 24.

Csütörtök, 2015. augusztus 20.

 8:00 Búcsúi véradás (Faluház)

Péntek, 2015. augusztus 21.

 15:30 Ünnepi képviselő – testületi ülés (Faluház)
 16:20 Tardoskedd kerámiatérképének átadása 

 16:30 Vanek Angelika – Gyapjúvilág c. kiállításának   
  megnyitója (Faluház)
 17:00 Koszorúzási ünnepség a Szent István-szobornál  
    
 (Szent István tér)
 20:00 Koncertsorozat 

  Jolly és Suzy, Pál Dénes, Republic (Szabadtéri színpad)
  Belépő: elővételben 7,- €, helyszínen 9,- €   
  (6 éves korig ingyenes)

Szombat, 2015. augusztus 22.

 8:00 Ízek utcája – szabadtéri főzőverseny (Felvégi park) 
  9:00 -12:00 I. Szent István napi futóverseny  (Faluház előtt)

 Kísérő programok (Felvégi park):
 9:00 Gyerekparadicsom kicsiknek és nagyoknak egyaránt

 9:00 Falunéző kisvonat

 10:30 Tambores – dobshow

 11:00 Pódiumbeszélgetés Gál Zsolttal, politológussal 

  a görögországi válságról

 11:30 Tardoskedd óriás palacsintájának sütése   

  és elfogyasztása

 13:00 Szabadtéri főzőverseny kiértékelése

 14:00 Bajnoki futballmérkőzés: Tardoskedd Ifjúsági csapata   
  - Gúta  (Szikora György Sportpálya)
 15:00 Borudvar kapujának megnyitása  (Alvég)
  Kézműves vásár (Alvég)
 16:30 Folklórcsoportok felvonulása 
   (Tardoskeddi termálfürdő - Szent István tér - Alvég)
 17:00 XVII. Folklórfesztivál  (Alvég)
 20:00 Térzene a borudvarban a Varjos zenekarral

 21:00 Utcabál a Szabadtéri színpadnál (Belépő: 2,- €)

Vasárnap, 2015. augusztus 23. 

 10:30 Ünnepi szentmise a Szent István római katolikus   
  templomban

 15:00 Gólyalábas, óriásbábos előadás élőzenével, 

  Vaga Banda előadásában (Tardoskeddi termálfürdő)
 17:00 Bajnoki futballmérkőzés: Tardoskedd A csapat – Gúta   
   (Szikora György Sportpálya)
 19:00 Vegas Show Band a Borudvarban (Alvégi színpad)
 21:00 Utcabál a Zseb zenekarral (Belépő: 2,- €)  
   (Szabadtéri színpadnál)
 Egész nap: kirakodóvásár, búcsú, borudvar

Hétfő, 2015. augusztus 24. 

 17:30 Barátságos futballmérkőzés  (Sportpálya)
 20:00 Retro disco DJ Čekuval (Tardoskeddi termálfürdő)
 21:00 Allegra Pole Dance Studio (Tardoskeddi termálfürdő)
 21:30 Egyiptom varázsa tűzshow (Tardoskeddi termálfürdő)
 22:00 Szent István napi tűzijáték  (Tardoskeddi termálfürdő)
Egész nap: kirakodóvásár, búcsú  
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LEGKISEBB LAKOSAINK 
Mezei Balázs Noel      3.6.
Szpevák Zorán 3.31.
Farkaš Sára  4.11.
Mažárová Miriam   4.14.
Kotlár Jásmin  4.18.
Tóth Mátyás  4.24. 
Lakatoš Melisa  4.28.
Sedmáková Ashley  5.5. 
Takáč Péter  5.17.
Agh Emily  5.31. 
Szlávik Sofi a  6.5.
Farkaš Kristián  6.8.
Kiss Dominik  6.17.
Brenkus Szabolcs  7.1.
Birkus Viktória  7.16.

Benko Radovan és Markovičová Martina 1.18. 
Brenkus Gábor és Lebó Krisztína  2.28.
Redecky Szabolcs és Bugyík Márta  3.21. 
Szabó Gábor mérnök és Mgr. Pintes Andrea  4.11. 
Rybár Juraj és Borosová Veronika  4.25. 
Kollár Róbert mérnök, PhD. 
és Mgr. Justová Hana  4. 25. 
Csikós Csaba és Dancsa Réka  5.2. 
Bence Igor mérnök és Gyénová Sandra  5.16. 
Tanko Zoltán  és Vankó Diana  5.16.
Buják Norbert és Bugyík Beatrix  5.23.
Simon István és Virág Éva  5.23. 
Balogh Tibor és Dömény Csilla  5.30. 
Kele Szilárd és Duba Lilla  5.30.
Pál Igor és Ruzsik Judit  6.13.
Ivanič Tamás és Matala Erzsébet  6.20.
Mojzes Dávid mérnök és Mgr. Odstrčil Miriam  7.4.
Vanya Róbert és Lőrincz Veronika  7.11.
Ludas Péter és Mgr. Balogh Csilla 7.25.

IFJÚ HÁZASOK

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Kosziba Ilona (1930) 3.14.
Tóth Valéria  (1937) 3.15.
Szikora József  (1930) 3.23.
Dózsa József  (1939)     3.24.
Zlatinský Sándor  (1953)     3.26.
Matusek Tibor  (1940)      4.4.
Stojka Béla  (1932)    4.17.
Ludas Ferenc  (1950)    4.19.
Balogh Rozália  (1932)    4.19.
Fialka Julianna  (1927)    4.20.
Varga Gábor  (1961)     4.23.
Mészáros Anna  (1934)       5.5.
Bédi Ferenc  (1934)       5.8.
Lakatos Miklós  (1938)    5.21.
Újhelyi Zoltán  (1958)     5.27.
Tóth Róbert  (1942)       6.3.
Tóth Vince  (1933)       6.3.
Kele Katalin  (1929)       6.3.
Varga István  (1932)     3.12.
Šípoš Tibor  (1960)     6.13.
Pintér László  (1952)     6.22.
Hegedüs Károly  (1940)     6.29.
Csanda Emília  (1926)      7.1.
Takáč Béla  (1951)      7.6.
Tóth Emília  (1929)      7.9.
Csábi Éva           (1947)         7.21.
Balogh László (1953) 7.24.

A teremtés hatodik napján a világmin-
denség tele volt csodálatos dolgokkal 
és élőlényekkel. Az ég angyalai ujjongva 
énekeltek és táncoltak Isten körül, aki 
„világraszóló“ örömet érezhetett. Meg-
valósult álmai, a teremtmények, boldog-
ságukban ugrándozva és táncot járva 
járultak elé, hogy köszönetet mondjanak 
neki. Isten úgy határozott, hogy teremt-
ményeire bízza mindazt a szépet és jót, 
amit alkotott. Ajándékai mellé egy felada-
tot is adott mindnyájuknak, hogy a világ 
ne csak önmagában legyen jó, de mű-
ködjön is, hogy a benne élők boldogok 
lehessenek. 

„Nap, te reggel, ha felkelsz, mindig 
pontos légy! Nélküled nem lenne élet
a Földön“. 

Az isteni szóra a Nap csak úgy tündö-
költ boldogságában. A Nap után a felhők 
jöttek, utánuk a szél, a tűz, majd minden 
teremtmény, hogy megtudják, miért is 
vannak a Földön. 

Az Úr elé járult egy zizegő, szúrós bo-
kor is tele tövisekkel. Isten szeretettel te-
kintett rá, és ahogy megérintette, mozdu-
latára azonnal virág fakadt: 

„Ne légy szomorú a tüskéid miatt, te 
leszel a Föld legszebb virága.“ Így szüle-
tett a rózsa. 

„Te pedig énekelni fogsz, és hangodra 
mindenki dalol majd örömében“ – mond-
ta a csalogánynak. 

„Tőled tanul mindenki szorgalmat és 
alázatot“ – suttogta Isten a méhecske 
felé hajolva. 

„Te táncra perdülsz majd a tengerek-
ben, hogy mindenki lássa boldogságo-
dat“ – magyarázta a delfi nnek.

Az elefánt teljesen maga alatt volt lát-
va hosszúra nőtt ormányát, nem értette, 
hogy miért lett ilyen hatalmas. 

„Ne aggódj már, ez az ormány segít 
majd neked jókat fürödni és pancsolni.“

Annak rendje szerint utoljára állt Isten 
elébe az ember. Az Úr gyengéden magá-
hoz ölelte, és a fülébe súgta: 

„Fiam, a te gondjaidra bízom a világ-
mindenséget. Nem lesz könnyű dolgod, 
de ha jól emlékezetedbe vésed azt, amit 
neked mondok, megbirkózhatsz a fel-
adattal, és a munka jutalma sem marad 
el. Jól fi gyelj!”

Isten ekkor tíz jó tanácsot adott az 
embernek. Tíz jó tanácsot, hogy az em-
ber igazán ember lehessen. De az ember 
elfelejtette Isten szavát. Ezért sok-sok év 
múltán az Úr megismételte szavait egy 
hűséges tanítványának, Mózesnek. A tíz 
jó tanácsot közös erővel kőbe vésték, 
hogy többé ne felejthesse el az ember. 
Ezt a tíz jó tanácsot a Tízparancsolatként 
ismerjük. A Bibliában mindegyiket meg-
találhatjuk. Bruno Ferrero

HOGY AZ EMBER 
IGAZÁN EMBER LEHESSEN

70  Április:  Tóth Irén, Benkő Erzsébet, Kósa Ildikó
 Május:  Csábi József, Agh József, Száraz Monika, Bara Magdolna, Szabó Anna, 
  Hrubý Dušan, Balogh Gyula
 Június:  Mészáros Béla, Vida Elek, Borbély Ilona
  Július:  Mészáros Ferenc, Vanya János, Dudák Emília
 Augusztus:  Krupánszki Mihály, Hamar László
75  Április:  Gyürösi Emma, Csányi Emma, Lőrincz Erzsébet
 Május:  Vitko Teréz, Bencze Katalin
 Június:  Makrai Margit, Csányi Anna, Tatai Teréz, Žilinský Erzsébet
 Július:  Hanczko Irén, Krajčovič Miloslava
 Augusztus:  Marenčák Irén, Hrubá Mária, Bara István, Mészáros Irén
80  Április:  Marsovszký Gyula, Szpevák Anna, Malina Valéria, Taksonyi Teréz
 Május:  Csányi Gyula, Birkus Mária
 Június:  Árendáš Ignác, Pintér Angéla
 Július:  Černák Elek
 Augusztus:  Tóth Zsuzsanna, Vanya Lajos
85  Április:  Vaňa Károly, Pintér Katalin
 Május:  Csikós Mária, Pšenák Júlia
 Július:  Marsovszky Pál
90  Május:  Vida István

JUBILÁNSOK

A társasági krónikát összeállította: Benkő Éva
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POLGÁRMESTERT
Megkérdeztük a 

Polgármester úr, az új kép-
viselő-testület több mint fél 
éve működik. Ez idő eltelté-
vel adja magát a kérdés, mi-
lyen az együttműködés a tes-
tület, illetve az önkormányzat 
között? Összhangban van-e 
a testület, sikerült-e már ösz-
szekovácsolódni az új és 
a már tapasztaltabb képvise-
lőknek ? 

A kérdésére a választ az-
zal kell kezdenem, hogy akkor 
fejlődik egy település, ha össz-
hangban dolgozik a képviselő-
testület és az önkormányzat. 
A polgármester végrehajtói 
szerv, hiszen a benyújtott ter-
vezetet, rendeletet stb. a kép-
viselők szavazzák meg. Ha az
önkormányzat által beterjesz-
tett javaslat nem kap zöld utat, 
vagy késleltetik a jóváhagyá-
si folyamatot, a lakos csak 
azt észleli, hogy nem történik 
semmi. Örömömre szolgál, 
hogy a testületi üléseket élő 
adásban sugározzuk, így az 
érdeklődők nyomon tudják kö-
vetni az aktuális eseményeket. 
Megfi gyelhetik azt is, hogy az 
egyes képviselők hogyan sza-
vaznak, illetve tartózkodnak 
a szavazástól. Azt gondolom, 
a lakosok megérdemlik, hogy 
a testületbe bizalmat szavazott 
képviselő kifejezze véleményét, 
legyen az akár pro vagy kont-
ra, hiszen nem magát (legjobb 
esetben), hanem a lakosokat 
képviseli. Ebben az évben be-
vezetésre került, hogy a jegy-
zőkönyv pontosan feltünteti 
a képviselők nevét az egyes 
szavazásnál. Ez az újítás nem 
újkeletű, hiszen kisebb tele-
pülések, de akár a parlament 
is ezt a formát alkalmazza, ki-
vételt képez a titkos szavazás. 
A négy év hosszú idő, a végén 
kell értékelni, a teljesítmény 
alapján, hogy a bizalmat ka-
pott polgármester és képviselő 
megérdemli-e az újabb eselyt. 

A testületi üléseken már 
több alkalommal elhangzott, 
hogy a község hitelfelvétel-
hez folyamodik. Miért van 
erre szükség, ha kiegyensú-
lyozott Tardoskedd költség-
vetése?

Az elmúlt választási ciklus 
a megszorítások és az óvin-
tézkedések időszaka volt. Tö-
rekedtünk, hogy stabilizáljuk 
községünk gazdasági helyze-
tét. Mindemellett igyekeztünk 
lehetőségeink szerint fejleszte-
ni a községet, új pályázatokat 
benyújtani, amelyekhez önrész 
szükséges. Ilyen pályázatok 
közé tartozik többek közt az 
éppen folyamatban lévő fa-
luközpont regenerációja, az 
őszre benyújtandó új víztároló 
megépítése, az új bérlakások 
építése, a szennyvíz elvezetés-
ről már nem is beszélve. Ezek 
a pályázatok nagy beruházás-
nak minősülnek, amelynek 
a kivitelezési ára is magas, így 
érthetően az 5 % minimális ön-
rész is, amelyet a községnek 

kell biztosítani. A pályázatok 
beadásához nélkülözhetetlen 
az önköltség, hiszen az egyes 
tenderek biztosítják a falu fejlő-
dését. Így banki hitelhez folya-
modunk, hogy ki tudjuk fedni 
a szükséges anyagi hátteret. 
Nem utolsó sorban fontos tud-
ni azt is, hogy a megvalósított 
beruházások növelik a község 
vagyonát, attraktívabbá teszik 
az idelátogatók, valamint az új 

beruházók számára is.
Információim szerint po-

zitívan bírálták el a község 
már meglévő kamerarend-
szerének bővítésére benyúj-
tott pályázatot. Milyen össze-
gű pályázatról van szó, illetve 
mennyi kamerát tervez venni 
a település?

Júniusban lezárult a Belügy-
minisztérium által kiírt pályá-
zat elbírálása a 2015-ös évre, 
amely a közbiztonság növelé-
sére összpontosul. Ezek a pá-
lyázatok általában 10.000,- € 
összértékig terjednek ki. A pá-
lyázat fő célja, elve a bűnözés
megelőzése. Tardoskedd köz-
ség 7.000,- € támogatást nyert 
erre a célra, amelyhez hozzá-
számítódik még a 20% ön-
rész (1.400,- €), így a meglévő 
rendszerünket minimálisan 
8.400,- €-val tudjuk felújítani. 
A felújítás egy újabb központi 
adatgyűjtő szerverrel gyarapo-
dik, új képernyőkkel és termé-
szetesen bővítjük a kamerák 
számát lehetőleg minél többel, 

de legalább 5-tel. Ezt a folya-
matot természetesen a közbe-
szerzés előzi még meg, amely 
az elkövetkező időszakban lesz 
lefolytatva.

A legutóbb megjelent Tar-
doskeddi Hírmondó hasáb-
jain arról számolt be, hogy 
a Községi Hivatal felújításra 
szorul, és hamarosan elkez-
dődnek a munkálatok. Menet-
közben az épület rekonstruk-

ciója befejeződött. A kivite-
lezés is pályázatból valósult 
meg?

Igen, végre a hivatal is meg-
kapta a megérdemelt küllemét. 
A lakosok is láthatták, ideje volt 
a felújításnak, hiszen az épület 
nem volt szigetelve, a vakolat is 
nem egy helyen feltüremkedett. 
A munkálatok költsége önerő-
ből volt fi nanszírozva, és a kivi-
telezést tardoskeddi vállalkozó 
végezte. Azt hiszem, méltán 
lehetünk megelégedve az ered-
ménnyel.

Júniusban bővült a köz-
ség autóparkja. Milyen gép-
járműről van szó? 

Ahogyan azt már korábban 
jeleztem a képviselő-testületi 
ülésen, a községeknek lehe-
tősége volt pályázni a Belügy-
minisztérium által elajándéko-
zásra szánt használt gépko-
csikra. Mi éltünk a lehetőség-
gel. Sikeresek voltunk, és így 
hozzájutottunk egy 2004-es 
évben gyártott 1400 cm3 Opel 
Astra combihoz. A gépkocsi 
megkímélt állapotú, a község 
mindennapi igényeinek meg-
felel. Mindemellett kérvényt 
nyújtottunk be egy újabb, 
a minisztérium által támoga-
tásként meghirdetett, a tűzol-
tó egyesületek számára kí-
nált új, IVECO márkájú tűzoltó 
autókra kiírt pályázatra. Elő-
zetes információim szerint 
ez a pályázat is sikeresnek 
bizonyult, őszre eljuthat hoz-
zánk az új gépkocsi. Az át-
adásáról tájékoztatni fogom 
a lakosokat.

Ismét eltelt egy év. A Szent 
István Napok immár 17. alka-
lommal kerülnek megrende-
zésre. Tud-e még újdonságot 
kínálni a rendezvény?

Úgy gondolom, mindenkép-
pen igen. A szervezők mindig 
igyekeznek újdonságot kínálni. 
Természetesen, nem tudunk 
mindenki kedvére tenni, de 

A felújított és hőszigetelt községi hivatal
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az igyekezet megvan. Ebben 
az évben is átadásra kerülnek 
a község falu -, és polgármes-
teri díjai, Vanek Angelika kiállí-
tása nyílik a Faluház galériájá-
ban, de koncertekkel is várjuk 
a közönséget. A szombati nap 
a gyerekeké és a jó hangulatot 
kedvelő barátoké, de lesz pódi-
umbeszélgetés is az EU aktuá-
lis kérdéseiről. Első alkalommal 

társszervezőként rendezzünk 
meg az I. Szent István-napi 
futóversenyt, a nap folyamán 
lesz falunéző kisvonat, fellép 
a TAMBORES dobegyüttes, 
megpróbáljuk elkészíteni és 
elfogyasztani Tardoskedd leg-
nagyobb palacsintáját, dél-
után nem maradhat el a folk-
lórfesztivál, megnyitja kapuját 
a borudvar, esti időpontban 

a jó hangulatot ismételten 
a Varjos zenekar biztosítja. 
A vasárnapi búcsúi kavalkádot 
a VAGA BANDA óriásbábok 
felvonulása és előadása színe-
síti, lesz foci a sportkedvelők 
örömére, míg az esti progra-
mot a Vegas Show Band és
a Zseb zenekar szolgáltatja. 
A hétfőn záruló Szent István 
Napokat az Allegra Pole Dance 

Studio műsora, tűzshow, esti 
disco, valamint tűzijáték zár-
ja. A rengeteg program mel-
lett akad mégis két dolog, 
amit nem tudunk biztosíta-
ni: az időjárás és az emberek 
hangulata. Bízok benne, hogy 
kegyesek lesznek az égiek, és 
így közösen kellemes hétvégét 
töltünk el.

BSZ

Mindig öröm, mikor egy te-
lepülés vezetősége meghall-
gatja a lakosai igényét, kérel-
mét. Tardoskedden ez történt. 
Községünkben 2015 májusáig 
csupán egy játszótér műkö-
dött, mely megfelelt a szigorú 
előírásoknak. Így nem volt kér-
dés, hogy a LEADER program 
keretén belül a Cergát-Vág he-
lyi akció csoportnak célirányos 
támogatását mire használja fel 
a község. A pályázatnak kö-
szönhetően Nyitra Megye Ön-
kormányzata, 4200 eurót ítélt 
oda gyermekjátszótér megépí-
tésére.

A játszótér megvalósítása 
közel 10.000 euróba került. 

A fennemlített pályázati ösz-
szegen kívül, a maradék 5800 
eurót az önkormányzat a saját 
büdzséjéből különítette el erre 
a célra. A kivitelezői munká-
latok teljes egészét a helyi 
Közhasznú Vállalat alkalma-
zottai végezték. A játéksziget 
valamennyi játéka és burko-
lata megfelel az Európai Unió 
szigorú szabályainak, amit 
a MAQUITA vállalat garantál.
Az ünnepélyes átadásra 2015. 
május 15-én került sor a helyi 
óvodások jelenlétében, akik 

kis kultúrműsorral emelték
a rendezvény színvonalát. 
A jelenlévőket Tóth Marián, 
polgármester köszöntötte, aki 
beszédében örömét fejezte ki, 
hogy Tardoskedden ismét át-
adásra került sor. Elsősorban 
azért, mert ezúttal a legkisebb 
lakosoknak, a gyerekeknek 
szeretett volna kedvezni az ön-
kormányzat az új játszótér át-
adásával. „Örül a lelkem, hogy 
igazi játékszigetet ajándékoz-
hatunk a gyermekeknek, ahol 
azok önfeledten játszhatnak, 
szórakozhatnak. Hiszem, hogy 
felnőtt irányítással, felelősség-
teljes neveléssel, a környezet 
védelmezésével a sziget sokáig 

örömet fog okozni Tardoskedd 
legkisebb lakosainak.” – tette 
hozzá. 

Miután a polgármester úr 
és Varga Károly, a Közhasznú 
Vállalat vezetője ünnepélye-
sen átadták a létesítményt, 
Kürthy Tamás, helyi plébános 
megszentelte és megáldotta 
azt. Most már semmi akadálya 
nem volt annak, hogy a jelenlé-
vő kicsik kipróbálják a rendel-
kezésükre álló csúszdát, hintát, 
körhintát, homokozót. Bár az 
időjárás nem igazán kedvezett, 

A Tardoskeddi Közhasznú 
Vállalat tevékenysége 2015 el-
ső félévében főleg a Szolgálta-
tások Házának felújítására fó-
kuszálódott. Az épület komoly 
belső átalakításon ment át, 
a Vladimír Štvrtecký, mérnök 
által készített tervdokumentá-
ció alapján. A felújítás során 
nemcsak kőműves munkákat 
kellett elvégeznünk, hanem az 
egész villanyvezeték rendszert 
is fel kellett újítani. Ebből kifo-
lyólag minden helyiségbe külön 
mérőműszer került a villanyfo-
gyasztás mérésére. Hasonló 
nagy terjedelmű felújításra volt 
szükség a fűtőrendszer terén 
is, ami új radiátorok felszere-
lését hozta magával. Ezenkívül 
a talajon lévő PVC-t korszerű 
szalagparkettára cseréltük.

Még tavaly ősszel elkezd-
tük az új köztéri gyerekjátszó-
tér építését a mindenki által 
közismert Laposon, amelyet 
a tél beállta miatt idén tavasz-
szal fejeztünk be. Május 15-től 
legkisebbjeink már használhat-
ják is a játszóteret. Júliusban 
még egy játszóteret hoztunk 
létre a Rózsa soron, hogy az 
ezen a környéken lakó gyere-
kek is hintázhassanak, csúsz-
káljanak, szórakozzanak.

2015-ben folytatódott a vi-
zes árkok kitisztítása. Ezúttal 
a Káposztás, Gorkij és Halász 

utcákban végeztük el ezeket 
a munkákat. 

A vállalat alkalmazottai mun-
kavédelmi iskolázáson vettek
részt Udvardon, amely a kor-
mányrendelet értelmében szük-
séges a magaslati munkák el-
végzéséhez. Bizonyára feltűnt, 
hogy a Községi Hivatal új „öl-
tözéket” kapott. Bár a hőszige-
telés legnagyobb részét Birkus 
László, tardoskeddi magán-
vállalkozó és csapata végezte, 
a Közhasznú Vállalat alkalma-
zottai is segítették munkájukat. 

A már 5. alkalommal meg-
rendezett „Szebb Tardoskedd-
ért“ nagytakarításba természe-
tesen mi is bekapcsolódtunk. 
Díszfákat ültettünk a Kinizsi, 
Bercsényi, Földműves utcák-
ban. Hosszú évek után került 
felújításra a Pozsonyi úton 
található Máriácska kápolna, 
amelyet ugyancsak a Közhasz-
nú Vállalat végzett el. 

Az iskolai év végén elkezd-
tük az intézmény nagy torna-
termének a belső felújítását, 
melyet július közepéig sikerült 
befejezni. A tanulók az új tan-
évet, már átfestett és tatarozott 
körülmények között kezdhetik. 

Az év még korántsem ért 
véget, községünkben mindig 
akad munka, ami megoldásra 
vár, így tennivaló akad bőven.

Varga Károly

a szitáló eső nem zavarta őket 
a játszásban. A játszótér már-
ciustól október végéig reggel 
8-tól este 21 óráig áll a 12 éven 

aluli gyerekek rendelkezésére. 
A visszajelzések alapján sokan 
látogatják, ami külön öröm, hi-
szen teljesíti küldetését.     BSZ

ÚJ GYERMEKJÁTSZÓTÉR 
A „LAPOSON”

A KÖZHASZNÚ VÁLLALAT 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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2014. március 3-án nyílt 
meg Tardoskedden a nyugdíjas 
napközi otthon, és mint min-
den kezdet, ez is nehézkesen 
indult, mivel eleinte csupán két 
idős hölgy látogatta az otthont. 
Azóta viszont eltelt másfél 
év, és örömmel konstatálhat-
juk, hogy a teljes létszámból 
naponta átlagosan 7-8-an 
vannak, akik napi szinten az 
otthon falai között töltik napja-
ikat. Mivel olykor közbeszól az 
egészségi állapot, ill. egyéb kö-
telezettségek, nem mindig tud 
eljönni mindenki. Ha viszont 
teljes létszámban jelen vannak 
az otthont látogatók, abban az 
esetben igyekszünk különféle 
elfoglaltságokat, programokat, 
előadásokat szervezni nyugdí-
jasainknak. Kézműveskedünk, 
kiállításokra járunk, egészség-
ügyi méréseket végzünk, ruha 
és műanyag kupakok gyűjtését 
szervezzük, kijárunk a Csábi 
tónál lévő Szűz Anya szobor-
hoz, péntekenként pedig nyug-
díjas tornát tart Drančík Mária. 
Olykor-olykor Borbély Zoltán, 
doktor úr is ellátogat hozzánk, 
érdeklődik felőlünk. Ha szüksé-
ges, elmegyünk az időseinkkel 
bevásárolni, gyógyszereket 
íratni.

Tagjaink nagyon jól érzik 
magukat a napközi otthonban, 
kellemesen telnek a napjaik. 
Gyakran hoznak régi fotókat, 
melyeket nézve, felidézik a 
régi szép időket, emlékeket. Jó 
időben szívesen üldögélnek az 
otthon teraszán, amelynek kö-
zelében virág- és gyógynövény 
kertet alakítottunk ki. A gyógy-
növény kertre nagyon büszkék 
vagyunk, a növényeket közö-
sen szedjük, majd szárítjuk. 
Néha eljönnek hozzánk olyan 

idősek is, akik ugyan nem tag-
jai a napközi otthonnak, de 
szívesen látjuk őket egy kis be-
szélgetésre, kártyázásra, tár-
sasjátékozásra. 

Arra szeretnénk buzdítani 
mindenkit, akik még nem vol-
tak nálunk, nyugodtan térjenek 
be hozzánk, az ajtó mindenki 
előtt nyitva áll. Szeretettel vá-
runk körünkbe új tagokat is!

Balogh Éva, Bögi Tünde

Ahhoz, hogy valaki a nyug-
díjas napközi otthon tagja 
lehessen, első lépésként írá-
sos kérvényt kell benyújtani 
a Tardoskeddi Községi Hiva-
tal 1. számú irodájában, hogy 
igényt tart szociális szolgálta-
tásra. Ezt követően a hivatal, 
orvosi szakvélemény alapján 
döntést hoz arról, hogy a ké-
relmező jogosult-e a nyugdíjas 
napközi otthon által nyújtott 
szolgáltatásra. 

A tardoskeddi napközi ott-
honban a következő szolgálta-
tások vehetők igénybe:

- segítségnyújtás az arra rá-
 szorulóknak, 

- más fi zikai személy által 
 nyújtott segítség, 
- szociális tanácsadás,
- rehabilitáció,
- munkaterápia,
- étkeztetés,
- különféle tevékenységek, 
 foglalkoztatottságok.
A napközi otthonban a szo-

ciális szolgáltatás meghatá-
rozott vagy meghatározatlan 
ideig történik hétköznapokon 
reggel 7-től délután 5 óráig. 
Ezenkívül az intézményben 
alap szociális tanácsadást is 
nyújtanak a családtagoknak 
vagy azon személyeknek, akik 
családi környezetben segítik 
a rászorulókat.

Illetékek a napközi otthon-
ban: 

1. Szociális segítségnyúj-
 tás: 1 €/nap

2.  Tízórai: 0,50 €
3.  Ebéd: 2,55 €
4.  Uzsonna: 0,50 €

A községi hivatal minden-
kinek 0,60 €-el járul hozzá az 
étkeztetéséhez. Az étkeztetés 
nem kötelező jellegű, de eb-
ben az esetben szükséges ezt 
írásban, szerződés útján kinyil-
vánítani. 

Mgr. Veres Judit

A Tardoskeddi Községi Hivatal felhívja minden olyan 
egyedül élő, beteg, rászoruló, illetve egyéb segítségre 
kényszerülő 50 év feletti lakos fi gyelmét, hogy lehetőség 
van szociális segítséget igényelni a Munka-, Szociális és 
Családügyi Hivatal közbenjárásával. A hivatal alkalmazottja
a rászorulóknak segítséget nyújt bevásárlás (alap élelmi-

szer, gyógyszerek), kisebb háztartási takarítás, alap higié-
niai ellátás terén. A szociális segítséget nyújtó alkalmazott 
napi 4 órában megosztva áll majd segítségre szoruló lako-
sok rendelkezésre a jelentkezők számától függően. 

Bővebb információk: 035/6492202, 0948 309 649 

KI LEHET A NYUGDÍJAS NAPKÖZI OTTHON TAGJA?

F E L H Í V Á S

SZÉPKORÚAK 
NAPKÖZI OTTHONA
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Hogyan lettél külső szoci-
ális munkás?

2015 májusában a tanul-
mányaim befejeztével a Selye 
János Egyetem Gazdaságtu-
dományi karán munkalehető-
ségek után kutattam az inter-
neten. Tardoskedd internetes 
oldalán talált „Terénna sociálna 
práca” - szociális terepmunka, 
egy Európai Szociális Alap ál-
tal meghirdetett álláshirdetés 
felkeltette a fi gyelmem. Jelent-
keztem a válogatásra. A jelent-
kezők közül én kaptam meg
a lehetőséget, hogy július 1-jé-
től elkezdjem munkámat.

Kiknek segítesz és hogyan 
a munkáddal?

A szociális munka egy spe-
cifi kus szolgáltatás minden 

olyan tardoskeddi lakos szá-
mára, aki hátrányos szociális 
helyzetbe került, amelyet sem 
önerőből, sem családja segít-
ségével nem tud megoldani. 
Feladataim közé tartozik a szo-
ciális tanácsadás, támogatás, 
segítségnyújtás minden olyan 
lakos számára (szociálisan 
hátrányos helyzetű személyek, 
családok, gyermekek, nyugdí-
jasok, hosszantartó munkanél-
küliek, idős egyedülálló szemé-
lyek, sokgyermekes családok, 
egészségkárosodott szemé-
lyek), aki krízishelyzetbe került. 
Ezenkívül segítséget nyújtok 
kérvények, nyomtatványok ki-
töltésében, információt adok 
hivatalos ügyek intézésénél 
pl. szociális támogatásokra 
való jogosultságról, nyugdíjas 

és szociális otthonban való 
elhelyezés esetén, kompen-
zációs járulék intézésében,
a munkaerőpiacon való érvé-
nyesülésnél. Együttműködöm 
a helyi intézményekkel (iskolák, 
óvodák, egészségügyi intéz-
mények, munkaügyi hivatal), 
és napi teendőim közé tarto-
zik a Tardoskedd - Jánosháza 
területén végzett terepszemle, 
ill. részletes dokumentáció el-
végzése is. Gyakorlati taná-
csokkal, tájékoztatással és er-
kölcsileg is ösztönzöm a rá-
szorulókat, hogy javíthassanak 
életminőségükön, és szociális 
biztonságot érjenek el.

Milyen időpontokban for-
dulhatnak hozzád lakosaink?

Az ügyfelekkel történő kap-

csolatfelvétel személyesen az 
irodában, amely a hivatallal 
szemben lévő Szolgáltatások 
Házában található vagy az 
érintettek otthonában történik. 
Fogadóórák hétfőtől-péntekig 
8-tól 12 óráig vannak, ezt kö-
vetően pedig minden délután 
4 óráig terepen végzem a szo-
ciális szolgáltatást. 

Milyenek a tapasztalataid, 
szükségük van az emberek-
nek a segítségedre?

Véleményem szerint szük-
ség van a szociális munkára, 
mivel elősegíti a társadalmi 
fejlődést, az egyének, csopor-
tok közösségek működésének 
javítását, helyreállítását, prob-
lémáinak megoldását. Kedve-
zőbb társadalmi feltételeket 
teremt, és segíti a nagyobb 
társadalmi jólét elérését. Bízom 
abban és remélem, hogy mun-
kámmal hozzájárulok a kívánt 
változás eléréséhez.          B.Sz.

KÜLSŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS SEGÍTI LAKOSAINKAT

HA ITT AZ UTOLSÓ ÓRA...
Egy haláleset mindig nagy 

fájdalom, történjen bármilyen 
körülmények között. Ha köze-
li hozzátartozót, családtagot 
veszítünk el, még nagyobb 
a veszteség. Ilyenkor sok eset-
ben nem is tudjuk, mit kell ten-
ni. Az alábbiakban ezzel kap-
csolatban szeretnénk néhány 
tanácsot adni.

A 131/2010 számú temet-
kezésekről szóló törvény értel-
mében, ha otthon következik 
be a halál, minden esetben 
elsőként az orvost kell kihívni, 
aki megállapítja a halál beálltát. 
Munkaidő alatt a községünk-
ben rendelő körzeti orvosok 
telefonszámát kell hívni: 

MUDr. Nemesová Katarína:

035/649 2215
MUDr. Majorová Adriana:

035/649 2122
A munkaidő letelte után, ill. 

hétvégén az állandó orvosi fel-
ügyeletet: 035/640 0765. 

Miután a szolgálatot teljesítő 
orvos megállapítja a halál beáll-
tát, és erről írásos határozatot 
ad, lehet felhívni a temetkezési 
vállalatot, amely elszállítja az 
elhunytat.

Amennyiben a halál kórház-
ban történik, a kórház értesíti 
erről a hozzátartozókat. Ezután 
lehet felkeresni a temetkezési 
vállalatot, amely ezután elvég-
zi az elhunyt hazaszállításával, 
ill. a temetéssel kapcsolatos 

összes teendőt. Mindenkinek 
jogában áll eldönteni, hogy me-
lyik temetkezési vállalatot kéri 
fel. Tardoskedden ezt a temető 
gondnoka, a Bogdány Temet-
kezési Vállalat végzi el. (Tel. 
szám: 0905 897 106, 0905 536 
063)

A halotti levelet az anya-
könyvi hivatalban állítják ki. 
Mindig ott, ahol a haláleset tör-
tént. Ehhez szükséges leadni az 
elhunyt személyi igazolványát, 
egészségügyi kártyáját és a ha-
lál megállapításáról kiállított or-
vosi határozatot 4 példányban. 

Amennyiben nincs elrendelve 
boncolás, az elhunytat csak
a halált követő 48 óra után le-
het elhelyezni végső nyughe-
lyére.

A fent említett törvény értel-
mében a temetés kétféle mó-
don történhet: hagyományos 
temetkezéssel, ill. hamvasztás-
sal. 

Sajnos a halál, az elmúlás 
mindenkit érint. Reméljük, az 
említett információkkal tudtunk 
segíteni. 

Bogdány Zsuzsanna

Július 1-jétől Vanya Tünde személyében külső szociális munkás tevékeny-
kedik Tardoskedden, akit lakosaink a Szolgáltatások Háza emeletén találhat-
nak meg. Megkértük, hogy meséljen a munkaköréről. 

A Tardoskeddi Temető nyitvatartása:
 Nyári időszak (április – szeptember)  7.30 ó – 21.00 ó
 Téli időszak  (október – március) 8.00 ó – 17.30 ó
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A FALUHÁZ KULTURÁLIS ÉLETÉBŐL
KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS
ÉS HÚSVÉTI VÁSÁR

MAJÁLIS 2015

ZONGORA KONCERT

CSERNOBIL & PRIPIATY 
THE GHOST TOWN

Márciusban kézimunka ki-
állítással kedveskedtünk a ké-
zimunka és a szép alkotások 
kedvelőinek. Az aranykezű 
tardoskeddi lányoknak és asz-
szonyoknak köszönhetően 
sok-sok munkát sikerült ösz-
szegyűjteni, majd rendszerezni 
és kiállítani. A látogató több 
száz terítőt, több díszpárnát, 
vánkost, fejkendőt, képet és 
falvédőt csodálhatott meg, 
melyek különböző technikák-
kal készültek: laposhímzéssel, 
keresztszemes hímzéssel, ri-
helieu hímzéssel, csipkeverés-
sel, horgolással. Külön említést 
érdemel az a sarok, ahol folt-
varrásos technikával készült 

alkotások, ágytakarók, terítők, 
képek, táskák találtak otthonra. 
A közelgő húsvéti ünnepeket 
a tavaszi terítők és hímes tojá-
sok mesteri kollekciója idézte 
meg. Köszönet mindenkinek, 
aki rendelkezésünkre bocsá-
totta ezeket a kincseket.

Külön említést érdemel 
a kézműves termékek kiállítá-
sával összekötött vásár, melyre 
a szomszédos Vásárcsarnok-
ban került sor a helyi kézmű-
veseket csoportosító Élő Ha-
gyományok Polgári Társulás 
szervezésében. Ezekkel a tava-
szi rendezvényekkel kívántuk 
szebbé tenni a húsvéti készü-
lődést.

Május elsejének előestjén 
májusfát állítottunk a Faluház 
melletti füves területen. Előt-
te a helyi alapiskolák dalos 
ajkú tanulói és a Fehér Akác 
Asszonykórus közös folklór-
műsorral örvendeztették meg 
az érdeklődőket. Községünk 
polgármestere, Tóth Marián az 
üdvözlő szavak után a jelenlévő 
gyerekek segítségével díszítet-
te fel a község májusfáját, majd 

közösen emelték a magasba 
a színes szalagokkal teli ko-
szorút. Ezután folytatódott a jó 
hangulat, a kötetlen szórako-
zás, alkalom nyílt a baráti talál-
kozásokra és beszélgetésekre. 
Sötétedés előtt körbeálltuk
a tábortüzet, mely a helyi ön-
kéntes tűzoltók felügyelete 
alatt lobbant lángra, és tette 
„fényessé” az estét.

Júniusban a Faluház galé-
riájában mutatkozott be a tar-
doskeddi közönségnek Mészá-
ros Antal, tardoskeddi szüle-
tésű zongoraművész, aki már
évek óta Csehországban él. 
Gyermekkorában elkerült szü-
lőfalujából, mert a Vakok Isko-
láját látogatta Lőcsén, majd 
később Prágában a Látáská-
rosult Fiatalok Konzervatóri-
umában tanult. Tanulmányai 
után több művészeti alapisko-
lában is oktatott zongorajáté-
kot, most pedig a Brünni Kon-
zervatóriumban tanít zongora-

játékot és rögtönzést. A roko-
nok, régi ismerősök és zene-
kedvelők a Tánczene az idők 
váltakozásában című előadást 
hallhatták a tardoskeddi kon-
certen. Különböző korok tánc-
zenéi kerültek a repertoárba, 
a barokk zeneszerzők darabja-
itól, Kálmán Imre operettjén át 
egészen a jazzig, vagy a blues 
zenéig. Az időutazást a kon-
cert végén hatalmas tapssal 
jutalmazta a közönség. Baráti 
kézfogások, rokoni ölelések és 
a régi közös emlékek felidézése 
tették teljessé a rendezvényt.

2015. április 16-án nyílt meg 
Tóth Ferenc és Mészáros Ro-
nald közös fényképkiállítása 
a Faluház galériájában. A fotók 
szerzői tardoskeddi fi atalem-
berek, amatőr fényképészek, 
akik munkáikat nem először 
mutatták be a nagyközönség 
előtt. A kiállítás sokat sejtető 
megnevezése: Csernobil és 
Pripiaty a szellemváros, arra 
utal, hogy a kiállított fotók 
a csernobili atomreaktor kör-
nyékén készültek. Ez a terület 
a történelem egyik legnagyobb 
atomkatasztrófájának a hely-
színe. A közel 30 éve történt 
robbanás és a radioaktív anya-
gok felszabadulása és szétter-
jedése Európa nagy része felett 
érintette községünk lakosait is, 
de természetesen leginkább 
a reaktor közelében élőket. 
A környék lakosait a kataszt-
rófa után evakuálták, és szinte 
senki, illetve csak nagyon ke-
vesen tértek vissza elhagyott 
otthonaikba. Ezt bizonyították 
a kiállított fényképek is, melyek 
különleges hangulatúak, meg-
döbbentőek, néhol lélegzet-
elállítóak, elgondolkodtatóak, 
s fi gyelmeztetnek bennünket 
arra a tényre, hogy egy hibás 

döntés, egy rosszul megterve-
zett kísérlet, milyen katasztro-
fális következményekkel járhat. 
A kiállítás színvonalát Újhelyi 
Tamás emelte történelmi elő-
adásával. A tárlatot május 8-ig 
lehetett megtekinteni.

Ferenc és Ronald így emlé-
keznek az előzményekre:

„2013 nyarán egy közös sö-
rözés alkalmával jött egy gon-
dolat, hogy mi lenne, ha elmen-
nénk Csernobilba fotózni, mivel 
mindkettőnket érdekelnek az 
elhagyatott helyek. Interneten 
találtunk egy utazási irodát, 
amely speciális utakat kínált. 
Így az iroda által jutottunk el 
Ukrajnába. Hajnali órában in-
dultunk Pozsonyból Kassára, 
utána mikrobusszal folytattuk 
az utunkat Ungvárba, majd 
vonattal 16 órás út várt ránk 
Kijevig, majd újra mikrobusszal 
Csernobil felé vettük az irányt, 
mely kb. 2 óráig tartott. Első 
utunk a szálláshoz vezetett. 
A gyors ebéd után elmentünk 
felderíteni Pripjaty-t, vagy aho-
gyan sokan nevezik, a Szel-
lemvárost. Itt több helyszínt is 
felkerestünk, többek között: 
hotelt, mozit, vidámparkot, is-
kolát, stadiont, kórházat. Ha-

mar ránksötétedett, ezért elég 
korán visszatértünk a szállásra. 
Az estét kellemesen töltöttük 
egy nemzetközi társasággal. 

Másnap az első utunk egy 
titkos szovjet bázishoz vezetett, 
amely manapság Csernobil 
2 néven ismert. Ezen a helyen 
a hidegháború alatt egy rádió-
lokátor működött, amely képes 
volt észlelni az esetleges raké-
tatámadásokat akár a Föld túl-
oldaláról is. Egy rövid séta után 
egy elhagyatott településre ke-
rültünk, ahol a balestet követő 

munkálatokban használt gépek 
voltak láthatók, mint pl. egy kü-
lön erre a célra átalakított harc-
kocsi. A túránk során itt mértük 
a legerősebb sugárzást. Ezt 
követően utunk ismét Pripjaty-
ba vezetett, ahol alkalmunk 
volt egy 16 emeletes tömbház 
tetejéről különleges fotókat ké-
szíteni a Szellemvárosról. Ka-
landos utunk végső állomása 
a felrobbant 4. reaktor volt, 
ahol a történelem legsúlyosabb 
atomkatasztrófája bekövetke-
zett.”

Roni és Feri (balra) a kiállítás megnyitón. 
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KÓSZA SZÉL C. KONCERT 
AZ ESZPÉ EGYÜTTES ELŐADÁSÁBAN

GYERMEKNAP A KÖZSÉGBEN 

NEMZETKÖZI ÉS KISTÉRSÉGI 
AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ÉS FOTÓVERSENY, 
IMMÁR 16. ALKALOMMAL

Az Eszpé együttes Tardos-
kedd Község Önkormányza-
tával közösen Szécsi Pál em-
lékkoncertet szervezett Kósza 
szél címmel. Közreműködtek: 
Korpás Éva – ének, Zsapka At-
tila – gitár és ének, Farnbauer 
Péter - zenei alapok, billentyűs 
hangszerek, gitár és Sipos Dá-
vid – szaxofon.

Sokan úgy emlékeznek Szé-
csi Pálra, mint egy kihajtott gal-
lérú jampira, de dalszövegeiből 
egy mély gondolkodású férfi  
alakja rajzolódik ki. A kisgyer-
mekként árván maradt ember 

szívszorongató melankolikus 
magánya éppúgy kiszól dalai-
ból, mint a szerelmes fi atal fel-
hőtlen boldogsága. Rokonai és 
közeli barátai szerint éppen ez 
a kettősség, e két véglet közti 
folyamatos őrlődés jellemezte 
egész lényét és tragikus végű 
életét. Ránk hagyott dalai még 
ma is népszerűek és közked-
veltek. A tardoskeddi koncer-
ten felcsendültek Szécsi Pál 
legismertebb slágerei, melye-
ket újrahangszerelt, friss hang-
zásban hallhattunk az Eszpé 
együttes előadásában.

A nemzetközi gyereknap 
alkalmából községünk legki-
sebb lakosainak jártunk kedvé-
be. A 2015-ös gyermeknapot
a Tardoskeddi termálfürdő te-
rületén rendeztük meg, és a für-
dő szezonnyitásával kötöttük 
össze, ami a kedvező időjárás-
nak köszönhetően szerencsés 
párosításnak bizonyult. A prog-
ramsorozatot a helyi alapisko-
lák mellett működő mazsorett 
csoportok kezdték meg, majd 
a Rezeda Bábcsoport mutatta 
be legújabb bábjátékát, amely 
a Csillagszemű juhász c. mese 
feldolgozásából készült Mgr. 
Bíróczi Renáta vezetésével. 
Kedves színjátékot mutatott 
be Mgr. Bencze Gertrúda taní-
tó néni vidám csapata, melyet 
a J. A. Komensky Alapiskola di-
ákjai alkotnak. Végül a Vadkerti 
Imre, Zsapka Attila és Sipos 
Dávid alkotta trió lépett szín-
padra gyerekdalokkal, vidám 
akusztikus koncerttel. Közben 

zajlottak a már jól bevált prog-
ramok, kézműves foglalko-
zások, papírfonás, ügyességi 
játékok, és a népszerű arcfes-
tészet is várta a gyerekeket. 
Sok gyerek örömére meg le-
hetett simogatni a pónilovat és 
a nemrég született kiscsikót. 
A Híd polgári párt helyi klubjá-
nak képviselői immár harma-
dik éve ízletes palacsintával 
kínálták a gyerekeket. A helyi 
önkéntes tűzoltók is eljöttek, 
fel lehetett próbálni a tűzol-
tó sisakot, be lehetett ülni 
a nagy piros kocsiba, meg-
próbálni összerakni a tömlő-
ket, kipróbálni a vízlocsolást. 
Nagyon ügyesek voltak a fi úk, 
a tűzoltóink megnyugodhat-
nak, utánpótlásban nem lesz 
hiány. A nyári időjárásnak kö-
szönhetően a programsoroza-
tot vidám fürdőzéssel zártuk. 
Köszönet mindenkinek, aki 
hozzájárult ehhez a fantaszti-
kus naphoz.

Községünk idén is meghir-
dette a Nemzetközi és Kistér-
ségi Amatőr Képzőművészeti 
és Fotóversenyt. A versenybe 
ebben az évben is bekapcso-
lódtak a helyi iskolák, a ma-
gyarországi Bonyhád iskolái és 
szűkebb régiónkból Palárikovo 
és Szímő. A kiállítás - hosszas 
előkészületek után - 180 kép-
zőművészeti alkotásból és 50 
fényképből állt össze. A beér-
kezett pályamunkákat Vanek 
Angelika és Švecová Miriam, 

a helyi művészeti alapiskola 
rajztanárai, ill. Tóth Ferenc, fo-
tós értékelték. A zsűrinek idén 
sem volt irigylésre méltó dolga, 
hiszen a sok-sok színekben 
pompázó, fantáziadús kép kö-
zül ki kellet választani a három 
legjobbat. A nyerteseket érté-
kes ajándékcsomaggal és ok-
levéllel jutalmaztunk.

A rajzverseny témái a követ-
kezők: Álmodtam egy világot, 
valamint Madarak és fák.

Idén első ízben lehetett kéz-
műves munkákkal is benevezni 
a versenybe. A kategóriának 
egy nyertese lett. Berkesová 
Mária Palárikovóról kézzel var-
rott babaruhákkal érdemelte ki 
az első helyezést. A kézműves 

kategória többi versenyzőjét 
vigaszdíjjal jutalmaztuk, hogy 
ezzel is további munkára ösz-
tönözzük őket.

Az oldalakat szerkesztette 
Borbély Lívia

A 2015-ös verseny díjazottai:
A Tardoskeddi J. A. Komensky Alapiskola:
 3. Pintér Dárius, 2. Trúchla Barbora, 1. Bédiová Barbora
A Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola:
 3. Virág Jázmin, 2. Sashalmi Gergő, 1. Vanya Anikó
A helyi művészeti alapiskola: 
 3. Fugli Evelyn, 2. Vaneková Tereza Justína, 1. Szabová
 Veronika
Palárikovo községe:
 3. Kodadová Eleonóra, 2. Galbavá Kristína, 1. Juríček Brunko
A Bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskola:
 3. Kiss Tímea, 2. Gyenei Lili Sára, 1. Farkas Klaudia
A Szímei Jedlik Ányos Alapiskola:
 3. Varga Klaudia, 2. Bombicz Ferencz, 1. Madarász Krisztina
A fotó verseny díjazottjai: 
 3. Bíróczi Réka, 2. Mészáros Júlia, 1. Schneiderová Eliška
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2015. május 30-án meg-
nyitotta kapuját a kedves ven-
dégek előtt a Tardoskeddi ter-
málfürdő. A tavalyi év után újra 
több változás, újítás történt 
a területén. Ezek a változások 
a pihenni, kikapcsolódni vágyó 
vendégek igényeit próbálják ki-
elégíteni. 

A Tardoskeddi termálfürdő 
részét képezi egy 25 x 25 mé-
teres úszómedence, egy gyer-
mekmedence és egy pancsoló 
a legkisebb vendégeinknek. 
Az újítások most a gyermek-
medencére összpontosultak. 
A csúszda és a vízi gomba ön-
feledt mókázásra csábítja majd 
a gyermekeket, természetesen 
szakképzett úszómesteri fel-
ügyelet alatt. A 25 x 25 méteres 
úszómedence kedvelt része
a vendégek körében a 3 gej-
zír, amely sugarával ellazítja 
a fáradt izmokat. A medencé-
inkben lévő termálvíz jótékony 
hatással van a mozgásrend-
szeri megbetegedésekre, és 
nem utolsó sorban regenerálja 
a fáradt izmokat is. 

A termálfürdő vendégei 
előszeretettel látogatják a ja-
cuzzi masszázsmedencét is,
melyben kényelmesen relaxál-
hatnak. Miközben a vendégek 
élvezik a víz-levegő keveré-
kének relaxáló hatását, folya-
matosan nyomon követhetik 
a fürdő életét is.

A Tardoskeddi termálfürdő 
központi része a zöld napozó-
terasz, amely elnyerte a vendé-
gek tetszését. A terasz mellett 
minibár és büfé is működik. 
A látogatók kényelmét szolgál-
ja még a 3 nyári pavilon, ezek 
árnyéka még kényelemesebbé 
teszi az időtöltést a fürdőben.

A nyári szünet alatt több 
rendezvény is várta a Tardos-
keddi termálfürdő vendégeit. 
A szezon során volt fi tness, 
zumba, a látogatók megismer-
kedhettek a meridian tornával 
is, de egy hétvégét az erőem-
berek is a fürdőben töltöttek. 
A vendégeknek esti fürdőzés-
ben is részük lehetett, de ne 
feledjük el Miro Jaroš gyerek-
koncertjét sem. A termálfürdő 

a Szent István Napok alatt is kí-
nál érdekes gyerek és család-
barát programokat. Az aktuá-
lis információkat megtalálják 
a www.tvrdosovce.sk oldalon, 
a www.kupalisko-tvrdosovce.
sk oldalon és a termálfürdő 
facebook oldalán a „Termálne 

kúpalisko Tvrdošovce“-n. Egy 
nagyon energikus, fi atal csapat 
vár minden kedves pihenni vá-
gyó vendéget.

A TERMÁLFÜRDŐ
nyitvatartási ideje:

 Hétfő: 10.00 - 18.00
 Kedd:  10.00 - 19.00
 Szerda:  10.00 - 19.00
 Csütörtök:  10.00 - 18.00
 Péntek:  10.00 - 19.00
 Szombat:  10.00 - 19.00
 Vasárnap:  10.00 - 18.00

Mgr. Vanya Lívia

2015-BEN IS VÁR
A TARDOSKEDDI TERMÁLFÜRDŐ 

NYÁRI TÁBOR A FALUHÁZBAN
(2015. 7. 13-17.)

Még alig csendesült el a terem az 
idei ballagások zaja és a boldog „hur-
rá vakáció van” felkiáltások után, máris 
megtelt a faluház nevetéssel, vidám gye-
rekzsivajjal. Hétfőtől péntekig, reggel 
8.00 órától délután 16.00 óráig tartott 
a falu által szervezett tábor, ahol a gye-
rekek kedvükre sportoltak, játszottak, 
régi barátokkal találkoztak, vagy ép-
pen újakra leltek, és nem utolsó sorban 
tartalmas foglalkozásokon vehettek 
részt. A délelőtti órákban kézműves 
foglalkozások zajlottak, míg a délutánt 
a szabadban töltöttük. Ellátogattunk 
a Palomino lovardába, a közlekedési 
pályára, a Putnoki-tó melletti pályára és 
természetesen idén se maradt el a stran-
dolás. Az első nap erdőt készítettünk: 
kézlenyomatokkal közösen díszítettünk 
egy kopár fát, színes baglyokat és vi-

dám napocskákat is alkottunk. Másnap 
a papírfonást gyakoroltuk, de festettünk 
kavicsokat, és sótésztából is készültek 
különleges alkotások. Szerdán papírból 
hajtogattunk karkötőket, levendulával 
töltött illatos párnákat, zsákokat varr-
tunk, és csodaszép trikókat festettünk. 
Csütörtökön agyagból névtáblák, fa-
pálcából pedig barátságkarkötők ké-
szültek. Az utolsó nap indiántörzseket 
alkottunk, törzsfőnököt választottunk, 
versenyeztünk és álomfogókat is készí-
tettünk, amelyek az indián hagyomá-
nyok szerint rabul ejtik a rossz álmokat. 

Az idén 44 gyerek táborozott ve-
lünk. Reméljük, mindnyájan jól érezték 
magukat, és jövőre újra találkozunk! 
Sokan sokféleképpen voltak segítsé-
günkre, amit még egyszer köszönünk!

Borbély Lívia

Mgr. Vanya Lívia
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ÉV VÉGI KITEKINTŐ A SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉLETÉBŐL

2014/2015 – ÖS  KALEIDOSZKÓP2014/2015 – ÖS  KALEIDOSZKÓP
MÁRCIUSMÁRCIUS

j Ép testben, ép lélek Mács Katalinnal
j Húsvéti kiállítás
j Tavaszi papírgyűjtés
j Gyurek Foci Kupa
j Miss Saigon előadás Budapesten

ÁPRILISÁPRILIS

j Környezetszépítés a Föld világnapja alkalmából
j Erdei iskolában voltunk 
j Zene világnapja – Szőttes néptáncegyüttes fellépése
j Csillaglesen Balogh Klárival 
j Az Operettszínházban jártunk 

MÁJUSMÁJUS

j Anyáknapi osztályműsorok
j Gyökereink rajz – és foto pályázat
j Vendégül láttuk Csicsai Gábort

SZEPTEMBERSZEPTEMBER

j Futás az egészségért
j Őszi papírgyűjtés
j Őszi kiállítás

OKTÓBEROKTÓBER

j A kenyér világnapja
j Aradi vértanúkra emlékeztünk
j Egészséges táplálkozás napja

NOVEMBERNOVEMBER

j Rákóczi Szövetség látogatása
j Bábszínházban jártunk 
j T-5 tudásfelmérés 
j Adventi koszorú készítése

FEBRUÁRFEBRUÁR
j Szülők és pedagógusok farsangi bálja
j Jelmezbál
j Mese előadás – Holleanyó
j Csukás István életrekelt mesefi gurái – kiállítás
j Beszélgetés Kiss Máriával, gyógypedagógussal
j Beíratás 2015/2016-os iskolai évre

JANUÁRJANUÁR

j Szavalóverseny – iskolai forduló
j Szép magyar beszéd verseny – iskolai forduló

DECEMBERDECEMBER

j Mozilátogatás – RIÓ 2
j Mikulásváró ünnepség
j Karácsonyi osztályműsorok
j Karácsonyi könyvvásár
j Imatrikuláció
j Nyilas Misi karácsonya
j Látogatóban a Fővárosi Nagycirkuszban

JÚNIUSJÚNIUS

j Jutalomkirándulás Szalkán
j A tanév kiértékelése
j Osztálykirándulások
j Fergeteges gyemeknap 
j Ballagás
j Tanévzáró

D BD B

Ú

rt

l

j
j



TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ 2015 AUGUSZTUS

12

15 éves

A rendszerváltás utáni 
években, az 1990-es évek 
elején az addigi párt- és ál-
lamközpontú irányítást gyors 
ütemben váltotta fel az önkor-
mányzatiság és a decentrali-
zálás. Mint hivatalvezető, majd 
később polgármester, ekkor 
szembesültem a gyakorlatban 
azzal, hogy egy erős közös-
ség kialakításában mennyire 
korlátozottak az állam, vagy 
az önkormányzat lehetőségei, 
és hogy milyen hatalmas erő-
források rejlenek a közösségi 
összefogásban, a közös cse-
lekvésben. A társadalomnak 
szüksége van arra, hogy mind 
az önmagáért létező (baráti, 
kapcsolati) önkéntes társulá-
sok, mind a közügyekkel fog-
lalkozó, közösségi érdekeket 
képviselő társulások széles 
hálózata jöjjön létre, mert ez 
feltétele a valódi demokráciá-
nak.

1990 márciusában elfogad-
ták a polgárok egyesülési jogá-
ról szóló törvényt, majd szept-
emberben megjelent a községi 
önkormányzatokról szóló tör-

vény is. Ez a két törvény ké-
pezte az egyes településeken 
létrejött polgári társulások jogi 
alapját. Az új társadalmi rend-
szer teljesen megváltoztatta 
az évtizedek óta megszokott 
gyakorlatot, hogy mindent, 
ami a községekben és a kö-
zösségekben történik „pártunk 
és kormányunk“ irányít, és 
a létfenntartáshoz, működés-
hez szükséges anyagiakat is 
ő biztosítja. A 90-es évek má-
sodik felében a múlt rendszer-
ben is már létező, egynéhány 
közösségi szervezet, mint. pl.
a Csemadok, a sportszerve-
zet, a rokkantak szövetsége, 
vagy a helyi vadásztársaság 
mellett gombamód szaporod-
tak az újonnan bejegyzett tár-
sulások és a jogalanyisággal 
nem rendelkező érdekvédelmi, 
kulturális és egyéb közösségi 
csoportok. Ebben az időben 
alakultak meg pl. a cserkészek, 
az alapiskolák által létrehozott 
társulások, a Fehér Akác ének-
kar, a citerazenekar és még 
számos egyéb, nem bejegy-
zett érdekszövetség, csoport.

A csoportok megalakulását 
a község elvileg támogatta, de 
a működésükhöz szükséges 
anyagiakat csak nagyon kis 
mértékben tudta biztosítani. 
Ebben az időben az anyagiak 
nagy részét már pályázatok 
útján szerezhették meg a civil 
szervezetek, amennyiben ren-
delkeztek a szükséges műsza-
ki- és szakmai kapacitásokkal, 
vagyis internetre kapcsolt szá-
mítógéppel és olyan emberrel, 
aki tudott pályázatot írni.

Ezt a ma már természe-
tesnek tűnő feltételt 15 évvel 
ezelőtt még nagyon kevés 
érdekszervezet teljesítette. 
Ezért, mint a Községi Hivatal 
vezetője 1999 nyarán a hivatal 
néhány alkalmazottjával közö-
sen a Fórum Intézet által szer-
vezett (heti egy alkalommal 
három hónapig tartó) pályá-
zatírói képzésen vettünk részt. 
Ezt követően 1999 decembe-
rében kérvénnyel fordultunk 
a Belügyminisztériumhoz, hogy 
regisztrálják az újonnan alapí-
tott Tardoskedd Község Fej-
lesztéséért Polgári Társulást. 

A LUCERNA 
POLGÁRI TÁRSULÁS

A törvény értelmében ehhez 
legkevesebb három magán-
személy kellett, ezért rajtam 
kívül Čapucha Katalin és Virág 
Olga voltak az alapító tagok. 

A társulás megalapításának 
egyetlen célja az volt, hogy 
olyan pályázatokban is részt 
vehessünk, amelyekben a köz-
ség, mint jogi személy nem 
vehetett részt, de a községtől 
jogilag független társulás igen.

A társulás alapokmányában 
a tevékenységi kör leírásában 
az alábbi célok szerepeltek: 

a község szellemi érté-
keinek védelme, emberi jo-
gok védelme és gyakorlása,
a környezetvédelem és élet-
tér alakítás, a lakosság élet-
módjának az egészséges 
életmód felé való irányítása, 
a lakosok kulturális és mű-
velődési életéhez megfelelő 
környezet kialakítása, fi ata-
lok sportolási és művelődé-
si feltételeinek kialakítása 
és támogatása, közösségi 
programok szervezése, az 
egyenjogúság és szolidari-
tás eszméjének hirdetése. 

A Belügyminisztérium általi 
hivatalos bejegyzés száma és 
dátuma: VVS/1-900/90-16320, 
2000. január 31.

Bár a társulás elsősorban 
pénzszerzés céljából lett létre-
hozva, létrehozása gyorsítot-
ta községünkben a polgári ön-
tevékenység fejlődését, ösztö-
nözte további csoportok kiala-
kulását. 

A társulás első elnöke 2000 
– 2006 közti években Bara Mi-
hály volt. Be kell vallani, hogy 
ebben az időszakban a tár-
sulás „nem sok vizet zavart“. 
A polgármesteri teendők mel-
lett nem jutott idő az érdemi 
munkára. Amennyiben meg-
jelent valahol olyan pályázati 
felhívás, amely a társulás cél-
jaival összhangban volt, meg-
írtuk, beadtuk a pályázatun-
kat, és vártuk az eredményt. 
Néhányszor sikeresek voltunk, 
de legtöbbször üres kézzel tá-
voztunk.

2007-ben Buda Ferenc vet-
te át az elnöki funkciót, a tár-
sulás neve pedig „Lucerna 
Polgári Társulás Tardoskedd“ 
lett. Az új elnök megnövelte 
a vezetőségi tagok létszámát 
és saját, évente rendszeresen 
ismétlődő programokkal bőví-
tette a társulás tevékenységét. 
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Egyúttal megváltozott a tevé-
kenységek fi nanszírozásának 
fi lozófi ája is. Már nem a meg-
jelenő pályázati felhívásokhoz 
igazítottuk tevékenységünket, 
hanem az év elején eltervezett 
tevékenységünkhöz keres-
tünk pályázati lehetőségeket. 
Rendszeressé váltak a vezető-
ség tagjainak találkozói, ahol 
megvitatjuk községünk aktu-
ális problémáit és a Lucerna 
Polgári Társulás lehetőségeit 

az adott probléma megoldá-
sára. A társulás céljaival össz-
hangban különböző progra-
mokat szervezünk.

Megalakult a társulás hon-
lapja, ahonnan az érdeklődők 
naprakész információkat sze-
rezhetnek, s amelynek segít-
ségével jóval nagyobb töme-
gekhez jutnak el felhívásaink, 
éves programtervünk és évzá-
ró jelentéseink, valamint a te-
vékenységünkről szóló hírek, 

dokumentumok. Mivel ennek
a rövid cikknek nem célja tevé-
kenységeink felsorolása, aján-
lom a Tisztelt olvasónak, hogy
látogassa meg a www.lucer-
na-tvrdosovce.com honlapot, 
ahol részletes információkat 
talál.

15 év egy ember életében 
nem számít különösen hosszú 
időszaknak. Egy polgári tár-
sulás esetében nem az eltelt 
évek száma a döntő, hanem 

a megvalósított célok, tevé-
kenységek. Ilyen szempont-
ból bátran állíthatjuk, hogy
a Lucerna Polgári Társulás köz-
ségünk egyik legaktívabb tár-
sulása. Az ünnepeltnek még 
sok-sok sikeres évet kívá-
nunk, a falu lakosaitól pedig 
azt kérjük, hogy minél többen 
kapcsolódjanak be a társulás 
munkájába.

RNDr. Bara Mihály

Fugli Gyula, a Csemadok Tardoskeddi Alapszervezetének 
elnöke 2015. június 20-ára Csemadok-csalogatót hirdetett 
a község apraja-nagyja számára. Szerette volna megmutatni, 
milyen sokrétű munkát végez falunkban ez a kulturális szervezet. 

 A helyi szabadtéri színpad udvarán sorra mutatkoztak be 
csoportjaink: a Fehér Akác asszonykórus, Férfi  kar, Tardoskeddi 
citerások. Vendégként szerepelt a helyi alapiskola Rezeda báb-
csoportja Bíróczi Renáta vezetésével és a Szivárvány néptánc-
csoport Rybár Csilla vezetésével. Orosz Örs, A nyelv helyei,
a hely nyelvei kiadvány szerkesztője és társszerzője a kétnyelvű-
ségről tartott előadást. 

 Szervezetünk ezen a napon vendégül látta a tapolcafői Kis-
kertbarátok körét, akik ellátogattak a tótmegyeri kastélyba is. 
Közösen roptuk a táncot a Varjos zenekar muzsikájára a tánc-
házban, amelyet Ruzsik István vezetett. 

 A 340 tagot számláló szervezet 65 éves jubileumára készül, 
a márciusi ünnepségre már gyűjtik a helyi Csemadok eddigi 
munkáját felölelő kiállítás anyagát.            Benkő Timea

CSEMADOK-CSALOGATÓ

I. DISZNÓTOROS FESZTIVÁL TARDOSKEDDEN
A disznótoroknak mindig 

megvolt a sajátos hangulatuk. 
Történhetett az télen, tavasszal, 
az év bármely hónapjában, 
a család apraja-nagyja napok-
kal (hetekkel) előtte készülő-
dött rá. Ezt a sajátos hangulatot 
szerette volna Tardoskeddre 
varázsolni községünk önkor-
mányzata, amikor úgy döntött, 
megszervezi az I. disznótoros 
fesztivált, amelyet kolbásztöltő 
versennyel tesz még attraktí-
vabbá. Az elképzelést hamaro-
san tett követte, és 2015. már-
cius 14-én, szombaton meg-
rendezésre került a fesztivál. 
A fő szervezői feladatokat Ágh 
Zoltán, községi képviselő és 
Szabó Ferdinánd, az Élő Ha-
gyományok polgári társulás 
elnöke vállalták magukra.

A szervezési munkák már jó 
néhány nappal a rendezvény 
előtt megkezdődtek, a Faluház 
mellett megjelentek a sátrak, 
fabódék. Szombaton, a feszti-
vál napján reggel 8 órától már 
folyamatosan érkeztek az ér-
deklődők, akiket Tóth Marián, 
mérnök, községünk polgár-
mestere köszöntött. Minden-
kinek nagyon jó szórakozást 
kívánt a rendezvényhez, külön 
kiemelve a gyerekeket, akik 
között akadtak olyanok, kik-
nek még nem volt részük disz-
nótorban, kik még nem láttak 
disznóvágást.

A fesztiválnak három sertés 
esett áldozatául. Kettőt még 
előtte feldolgoztak, belőlük 
készült az a sok-sok ínycsik-
landozó disznótoros fi nomság, 
amelyekből bárki falatozhatott 
kóstolójegy fejében. Bizony, 
volt is érdeklődés a pecse-
nyék, kolbászok, hurkák és 
a többi disznótoros specia-
litás iránt. Alig győzték sütni 
és előkészíteni az adagokat 
a szorgos kezű nyugdíjasklub 
asszonyai. A harmadik sertést 
– egy mangalicát a helyszínen 
pörzsöltek, és szedtek szét 
szakavatott böllér Csernák Pál 
irányításával, akinek Tóth Ist-
ván és Csányi Gyula segített 
a nyilvános disznóvágásnál. 

Ami a kolbásztöltő ver-
senyt illeti, 8 csapat döntött 
úgy, hogy benevez, és elkészíti 
a legjobb kolbászt. A verseny 
szabályai szerint minden csa-
patnak 5 kg hús és bél állt 
a rendelkezésére, a többi már 
rajtuk múlott. Valamennyien 
igyekezték megmutatni leg-
jobb tudásukat és tapasztala-
tukat a kolbászkészítés terén. 
Mindent beleadtak, hogy sike-
resek legyenek. Az elkészített 
kolbászokból leadott mintákat 
a Vida Mária, Tóth Marián és 
MUDr. Borbély Zoltán alkotta 
zsűri értékelte a Faluházban. 
Pontozással értékelték a kol-
bász ízét, színét, állagát. Kü-

löndíj járt a legszebb tálalásért. 
A hangulatra egész idő alatt 

nem lehetett panasz, hiszen 
több helyi vállalkozó, a me-
zőgazdasági szövetkezet és 
a Híd polgári párt helyi klubja 
is gondoskodott a különféle 
frissítőkről. A délelőtt folyamán 
pedig községünk kultúrcso-
portjai, valamint az Igrici nevű 
igrámi folklórcsoport fi ataljai 
szórakoztatták a fesztiválra lá-
togatókat.

Délután egy óra tájban az-
tán elérkezett a kolbásztöltő 
verseny eredményhirdetése. 
A legszebb tálalásért járó díjat 
a Chilli Csídás csapata nyer-
te. Egyúttal ők lettek a har-
madikok is. Második helyen 
a Vadászegyesület végzett. 
Az I. Tardoskeddi Disznótoros 
Fesztivált a Nefőzzél le csapa-
ta nyerte. Gratulálunk.

A szervezők elárulták, hogy 
az 1. fesztivál sikerén felbuz-
dulva, jövőre is megrendezik. 

Bíznak benne, hogy még töb-
ben jönnek el, még többen 
neveznek be a kolbász töltő-
versenybe, és kellemesen töl-
tenek egy szombat délelőttöt. 
Úgy legyen.         Bračo Szilvia

Az előző számunkban
a Jubileumi véradóbál c. 
cikkünkből véletlenül kima-
radt Bc. Ludaš Veronika
neve, aki szintén bronz 
Jánsky érdemérmet kapott. 
Az érintettől és Olvasóinktól 
elnézést kérünk.
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tetlen fejfájás – a migrén, vagy 
a kifi camodott, elmozdult cson-
tot a helyére rakni. Na, persze, 
könnyű ezt mondani, de én már 
megérzem, ki tudom tapintani, 
meg tudom keresni, hol a baj. 
Sok-sok év gyakorlata, tapasz-
talata kell hozzá. Persze, nem 
mindig elég egyetlen „kezelés”, 
egyszeri masszírozás, a páci-
ensnek akkor többször is el kell 
jönnie. Képzeld, még orvosokat 
is „kezeltem” már. Pedig azok-
kal nem könnyű, mert sokkal bi-
zalmatlanabbak, nehezen hiszik 
el, hogy nem minden a tabletta 

vagy az injekció. Sokan azután 
jönnek hozzám, hogy „végig-
járták az orvosokat” és nem lett 
jobb, hát akkor megtalálnak…, 
volt olyan, akinek műtétet java-
soltak, de nem merte vállalni, 
hát én voltam az utolsó szalma-
szál, eljött hozzám és én meg-
gyógyítottam. Nem kellett az 
operáció. Még soha senkit nem 
küldtem el, de természetesen, 
ha látom, hogy valóban orvos-
ra van szüksége a betegnek, 
megmondom, nem hitegetek 
senkit. Megszoktam már, hogy 
gyakran csöng a telefon még 
késő éjjel is: „jaj, Elek bácsi, 
segítsen, reggel munkába kell 
mennem, mi lesz velem…” Éj-
jel vagy hajnalban is jöttek már 

ide. 
Én már gyerekkorom-

ban is gyógyítottam. 
Igaz, akkor még csak
a kisbaromfi t, csibéket, 
kiskacsákat… Ha nem 
is mindig sikerült, de 
tudtam, hogy ez ná-
lam valamiféle adott-
ság. Erre tán születni 
kell. Aztán már tuda-
tosan fejlesztettem 
ezt a tudásomat. 
El sem tudom kép-
zelni, hogy ne így 
legyen. A családom 
mindig támogatott. 
Magdika, a felesé-
gem soha nem ki-
fogásolta, bármikor 
is jöttek a betegek. 
Sőt, gyakran süt, 
hiszen ha messziről 
jönnek ide, órákat 

Elek bácsi pedig várja, és 
rendbe is hozza a hozzá forduló 
betegeket. Senkit sem utasít el. 
Kifi camodott, kimozdult cson-
tok, ízületek, begörcsölt izmok, 
sántikáló, panaszkodó, gyó-
gyulást, vagy legalábbis eny-
hülést váró, bizakodó pácien-
sek keresik fel még az ország 
másik feléről is. 

„Sok helyről jönnek ám hoz-
zám – mondja Elek bácsi, aki ru-
tinos nyilatkozó, hiszen néhány 
hete a TV Joj riporterei is jártak 
nála, hogy kifaggassák – Kas-
sa, Eperjes, Késmárk, Ólubló 
(Stará Ľubovňa), ilyen messziről 
is megtalálnak. Hát még a kör-
nyékről…, azt már nem is mon-
dom… de még külföldről is fel-
keresnek. Éppen néhány hete 
voltak itt Svájcból, de jönnek 
Magyarországról, Németor-
szágból, Ausztriából, sőt Spa-
nyolországból, Norvégiából, de 
még a távoli Kanadából is fo-
gadtam már pácienseket. Van, 
aki alig bír feljönni a lépcsőn 
(ez igaz, szinte „himalájai” ma-
gasságba kell felmászni), támo-
gatni kell, annyira fáj, de a saját 
lábán megy már lefelé. Igyek-
szem megkeresni a baj okát, 
sokszor csak a begörcsölődött, 
megkeményedett izomcsomó-
kat kell alaposan, szakszerű-
en szétmasszírozni, és elmúlik 
a fájdalom, vagy az elviselhe-

autóznak, már csak meg kell 
kínálni valamivel őket, ez ter-
mészetes. Esetleg csak fi gyel-
meztet, hogy annyit vállaljak, 
amennyit még bírok, hiszen egy 
komplett masszírozáshoz erő 
is kell. De, hála istennek, bírják 
még a karjaim. És …úgy érzem, 
még energiát is tudok adni az 
embereknek, ahhoz pedig még 
fi zikai erő sem kell.” 

Ez így igaz, én is tanúsít-
hatom. Édesanyám mondta 
a múltkoriban, hogy „… én 
nem tudom, de templomból 
kijövet az Elek csak megfogta 
a vállam, és nekem egy darabig 
nem fájt semmim.”

„Akár masszírozok valakit, 
akár fi camot hozok helyre, sen-
kinek sem okozok fájdalmat, 
pedig ettől sokan félnek ám.” 

Ez is igaz. Saját tapasztalat-
ból mondom. Kb. tíz évvel ez-
előtt, télen kerestem fel először 
Elek bácsit, akkor páciensként. 
Alig bírtam mozdítani a bal ke-
zem ujjait. Nagyon fájt. Hétvége 
volt, mit tehettem. Felhívtam, 
kaptam egy délutáni időpontot, 
és mentem. Rettentően féltem. 
Azzal léptem be az ajtón, hogy 
„…csókolom, Elek bácsi, itt 
vagyok, jaj, de ha nagyon fog 
fájni, én úgy visítok majd, hogy 
kihallatszik az utcára…” „Ugyan 
má’, lánkám, nem fog az fájni, 
dehogy fogsz te visítani!” Igaza 
volt, nem fájt. 

Elek bácsinak arany keze 
van és arany szíve. Megöre-
gedni pedig nincs ideje, tehát 
még sok évig gyógyítja majd 
az embereket. A tardoskeddi 
csontkovács, akit hetedhét ha-
tárból is felkeresnek, megtalál-
nak, és aki mindenkinek segít. 

Mit kívánhatnék neki mást, 
mint sok-sok erőben, egész-
ségben eltöltött évet. Tíz év 
múlva, kilencvenéves korában 
pedig szívesen felkeresem újra 
egy jó beszélgetésre. 

Birkus Magda

csontkovács
A tardoskeddi

Vanya Elek bácsi, a tardoskeddi csontkovács ez év már-
ciusában 80 éves lett. Szinte el sem akartam hinni. Ugyanis 
amikor felhívtam telefonon, és őt kerestem, hogy mikor láto-
gathatom meg egy kis beszélgetésre, fi atalos, friss férfi hang 
válaszolt: igen, én vagyok. A nyolcvan éves Elek bácsi volt… 
Nem csak a hangja ilyen fi atalos, hanem ő maga is. Akinek 
ennyi dolga van, annak nincs ideje megöregedni. Hová, ki-
hez is menne a sok gyógyulásra vágyó és váró ember? 
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Ez utóbbiakkal otthonuk-
ban beszélgettem. Egymást 
kiegészítve emlékeztek az 
elmúlt évekre. Emlékeznek, 
mérlegelnek, számadást ké-
szítenek, hiszen ők éveik szá-
mát tekintve is jubilálnak. Az 
idén mindketten 80 évesek. 

Kezdik a gyermekkorral, 
amit a rossz háborús évek ne-
hezítettek meg. Megismerték 

a szegénységet, bizonytalan-
ságot. Panni édesapja három 
évvel a háború befejezése 
után jött meg a fogságból. Ad-
dig várták, hol reménykedve, 
hol kétségek között mindhár-
man: édesanyja, bátyja, Feri 
és ő, aki az apja szemefénye, 
„Tyutyikája” volt. 

Aztán békés évek jöttek: is-
kola, majd egy bajmóci iskolai 
kirándulás, ahol 14-15 évesen 
felfi gyeltek egymásra. Egy 
osztályba jártak, ahonnan Vici 
a vasúthoz ment. Szakember, 
hegesztő lett, mozdonykar-
bantartó. Sőt, hegesztésre is 
oktatta a fi atalokat. Mindvé-
gig, nyugdíjas koráig hű ma-
radt a vasúthoz. 

Panni egészségügyi isko-
lába ment, nővérkének tanult. 
Dolgozni kezdett és munka 
mellett speciális fogorvosi 
nővér lett. Közben már együtt 
jártak, és 1955-ben, húszéve-
sen házasságot kötöttek. Vici 
már nős emberként vonult 
be katonának. Fiatal felesége 
menyecske lett a Boros szü-
lőknél. Lassan letelt a két év 
katonaság, majd további 4 év, 
és 1961-ben megszületett kis-
lányuk, Lívia, majd 1963-ban
a másik kislányuk, Kornélia. 
Így lettek igazi család. A kis-
lányok nőttek, szépségben, 
okosságban, kedvességben. 

Ők dolgoztak. Vici naponta 
utazott, Panni itt helyben volt 
nővérke a fogorvosi rende-
lőben. Ismerte őt mindenki. 
Az iskolás gyerekek is, akik 
hetente jártak ellenőrzésre – 
mindig más osztály. 

A két Boros lány befejezve 
az alapiskolát, tovább tanult. 
Mindketten kiváló tanulók vol-
tak. Lilike sikeres fogtechni-
kus lett, Nellike gyógyszerész, 
sőt később jogász is. Férj-
hez mentek, az egyik Újvár-
ban, a másik Pozsonyban él. 
Borosék boldog nagyszülei az 
újvári Grétinek és Natáliának, 

Tardoskedden a pünkösd 
vasárnapjának fényét, ünne-
pélyességét még fokozza az 
a tény, hogy akkor újítják meg 
esküvői fogadalmukat a jubi-
láló házaspárok, akik 25 vagy 
50, illetve 60 éve kötöttek há-
zasságot. 

Így volt ez most is. Az „ezüst”-, 
„arany”- és „gyémántpáro-
kat” Kürthy Tamás plébános 
úr vezette be a templomba. 
Megható érzés látni az ün-
neplő párokat, akik kitartottak 
egymás mellett jóban - rossz-
ban, gondban-örömben annyi 
éven át. Pünkösd vasárnap-
ján, pedig eljöttek köszönetet 
mondani, hogy még együtt 
lehetnek, és kegyelmet kérni 
a következő évekre, mert ez 
a kiváltság nem mindenkinek 
adatik meg!

A ragyogóan szép 12 „ezüst-
pár” mosolyogva, teli biza-
kodással nézett az oltárra. 
A négy „aranypár” megille-
tődve, komolyan, hiszen ők 
az eltelt fél évszázad alatt 
sok mindent átéltek. A három 
„gyémántpár” csendes meg-
hatottsággal emlékezett arra, 
hogy 60 éve indultak el kéz 
a kézben ugyanettől az oltár-
tól, és most újra itt vannak, 
együtt: 

Vanya Pál és Izabella
Vida Tivadar és Anna
Boros Vince és Mária Anna 

    (nekem Vici és Panni)

és a pozsonyi Lukášnak és 
Mareknek. 

Közben eljöttek a nyugdíjas 
évek. Vici – bár voltak egész-
ségügyi problémái, 23 éven 
át volt az egészségkárosultak 
vezetője. Irányította a szerve-
zetet, szervezte a tagság ré-
szére a kirándulásokat és más 
rendezvényt

Az unokák felnőttek. A lá-
nyok már befejezték a tanul-
mányaikat, a család júliusban 
ünnepelte Natika promócióját. 
A fi úk még tanulnak. 

Így elmondva-leírva nagyon 
egyszerűnek tűnik az életük. 
Pedig voltak gondok, nehéz-
ségek, betegségek. Együtt 
izgulták végig, együtt oldot-
ták meg, amit lehetett. Mindig 
együtt. Most is. Együtt men-
nek látogatóba. Most voltak 
Pozsonyban megünnepelni 
a szép és okos kis déduno-
ka, Samko 3. születésnapját.
Együtt járnak vásárolni, orvos-
hoz, vasárnap a templomba. 

Szívből kívánom, hogy még 
sokáig lehessenek együtt, 
legyenek egymás támaszai, 
örömei továbbra is. Ugyanezt 
kívánom a többi jubiláló há-
zaspárnak is. Éljenek boldo-
gan, megértésben, türelemben 
és jó egészségben!

Csomó Magda

JubilánsokJubilánsok
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A helyi önkormányzat mel-
lett működő nyugdíjas klub 
falunk egyik legnagyobb szer-
vezete, jelenleg 306 tagot 
számlál. (Ebben az évben 14 
új taggal gyarapodott tagsá-
gunk.) A vezetőség munkáját 
a klub mellet működő Rozma-
ring dalkör tagjai végzik Hamar 
Mária vezetésével, aki szívén 
viseli a nyugdíjasok kultúrális 
életét. A vegyes dalkör jelen-
leg 12 nyugdíjas-énekessel
(10 nő és 2 férfi ) működik, Pus-
kás Mária vezetésével. Heten-
te kétszer tartanak énekpró-
bát a nyugdíjasklubban, ahol
szorgos munkával készülőd-
nek a hagyományos nagy-
szabású rendezvényeikre, 
a helyi és külföldi fellépésekre. 
A dalkör legfőbb célja és külde-
tése, hogy megőrizze és ápol-
ja elődeink hagyományait, nép-
dalait, hogy színes műsorokkal,
tréfás jelenetekkel, dalokkal, 
verssekkel, szólóénekekkel, va-
lamint tánccal szórakoztassák, 
és örömet szerezzenek az idős 
embereknek. 

Az I. félév a eseményei és 
fellépései

Bizony gazdag időszakot 
tudhatunk magunk mögött. 
A 2015-ös évet az egyik leg-
nagyobb rendezvényünkkel,
a már hagyományos, immár 22 
éve megrendezésre kerülő far-
sangi teadélutánnal indítottuk 
január 27-én. Nagy örömünk-
re, ismét megtelt Faluházunk 
nagyterme farsangoló klubtár-
sainkkal. A vidám egy órás szó-
rakoztató kultúrműsort most is 
a Rozmaring dalkör szolgáltat-
ta, amelyből nem hiányozhat-
tak a szlovák és magyar tré-
fás jelenetek, a nyugdíjasokról 
szóló vers, nyugdíjas csasztus-
kák, szlovák dalcsokor, sláge-
rek. A műsort ebben az évben 
is Buják Erzsébet moderálta. 
A tombolahúzás után zenés

szórakozás várta a szépkorú-
akat. A talpalávalót Mészáros 
Imre szolgáltatta. Sokan táncra 
is perdültek. A hálás közönség 
visszajelzései azt bizonyítják, 
hogy van értelme a sok mun-
kának, hiszen sok egyedülálló 
klubtársunknak adott is egy kis 
fényt, vidámságot ez a farsangi 
teadélután. 

Februárban „Hogyan él-
jünk egészségesen legalább 
100 évig“ jelszóval Drančík 
Mária, nyugalmazott egész-
ségügyi nővér lelkes vezeté-
sével meridián gyógytornát 
indítottunk a nyugdíjasklubban 
kb. 25 klubtagunk részvéte-
lével. A meridián torna ezer 
éves kínai orvosláson alapszik. 
Lényege a „csí“ vagyis az élet-
energia áramlása-karbantar-
tása a szervezetünkben. Mivel 
a gyógytorna kedvező hatással 
van egészségünkre és intenzív 
mozgást nem igényel, így idő-
sebbek is végezhetik. Ezúton 
kérjük nyugdíjasainkat, hogy 
minél többen kapcsolódjanak 
be. A nyári időszakban hetente 
egy alkalommal csütörtökön-
ként 17.30-kor 20 percig torná-
zunk a szabadtéri színpad előt-

ti téren. (Bővebb információk 
a tornáról www.meridiantorna.)

Március 13-án részt vettünk 
az 1848-s szabadságharcban 
elesett hősök tiszteletére aján-
lott ünnepi szentmisén, majd 
leróttuk kegyeletünket a kop-
jafánál. 

Ezt követően került meg-
rendezésre községünkben az 
1. Tardoskeddi Disznótoros 
Fesztivál. A rendezvény sike-
réhez vezetőségi tagjaink is 
hozzájárultak. Az asszonyok 
gyakorlott szakácsnőként sü-
tötték a hurkát, kolbászt, pe-
csenyét, majd kínálták a vendé-
geket. Dalkörünk pedig népdal-
csokorral vett részt a fesztivál 
kultúrműsorában. Itt megem-
líteném, hogy a nyugdíjasklub 
segítőkész önkéntesei szívesen
bekapcsolódik az alapiskolák, 
a Faluház és az Élő Hagyomá-
nyok polgári társulás által szer-
vezett rendezvényekbe. 

Március 24-én, egy szép 
napsütéses napon autóbuszki-
rándulást szerveztünk 45 klub-
társunk részére Bécsbe. Út-
közben megálltunk Kitzébe 
(Köpcsény), ahol ellátogattunk 
a helyi csokoládégyárba, ki-

vetítőn megnézhettük a gyár 
történelmét, működését, vé-
gül idegenvezetőnk bemutatta 
a csokigyár termékeinek gyári 
csomagolását. Az üzem üz-
letében kedvünkre kóstolgat-
hattunk, és vásárolhattunk az 
itt gyártott fi nom, friss csokik-
ból. Bécsbe érve megtekintet-
tük a város nevezetességeit. 
Végighaladva a Ring körúton 
(Ringstrassze) megnéztük a vá-
ros híres történelmi épületeit, 
a parlamentet, az operaházat, 
a városházát és még folytathat-
nám. Megcsodálhattuk a Csá-
szárpalota (Hofburg) monu-
mentális épületeit, amelyek 
18 szárnyból, 19 udvarból és 
2600 helyiségből állnak. Meg-
tekintettük a Szent István Szé-
kesegyházat (Stephansdom). 
Az 1147-ben épült gótikus 
templom impozáns méreteivel, 
97 m magas csipkés tornyaival 
lenyűgözi látogatóit. Kicsit elfá-
radva, de élményekkel telve és 
feltöltődve elindultunk hazafelé.

Áprilisban a Föld napja al-
kalmából községünk önkor-
mányzata Tóth Marián polgár-
mester irányításával Szebb 
Tardoskeddért címmel falu-
szépítő nagytakarítást szerve-
zett. A több mint 300 önkéntes 
közül nem hiányozhattak klu-
bunk vezetőségi tagjai és nyug-
díjasai sem. Dolgos asszonya-
ink rendbe tették a vasutas 
parkot, ahová rózsákat ültet-
tek, szebbé varázsolták falunk 
központját. Virágokat ültettek 
a kopjafánál, és a munkát 
a plébánia előkertjében fejez-
ték be.

BESZÁMOLÓ A TARDOSKEDDI 
NYUGDÍJAS KLUB 2015-ÖS
FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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Április 25-én a Faluházban
megünnepeltük az anyák nap-
ját, melynek nagyterme színül-
tig megtelt az ünnepelt édes-
anyákkal, nagymamákkal, aki-
ket a polgármester úr és a kul-
turális bizottság elnöke virág-
gal köszöntött. Hamar Mária 
minden hölgynek gratulált, és 
átadta a nyugdíjasklub aján-
dékát. A Rozmaring dalkör 
most is szép, megható mű-
sorral várta a meghívott édes-
anyákat, amelyet vendégként 
szákszendi barátaink is meg-
tekintettek Nagy Béláné veze-
tésével, ill. a polgármester és 
az alpolgármester urak kísére-
tében.

Június 27-én színház láto-
gatást szerveztünk a Komáro-
mi Jókai Színházba a nagysi-
kerű Dzsungel könyve című 
musicalre. 

Június 29-én baráti meghí-
vást kaptunk (30 fő) a tatabá-
nya-bánhidai nyugdíjas klubtól 
egy kis vendég-szereplésre 
apák napja alkalmából. Első 
utunk a szépvölgyi temetőbe 
vezetett, ahol leróttuk tisztele-
tünket Hlogyik Istvánné, Terike 

sírjánál, aki hosszú évekig ve-
zette a bánhidai nyugdíjas klu-
bot, s aki februárban távozott 
az élők sorából. Ezután meg-
érkeztünk a Puskin Művelődési 
Házba, ahol barátaink Horváth 
Sándorné Anikó vezetésével 

meglepetéssel vártak minket, 
kirándulást szerveztek szá-
munkra Tatára, a tavak városá-
ba. A Tatai tónál éppen azok-
ban a napokban zajlott a „Víz, 
zene és virág fesztivál“. Meg-
csodálhattuk a távolból kima-
gasló Tatai várat, a mellette 
található Esterházy kastélyt, 

majd sétáltunk a Öreg tó men-
tén, amely hatalmas mérete-
ivel, szökőkútjával, fáival és 
a tóból kiemelkedő Keresz-
telő Szent János szobrával 
lenyűgözi látogatóit. A Cseke 
tó közelében található Angol 

kertben is sok volt a látnivaló. 
Délután elkezdődött az Apák 
napja alkalmából rendezett ün-
nepség, melyen a Rozmaring 
dalkör színes műsorával szó-
rakoztatta az ottani nyugdíjas 
klub tagjait. Fergeteges volt 
a hangulat, nagyon jól éreztük 
magunkat barátainknál, hiszen 

immár 22 éve ápoljuk ezt a jó 
baráti és kulturális kapcsolatot. 
Szép tartalmas kirándulásban 
volt részünk. Köszönjük. 

Végül meg kell említeni ke-
vésbé vidám eseményeket is, 
amelyek hozzátartoznak az élet 
rendjéhez. Az elmúlt időszak-
ban a Rozmaring énekkar két 
oszlopos tagját Bara Mihályt 
és Mészáros Annát kísértük el 
utolsó útjára a helyi temetőbe. 
Sírjukra virágkoszorút helyez-
tünk, és énekkel búcsúztunk 
tőlük. Emlékük örökké élni fog 
minden Rozmaring énekes 
szívében. Nyugodjanak béké-
ben!

Bíróczi Valéria

Községünk területén számos aktív 
szervezet működik. Az egyik a Tardos-
keddi Vasutasok Egyesülete, amely 1925. 
szeptember 6-án alakult meg. Az egye-
sület akkori vezetősége céljául tűzte ki, 
hogy a szülőfalujuktól távol dolgozó vas-
utasokat összetartsa, és a szegény csalá-
dokat megsegíti. Abban az időben a szer-
vezetnek 2 zászlója és egy pecsétje volt. 
1940-ben azonban ebben a formájában 
megszűnt az egyesület működni. Évtize-
dekkel később, 1998. április 26-án több 
lelkes vasutas összefogásával felújítot-
ták. Az egyesület elnöke Vas András lett, 
aki haláláig 2014. november 27-ig nagy 
odaadással vezette a szervezetet. Mindig 
nagy tisztelettel fogunk emlékezni rá.

„Ahol valami véget ér, ott valami új kez-
dődik.“ - mint ahogy mondani szokták. 
2015. április 10-én tagsági gyűlést szer-
veztünk, melynek keretén belül új válasz-
tásokra került sor. A tagság Vanya Zsu-
zsannát válaszotta meg a Tardoskeddi 
ZÁSZLÓ Egyesület új elnökének. A ve-
zetőség tagja lett: Birkus Róbert, Birkus 

Eleonóra, Bugyik Gyula, és Mészáros 
Károly. Május 1-jét, a munka ünnepét au-
tóbusz kirándulással ünnepeltük meg kö-
zösen a szervezet tagjaival. Rajtunk kívül 
még 50 tardoskeddi lakos is elátogatott 
a zsolnai Budatín parkba, majd meg-
néztük a gyönyörű Rajecfürdő (Rajecké 
Teplice) városát. Frivaldnádason (Rajecká 
Lesná) a nagyméretű, faragott, mozgó 

Betlehemben gyönyörködhettünk. Ellá-
togattunk Szlovákia egyedülálló falujába 
Csicsmányba (Čičmany) is, ahol festett 
faházak díszelegnek a gyönyörű táj kö-
zepette. Kellemesen, fáradtan, sok szép 
emlékkel tért haza mind a 90 résztvevő. 

A jövőt nézve, vannak még további 
terveink. Reméljük, sikerül megvalósítani 
őket.                             Vanya Zsuzsanna
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„AHOL VALAMI VÉGET ÉR,
OTT VALAMI ÚJ KEZDŐDIK“  

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani polgármeste-
rünknek, Tóth Mariánnak és 
a képviselő-testületnek, a he-
lyi mezőgazdasági szövet-
kezetnek, Mészáros Imré-
nek (videó felvételek), és 
nem utolsó sorban kedves 
klubtársainknak, hogy segí-
tik a nyugdíjasklub sikeres 
működését.
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Zeng a harang

hívó szóval„Mikor a harang szól, 
s hangja az égig hatol, hittel 
és áhítattal sóhajts Istenhez.” 
– így szól a régi mondás.

Földünk számos templo-
mának tornyai híresek ha-
rangjairól, melyet a turisták 
ezrei megcsodálnak. A leg-
híresebbek közé tartoznak 
a londoni Big Ben, Moszkvában 
a Kreml harangjai, Párizsban 
a Notre Dame, de ismert a bé-
csi dóm nagyharangja, a deb-
receni templom nagyharangja, 
a Szent István Bazilika harang-
jai és mások.

„Szóljatok harangok, kongó 
Isten hangok, a szívekbe béke 
és boldogság lakjon.”

 Keveset tudunk a harang-
ról, pedig az emberek minden-
napi életében – a bölcsőtől 
a sírig – jelen van a harang-
szó. Mikor a harangokat fel-
húzzák a templom tornyába, 
többé nem látjuk őket, de 
a hangjuk alapján megismer-
jük. Csengő – bongó hangjuk 
így üzen: „Hívom az élőket, el-
siratom a holtakat, megtöröm 
a villámok erejét.” Zenéjük, 
mert a harangjáték zene – tör-
téneteket tudnának mesélni. 
Átéltek több évszázadot, há-
borúkat, győzelmeket, vesze-
delmeket hirdettek, s részük 
volt a gyász, az emlékezés és 
az öröm is.

 Amikor megépültek az 
első templomok, kiemelkedő 
részük lett a torony, melybe 
harang is került. Községünk-
ben - a fenn maradt adatok 
szerint - 1297-ben már állt egy 

fából épült imaház, majd ezt 
követte egy kis kőtemplom. 
1732. máju 31-én a temp-
lomnak már saját harangja 
lett, a harangozó a kántor 
volt. Ez a harang azon-
ban nem maradt meg. 
1850-ben Szőgyényi 
János saját kocsiján 

Pozsonyból két kisebb haran-
got hozott. A harmadik nagy 
harangot 1860-ban vasúton 
szállították. Sajnos, a két ki-
sebb harangot az I. világhábo-
rú idején leszerelték 1916-ban, 
és ágyúöntésre használták 
fel. A hívők gyűjtést szervez-
tek újabb harangokra. Po-
zsonyban öntötték őket, majd 
1922-ben és 1948-ban lettek 
felszentelve. Rajtuk a felirat – 
Isten dicsőségére, Szűz Má-
ria, Szent István és Keresz-
telő Szent János tiszteletére. 
A legkisebb harang, a csen-
gettyű felirata: Jézus szíve
irgalmazz a haldoklóknak 
1922. Az utolsó harangszen-
telés 1948-ban volt – TAR-
DOSKED AMINO DOMINI 
1948-as felirattal.

A harangöntés mestersége 
nehéz, hosszantartó munka 
volt, 6-7 hónapig tartott. Anya-
guk vörösréz (78%), angol ón 
(22%), melyek 1200 ºC-ra he-
vítettek, és földbe ásott fa ön-
tőformába öntötték – környé-
künkön valaha Pozsonyban.

Templomunk tornyában há-
rom harang lakik, s mindegyik 
más hangon szól. Középen 
a legöregebb a nagy harang 
a 19. században került a to-
ronyba – a hangja méltóságtel-
jesen a bim-bam hangon szól. 

Balra a közepes nagyságú 
legfi atalabb harang 1948-tól 
lágyabb hangon szól. Jobbra 
a legkisebb harang 1922-től 
a csengettyű vagyis a lélekha-
rang a halottakért való imára 
szólít. A hosszú, vastag harang-
kötelek a templom előterében 
a „Koldusházban” lógtak le 
a toronyból, kézi erővel kon-
gatták meg őket. Ma már vil-
lany irányítja a harangozást is. 

Miért szól a harang?
A római katolikus templo-

mokban naponként háromszor 
harangoznak. A reggeli ha-
rangszó hajnali öt órakor éb-
resztette fel a munkába, me-
zőre induló embereket (nálunk
1 percig szól). A déli harang-
szót 12 órakor halljuk. 1456. 
július 29-én rendelte el III. 
Callixtus pápa, hogy a temp-
lomokban minden nap délben 
kondítsák meg a harangokat, 
és imádkozzanak a törökök el-
leni támadásra induló magya-
rok győzelméért. Mi, magya-
rok büszkék lehetünk, hogy 
délben a Hunyadi János által 
vezetett nándorfehérvári di-
adal emlékére Európa szerte 
megszólalnak a harangok. Az 
esti harangszó télen 7, nyáron 
8 órakor szólal meg. Vasárnap 
és ünnepnapokon szentmisére 
szóló hívogató hangon gyűjti 
össze a híveket. Mise közben 
is megkondulnak a harangok. 
A lélekharang - a csengettyű 
hirdeti, hogy valaki meghalt. 
Az elhunytakért háromszor 
harangoznak, és búsan cseng 
a temető kis harangja is, ha 
valakit utolsó útjára kísérnek. 

A néphit azt tartja, hogy vihar 
idején a harang hangja felhal-
latszik az égbe, és megtöri 
a villámok erejét. Veszedelem, 
árvíz, tűz alkalmával félre verik 
a harangokat, így értesítik az 
embereket. 

Csupán nagycsütörtökön 
némulnak el a harangok három 
napra. A harangok Rómába 
mennek – tartja a néphit, így 
gyászolják Jézus keresztre fe-
szítését. Nagyszombat estéjén 
a feltámadáskor az összes ha-
rang megszólal, zengő-bongó 
hangon hirdetik az ünnepet.

Az írók, költők, zeneszerzők 
műveiben sokszor szerepel-
nek a harangok. Az egyszerű 
emberek életét sokszor vidítja 
vagy búsítja, ha a harangokról 
énekelnek. Pl. Harangoznak 
a mi kis falunkban, Vecsernyé-
re szól a harang, Búsan szól 
a kis harang, Giling-galang 
szól a harang. Tehát a haran-
gok mindennapi életünk kísé-
rői. 

Életünk során szebbnél-
szebb helyeken járunk, gyö-
nyörködünk a templomok 
szépségében, az elbűvölő ha-
rangjátékokban. Mégis, ha 
a boldogulás más útját ke-
ressük vagy a sors szeszélye, 
kegyetlensége elszólít a ha-
zától – ami oly távolinak, elér-
hetetlennek tűnik, az álmatlan 
éjszakákon és álmainkban 
falunk harangjainak hangja 
csendül fel fülünkben, ami oly 
megnyugtató, mert a harang 
értünk is szól.

„Megkondul a templomnagy 
harangja szelíden zúg s fel-
kapja a szél és elviszi mesz-
szi- messzi útra, míg az ember 
szívéhez odaér.“

Kollár Mária
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messze elriasztja a szúnyogo-
kat. 

A teljesség igénye nélkül 
az évelőkhöz sorolhatnám 
még a medvehagymát, a me-
télőhagymát, fokhagymát, 
a babért (levele a babérlevél), 
a borsmentát, amely sokáig 
helyettesítette a drága im-
port feketeborsot, citromfü-
vet, a sáfrányt, de akár a kerti 
csombort is (satureja), vagy 
a majorannát és még folytat-
hatnám.

Nem véletlen a régi szólás-
mondás: „Fűben fában orvos-
ság.” Minden fűszernövény 
gyógynövény is egyben és az 
egészség megóvásában ren-
geteg szerepük van. Ha eddig 
csak a köménymagot meg 
a feketeborsot ismertük, eset-
leg a majorannát, ideje, hogy 
körülnézzünk kertünkben, bal-
konunkon, vagy az áruházak 
pultjain, milyen új, érdekes fű-
szerek színesíthetik monoton 
konyhánkat. Így a juhhúsból 
nem csak birkapörkölt, de bá-
ránysült lehet, a paprikásból 
pedig rozmaringos jérce idő-
vel. Új ízekkel új világ nyílik 
majd a kulináris és a kertészet 
ablakán át.

Tóth Kamill 
okl.kertépítész mérnök

www.lovemysalad.com

Bizonyára sokan tapasztalták a kertben sétálva az egynyári virágok, az évelők, a fű-
szernövények karakteres illatát. Lehet, épp őseink fűszerei közt sétálunk, vajmi kevéssé 
tudatosítva. A dísznövény-árudákban ékes latin nevekkel, fantázianevekkel illetik őket, így 
a vásárlásukkor fel sem merül bennünk, hogy a tudatalattinkat megszólító illat valóban egy 
hagyományos fűszerféleség. Számos fűszernövényt ismerünk, melyek a konyhában is igen 
közkedveltek. A lista szinte végtelen, ezért most a legismertebbeket szedem csokorba.
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KERTJEINK DÍSZEI, 
KONYHÁINK FŰSZEREI

ROZMARING: fagyérzéken 
évelő, a mediterráneumban 
akár két méteres bokor, élénk 
kék mézilatú virágokkal, hoz-
zánk a római légiók által került 
a konyhába. Báránysültek, vad 
szárnyasokból készült ételek 
(kacsa, liba, fácán, gyöngy-
tyúk, fogoly, fürj, túzok) ked-
velt fűszere. Simaizmokat la-
zító, görcsoldó, ízletes tea is 
készíthető belőle. Íze rendkívül 
intenzív az ételekben, ezért 
csak óvatosan alkalmazzuk.

KAKUKKFŰ: alacsony 
évelő, mely nálunk a termé-
szetben is megtalálható. Virá-
gából gyógyteák készülnek, 
érett hajtásai pedig Európa- 
szerte széleskörben használ-
tak. Apró sötétzöld levelei in-
tenzív ízvilágot kölcsönöznek 
a baromfi  és nyúlételeknek, de 
a mangalica ízét is selymeseb-
bé teszi. Várandós anyukák 
lehetőség szerint mellőzzék 
a túlzott fogyasztását. Dísz-
kertek, sziklakertek gyakori 
dísze, ismertek a néhány cen-
timéternyi méretűtől az akár fél 
méter átmérőjű párnát képző 
fajtákig bezárólag.

BORÓKA: Szinte nincs 
is olyan díszkert, ahol ennek 
a növénynek valamelyik példá-
nyát ne látnánk. Szúrós cserje, 
amely természetes európai le-
lőhelyein, az ősborókásokban 
2-3 méter magas oszlopsze-
rű bokrokká nő. Kékes fekete 
viaszos bogyói a borsószem 
mérethez állnak legközelebb, 
és a szeszes ital gyártás rég 
ismert alapanyagai az Angol 
és Csehszlovák italgyártásban 
(ha csak a dzsin (gin) és boro-
vicska márkájú, típusú italokra 
gondolunk). Várandós anyukák 
lehetőség szerint NE fogyasz-
szák. A konyhaművészetben 
a hagyományok lerégibb fű-
szereként a vörös vadhúsok 
alapvető fűszere. A szarvasok, 
az őz, a vaddisznó, a mufl on,
de a bivaly, a zerge, a hegyi-
kecske húsa is mennyei szint-
re emelődik általa.

ZSÁLYA: Ha az internet ke-
resőjébe beütjük ezt a szót, 
a képek és oldalak végelát-
hatatlan sorát kapjuk. A kerti 
zsályától a muskotályzsályá-
ig, a mezei zsályától az orvosi 

zsályáig. Konyhánkban épp 
az utóbbit szoktuk alkalmaz-
ni. Az orvosi zsálya friss leve-
leiből teát készítenek, a nyári 
forróságban csökkenti az iz-
zadást. Fűszerként a nyúléte-
lek, a szárnyaspörköltek, de 
a bárányételek illő fűszere. 
Hosszúkás, molyhos levelei 
számos színben kertjeink, bal-
konládáink díszei lehetnek. 

OREGÁNÓ: Növénye ha-
sonlít alkatilag a kakukkfűé-
hez, de levélkéi gömbölyde-
dek, és jellegzetes „pizza” 
illattal bírnak, ha összemor-
zsoljuk. Sziklakertbe, balkon-
ládába is kiváló dísz. Főzésnél 
az olasz konyha alapfűszere. 
Szószokba, olaszos grillezett 
húsokra, tésztákra teszik.

TÁRKONY: Őshonos éve-
lő növényünk, mely szintén 
a magyar konyha egyik alap 
fűszere. Leveleit levesekbe, 
ragúkba, főzelékekbe teszik, 
de a vadsültekhez is, főleg 
a gombákkal készültekhez, 
kiválóan alkalmazható. Másfél 
méter magas növénye a kert 
méltó dísze tud lenni, mely 
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ASZTALITENISZ

A nyári hónapok mindenütt 
a kikapcsolódás és pihenés 
jegyében zajlanak, s ez alól 
a sport sem kivétel. Szünetel-
nek a különféle bajnokságok, 
az edzők, sportvezetők és 
sportolók igyekeznek új erőt 
gyűjteni a következő idényre. 
Ám a felkészülés ideje sem 
a felhőtlen pihenés időszaka.

Így van ez a kaucsuklabda 
szerelmeseivel is. Annak el-
lenére,  hogy az asztalitenisz 
inkább az őszi és téli időszak 
teremsportja, a játékosok nem 
pihennek ölbe tett kézzel. A 
Lipták Miroslav, Mészáros 
László, Varga László, Csányi 
Roland, Vincze Péter, Jávor 
Attila és az Arnošt Juriga 
összeállítású csapat már az új 
idényre készül. A bajnokság 
előtt még a nyári hónapok-
ban részt vesznek Tardoson 
(Magyarország), az immár ha-
gyományos nemzetközi aszta-
litenisz tornán. A tardosi asz-
taliteniszezőkkel barátian jó és 
gyümölcsöző a kapcsolat. 

Minden idényben a jó felké-
szülés mellett nagyon fontos 
a klubok gazdasági támogatá-

sa, a megfelelő anyagi háttér 
biztosítása, hogy a csapatok 
zökkenőmentesen tudjanak 
részt venni a bajnokságokban. 
A Tardoskeddi Sportklub mel-
lett működő asztalitenisz szak-
osztály köszöni támogatóinak, 
elsősorban a község önkor-
mányzatának, de mindamellett 
a Lipták papírüzletnek, a helyi 
Mezőgazdasági Szövetkezet-
nek, a Sztíszkala pékségnek, 
Varga Károlynak az anyagi 
támogatást, valamint az alap-
iskolák igazgatóságainak, dol-
gozóinak és Bencze Istvánnak 
a segítséget. A játékosok bíz-
nak abban, hogy a támogatók 
a jövőben sem pártolnak el 
a csapattól.

A szakosztály célkitűzései
közé tartoznak; továbbra is 
méltóképpen képviselni a tar-
doskeddi színeket a bajnok-
ságban és más sportrendez-
vényeken, megtartani a jelen-
legi, jó szintű járási osztályt, 
valamint fi atal tehetségekkel 
bővíteni a csapatot. Ehhez 
kívánuk a szakosztálynak és 
a csapat minden tagjának sok 
sikert !                                   BI

A jó őszi szezon után, tavasszal egy nagyon rossz idényt zár-
tak csapataink a bajnokságokban, leginkább a felnőtt „ A“ csa-
patnak nem ment a játék. 

Nem lehetünk elégedettek azonban a két iskolás csapattal 
sem, ahol nagyon visszaestek egyes játékosok, sokan abba is 
hagyták a futballt. 

Viszont meglehetünk elégedve az IFI csapattal, amelyik a kö-
zépmezőnyben végzett, és egy játékost már rendszeresen alkal-
mazunk a felnőtt csapatnál. 

A legkisebbek hozták a legjobb eredményeket, ami a jövőre 
nézve bíztató jelenség. A felnőtt „B“ csapattal is javult az együtt-
működés, és reméljük, a jövőben ez még gyümölcsözőbb lesz. 

Bízom benne, hogy az új, őszi idény legalább olyan jól fog 
sikerülni, mint a tavalyi. Mindent megteszünk, hogy úgy legyen.

A 2014-2015-ös idény eredményei

„A“ CSAPAT - IV. liga dél-keleti csoport
14. hely, 30 mérkőzés (8 győzelem, 7 döntetlen, 15 vereség),  
- 31 pont
Piros lap: Lakatos József (2)
Sárga lap (legtöbb): Spevák Péter (10)

IFJÚSÁGI CSAPAT - IV. liga dél-keleti csoport
9. hely, 30 mérkőzés (13 győzelem, 3 döntetlen, 14 vereség), 
- 42 pont
Legjobb góllövő: Csanda Attila (28) 

IDŐSEBB DIÁKOK - III. liga déli csoport
13. hely, 24 mérkőzés (0 győzelem, 1 döntetlen, 23 vereség), 
- 1 pont

FIATALABB DIÁKOK - III. liga déli csoport
13. hely, 24 mérkőzés (1 győzelem, 3 döntetlen, 20 vereség), 
- 6 pont

FELKÉSZÍTŐ CSAPAT – Járási bajnokság Saláta Kornél Kezdők 
Ligája 
2. hely, 18 mérkőzés (14 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség), 
- 43 pont
Az egész bajnokságban Lakatos Viktor volt a legjobb góllövő, 
72 alkalommal talált be az ellenfél kapujába.

„B“ CSAPAT - II. osztály
6. hely, 22 mérkőzés (10 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség), 
- 35 pont
A legjobb góllövő: Balogh Krisztián (13)
Piros lap: Vanya Csaba (1), Varga Roland (1)
Sárga lap: Varga Roland (7)                       Újhelyi Ferenc

INDUL A FELKÉSZÜLÉS, 
SOK SIKERT A BAJNOKSÁGBAN !

SPORTHÍRADÓ
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SZENT ISTVÁN NAPI FUTÁS

Bizonyára több tardoskeddi 
lepődik meg azon, hogy közsé-
günkben futóklub létezi. Én sze-
mély szerint nem csodálkozom. 
Ellenkezőleg. Egy futóklub meg-
alakulása akár jótékony hatással 
is lehet Tardoskeddre, hiszen
a község eddigi sporttörténeté-
ben nem fordult még elő, hogy 
az említett atlétikai sportág egy-
séges név alatt, külön csoportba 
fogja össze a tagjait. 

A Tardoskeddi Futóklub ez év 
márciusában a SPORT FRIENDS 
TVRDOŠOVCE 2013 (SFT2013) 
keretén belül alakult meg. Futó-
klubot alapítani nem bonyolult 
dolog: először is csak két tevé-
keny „sportbolond” kell hozzá, 
egy adag egészséges önbizalom, 
egy csipetnyi fantázia, két leve-
seskanál bátorság, határtalan 
képzelőerő és végül egy igazán 
elkötelezett futó, aki „tegező vi-
szonyban van” a futással. 

Mgr. Major Dáriusz szemé-
lyében megtalálható a „recept-
hez” szükséges összes hoz-
závaló, így elkészülhetett az 
egész évi sikeres munkaterv. 
A Tardoskeddi Futóklub elnö-
keként tanácsokkal és rengeteg 
türelemmel segíti az összes fut-
ni kívánó sportbarátot és igazi 
vadászként lesi, várja, hogy bő-

víthesse a futóklub tagságát. Öt-
leteit és tanácsait nemcsak azok-
nak adja át, akik versenyszerűen 
szeretnének futni, hanem az ab-
szolút kezdőknek is, hiszen nem 
is olyan régen még ő maga is 
ilyen kezdő volt (2014 márciusá-
ban kezdett futni). Az alapiskola 
udvarában tartott futótáboroknak 
köszönhetően új lehetőséget ka-
pott az eddig ugyancsak ritkán 
használt salakpálya is. 

A Tardoskeddi Futóklub (TFK)
jelenlegi tevékenységei közé ter-
mészetesen nemcsak a közel-
múltban indított futótáborok tar-
toznak. Számukra az idei év leg-
nagyobb kihívása a Szent István 
napi futóverseny első évfolyama 
lesz, amelyet a Tardoskeddi Ön-
kormányzattal szorosan együtt-
működve szerveznek, és ami 
szép falunk tán egyik legmozgal-
masabb napján, 2015. augusztus 
22-én – búcsú szombatjának 
délelőttjén kerül megrendezésre. 
A Faluház előtt kiépített „futófa-
lu” ideális körülményeket biztosít 
1-től 100 éves korig mindenki-
nek, akinek fontos a mozgás. 
A versenyzők több kategóriában 
indulhatnak: a legkisebbektől, 
akiknek minipályát alakítottunk 
ki, egészen a felnőttekig, akikre 
a tardoskeddi utcák rendíthetet-

len aszfaltútjainak 5 kilométeres 
távja vár. Minthogy a Szent István 
napi futásra benevezhet Szlová-
kiából bárki, az egész eseményt 
bátran nevezhetjük nemcsak 
a futás és a lakosság minden ré-
tegének egészséges mozgását 
népszerűsítő akciónak, hanem 
a község bemutatásának is. 
Hadd lássa mindenki, hogy Tar-
doskedd tárt karokkal fogad min-
den új sportágat, képes megte-
remteni a feltételeket még a sike-
res élsportolók számára is. 

A SFT2013 elsőrendű célja vál-
tozatlan – megmozgatni Tardos-
keddet!. Ezért szeretném felhívni 
a szülők fi gyelmét, hogy hozzák 
el a gyermekeiket, és érezzék 
jól magukat velünk együtt - fu-

tással! Ne felejtsük el, hogy mi, 
szülők alakítjuk utódaink jövőjét. 
Ha megmutatjuk nekik a meg-
felelő célt, tehát a mozgás iránti 
lelkesedést és elkötelezettséget, 
helyes és jó szokásokra tanít-
hatjuk meg őket, és többé nem 
kell majd a közösségi oldalakon 
gyermekkorunk nosztalgikus ké-
peit kiposztolgatni. A mozgás 
természetessé válik, sportpályá-
ink ismét ügyes, fi zikailag ráter-
mett gyerekek zsivalyától lesznek 
hangosak és… ki tudja…, lehet, 
hogy köztünk nevelkedik egy kö-
vetkező válogatott futóatléta…

Ing. Batyka Marian

TARDOSKEDDI FUTÓKLUB

Színezzétek ki 
Noddy-t!

Hogyan jut el az autó a parkolóba?

GYEREKEKNEK
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ŐSZI DIVAT 2015

A szemkör yék A szemkör yék kozmetikájakozmetikája
A szépségért, ha szeretnénk 

megtartani, harcolni kell. Ter-
mészetesen, húszéves korig 
a szépség ajándék. A harmin-
cadik évtől már inkább fegye-
lem kérdése. Amikor pedig 
már valaki negyvenéves lesz, 
a fegyelemhez még munka 
is társul. De a munka mindig 
megéri.

Szépnek lenni - szépnek 
maradni, ez a csábító cél évez-
redek óta foglalkoztatja az em-
beriséget. Ahhoz, hogy ápolt 
legyen a bőrünk, a kozmetikus 
is nagyban hozzájárul. Szak-
szerű arcápolással, melynek 
szerves része a szem és annak 
környéke, látványos hatást ér-
hetünk el.

A szem vékony és érzékeny 
bőrén könnyen láthatóvá válik 
a fáradtság, a rendszertelen 
táplálkozás, a stressz. Külön-
féle betegségekre is fi gyel-
meztet a szem környékének 
elváltozása. A karikás szemek 
leggyakoribb okai: a vérkerin-
gési zavarok, anyagcsereza-
var, vízhiány. A táskás szemek 
elgyötört külsőt kölcsönöznek 
az arcnak. Leggyakoribb oka 
a felesleges zsír vagy folyadék 
felhalmozódása. 

A szem környékünk ápolá-
sához használjunk bőrtípu-
sunkhoz megfelelő krémet. 
Gyenge masszírozással kenjük 

a bőrünkre. Ezáltal a vérkerin-
gés is fokozódik, sőt a bőrünk 
is üdébb lesz. A szemüveg 
mellőzése, a túlzott arcmimi-
ka, és az örökletes tényezők 
a szarkalábak és a szemhéj idő 
előtti ráncosodását okozhat-
ják. A szemkörnyék kezelésé-
nél elmaradthatatlan a smink 
eltávolítása, a masszázs, az
ultrahangos készülékek hasz-
nálata. Kerüljük a lúgos pH-
értékű kozmetikumokat. Óva-
tossan bánjunk a kamillás 
borogatással is, ugyanis na-
gyon sokan allergiásak erre 
a gyógynövényre. Sok eset-
ben az alkalmazásával épp 
az ellenkező hatást érjük el 
a kezelés során pl. a szem be 
is gyulladhat. 

A szem körüli regeneráló-
dást elősegíti az A,-E,-F,-C-
vitamin tartalmú készítmények 
használata. Ilyen a csipkebo-
gyó, a bodza, a karotinolaj, 
a körömvirág, homoktövis, 
avokádóolaj, olivaolaj valamint 
a napraforgóolaj. Kedvező ha-
tással vannak a szem környéki 
bőr frissítésére a különböző 
pakolások, borogatások. 

Ne feledkezzünk meg, hogy 
a pihenés, alvás, egészséges 
életmód és táplálkozás is felér 
egy pakolással!

Balkó Krisztína, 
kozmetikus

Bár még nincs vége a nyárnak, és gondolni sem akarunk
a hidegre, akaratunk ellenére mégis lassan itt lesz az ideje be-
szerezni pár ruhadarabot, hogy az őszi szezonban is divatosak 
legyünk. 

Idén ősszel a színek fontos szerepet  játszanak a divat szem-
pontjából. Ugyanakkor viszont, ha rosszul válogatunk, nagyon 
előnytelenül is állhatnak rajtunk az egyes ruhadarabok. Érde-
mes szem előtt tartani azokat a kulcsgondolatokat is, miszerint 
olyan árnyalatokat hordjunk, amelyek nem sápasztanak vagy 
öregítenek bennünket, hanem harmonikusak a színeinkkel, vagy 
éppen feldobjuk velük a megjelenésünket. Fontosnak tartom, 
hogy olyan színeket válasszunk magunknak, amelyek előnyösek 
számunkra, és mindeközben még a személyiségünkhöz is közel 
állnak, így magabiztosan fogjuk tudni viselni is őket. 

A semleges színek mellett megjelennek a mandarin, piros, ko-
rall és levendula árnyalatai is. A nude szín, amely a bőrszínhez 
közel álló púderes, rózsaszínes árnyalat, hasonlóan praktikus 
színnek számít a színek egymással történő társítása szempontjá-
ból. Nagyon fi nom és nőies. Bátran keverhető a pasztell és élén-
kebb árnyalatokkal is, mert mindkét változattal nagyon jól mutat. 
Ahogy közeledünk az ősz felé, úgy ruháink rétege és vastagsá-
ga is egyre fokozódik. Míg nappal ugyan meleg van, estére már 
gyakran lehűl a levegő. Ilyenkor jó, ha van nálunk valami, amit 
felkaphatunk, hogy ne fázzunk. Az idei szezonban is sok alterna-
tíva lesz, amelyek közül válogathatunk. Például egy divatos far-
mer- vagy bőrdzseki könnyedén variálható, ezért a sportosabb 
és a elegáns stílusoknak is jó barátja. 

2015-ben újra hódít a 70-es évek divatja, ami annyit jelent, 
hogy lesznek rojtok a ruhákon, táskákon, sőt még a kiegészítökön 
is megtalálhatjuk őket. Ezenkívül visszatérnek a trapéznadrágok, 
pelerinek, szőrmék, sálak és a hosszú, lenge ruhák minden szín-
ben. A svájcisapka és a gyapjúsapka a praktikus őszi divattren-
dek táborát erősíti, hiszen a hűvös szél és az eső ellen is haté-
kony védelmet biztosít. 

 A kötött anyagok mindig is élni fognak a divatban. Az idén 
ősszel ajánlatos beszerezni a ruhatárba egy harisnyát kötött 
anyaggal imitálva! Vastag, mégis mintás, ami az egyszerű kötött 
anyagokhoz is jól illik.

 A divat minden évszakban követhető, de ahhoz, hogy csino-
sak legyünk, nem kell mindig a legújabb trendek szerint öltöz-
ködni. Ne dőljünk be a trendeknek! Nem ezek határozzák meg 
a divatunkat, viszont eldönthetjük, kik vagyunk, mit szeretnénk, 
mit fejezzen ki az öltözködésünk, melyik utat válasszuk. A ruhák 
nem jelentenek semmit, amíg valaki nem él bennük.

Polakovič Adrianna



WWW.TARDOSKEDD.SK

23

• Alabama államban tilos bekötött szemmel vezetni.
• Ashville-ben tilos az utcán tüsszenteni.
• Floridában nem énekelhetünk fürdőruhában.
• Torontóban tilos tömegközlekedéssel utazni 

vasárnap, ha előtte fokhagymát ettünk.
• Az Egyesült Királyságban tilos inni, ha van tehenünk. 
• Svájcban tilos este 22 óra után lehúzni a vécét 

a lakásban.
• Skóciában, ha valaki azért kopogtat az ajtódon, mert 

használni szeretné a mosdót, köteles vagy beengedni!

• Franciaországban tilos Napóleonnak hívni a disznót.
• Izraelben csak jogosítvánnyal használható a kerékpár.
• Milánóban kötelező folyamatosan mosolyogni, kivéve 

a temetéseken. 
• Indianában engedélyezett a majmok számára 

a cigarettázás. 
• New Yorkban tilos meghalni a parlament területén. 
• Hollandiában tilos a kávézókban cigarettázni, 

de füvet szívni lehet.

FURCSA TÖRVÉNYEK A NAGYVILÁGBAN
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  KERESZTREJTVÉNY A keresztrejtvényben Denis DIDEROT 
francia fi lozófus gondolatát rejtettük el.
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JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK 

A 2014/2015 tanév ballagói

Bencze György – Sztrecsko Ildikó 
Benkő Lajos – Mészáros Mária
Csanda István – Vanya Katalin
Bugyik József – Csányi Monika

Csábi József – Sztíszkala Bianka
Balogh Ervin – Varga Mária

Bujdoš Károly – Zsilinszky Eleonóra 
Birkus Tibor – Szekan Márta

Dózsa Tibor – Škandíková Tatiana
Sztíszkala Norbert – Balogh Szilvia

Bucsek Róbert – Batyka Ingrid

Szabó Ottó – Bandri Adrianna
Tóth József – Bugyik Alena

Krupánszki Mihály – Mojzeš Janette
Bögi Béla – Pósa Tünde 

Buda István – Hamar Éva
Balogh Péter – Csikós Gabriella

Nagy Miklós – Budík Ildikó
Ing. Pestun František – Borbélyová Zora

Borbély Attila – Tóth Éva
Szabó Jaroslav – Birkus Éva

Ing. Mészáros Róbert – PaedDr. Vas Iveta

50. 
Vida Tibor – Plevka Mária

Pintér György – Tóth Erzsébet
Borbély Ferenc – Vida Katalin

Vanya László – Bogdány Mária
Vincze Ján – Révaiová Anna

Balogh István – Mészáros Terézia
Bugyik Dénes – Munková Helena

60.
Boros Vince – Czibulka Mária 

Vida Tivadar – Vanya Anna
Borbély Ferenc – Borbély Mária 

Vanya Pál – Veres Izabella 

SZENT ISTVÁN ÓVODA

Hédervári Skarlet, Fugli Adrián, Kele Liana, 
Stojka Martin

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA

Hrabovsky Tatiana, Bihari Sofi a, Rafael Laura, 
Mészáros Márk, (Kiss János, Paló Terézia)

SZEMERÉNYI KÁROLY 

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA

Balogh Boglárka, Bencz Katalin, Csanda Enrico, 
Dobrovodský József, Labai Vivien, Lehotkai Tamás,  

Szikora Zsolt, Tornay Kevin

Aranylakodalmasok Gyémántlakodalmasok

25.


