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A műsor változásának jogát fenntartjuk!

KEDD, 2018. augusztus 21. 
07:00  Búcsúi véradás (Faluház)

PÉNTEK, 2018. augusztus 24. 
14:30  A felújított kastély ünnepélyes átadása 
   (Szikora György Sportpálya bejárata)
15:30 Ünnepi képviselő-testületi ülés (Faluház)
16:30  Kiállítás Bonyhád és Zetelaka életéből  
   (Faluház)
17:00  Koszorúzási ünnepség a Szent István 
 szobornál
18:00 Emlékfa ültetés: 20 éves testvértelepülési 
 kapcsolat Bonyhád, Zetelaka
Koncertsorozat: (Szabadtéri színpad)
20:00  Felvidéki Mulatós Mesterhármas
20:45 Dombóvári István  
21:30 Dér Heni   
22:30 PIRAMIS 
 Belépő: elővételben 8,- €, helyszínen 10,- €, 
 6 éves korig ingyenes

SZOMBAT, 2018. augusztus 25.  
08:00  Ízek utcája - szabadtéri főzőverseny 
 Látványkonyha (Felvégi park)
09:00 – 12:00   IV. Szent István-napi futóverseny 
   (Faluház előtt)
Kísérő programok: (Felvégi park)
09:00 JURTA sátor építés
09:00 „Gyerekparadicsom“ - légvárak, fajátékok
10:00 – 15:00   Falunéző kisvonat  

(buszmegálló, Szent István tér)
10:00  Íjászat
11:00  „Baranta“ bemutató
11:30 Betyár bemutató
13:00  Szabadtéri főzőverseny kiértékelése

15:00  Borudvar megnyitása, kézműves vásár (Alvég)
15:30 Folklórcsoportok felvonulása 
16:00 – 20:00   XX. Folklórfesztivál  (Alvég)
17:00  Bajnoki futballmérkőzés: 
 Tardoskedd Ifjúsági csapata – VSK Zselíz
   (Szikora György Sportpálya)
20:45 – 24:00  Fény utca  (Szent István tér)
21:00  Csík Zenekar – koncert  (Alvég)
22:30  Retro party – Dj Benes (Alvég)
Egész nap: Kirakodóvásár, búcsú, borudvar, 
  királyi óriásbábok (Alvég)

VASÁRNAP, 2018. augusztus 26.
10:30  Ünnepi szentmise a Szent István római 
 katolikus templomban
 Fellépnek: Szent Korona Kórus – Ipolybalog, 
 Szent Korona Társaság – Budapest
 Kiállításra kerül a Szent Korona mása
17:00  Bajnoki futballmérkőzés: 
 Tardoskedd A csapata – Podlužany SK 
   (Szikora György Sportpálya)
19:00  Varga Miklós és Band koncert (Alvég)
20:45 – 24:00  Fény utca  (Szent István tér)
21:00  Omega Revival (Alvég)
22:30 Big If (Alvég)
Egész nap: Kirakodóvásár, búcsú, borudvar, 
  királyi óriásbábok (Alvég)

HÉTFŐ, 2018. augusztus 27.  
19:00  Tini disco (Termálfürdő)
20:00  Disco – Dj. Dani (Termálfürdő)
21:00 Fénytánc (Termálfürdő)
22:00  Szent István napi tűzijáték (Termálfürdő)
Egész nap: Kirakodóvásár, búcsú (Alvég)
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ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Bánczi Ilona  (1928)  3.16.
Vanya Ilona  (1923)  3.23.
Szabó Márta  (1941)  24.3.
Czibulka Ilona   (1924)   4.1.
Ivanics Ervin  (1946)  4.8.
Pšenák Emma  (1932)  4.21.
Trúchla Anna  (1930)  4.23.
Ruzsik József  (1956)  4.24.
Mgr. Kósa Károly  (1944)  5.4.
Pósa Zoltán  (1947)  5.6.
Pintér Michal   (1938)  5.6.
Pál Julianna  (1928)  5.28.
Szikora Ferenc  (1933)  6.9.
Oláh Róbert  (1966)  6.13.
Prorok Milan  (1973)  6.14.
Pšenák Irén  (1937)  6.28.
Cibulka István (1937) 7.28.

TISZTELT OLVASÓK!
Magazinunk továbbra is előfi zethető 

kedvezményes áron, 3 euróért egy évre 
a községi hivatal 13. számú irodájában, 

ill. a helyi könyvtárban. Köszönjük, 
hogy olvasnak bennünket.

70  Május:  Vida Julianna (Újfalu),  Hegedűs Monika, Birkus Katalin (Napkelet u.), Pál Vince
 Június:  Kuszi Zsuzsanna
 Július:  Vanya László (Mély út)
 Augusztus:  Balogh Irén (Széchényi u.)

75  Május:  Balogh Ferenc (Pozsonyi út)
 Augusztus:  Balogh Mária (Majakovskij u.), Pintér Mária (Alvég)

80  Május:  Major Marcella, Szabó Mária (Bercsényi u.)
 Június:  Balogh László (Hársfa sor)
 Augusztus:  Vanya István (Štúr u.), Szabó István mérnök (Štúr u.), Buják Franciska

85  Május:  Vanya Vince (Újfalu)
 Június:  Borbély Zsuzsanna (Gesztenye sor), Vanya Mária Valéria (Hviezdoslav u.)
 Augusztus:  Mníšteková Etela, Bara Mária Ilona (Sládkovič u.), Vida Teodor

90  Július:  Fialka Erzsébet 
 Augusztus:  Jaššová Zlatica, Halásová Irena

JUBILÁNSOK

A társas krónikát összeállította: Bračo Szilvia és Benkő Éva

3

Szabó Marko  2.13.
Kurucz Barnabás  3.8.
Varga Adél    3.16.
Košťál Kristína  3.29.
Bence Alexander  4.1.
Mascherin Laura  4.3.
Kamočai Sebastian  4.30.
Nagy Natália  4.30.
Geleta Zoe  5.10. 
Krásny Samuel  6.20.

LEGKISEBB LAKOSAINK 

IFJÚ HÁZASOK
Süč Štefan és Mgr. Csandová Gabriela  4.7.
Vaňa Norbert és Újhelyi Zsuzsanna mérnök  4.14.
Bencze Zoltán és Papp Zsuzsanna  5.5.
Rakovský Andrej mérnök és 
     Mojzesová Kamila mérnök  5.18.
Černák Péter és Polakovics Adriána   5.26.
Szabó Dávid és Halász Éva   6.2.
Száraz Dániel és Balogh Eleonóra  6.9.
Dénes Árpád és Mgr. Puškárová Jaroslava  6.22.
Vincze Szabolcs és Szabó Diana  6.30.
Veres Balázs és Straková Mária 7.7.

(részlet)

Petőfi  Sándor

Ősz elején
Üres már a fecskefészek

Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek

Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad.

 
Ott a messzeség homályin,

Ott az égnek magasán.
Látom még, mint kis felhőket,
Vagy már nem is látom őket?

Csak úgy képzelem talán.
 

Elröpűlnek, elröpűlnek,
Tavasz s nyár vendégei,
És őket már nemsokára
A kertek s mezők virága

S a fák lombja követi.

Mint szeszélyes hölgy, 
a mennybolt

Majd borul, majd kiderűl.
Ajka még mosolyg, s szemébe
Könny tolúl... ennek sincs vége,

S ajkán ujra mosoly űl.
 

Bús mosolygás és vidám könny!
Csodálatos keverék.

Észrevétlen karon fogja
És egy más világba vonja

A merengés emberét.
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A POLGÁRMESTERREL
Beszélgetés 

Adódik a kérdés, hogyan 
értékeli ezt a négyéves idő-
szakot?

Azt hiszem, leginkább a köz-
ség lakóinak kellene értékelnie, 
de természetesen, nekem is 
van összehasonlítási alapom. 
Azt kell mondanom, - tekintet-
tel a magunk mögött hagyott 
eredményekre – hogy mindent 
megtettem, ami tőlem tellett. 
Úgy vélem, nem kell szégyen-
keznem, sem a képviselőknek 
a döntéseink és azok ered-
ményei miatt. Minden fontos 
döntést, legyen az vásárlás, 
beruházás, átépítés, felújítás, új 
építkezés vagy akár bérbeadás 
hosszas vita előzött meg. Oly-
kor előfordult, hogy a döntés-
hozókkal nem értettem egyet, 
viszont a döntést megelőzően 
mindig megtaláltuk a közös 
megoldást. A testületi ülések 
(számszerint 40) is legtöbb 
esetben konstruktív vitával és 
hozzászólással teltek. 

Összehasonlítási alapja is 
van. Mennyiben volt más ez 
a négy év?

Senki sem születik polgár-
mesternek, így bele kellett ta-
nulni az önkormányzat min-
dennapjaiba, irányítási struktú-
rájába. A soron következő négy 
év már teljesen másról szólt. 
Ez a ciklus sem indult zökkenő-
mentesen, hiszen az új testü-
lettel meg kellett találni a közös 
hangot, ki kellett tapasztalnunk 
egymás szokásait, elvárásait 
és gondolatmenetét. Meg kell 
mindenkinek érteni, hogy csak 
összhangban lehet dolgozni. 
Közhely, de igaz! Tudni kell, 
hogy mit és kit képviselünk. 
Én mindenképpen a lakosok 
érdekeit, ami nem merül ki, 

akár egy testületi ülésben. Min-
den egyes pályázat mögött na-
gyon sok munka van. Mint az 
első, úgy a második választási 
ciklusban nagyon sokat tettünk 
egy-egy pályázatért. Olykor 
évekig készül a tervdokumen-
tációtól a megvalósításig egy 
eredményes kivitelezés. De mit
lát a lakos, még nem épül. Ho-
lott már évek óta folyik az en-
gedélyeztetés. Mindenek elle-
nére, úgy gondolom, ez a vá-
lasztási ciklus szintén aktív 
éveket tudhat maga mögött, 
hiszen a falu növekvő létszá-
mával növekszik az igény, 
mi pedig igyekszünk felvenni 
a ritmust. 

Mit tart a legnagyobb sike-
rének az elmúlt időszakban?

Sok olyan dolog van, amit si-
kerként tudnék említeni az el-
múlt időszakban, de kiemelve 
néhányat elsősorban talán azt 
mondanám, hogy az embe-
rek összetartását és segítő-
készségét. Jó példa a Szebb 
Tardoskeddért elnevezésű 
program, melybe évről-év-
re többen kapcsolódnak be. 
A nagytakarítást a környeze-
tünk megóvása érdekében 
szerveztük meg először még 

a Híd polgári párt aktivistáiként 
2010 tavaszán, azóta polgár-
mesterként is fontosnak tartom 
ezt a falu „csapatépítő” brigá-
dot. A kézzelfogható sikereink 
közé a geotermális furat meg-
vásárlását sorolnám, melyről 
már évtizedek óta szó volt, vi-
szont ezidáig nem került rá sor. 
Ez azért is volt fontos számunk-
ra, mert a termálvíz nélkül nem 
tudnánk működtetni az iskolá-
ink termálvizes fűtőrendszerét, 
valamint a termálfürdőnk is 
erre a forrásra épül. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a termál-
fürdő területén található kas-
télyszárnyat, saját megspó-
rolt pénzből tudtuk felújítani. 
Mindemellett az elmúlt évek 
során számos középületet 
tataroztattunk át, melyek el-
hanyagolt állapotban voltak. 
Nagy öröm számomra, hogy 
az idei Szent István Napokra 
megújul a Szent István római-
katolikus templomunk, amely 
községünk egyik éke. A köz-
ség a templom felújításához 
anyagiakkal is hozzájárult. 
Az említettek mind fontosak 
számomra és büszke vagyok, 
hogy részese lehettem a meg-
valósulásainak.

Tud olyan eseményt, dön-
tést említeni, amit így utólag 
másképp csinált volna?

Az évek során a munkámmal 
a falu fejlődését és előrelépé-
sét igyekeztem segíteni. Sok 
esetben a munka gyümölcse 
csak évekkel később érett be. 
Általában a megérzéseimre ha-
gyatkozom, amelyek később
mindig engem igazoltak, ezért 
jelenleg nem tudok olyan dol-
got, döntést említeni, amit eset-
leg másként csináltam volna. 
Ma is mindent ugyanúgy csinál-
nék, mint ahogy csináltam. 

Hol látja a községünket 
négy év múlva?

Az út, amelyen elindultunk 
úgy gondolom, jó irányt vett. 
A községben még rengeteg 
lehetőség rejlik. Azt hiszem, 
sokan igazat adnak, ha azt 
mondom, hogy a már emlí-
tett geotermális furat minél 
ésszerűbb és effektívebb ki-
használása útján kell tovább 
mennünk. Ebből kifolyólag ér-
tékesíteni kell a vizet, bevezet-
ni alternatív fűtési energiaként 
a középületeinkbe, de lehető-
ségek szerint a háztartásokba 
is. Ezzel párhuzamosan tovább 
kell bővíteni a községben a szol-
gáltatásokat. Foglalkozni kell 
a vízvezetékrendszer korsze-
rűsítésével, mivel már idejét 
múlta- ezért egyre gyakoribbak 
a meghibásodások. Fontos cé-
lunk a csatornahálózat kiépí-
tése is - jelenleg ennek fi nan-
szírozási okai vannak, hiszen 
a pályázatot már benyújtottuk. 
Terveink között szerepel az új 
magyar óvoda és bölcsőde fel-
építése, amelyet belátható időn 
belül szeretnénk megvalósítani. 

Optimista emberként, meg-
felelő képviselő- testületi ta-
gokkal, hivatali alkalmazot-
takkal, támogató lakosokkal 
mindenképpen a fejlődő köz-
ségek között látom Tardoskedd 
jövőképét.               BSZ

A Tardoskeddi Hírmondó hasábjain igyekszünk beszámolni a községben történt esemé-
nyekről. Rendszerességgel kérdezzük a polgármester urat. Most sincs másképp. Beszélge-
tésünk érdekessége csupán az, hogy ebben a választási ciklusban (szerk. megj. 2014-2018) 
utoljára felel a kérdéseinkre, ugyanis 2018. november 10-én helyhatósági választásokat tar-
tanak Szlovákia területén.
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kerülnek majd be, akik folytat-
ják az elkezdett munkát, akik 
számára nem közömbös az 
a környezet, ahol élünk. Hi-
szen mindenkinek tudatosí-
tani kell, hogy Tardoskedd mi 
vagyunk, akik ott élünk, és az 
otthonunk nem a házunk kerí-
tésénél végződik.

Ing. Birkus Krisztián

KÉPVISELŐI VISSZATEKINTÉS 
NÉGY ÉV TÜKRÉBEN

Visszatekintve a négy év 
kezdeteire, azt kell monda-
nom, hogy az önkormányzati 
képviselő munkája jóval ösz-
szetettebb és nehezebb, mint 
azt az ember gondolja. Kívül-
állóként minden egyszerűbb. 
Legfi atalabb képviselőként, 
tapasztalatlanul belecsöppeni 
az önkormányzat életébe, kihí-
vást jelentett számomra. 

Mindenekelőtt fontos volt, 
hogy megismerkedjek a köz-
ségi hivatal, a falu működé-
sének mindennapjaival, de 
a ritmust is fel kellett venni 
a már tapasztaltabb képvise-
lőtársakkal. Nem volt nehéz 
dolgom, hiszen konkrét cél 
hajtott mindvégig: segíteni az 
elkezdett munkát, és tovább-
vinni a községünk fejlődését. 
A négy év alatt sikerült befe-
jezni a község revitalizációs 
pályázatát, új lakóházakat 
építettünk, számos kamerá-
val szereltük fel Tardoskeddet 
a biztonság érdekében, utakat 
javítottunk. Sikerült benyújtani 
a csatornarendszer kiépítését 
szolgáló projektet, ami remél-
hetőleg mihamarabb meg is 

valósul és zöld utat adni egy 
új magyar nyelvű óvoda fel-
építésére. Számos kisebb 
és nagyobb tervezet valósult 
meg, köszönve ezt a racionális 
döntéseknek, a községi hivatal 
dolgozóinak, akik fi gyelik és 
megvalósítják a testület hatá-
rozati pontjait. 

Fejlődni, invesztálni pénz 
nélkül nem lehet, ezért fontos 
megemlíteni a község stabil 
pénzügyi helyzetét. Ezt a tényt 
bizonyítja, hogy a község meg 
tudta vásárolni a termálvíz- fu-
ratot a Tardoskeddi Szövetke-
zettől, ami teret biztosít a to-
vábbi fejlődéshez. Így, már is-
kolánk fűtésrendszere és ter-
málfürdőnk is stabil alapokon 
működhet tovább. Minden 
szempontból fontosnak tar-
tottam a fi atal családok tá-
mogatását. Sikerült építkezési 
telkeket kialakítanunk a Jókai 
utcában, ami idővel teret ad 
majd még több új család ott-
honának. 

 Sportemberként fi gyelem-
mel kísérem a helyi labdarúgás 
életét. Folyamatosan játékos 
hiányban szenvedünk. Sajnos, 

számos tehetséges focista 
nem a helyi klubbot választja 
további sport karrierje során. 
Ezen változtatni kell, hogy mi, 
Tardoskeddiek a saját nevelt-
jeinkre lehessünk büszkék. 
El kell érni, hogy játékosaink 
elsősorban Tardoskeddért 
akarják majd „rúgni a bőrt“. 
Minden erőnkkel támogatni 
és nevelni kell diák és ifjúsági 
csapatainkat, hiszen a jövő ott 
kezdődik.

2018 novemberében újra ön-
kormányzati választásokat tar-
tanak Szlovákiában. Remél-
hetőleg, községünk képviselő 
– testületébe olyan képviselők 

Andrej Danko, a szlovák par-
lament elnöke 2018. novem-
ber 10-re, szombatra tűzte ki 
a helyi önkormányzati válasz-
tásokat. 

Tardoskedd Község Ön-
kormányzata a 34/31052018 
C betű 1. pont sz. határoza-
tával a 2018 november 10-i 
önkormányzati választásokra 
1 választói körzet kialakítását 
hagyta jóvá községünkben 
12 önkormányzati képviselő-
vel. Továbbá a 34/ 31052018 
C betű 2. pont. sz. határozat 
meghatározza, hogy a község 
polgármestere a 2018-2022-
es választási időszakban fő-
állásban fogja ellátni feladatát.

Választási jog
A helyi önkormányzati vá-

lasztásokra azon lakosok jogo-
sultak, akik állandó lakhellyel 
rendelkeznek, és legkésőbb 
a választások napján betöltöt-
ték a 18. életévüket. 

A települések polgármeste-
révé olyan lakos választható, 
aki az adott községben, vá-
rosban állandó lakhellyel ren-
delkezik, és legkésőbb a vá-
lasztás napján betöltötte a 25. 
életévét.

A választhatósági jogot aka-
dályozza, ha a személy
• szabadságvesztés-bünteté-

sét tölti,
• szándékos bűncselekmény 

miatt jogerősen el van ítélve, 
hacsak az ítélet nem került 
eltörlésre,

• meg van fosztva jog- és cse-
lekvőképességétől

Községünkben 4 választási 
helység van kialakítva:

1. Alapiskola, Újfalu 9
2. Faluház, Üzletsor 6
3. Faluház, Üzletsor 6
4. Óvoda, Mély utca 19.
Éljen szavazati jogával a vá-

lasztásokon!

Mgr. Veres Judit
hivatalvezető

VÁLASZTÁSOK A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEKBE

Községünk több éve együtt-
működik az Érsekújvári Munka-
ügyi Hivatallal, melynek köszön-
hetően Tardoskedd a 2018-as 
évben 10 lakosunk számára 
tudott munkalehetőséget biz-
tosítani meghatározott időre. 
Sikerült egy új pályázatot is 
kihasználni, az ún. § 54 „Fog-
lalkoztatási gyakorlat” nevet
viselő programot. Ennek kö-
szönhetően községünk 2 admi-
nisztratív munkaerőt alkalmaz. 
Májusban kérelmet nyújtottunk 
be hátrányos helyzetű, 50 év 
feletti álláskeresők alkalma-
zásának támogatására. Kérel-
münk pozitívan lett elbírálva. 
Sikeres programjaink közé tar-
tozik még az ún. § 50j, amely 
keretén belül 3 segítőkész 
hölgyet alkalmazunk, akik ott-
honi segítséget nyújtanak az 
idősebb lakosaink számára. 

Tardoskedd Község igyekszik 
kihasználni a pályázatok mun-
kahelyteremtésre kínált támo-
gatásait, s ezzel is hozzájárulni 
a foglalkoztatottság emelésé-
hez községünkben. 

Borbély Renáta

A JÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI
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Óvjuk az adatainkat!
2018. május 25-től lépett ér-

vénybe az EU új adatvédelmi 
rendelete, az ún. GDPR, amely 
az EU valamennyi tagállamá-
ban jogerős, beleértve Szlo-
vákiát is. Mivel az élet számos 
területén találkozunk adatfel-
dolgozással, ez a rendelet vo-
natkozik szinte az összes olyan 
intézményre (minisztériumok, 
hivatalok, önkormányzatok, 
iskolák, kórházak, cégek, vál-
lalatok, kivéve a bíróságokat 
hatáskörükből kifolyólag), ahol 
adatok feldolgozása folyik. 
A rendelet célja a személyes 
adatainknak védelme. Ugyan-
is mindenkinek joga van arra, 
hogy tudja, ki és miért hasz-
nálja fel a személyes adatait. 
Amennyiben az adatkezelő 
a törvény értelmében felhasz-
nálja a személyes adatokat, kö-
teles arról informálni az érintett 
személyt. 

Személyes adatnak minő-
sül minden olyan adat, amely 
segítségével közvetlenül vagy 
közvetetten azonosítani lehet 
egy konkrét személyt pl. a ve-
zetéknév, utónév, a születés 
időpontja, az állandó vagy
átmeneti lakhely, telefon-
szám, e-mail cím, online azo-
nosító, IP cím. Különleges 
személyes adat, amelyek ke-
zelését a törvény külön szabá-
lyozza a faji eredetre, a vallási 
meggyőződésre, politikai ho-
vatartozásra, az egészségi álla-
potra, az öröklött vagy szerzett 
genetikai jegyekre vonatkozó 
adat, de a fénykép és a video-
felvétel is. 

Adatkezelésnél több alap-
szabályt is fi gyelembe kell ven-
ni. A legfontosabbak: az adat-
kezelés célja világos, egyér-
telmű, határozott és konkrét 
legyen, az adatok az adatke-
zelésen kívül más célokra vagy
tevékenységekre nem használ-
hatóak fel, meg kell semmisí-
teni minden olyan személyes 
adatot, amelyek kezelésére már
nincs szükség. A felhasználá-
si idő lejárta után az adatokat 
csak történelmi, tudományos, 
fejlesztési vagy statisztikai 
célokra lehet felhasználni. 
Amennyiben az adatok ezekre 
a célokra sem szolgálnak már, 

azonnal meg kell őket semmi-
síteni. 

A születési szám nyilvános-
ságra hozása továbbra sem 
engedélyezett. A 16 évnél fi ata-
labb személyek adatainak fel-
használása csak a szülők vagy 
törvényes képviselőjük bele-
egyezésével engedélyezett.

Minden munkaadó (ha csak 
1 alkalmazottja is van), sze-
mélyes adatokat kezel. Ezek 
leggyakrabban a törvényből 
adódnak pl. az alkalmazott az 
egészségügyi és a szociális 
biztosítóba való bejelentése. 
Ehhez nem szükséges az al-
kalmazott beleegyezése. De 
amennyiben a munkaadó az 
alkalmazott adatait más cé-
lokra használja fel, mint amire 
a törvényből adódóan joga van 
(pl. fényképek vagy hivatalos 
telefonszámok megjelentetése
a munkaadó honlapján vagy 
egyéb cégi prezentációk so-
rán) szükséges az alkalmazott 
beleegyezése. Hogy ez a be-
leegyezés érvényes legyen, vi-
lágosnak, egyértelműnek, sza-
bad akaratúnak kell lennie. 
Az érintett személy bármikor 
visszavonhatja a beleegyezé-
sét adatainak felhasználását 
illetően.

Elhunyt személyek adata-
it csak közeli hozzátartozó 
(egyenes ági leszármazott) be-
leegyezésével lehet felhasz-
nálni. Ez a beleegyezés azon-
ban érvényét veszti, ha akad 
1 közeli hozzátartozó, aki írás-
ba adja, hogy ebbe nem egye-
zik bele. 

A személyekről készült fény-
képek honlapokon történő 
megjelentetésével kapcsolat-
ban tudni kell, hogy amennyi-
ben olyan fénykép jelenik meg 
valakiről a község honlapján, 
ami egy nyilvános rendezvé-
nyen készült, akkor ez nem 
sérti a rendeletet, mivel az illető 
- legyen szó köz- vagy magán-
személyről - abban a tudat-
ban vett részt az eseményen, 
hogy ott fénykép vagy felvétel 
készülhet róla a rendezvény 
propagálása vagy beszámoló 
céljából. Ha valakiről fénykép 
vagy videofelvétel készül nyil-
vános rendezvényen, akkor 

ezek a felvételek csak a ren-
dezvénnyel kapcsolatos be-
számolókra használhatók fel. 
Más kontextusban vagy más 
célból felhasználva a fényképe-
zett személy magánszférájának 
megsértéséről van szó. 

Fontos, hogy tudatosítsuk, 
kinek, milyen és minek az alap-
ján adjuk meg személyes ada-
tainkat. Külön fi gyelmet kell 
szentelni annak, hogy milyen 
személyes adatokat, fényké-
peket jelentetünk meg saját 
magukról főleg a webolda-
lakon, szociális hálózatokon. 

A térfi gyelő kamerákkal 
rögzített adatokat illetően, az 
adatkezelőnek meg kell tud-
ni indokolnia, miért használta 
a kamerarendszert erre a célra, 
ugyanis ha felismerhető vala-
ki a felvételen, az személyes 
adatnak számítódik. Helyisé-
gek kamerázása csak akkor 
lehetséges, amennyiben az 
adatkezelő vagyonvédelem cél-
jából és jogi alapon végzi ezt. 
Ha a község vagy a város sa-
ját közterületének egy részét 
a közrend betartásának cél-
jából kamerázza, akkor ezt 
a közérdek érdekében megte-
heti. Ha a munkaadó a kame-
rarendszert az alkalmazottak 
ellenőrzése és munkahelyi kö-
telességük betartása céljából 
használja, ez a magánszfé-

ra megsértését jelenti. Ilyen 
esetben bizonyítani kell, hogy 
a megfi gyelés az alkalmazot-
tak testi épsége és védelme 
érdekében történik, és erről 
a kamerával rögzített szemé-
lyeket is informálni kell. Min-
denkinek, akit térfi gyelő kame-
rával rögzítenek, joga van ki-
kérni és megkapni az őt érintő 
felvétel másolatát. 

Fontos, hogy a kamerával 
megfi gyelt területen jól látható 
helyen fel legyen tűntetve infor-
máció a térfi gyelésről. A rend-
őrségnek írásos kérelem alap-
ján át lehet adni a kamerákkal 
rögzített felvételeket. 

Ha természetes személy 
saját otthonát, udvarát, kame-
rázza magánvédelmi tulajdon 
céljából, ezt nem tiltja a GDPR. 
De a kamerákat úgy kell fel-
szerelni, hogy azok ne zavarják 
mások magánszféráját, és a ka-
merák látókörébe nem kerülhet 
más tulajdonában lévő terület.

Bővebb információkat, út-
mutatást a Szlovák Adatvédel-
mi Hivatal honlapján a www.
uoou.sk találnak.

bsz

Tardoskedden június végén 
kihelyezésre kerültek az új, 
magyar nyelvű településjel-
ző táblák. A kétnyelvű táblák 
cseréjére a belügyminisztéri-
um új rendelete értelmében 
kerül sor, amely ez év febru-
árjától van érvényben. Eddig 
a kisebbség nyelvén tájékoz-
tató tábla kisebb volt, mint 
a szlovák és kék színű, ezentúl 
a szlovák nyelvűvel egyforma 
nagyságúnak és fehér színű-
nek kék szegéllyel kell lennie. 
Az első osztályú utak mentén 
a közlekedésügyi miniszter és 
a kisebbségi kormánybiztos 
közbenjárásával 384 tábla lesz 
kicserélve: 325 magyar nyelvű, 
míg a többi ruszin. A városok 

és falvak nevét jelző kétnyelvű 
tájékoztató táblákat abban az 
esetben alkalmazzák, ha a te-
lepülés lakosságának legalább 
húsz százaléka az adott nem-
zeti kisebbséghez tartozik.

ÚJ MAGYAR TELEPÜLÉSJELZŐ TÁBLÁK 
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A Szlovák Futballszövetség 
által kiírt sikeres pályázatnak 
köszönhetően községünk ta-
vasszal 10.000 € anyagi támo-
gatást kapott a helyi futball-
pálya tribünjének felújítására. 
Megújult a tribün beltere, azaz 
az öltözők, a mosoda és a szo-
ciális helyiségek, amelyekre 
bizony ráfért már egy kompex 

rekonstrukció. A felújításhoz 
községünk 25 %-os önrész-
szel járult hozzá. Reméljük, 
a felújított helyiségek a sport-
klub hasznára válnak. A játé-
kosok, edzők kedvezőbb kö-
rülmények között készülhetnek 
a mérkőzésekre, edzésekre, 
s ez megmutatkozik majd az 
eredményekben is.            B.Sz.

Tardoskedd község mint adó-
kezelő felhívja a lakosok fi gyel-
mét, hogy a közterület hasz-
nálatát értesítési kötelezettség 
terheli. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki köteles értesíteni az 
önkormányzatot arról, hogy 
szándékában áll a közterületet 
használni, legkésőbb a haszná-
lat megkezdésének napján. Ezt 
megtehetik azon az űrlapon, 
mely letölthető az önkormány-
zat honlapjáról, és kitöltve lehet 
postázni vagy személyesen 
a községi hivatal 1. számú iro-
dájába leadni.

A közterület használatára ki-
vetett adót a Tt. 582/2004 szá-
mú, a helyi adókról, valamint 
a kommunális hulladék és az 
apró építési hulladék helyi ille-
tékéről szóló törvénye és a Tar-
doskedd község 6/2017 számú 
általános érvényű rendelete 
állapítja meg. Jelen törvény al-
kalmazásában közterületnek 
számítanak a település tulaj-
donában lévő, a nyilvánosság 
számára hozzáférhető telkek. 
Közterületnek nem számítanak 
azok a telkek, amelyeket a te-
lepülés külön törvény alapján 
bérbe adott. 

Közterület sajátos használa-
tának számít: 

- építési anyagok lerakodó-
helye (sóder, homok, burkolat 
kő, építkezési hulladék stb. ),

- szolgáltatásnyújtást szolgá-
ló létesítmény elhelyezése, 

- építési berendezés elhelye-
zése, 

- árusító létesítmény elhelye-
zése, 

- cirkuszi, vidámparki és 
egyéb attrakciós létesítmények 
elhelyezése, 

- gépjármű tartós, őrzött 
parkolón kívüli parkoltatása és 
egyebek. 

A közterület-használat adó-
alapját a használt közterület 
m2-ben megadott nagysága 
képezi. 

A közterület-használat adó-
kulcsát a település állapítja 
meg, euróban, a sajátos hasz-
nálatú közterület minden meg-
kezdett négyzetméterére és 
minden megkezdett napjára.

Az adókötelezettség a sajá-
tos közterület-használat meg-
kezdésének napján jön létre és 
a sajátos közterület-használat 
befejezésének napjával szűnik 
meg.                                     J.H.

Minden egyes házon, csalá-
di házhoz tartozó építményen, 
garázson, gazdasági vagy 
más épületen fel kell hogy le-
gyen tüntetve jegyzéki szám. 
Az építményeket már a múlt-
ban megjelölték az említett 
jegyzéki számmal aszerint, 
milyen sorrendben voltak fel-
építve, tehát az építmény kora 
szerint. 

A 31/2003 számú belügy-
minisztériumi rendelet szabá-
lyozza az utcák és más közte-
rületek elnevezését, ill. tartal-
mazza, hogy az épület jegyzéki 
számmal való ellátása a helyes 
tájékozódást segíti. A jegyzéki 
számok kiadása a tardoskeddi 
Községi Hivatalban történik. 

Amennyiben olyan új épületről 
van szó, amelynek már meg-
történt a kolaudációja, ilyen 
esetben szükséges kérvényez-
ni a jegyzéki szám kiutalását 
a hatálybalépés utáni 30 na-
pig. A kérvényhez szüksé-
geltetik még a jogerős dön-
tés, a geometriai terv, a lak-
cím pontjának bemérése és 
a tulajdonlevél. A jegyzéki 
szám kiadására a falunak 
30 nap áll a rendelkezésre. 
Miután a tulajdonos írásban 
megkapta a jegyzéki számot, 
köteles ezt bejelenteni az ér-
sekújvári Telekkönyvi Hiva-
talban, mivel szükséges az 
ingatlant bejegyezni a tulaj-
donlevélbe. A jegyzéki szám-

mal ellátott táblát a község 
ingyen biztosítja az ingatlan 
tulajdonosoknak. 

A 369/1990 sz. a közigazga-
tásról szóló törvény értelmében 
az épület tulajdonosa köteles 
észrevehető helyen feltüntetni 
a jegyzéki számmal, és ugyan-
úgy az orientációs számmal 
ellátott táblát – ha rendelkezik 
ilyennel. Az ingatlan bejegyzé-
se a telekkönyvbe nem ér vé-
get a kolaudációs végzéssel, 
hanem a jegyzéki szám kiadá-
sával, és a szám bejelentésé-
vel az ingatlan telekkönyvbe. 
Gyakran megtörténik, hogy 
a lakosok úgy gondolják, in-
gatlanukkal minden rendben 
van, viszont előfordulnak olyan 
esetek, pl. az örökség elren-
dezése, válás esetleg más 
vagyonnal kapcsolatos jogi 
ügyek, amikor kiderül, hogy 
az ingatlan nincs a tulajdon-
levélen. Gyakran az említett 
ingatlanok több mint 50 éve-

sek. Ilyen esetben szükséges 
utólag kérvényezni a jegy-
zéki szám kiadását a közsé-
gi hivatalban. A kérvényhez 
szintén szükséges csatolni 
a jogerős kolaudációs végzést, 
ill. a használati engedélyt, geo-
metriai tervet és a tulajdonle-
velet. Amennyiben szükséges 
más iratok benyújtása is, er-
ről a lakos tájékozatatást kap 
a tardoskeddi Községi Hivatal-
ban. 

Minden ingatlan tulajdo-
nos számára kötelező jellegű 
a jegyzéki szám kérvényezé-
se, megelőzve a lehetséges 
jövőbeli kellemetlenségeket. 
További kérdések esetében, 
kérjük, látogassanak el a helyi 
községi hivatal irodájába.

Šipoš Erika mérnök

AMIT A JEGYZÉKI 
SZÁMRÓL TUDNI KELL

MEGÚJULTAK 
A SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐI

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI 
ADÓ

k Il b k é
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A KÖZELMÚLT KÖZÉRDEKŰ TÖRTÉNÉSEI 

Júniusban további utcákban 
folytatódott közutjaink javítása. 
Ezúttal a Hviezdoslav, a Gesz-
tenye sor, Nemcová, Gyümöl-
csös, Szőlőskert utcák utaira 
került új aszfalt réteg, amit az 
ott lakók  nagy örömmel fogad-
tak. A Hviezdoslav utcában, 
bár elég frekventált utcáról van 
szó, 1971 óta nem volt teljes 
körű útjavítás, foltozgatással 
volt idáig javítva az úttest. Idén 
azonban változott a helyzet, 

komoly rekonstrukcióra került 
sor, és teljesen másként mutat 
az utca. Ezzel természetesen 
nem ért véget az utak javítá-
sa, hiszen számos utca van 
még Tardoskedden, ahol erre 
szükség van. Községünk ön-
kormányzata anyagi lehetősé-
geihez mérten még ebben az 
évben tervez egy nagyobb ter-
jedelmű útjavítást. Arra kérjük 
lakosainkat, legyenek türelem-
mel.                                    B.Sz.

2018. július 16-tól új vezetője 
van a tardoskeddi közhasznú 
vállalatnak. Varga Károly nyug-
díjba vonulását megelőzően az 
önkormányzat versenypályáza-
tot hirdetett a vállalat új vezetői 
posztjának betöltésére. A pályá-
zat győztese Agh Zoltán lett, akit 
a terveiről kérdeztünk. 

„Mivel 25 évig dolgoztam a vál-
lalkozói szférában vezetői be-
osztásban, úgy éreztem, az ed-
dig szerzett tapasztalataimat 
a közhasznú vállalat vezetője-
ként is tudnám kamatoztatni, és 
ily módon is tudnám a községet 
segíteni. Ezért is jelentkeztem 
a versenypályázatra. Ami az el-
képzeléseimet illeti, elsősorban 
Tardoskedd területének tisztán 
tartását, ápolását tartom fon-
tosnak, hogy a lakosaink ren-

dezett faluban élhessenek, és 
ne kelljen szégyenkeznünk az 
idelátogató vendégek előtt sem. 
Nagy hangsúlyt szeretnék fek-
tetni a közterek, utak, járdák, 
parkolók, zöld övezetek, köztéri 
játszóterek karbantartására úgy 
a nyári, mint a téli időszakban. 
Mindezek mellett fontosnak 
tartom a község épületeinek, 
a termálfürdőnek és a sport-
pályának a rendben tartását 
is. Szeretném elérni, hogy 
a közhasznú vállalat a lehetősé-
geihez mérten teljesíteni tudná 
a rá bízott feladatokat, és minő-
ségi munkát végezne. Munkám-
mal szeretném megkönnyíteni 
Tardoskedd község lakosainak 
az életét, és szebbé tenni a kör-
nyezetet, ahol élnek, hogy köz-
ségünk tovább fejlődjön a köz-
hasznú vállalat segítségével és 
az önkormányzat, ill. a polgár-
mester irányításával.”

Agh Zoltánnak sok sikert kívá-
nunk a munkájához. Sikerüljön 
megvalósítani a terveit, amelyek 
minden bizonnyal községünk 
javát szolgálják majd. Varga Ká-
roly, eddig vezetőnek ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani 
éveken át folytatott a munkájá-
ért. Jó erőt, egészséget, gond-
talan nyugdíjas éveket kívánunk 
számára. 

TARDOSKEDD A KERÉKPÁRRAL TARDOSKEDD A KERÉKPÁRRAL 
MUNKÁBA CÍMŰ KAMPÁNYBANMUNKÁBA CÍMŰ KAMPÁNYBAN

ÚJABB ÚTFELÚJÍTÁS
AZ UTCÁKBAN

VÁLTOZÁS A KÖZHASZNÚ 
VÁLLALAT ÉLÉN

Községünk idén első ízben 
kapcsolódott be a Kerékpár-
ral munkába című országos 
versenybe, melyre a Szlovák 
Köztársaság Közlekedés és 
Építésügyi Minisztériumának 
rendezésében már ötödik alka-
lommal került sor. A verseny 
elsődleges célja, hogy támo-
gassa a nem motorizált, főképp 
a kerékpáros közlekedést, ösz-
tönözze a helyi önkormány-
zatokat, hogy alakítsanak ki 
megfelelő feltételeket az kör-

nyezetkímélő közlekedésre. 
A résztvevők a májusi hó-
napban versenyeztek, vagyis 
kerékpárral jártak a munkahe-
lyükre, mellőzték a gépkocsi 
használatát, s ezzel nemcsak 
az egészségüket, de környeze-
tünket is óvták. A 2-, 3- illetve 
a 4-tagú csapatok a regisztrá-
ció után napi nyilvántartást
vezettek a www.dopracena-
bicykli.eu honlapon.

2018-as évben a kampány-
ba 81 önkormányzat kapcso-

lódott be Szlovákia szerte, 
a versenyzők összesen 1,4 mil-
lió kilométert tettek meg, ami-
nek köszönhetően 408 178,8 
kilogrammal kevesebb szén-
dioxid (CO

2
) termelődött. Tar-

doskeddért 3 munkaadó 7 csa-
pata és 25 résztvevő kere-
kezett. A tardoskeddiek kö-
zösen 744 utat tettek meg 
a munkahelyükre, illetve haza, 
azaz 845,73 kilométert, ennek 
köszönhetően 213,67 kilo-

Bővebb tájékoztatást találnak a következő honlapon: 
www.dopracenabicykli.eu/vysledky/mesto/tvrdosovce/2018

grammal kevesebb CO
2
 került 

a légkörbe. Köszönjük a ver-
senyzőknek a részvételt és 
községünk képviseletét. 

Tardoskedd az önkormány-
zatok rangsorolásában a tisz-
tes 36. helyen végzett, ami 
a lista első felében található. 
Ezt, tekintettel a község mére-
tére, lakosainak számára, illet-
ve arra, hogy első ízben csat-
lakoztunk, sikernek könyveltük 
el. Bár még látunk lehetősége-
ket a jobb eredményre.

Jövőre újra bekapcsolódunk, 
és harcba szállunk, ugye csat-
lakoznak hozzánk?

Bc. Borbély Lívia
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KÖRNYÉN JÁRTUNKKÖRNYÉN JÁRTUNK
Július második hétvégéjén 

rendezték meg testvér telepü-
lésünkön Környén a 27. Nem-
zetiségi és Sörfesztivált, ame-
lyen megünnepelték a Tardos-
kedd és Környe közötti évti-
zedes partnerkapcsolatot is.
Ez alkalomból községünk több
főből álló küldöttsége látoga-
tott el Környére Halász Gabri-
ella alpolgármester asszonnyal 
az élen, aki a fesztivál során 
Beke László Környe község 
polgármesterével aláírta a to-
vábbi együttműködést meg-
erősítő dokumentumot. A két 
önkormányzat az együttmű-
ködési szerződést 2007-ben 
Tardoskedden foglalta írásba, 
s ennek megerősítését szen-
tesítették 2008 júliusában 
Környén. Idén tehát a környei 
aláírás jubileumát ünnepelték 
a felek.  

 A 10 éve tartó partnerkap-
csolatnak az a legfőbb értéke, 
hogy bár az önkormányzatok 
a megállapodással, a rendez-
vényeikkel megadják a keretét 
az együttműködésnek, tarta-
lommal a civil szervezetek, in-
tézmények, magánszemélyek 
töltik meg. „Mára elmondhat-
juk, hogy a tardoskeddiek hoz-
zánk hazajárnak, és amikor mi 
utazunk a Felvidékre, akkor mi 
is hazamegyünk…” – fogalma-
zott Beke László polgármester 
az ünnepélyes megnyitón, ahol 
elhangzott, hogy ez a doku-
mentum a két település szá-
mára sokkal többet jelent egy 
iratnál. 

Környén hagyomány, hogy 
a település érdekében tényke-
dőket, a különböző területeken 
elévülhetetlen érdemeket szer-
ző szervezeteket, vállalkozáso-

kat, személyeket az augusztus 
20-ai ünnepségén tünteti ki 
az önkormányzat. A képvise-
lők ezúttal egyetlen elismerés 
tekintetében úgy határoztak, 
hogy az átadására a fesztivál 
megnyitója a legméltóbb, hi-
szen a döntésük értelmében 
idén a Partnerkapcsolatok Díját 
Veres Judit, a tardoskeddi hi-
vatal vezetője vehette át Beke 
László polgármestertől és Or-
lovits Tímea jegyzőtől. 

A fesztiválon a hagyomány-
őrző csoportok, fellépők, kéz-
műves utca, és a különböző 
kísérő programok mellett Tar-
doskedd utca is várta az érdek-
lődőket hagyományőrző kéz-
műveseink részvételével. A folk-
lór fesztivál műsorából nem 
hiányzott a Rozmaring dalkör, 
egy futball mérkőzés erejéig 
pedig labdarúgóink is pályára 
léptek testvér településünkön.        

környe.hu alapján

Falunk egyik jelképe, a Szent 
István római katolikus plé-
bániatemplom, külsőleg meg-
újult, vatikáni színekben pom-
pázik. A felújítási munkálatokat 
az előző plébános úr, Mons. 
Vladimír Oravský kezdte, mivel 
a falak nedvesedtek. Időköz-
ben áthelyezték őt más egy-
házközségbe, hozzánk Mgr. 
Kürthy Tamás került. Először 
be kellett biztosítani az anyagi 
fedezetet az elvégzendő mun-
kákhoz. Köszönet illeti elsősor-
ban a templomba járó híveket 
a pénzadományaikért, aztán 
Tardoskedd község polgár-
mesterét, Tóth Marián mérnök 
urat és a képviselő-testüle-
tet az anyagi hozzájárulásért, 
a magyarországi Emberi Erőfor-
rások Minisztériumát a jelentős 
anyagi támogatásért és nem 
utolsósorban a Tardoskeddi 
Egyházközség Templomtaná-
csát élén Száraz Ferenccel, 
a templomatyjával, a szervező-
munkáért. 

Továbbra is lehet adakozni 
a templom javára, mert meg kell 

javítani a toronyórát, a haran-
gokat, az orgonát, a templom-
kertben lévő kálváriakeresz-
tet, és fel kell újítani a fűtést. 
Az adományokat személyesen 
a templomban kihelyezett ur-
nába lehet tenni, vagy az alábbi 
számlára küldeni: SK46 0900 
0000 0050 4495 1230. 

Az adományokat a Jóisten 
fi zesse meg sokszorosan!

Brat Erzsébet mérnök,
a Templomtanács tagja

MEGSZÉPÜLT 
A TEMPLOMUNK
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Tardoskedd Község hosz-
szútávú tervei közt szerepel 
a társadalmi élet feltételeinek 
biztosítása és támogatása, 
a közösségi terek, intézmé-
nyek, közszolgáltatások fej-
lesztése és bővítése, a termé-
szetvédelem hatékonyabbá 
tétele, a község köztereinek 
és környezetének szépítése, il-
letve az idegenforgalom feltét-
eleinek biztosítása. A kitűzött 
célok elérése anyagi kiadá-
sokkal is jár, melyeket a lehe-
tőségeinkhez mérten a község 
költségvetéséből biztosítunk, 
azonban igyekszünk más 
forrásokat is igénybe venni. 
Rendszeresen kérvényezünk 
anyagi támogatást különböző 
forrásokból, majd a sikeres 
pályázatokról igyekszünk Önö-
ket tájékoztatni. Az idei évben 
is több pályázatot adtunk be, 
amit az alábbi táblázatban 
gyűjtöttünk össze. A pozitívan 
elbírált kérvényeket kiemeltük, 
míg a többi pályázat eredmé-
nyére még bizakodva várunk.

Bc. Borbély Lívia

Adományozó Pályázat megnevezése Pályázat tel-
jes költsége

Kérvényezett 
támogatás

Megítélt 
támogatás

Nyitra Megye Önkormányzata 
– kultúra

Folklórfesztivál és kézműves 
vásár

3 500,00 € 1 700,00 € 1 500,00 €

Nyitra Megye Önkormányzata 
– sport

Szikora György Nemzetközi 
Ifjúsági Futballtorna

2 900,00 € 1 700,00 € 1 310,00 €

Nyitra Megye Önkormányzata 
– idegenforgalom

Gyermeknap és a termálfürdő 
nyári évadnyitója

2 500,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €

Szlovák Környezetvédelmi 
Ügynökség – Falufelújítási 

Program

Tájház felújítása 4 980,00 € 4 731,00 € 4 731,00 €

Környezetvédelmi Alap Tardoskedd – Víztorony III. etap 397 102,23 € 200 000,00 € 200 000,00 €

SZK Önkéntes Tűzoltósága Önkéntes tűzoltó egyesület 
felszerelése

3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Környezetvédelmi Alap Elektromobil Tardoskedd Község 
számára

32 200,00 € 30 000,00 €

Művészet Támogatási Alap Menjünk könyvtárba! 1 300,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

SZK Közlekedésügyi 
és Építésügyi Minisztériuma

Tardoskedd területfejlesztési 
terve  2017-2027 – koncepció és 

tervezet

15 600,00 € 12 480,00 € 12 480,00 €

SZK Földművelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztériuma

Tantermek felszereltsége 
J. A. Komensky Alapiskolában

189 999,33 € 180 499,36 € 180 499,36 €

SZK Bűnmegelőzési 
Kormánytanácsa

Kamerarendszer bővítése 
a bűnmegelőzés és a lakosos 

biztosága érdekében

29 292,58 € 23 434,06 €

SZK Munkaügyi, Szociális 
és Családügyi Minisztériuma

Szociális szolgáltatások 
biztosítása intézményekben 

16 834,80 € 16 834,80 € 16 834,80 €

TÁMOGATÁSOK 2018-BAN

Szikora Gy. Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna Gyermeknap és a Termálfürdő nyári idényének megnyitója

A rendezvényeket támogatta Nyitra Megye Önkormányzata

Előtte... Utána...

Öltözők rekonstrukciója a sportpályán



WWW.TARDOSKEDD.SK

11

Július 14-én Jumping party-t  
szerveztünk a vendégeknek. 
Összesen 100 darab tram-
bulin várta, hogy este 7-kor 
kezdetét vegye egy fergete-
ges nyári buli. Az eseményt 
a szervezők éjjeli fürdéssel 
kötötték össze, amelyet nagy 
érdeklődés fogadott. A nyári 

buli kihagyhatatlan része volt 
a disco és a hab party. A so-
ron következő hétvége sem 
maradt esemény nélkül. Jú-
lius 22-én sakkverseny volt 
a termálfürdőben, gyerek és 
felnőtt kategóriában is voltak 
résztvevők. Felnőtt kategóriá-
ban nagyon szoros volt a ver-
seny. 
A sakkverseny helyezettjei: 
Gyermek kategória: 
1. Borbély Sámuel
2. Johanes Szabó
3. Ruzsik Viktor
4. Birkus Bálint

Felnőtt kategória:
1. Bara Áron
2. Roskó Róbert
3. Miroslav Porubský 
4. Juraj Domaniža

Ezúttal is szeretnénk minden 
résztvevőnek gratulálni.

Volt még egy tematikus nap, 
ennek témaköre a jóga és az 

egészség volt. A vendégek 
esti fürdőzésen is részt vehet-
tek. Szeretnénk még további 
programmal szélesíteni a für-
dő kínálatát. Bővebb informá-
ciókért látogassanak el a hi-
vatalos weboldalra: www.ku-
palisko-tvrdosovce.sk, illetve 
Tardoskedd Község hivatalos 
oldalán a www.tvrdosovce.sk
és a facebook oldalon is kö-
vethető a termálfürdő ese-
ménysorozata. Egyúttal min-
denkit szeretettel várunk a ter-
málfürdőbe, és jó pihenést kí-
vánunk.        Ing. Csikós Erika

Tardoskedden a gyermek-
napot már ötödik esztendeje 
ünneplik közösen a termálfür-
dő idényének megnyitójával. 
Nem volt ez másként idén 
sem. A rendezvényre 2018. 
június 2-án került sor. Az idő-
járás is kedvezett a hozzánk 
látogatóknak, ugyanis a ve-
rőfényes napsütés sokakat 
vonzott hozzánk a termálfür-
dőbe. Bőséges program közül 
lehetett választani. A magyar 
alapiskola mazsorett csoport 
diákjai léptek fel, őket követő-
en a zumba szakkört látogató 
diákok fellépése következett. 
A szlovák alapiskola táncos 
lábú diák lányai is megmutat-

ták tehetségüket. Végezetül 
a Viva tánciskolai tartott egy 
rövid bemutatót. A bőséges 
program részét képezte az ál-
latsimogató is. A legkisebbek 
számára nagy élményt nyújtott 
a légvár, amely örömteli gye-
rekzajtól volt hangos. A helyi 
önkéntes tűzoltók rendszeres 
és aktív résztvevői a gyerek-
napnak. Bemutatóik nagy lét-
számban vonzották a fi úkat, 
lányokat. Idén nem csak a tűz-
oltóautókba lehetett beülni, de 
megnézhették, hogyan szaba-
dítanak ki valakit egy össze-
roncsolt autóból. A programok 
idején és után egész napos 
fürdőzés várta a látogatókat. 

Tardoskedd község területén számos műemlék található. 
Az írásos emlékek alapján, minden bizonnyal a termálfürdő terü-
letén található Juhász kúria a egyik legrégibb.

A 17. század közepén épült kúria a késő reneszánsz jellegze-
tes vidék kastélya volt, melyet a 18. században barokk stílusban 
építettek át. A kúriát körülvevő védő palánkot 1725-ben lebon-
tották, majd a 19. században angol mintára kertet alakítottak ki 
körülötte. A 20. század 50-es éveiben államosították a kúriát, 
a területén sportkomplexumot hoztak létre futballpályával és für-
dővel, ami a kert nagyobb részének megszűnéséhez vezetett. 
A kúriában később zene iskola, gyűlésterem, majd kávézó üze-
melt. 

Az évek során hanyatlásnak indult az épület. Ezért, talán az 
utolsó percben érkezett a felújítási kezdeményezés. 2018 ta-
vaszán községünk önkormányzata elhatározta, hogy önerőből 
224.800 € ráfordítással megpróbálják megmenteni ezt a jelen-

tős kulturális, történelmi örökséget. A közbeszerzés lefolytatá-
sát követően ez év nyarán a Hold vállalat megkezdte a felújítási 
munkálatokat. Teljes átalakulásra került sor. Kicserélték a tető-
szerkezetet, a nyílászárókat és a talajt is, de a szociális helysé-
geket is átalakították. A külső burkolat ugyancsak új színt kapott. 
Az épület megközelítésén szintén módosítottak, tehát új bejárati 
rész kialakítására is sor került egy kis szökőkúttal, pihenő zóná-
val, parkosítással.

Reméljük, hogy ez a történelmi épület átalakítása elnyeri min-
denki tetszését, és kulturális- társadalmi események méltó szín-
helyévé válik a község lakosai számára.  Mgr. Rybár Csilla

NYÁRI STRANDIDÉNY
A TERMÁLFÜRDŐBEN

MEGÚJUL 

AJuhász
KÚRIA

Sakkverseny – gyermek kategória

Jumping party
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A tavalyi évhez hasonlóan, 
idén is megrendezésre került 
óvodánkban a hagyományos 
gyermeknap. Már a délelőtt fo-
lyamán az udvaron az óvó né-

nik homokvárépítéssel, ügyes-
ségi játékokkal, játékos sport-
vetélkedőkkel várták a gyere-
keket. E nap különös élményt 
rejtett az óvodások számára, 
a Szent István tér békés csend-
jét a tűzoltóautó szirénája verte 
fel. Izgatott léptekkel mentek, 
de riadalom senki arcán nem 
volt felfedezhető. A kivonulás-
ra szerencsére nem tűz adott 
okot. Nem is ezért jöttek az 

egyenruhások. A gyerekek eb-
ben a hónapban a közlekedés 
témakörével foglalkoztak, s az 
óvó nénik így akartak örömet 
szerezni az apróságoknak, mert

hát ebben a korban nagyon 
sok gyerkőc álma, hogy hős 
legyen. Erősek és bátrak, mint 
a lánglovagok, akik életüket is 
feláldozva oltják el a nagy tü-
zeket, mentik a rászorulókat. 
A felhőtlen szórakozás mellett 
kiemelten fontosnak tartjuk 
a gyermekek biztonságát, a bal-
esetek megelőzését. Az óvo-
dások a tűzvédelmi alapokkal 
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület jóvoltából ismerkedhettek 
meg. A tűzoltók az életkori sa-
játosságoknak megfelelően be-
széltek a munkájukról, a tűzoltó 

A tervezett oktató–nevelő te-
vékenység mellett számos ki-
vételes nap teszi színesebbé 
az óvodai életet a Magyar Taní-
tási Nyelvű Óvodában. Az ün-
nepek és hagyományok bő le-

hetőséget kínálnak a rendha-
gyó foglalkozásokra. Az újévet 
követi a farsangi időszak, mely 
igazi móka és szórakozás. Mi 
magunk készítünk álarcokat, 
melyekkel a gyerekek a nap fo-

lyamán játszanak, átvarázsol-
ják magukat tigrisre, oroszlánra 
vagy éppen Micimackóra. A jel-
mezbál egész nap zajlik, már 
reggel szebbnél szebb jelmez-
ben jelennek meg. Táncolunk, 
mókázunk, vicces játékokat 
játszunk.

Tavasz a hagyományok je-
gyében indul, rövid műsorban 
felelevenítjük a húsvéti locso-
lás, tojásfestés, tavaszköszön-
tés hagyományát. A gyermek-
nap alkalmából sportnapot tar-

tottunk az udvaron, volt arcfes-
tés, ügyességi játék, dalolás, 
kacagás. Nem maradt el a ha-
gyományosan túrázás sem, 
idén a Putnoki – tó partján pik-
nikeztünk.

A tíz hónap során igyekszünk 
vidám élményekkel gazdagíta-
ni a gyermekeket, és így szóra-
koztatóbbá tenni számukra az 
óvodai hétköznapokat.

Mgr. Pintér Adriana
igazgatónő

EGY VIDÁM NAP 
A SZENT ISTVÁN ÓVODÁBAN

VIDÁM NAPOK 
AZ ÓVODÁBAN

felszerelésekről, a tűz haszná-
latának szabályairól, így a gye-
rekekben korán kialakul a kö-
rültekintő, felelős magatartás. 

S az autó! Mennyi izgalmasat 
rejt! Bár helyet foglalni benne 
nem biztos, hogy mindig kelle-
mes, de ez alkalommal az au-
tók belső látványa biztosan jó 
emlékeket hagyott maga után. 
Itt ugyanis az óvodásoknak le-
hetőségük nyílott beleülni a jár-
műbe, szemügyre venni a fel-
szereléseket. Felpróbálhatták 
a tűzoltó sisakokat, megnéz-
ték, hogy gurítják ki a locsoló 
tömlőket, majd egy rövid be-
mutatót is megnézhettek. Nagy 
élményt jelentett e program az 
ovisoknak.

Bobek Anikó
Szent István Óvoda

12
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2018. május 4-én utolsót dobbant a mindannyiunkhoz közel 
álló Mgr. Kósa Károly tanító bácsi szíve. Kollégái, volt diákjai 
egyaránt tisztelték, szerették. A könyörtelen halál 74 éves ko-
rában ragadta el. 
Közeli szerettünk pótolhatatlan elvesztése tudatosítja ben-
nünk a szívszorító valóságot, az emberi halandóságot. 
Az emberi élet a lánghoz és a fényhez hasonlít. A láng hevít, 
a fény áraszt, világít, hogy a sötétben el ne tévedjünk. Ilyen 
volt pedagógusunk élete is, aki betegsége kezdetéig meg-
értéssel, szeretettel vett körül mindannyiunkat. Diákjainak 
mutatta a helyes utat, tanította őket legjobb tudása szerint. 
Oktatói munkája példaértékű volt. Elment, de vigasztal ben-
nünket, hogy tovább élnek bennünk örök emberi értékei. 
Megőrizzük fényes, múlhatatlan emlékét.

Nyugodjon békében!
Kollégái és volt diákjai

Búcsúzásul

SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉLETÉBŐL

Mgr. Kósa Károly 

Gyermeknap a Tájházban

Úszótanfolyam Vágsellyén

Veresegyházon jártunk

Kerékpársorsolás a tanév végén

Sportolimpia az iskolában

Gyermeknap a Tájházban

Dióspatonyi kirándulás
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A tardoskeddi nyugdíjas-
klub mellett működő Rozma-
ring dalkör 2018. május 12-én 
ünnepelte megalakulásának 
a 25. évfordulóját. 

A Rozmaring énekkart 1993-
ban Hegyi Olga nyugdíjas pe-
dagógus alapította. Az első fel-
lépésük március 15-én volt, az 
eseményen 11 dalolni szerető 
hölgy lépett fel. A tagok célul 
tűzték ki a nyugdíjasok szó-
rakoztatását. Minden évben 
három nagyszabású ünnep-
séget szerveztek, januárban 
a farsangi teadélutánt, május-
ban az anyák napi ünnepséget, 
októberben a jubilánsok ün-
nepét. Első külföldi fellépésük 
a környei Német Nemzetiségi 
Sörfesztiválon volt, ahová az-
óta is minden évben meghívják 
őket. Ezután a fellépés után 
a csoport létszáma bővült, ké-
sőbb férfi ak is csatlakoztak az 
énekkar női tagjaihoz. A cso-
port létszáma 22-re bővült. 
Ebben az időben barátokra 
leltek a szenci és a vágtornóci 
nyugdíjasokban. Szencen is-
merkedtek meg a tatabánya-
bánhidai szlovák kisebbségi 
csoporttal, akikkel azóta is 
minden évben csere látogatá-
sokat szervezünk. 

A bonyhádi Felvidéki Kó-
rus első alkalommal 2004-ben 
vendégszerepelt falunkban 
a Szent István napi ünnepsé-
geken, s az akkori bonyhádi 
polgármester úr visszahívta 
a Rozmaringot a Tarka-Marha 
fesztiválra. A barátság a két 
énekkar között azóta is tart. 
Ezenkívül baráti kapcsolat szö-

vődött Nagyatád, majd Szák-
szend nyugdíjasaival. 

A Rozmaring énekkar rend-
szeresen szerepelt községünk 
rendezvényein, és vitték falunk 
hírnevét határon innen és túl. 
Nagyon sok szép élménnyel 
ajándékozták meg a nézőkö-
zönséget, fergeteges műsorok-
kal készültek, szólóénekekkel, 
versekkel, vidám jelenetekkel, 
táncokkal. Mindenki kivette 
a részét az előkészületi mun-
kákból, nagyon szerette őket 
a közönség. Időközben persze 
cserélődtek a tagok. A 20 éves 
évforduló után 10 alapító ta-
gunk egészségi okok miatt át-
adta a stafétabotot a jelenlegi 
dalkör tagjainak, amely 12 fő-
ből áll. Immár öt éve folytatjuk 
azt, amit az elődeink elkezd-
tek, fenntartjuk a régi baráti 
kapcsolatokat, szórakoztatjuk 
nyugdíjasainkat, szívesen me-
gyünk bárhová, ahová hívnak. 
Felléptünk már Pozsonyban 
a nyugdíjas otthonban, meghí-
vást kaptunk Bánkeszire a fa-
lunapra, Lipován vidám mű-
sort adtunk a jubilánsok ün-
nepségén, és meglátogattuk 
a gyermekotthont. Minden má-
sodik évben részt veszünk 
a Rozmaringok találkozóján, 
ami mindig más helyszínen zaj-
lik. Két alkalommal felléptünk 
a bécsi Szent István napi ün-
nepségen. Falunk rendezvé-
nyein is rendszeresen részt ve-
szünk, úgy mint a disznótoros 
fesztivál, majális, Szent István 
napi ünnepség, karácsonyi 
vásár. Az elmúlt öt év alatt 
nagyon sok szép élményben 
volt részünk, és reméljük, mi is 
nyújtottunk valamit a nyugdí-

jasainknak és a közönségnek. 
Észre sem vettük, úgy elsza-
ladt ez az öt év. 25 évesek let-
tünk! Úgy éreztük, ezt meg kell 
ünnepelnünk azokkal, akik-
kel oly régi barátság köt ösz-
sze bennünket. Az évfordulót 
két alkalomra terveztük. Nem 
szerettük volna kihagyni a tar-
doskeddi nyugdíjas tagjainkat 
sem, ezért 2018. május 10-én 
az anyák napi ünnepséggel 
egybekötve megünnepeltük az 
évfordulót is. A műsor első ré-
szében köszöntöttük az édes-
anyákat, a második részben 
az elmúlt 25 év legsikeresebb 
műsorszámaiból elevenítet-
tünk fel néhányat. Május 12-én 
tartottuk a Rozmaring dalkör 
25 éves évfordulóját. Meghív-
tuk falunk polgármesterét 
Tóth Marián mérnököt, a kép-
viselő-testület néhány tagját, 
szponzorainkat, akik segítik 
a Rozmaring dalkör munkáját. 
Együtt ünnepeltünk a Roz-
maring alapító tagokkal, ill. 
a környei, bánhidai, bonyhá-
di és szákszendi barátaink-
kal. Mindkét műsort állandó 
kedves háziasszonyunk Buják 
Erzsébet vezette. A jubileum 
alkalmából Mészáros Imre 
képviselő, községünk videósa 
egy magyar és egy 
szlovák dalokból ösz-
szeállított CD-t készí-
tett számunkra. Ezzel 
ajándékoztuk meg
a Rozmaring jelenle-
gi és alapító tagjait, 
a vendég csoporto-
kat, polgármestere-
ket és szponzorain-
kat. A vendég cso-
portok dalos fellé-

pése után fi nom vacsorával 
kínáltuk meg vendégeinket, és 
polgármesterünk által ajándé-
kozott gyönyörű ünnepi torta 
után jöhetett a szórakozás. 
Ifj. Bugyik József szolgáltatta 
a talpalávalót. 

Megragadva az alkalmat 
szeretném megköszönni ma-
gam és a csoport nevében 
polgármesterünknek, a kép-
viselő-testületnek és szpon-
zorainknak mindennemű tá-
mogatását amit nyújtottak 
a Rozmaring dalkör munkájá-
hoz, és a baráti kapcsolataink 
ápolásához.

Bár sűrű programok köze-
pette, a farsangi teadélutánt 
követően készültünk erre a két 
nagyszabású rendezvényre, én 
személy szerint úgy hiszem, 
mindkét műsor jól sikerült, 
és mindenki jól szórakozott. 
A staféta botot majd szeret-
nénk mi is átadni az utánunk 
jövő nemzedéknek, hogy ez 
a lánc ne szakadjon meg, és 
hogy a Rozmaring dalkör meg-
érje a fél évszázadot is. Na-
gyon remélem, hogy lesznek 
követőink!

Puskás Mária
Rozmaring dalkör

csoportvezetője

25 ÉVES A TARDOSKEDDI 
ROZMARING DALKÖR

vődött Nagyatád
szend nyugdíjasa

y
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A Civilizációs Betegségek-
ben Szenvedők és a Szlovákiai 
Fogyatékosok helyi alapszer-
vezete 2018. június 26-án IV. 
alkalommal szervezett sport 

és relaxációs napot a helyi 
termálfürdőben. Az esemé-
nyen az érsekújvári járás több 
alapszervezete is részt vett. 
A tagok különböző verseny-
számokban mérkőztek meg: 
darts, célba dobás labdával és 
gránátlabdával, teke és kapu-
ra lövés. A tardoskeddi csapat 
nagyszerűen helytállt, az ösz-
szesítés során a 2. helyen vég-
zett. Öt emléklapot kaptunk, 

Svetko Gyula és Tóth Zoltán 
2-2, Černák Péter 1 emlék-
lapban részesült. Gratulálunk. 
Látni, hogy tagjai aktívak és 
sportosak. 

Aki nem jött el, az bizony 
bánhatja, mert a sportban 
megfáradt résztvevőket az Ér-
sekújvári Egészségügyi Szak-
középiskola diákjai PaedDr. 
Tóth Katalin vezetésével alapo-
san megmasszírozták. Ezen-
kívül volt vérnyomás- és cu-
korszint mérés is. Nagyon szé-
pen köszönjük az iskolának, 
hogy ismét szakítottak ránk 
időt, és eljöttek. A sportolás 

és a fürdőzés alatt élő zene 
szólt, amely kellemesebbé 
tette az egész napos fürdő-
beli tartózkodásunkat. Ebédre 
PIZZA EXPRESS ízletes piz-
záját lehetett elfogyasztani, de 
a résztvevők a termálfürdő bü-
féjében szintén választhattak 
a frissítők közül. Az eredmény-
hirdetést követően egy kicsit 
táncoltunk, énekeltünk, majd 
délután 3 óra körül lassan min-
denki távozott. Reméljük, jó él-

ményekkel tértek haza, abban 
a tudatban, hogy jövőre újra 
találkozunk. 

Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani a polgármester 
úrnak, Tóth Marian mérnöknek, 
hogy IV. alkalommal szervez-
hettük meg itt Tardoskedden 
a sport és relaxációs napot. 
Köszönetünket fejezzük ki to-
vábbá a képviselő-testületnek 
az anyagi és erkölcsi támoga-
tásért, Németh úrnak és kol-
lektívájának a fi nom ebédért, 
és minden szponzorunknak, 
akik segítették és segítik szer-
vezetünk tevékenységét az 
egész évben. Nagyon szépen 
köszönjük. 

Ludasová Táňa
elnök

SPORT ÉS RELAXÁCIÓS NAP
A TERMÁLFÜRDŐBEN

A Tardoskeddi Rokkantszövetség Táňa Ludasová elnökasszony 
vezetésével eredményesen dolgozik. 

A 250 tagot számláló szervezet tagjai lehetőségeik szerint segí-
tenek, ahol tudnak. Részt vesznek a község szépítésében, évente 
egyszer járási szintű sportversenyeket rendeznek. A község is se-
gít nekik. A nyár folyamán kedvezményes belépővel látogathatják 
– akár naponta – a termálfürdőt, melynek gyógyító hatású vize jót 
tesz mindenkinek. 

A vezetőség két tagja otthonukban látogatja a betegeket. Ilyen-
kor ajándékot is visznek. 

Minden év májusában egy ünnepi délután rendeznek a jubiláló 
tagok számára. Így volt ez az idén is. Táňa asszony személyesen 
hordta szét a meghívókat, jelenleg 14-et. A meghívottak a Falu-
házban találkoztak, ahol az asztalon frissítő várta őket. 

Az érkezőket szíves szóval köszöntötte az elnökasszony. Gra-
tulált kerek születésnapjukhoz és jó egészséget kívánt további 
életükhöz. 

Tóth Marián mérnök, a község polgármestere is szívélyesen 
köszöntötte a jubilálókat és mindegyiküknek átnyújtott 1-1 szál 
gerberát. 

Táňa asszony és Janega László, a szervezet pénztárosa minden 
jubilálónak ajándékot nyújtott át (két fürdőlepedőt). 

A délután vidám beszélgetéssel, nagyon kellemesen telt el. Min-
denki elégedetten ment haza. 

Csomó Magda, az egyik jubiláns

KELLEMES DÉLUTÁN
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Áprilisban községünk polgár-
mestere Tóth Marián két kedv-
es látogatásnak tett eleget. 
Felkereste Tardoskedd legidő-
sebb lakosait Drenina Rozáliát 
és Balla Máriát, hogy az önkor-
mányzat és a község nevében 
gratuláljon 95. születésnapjuk 
alkalmából. Mindkét látogatás-
nál jelen voltam, így lehetősé-
gem volt elbeszélgetni az idős 
hölgyekkel, és több mindent 
megtudtam róluk. 

Rozi néni előrehaladott kora 
ellenére, a mai napig ellátja 
magát. Amit tud, elvégez maga 
körül, a többi elintézendő do-
logban a családja segíti. Bár 
egyedül él, nem unatkozik. 
A családból, rokonságból min-
dig felkeresi valaki, hogy szük-
ség esetén segítsenek neki 
vagy elbeszélgessenek vele. 
Sok mindent átélt az élete so-
rán, de azt vallja, csak a szépre, 
jóra kell emlékezni. Legszíve-
sebben a szüleiről és a család-
járól mesél. Hatan voltak test-
vérek (2 fi ú és 4 lány), a szülei 
- akikre csak jó szívvel tud gon-

dolni -, a nehézségek ellenére 
gondosan felnevelték őket. Az-
tán ez a család, ahogy nőttek 
a testvérek, szétszakadt. A nő-
vérét kivéve, aki szerzetes nő-
vér lett, mindenki saját csalá-
dot alapított, és élte az életét. 

Rozi néni és férje, aki 1997-
ben halt meg, négy fi út nevelt 
fel, közülük csak a legfi atalabb 

Toni lakik Tardoskedden, Karcsi 
Tótmegyeren, Pityu Perbetén, 
Jozsko Csehországban élnek. 
Nyolc unokája, tíz déduno-
kája és egy két és féléves ük-
unokája van. S hogyan telnek 
a napjai? „Sokat imádkozok, és 
telefonálok. Mindennap beszé-
lek valakivel a családból. Főleg 
a Perbetén élő fi ammal, aki 
nem tud olyan gyakran meg-
látogatni, mint a másik kettő. 
Ezenkívül a Magyarországon 
élő szerzetes nővéremmel is 
telefonon tartom a kapcso-
latot, aki, ha a jó Isten is úgy 
akarja novemberben lesz 100 
éves. A legnagyobb öröm szá-
momra, amikor összejön az 
egész család, és együtt va-
gyunk” – mondja Rozi néni, 
majd hozzáteszi: – „Én mindent 
megköszönök a jó Istennek, 
amit adott az életben, és azt 
kívánom, hogy a családtagjaim 
szeretetben, békességben élje-
nek továbbra is.“ 

Balla Mária fi atalabbik lá-
nyával, a halláskárosult Évával 
él kettesben közös háztartás-
ban, miután 2004-ben meghalt 
a férje. Így kéznél van a segít-
ség az idős asszony számára. 

Mariska néni élete során szin-
tén sok nehézséggel küszkö-
dött, átélt világháborút, depor-
tálást, jegyrendszert, árvizet... 
Minderre a mai napig tisztán 

emlékszik. „Sokat dolgoztunk, 
nagyon sokat. A közeli majoro-
kon Csikén, Tolmácon, és ahol 
kellett. Dohányt simítottunk, 
kapáltunk, ritkítottunk. Amikor 
„begyüttek“ a oroszok, olyan 
szegénység vót, hogy nem vót 
mit ennünk. A bótba csak ne-
gyed kiló cukrot kaptunk, ke-
nyérért is a szomszédba kellett 
átmennünk, hogy adjanak köl-
csön.“

Amikor Mariska néni férjhez 
ment, építkezésbe fogtak. De 
ez sem volt zökkenőmentes. 
„Vályog házat kezdtünk építe-
ni, s evvel is úgy vótunk, hogy 
amikor csináltuk a válykot, 
gyütt egy nagy eső, és mind-
et elmosta. Újra kellett csi-
nálnunk az összes válykot. 
Amikor felépült a ház, jártunk 
kukoricát bengézni. Ha úgy 
adódott, egyedül is elmen-
tem. Egyszer, amikor gyüttem 
vissza, az egyik vasúti átjáró-
nál leesett a zsákom bicikliről 
a sínekre. Én azt hittem, hogy 
szörnyet halok. Mit csináljak? 
Ha gyün a vonat, engem elgyúr. 
Nagy nehezen osztén kihúztam 
a a zsákot sín közű´, főtettem 
a biciklire, és úgy gyüttem 
haza.“

A napok lassan telnek Ma-
riska néni számára. Fájós lába 
miatt nehezen jár, Éva lánya 
segítsége nélkül nagyon nehe-
zen boldogulna. Ö végzi a házi-
munkákat, mindennapi teendő-
ket, bevásárol, ami nem mindig 
egyszerű, hiszen egy gyerek-
kori betegség következménye-
ként elveszítette a hallását. 

Az idősebb lánya, Icu azon-
ban ugyancsak Tardoskedden 
lakik, és ha kell, ő is segíti az 
édesanyját. A gondokat a lá-
nyain kívül három unokája és 
négy dédunokája igyekeznek 
vele elfeledtetni. 

Az ünnepelteknek így utólag 
is szívből gratulálunk a jubileu-
mukhoz.               Bračo Szilvia

LÁTOGATÓBAN 95 ÉVES 
JUBILÁNSAINKNÁL

Balla Mária, lánya Éva és a polgármester

Balla Mária a szüleivel

Drenina Rozália
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Az 1946-os évben többször 
jöttek Tardosra szlovákiai agi-
tátorok. Házról házra jártak, 
és győzködték az embereket, 
főleg a férfi akat, hogy térjenek 
vissza régi hazájukba, amelyet 
az elődeik valamikor a 18. szá-
zad elején odahagytak. Ezek az 
emberek gyakran ruhaneműt 
hoztak az itt élő szlovákoknak, 
s mindenféle kulturális rendez-
vényeket szerveztek: katonai 
és folklór csoportok fellépése-
it. Minthogy a meggyőzés nem 
hozta meg a kívánt eredményt, 
a szlovákok nemigen jelent-
keztek, hogy önként költözze-
nek Szlovákiába, így a férfi a-
kat arra próbálták rábeszélni, 
hogy legalább látogassanak 
el oda. Autóval vitték őket 
azokba a városokba, falvakba, 
ahonnan nagyobb számú 
magyart akartak kitelepíte-
ni. Tardoskedden is voltak 
kétszer vagy háromszor. Az-
tán minthogy mindenhol azt 
látták, hogy termékenyebb 
a vidék és magasabb az 
életszínvonal, lassan-lassan 
hajlottak a kiköltözésre, de 
még mindig nem jött össze 
az a 600 ember, amennyit 
a hatóságok mindenképpen 
át akartak költöztetni. Így az-
tán a toborzási akció végén 
már a megfélemlítéstől sem 
riadtak vissza. Minthogy Tar-
dos környékén német falvak 
is voltak, az agitátorok azzal 
fenyegették a szlovákokat, 
hogy ha nem megy szép 
szóval, erőszakkal telepí-
tik ki őket, fejenként 30 kilós 
csomaggal, mint a németeket. 
A meggyőzés mindenféle for-
májának az lett a vége, hogy 
végül mégis kiköltözött Tar-
dos 600 lakosa Szlovákiába. 
Tardoskeddre, Tótmegyerre, 
Udvardra és még néhány kör-
nyékbeli faluba osztották el 
őket. (Érdekes, hogy Tardos-
ra viszont Szlovákiából senkit 
sem vittek, és az áttelepülők 
házai nagyon sokáig üresen 
álltak. Ugyanis elsősorban 

a környék olyan falvaiba tele-
pítették a szlovákiai magya-
rokat, ahonnan deportálták 
a németajkú lakosságot.)

Végre valahára 1948-ban, 
húsvét előtt minden áttelepülő 
felpakolta a vagyonát-holmiját 
a zárt vagy nyitott teherva-
gonokba, és elindultak az új 
hazába. Az áttelepülők nagy 
része egy nappal húsvét előtt 
érkezett meg Tardoskeddre. 
A holmijaikat a vagonokból 
katonai teherautókra rakták 
és azokkal vitték őket a falu-
ba, ahol mindenkinek kijelöltek 
egy-egy házat az időközben 
kitelepített magyarok után. 
A szállítást a hadsereg biztosí-
totta, és a katonai teherautók 
oldalán az ENSZ segélyszerve-
zetének nagy UNRRA felirata 

volt. Ezért kezdték használni a 
tardoskeddiek a betelepülőkre 
a gúnyos, lesajnáló „unrások, 
unrák” kifejezést.

A tardosi szlovákok ideér-
kezését a háború utáni évek 
zűrzavara és a Beneš dekré-
tumok miatt össztársadalmi 
feszültség kísérte. Az agitáto-
rok, akik a toborzást végez-
ték, tudatosan hallgatták el 
az 1946–1948-as évek min-
dennapi szlovákiai valóságát. 
Ellenkezőleg. Ígértek nekik he-

tet-havat, így aztán a be-
települők csalódottak
voltak. Kiábrándító volt
számukra az itteni ma-
gyarok, de még a szlo-
vákok részéről is érez-
hető hideg, elutasító 
fogadtatás. A helyi szlo-
vákok nem értették és 
kinevették őket, ugyanis Tar-
doson nagyon specifi kus, na-
gyon erős magyar akcentussal 
beszéltek. A magyarok pedig 
már a megérkezésük előtt 
irigykedtek és haragudtak rá-
juk, hogy ingyen kapják meg 
a falu legjobb házait és gaz-
daságait a kitelepített, sok-
szor tehetősebb gazdák után. 
A faluban már olyannyira kiéle-
ződött a helyzet, hogy teljesen 
mindennapos lett, hogy nap-

közben oda-odakiabáltak 
a tardosiaknak: „Fére unra, 
jön a magyar!” A tardosiak 
eleinte sötétedés után nem 
is nagyon mertek kijárni az 
utcára, és még az artézi kút-
ra vízét is inkább csoporto-
san mentek. A helyi hivatalok 
kénytelenek voltak megol-
dani és kezelni a helyzetet, 
így aztán sok betelepülő el 
is költözött Tardoskeddről 
Tótmegyerre, Jatóra, de 
voltak, akik Nyitrabányára 
(Handlová) mentek, sőt két 
család csalódottan vissza-
tért Tardosra. 

Amikor a helyi suhancok 
provokációi, verekedései 
már végképp túlmentek 
minden elviselhető határon, 

az áttelepültek nyílt levelet ír-
tak a Matica slovenská-nak, 
így kérve segítséget. Végül 
a tardosi férfi ak öttagú cso-
portja úgy döntött, saját ke-
zébe veszi az irányítást, és 
személyesen utaztak először 
Nyitrára, majd Pozsonyba a 
Telepítési Hivatalba és a rend-
őrségre. Végül az ő intervenci-
ójuk után jött két autó rendőr 
a faluba egyenesen Pozsony-
ból és azonnal megszigorí-
tották a biztonsági intézke-

déseket. Ugyanakkor a helyi 
hangszóró néhány napon ke-
resztül fi gyelmeztette a lakos-
ságot a szigorú büntetések-
re, amennyiben továbbra is 
folytatódnak a zaklatások és 
provokációk. A falubeli viszo-
nyok csak ezután kezdtek, ha 
lassan is, de konszolidálódni.

Árendáš Vendelín édesap-
ja Tardoson kereskedő/üzle-
tes volt. Amikor áttelepültek, 
az üzletét és új házát hagyta 
hátra. Tardoskeddre azonban 
magukkal hozhatták minden 
ingó vagyonukat és háziálla-
taikat. Minthogy az Árendáš 
család Tardoson egy új házat 
hagyott, és Tardoskedden 
a mai Alvégen egy kisebb, öre-
gebb parasztházat kaptak, az 
édesapa azonnal panasszal 
élt a Helyi Nemzeti Bizottsá-
gon. A család tehát nem is 
kezdett rögtön kicsomagolni 
és berendezkedni. Nagyjából 
egy hét múltán új házat utaltak 
ki nekik a Cigány utca elején – 
a valamikori Berta-féle hen-
tesüzletet. Minthogy Árendáš 
úr kisvállalkozó volt, a két szo-
ba-konyhás házban, ahol elöl 
volt az üzletrész, azonnal saját 
élelmiszerboltot és pékséget 
nyitott. Amikor aztán 1951-
ben megszüntettek minden 
magánvállalkozást, a pékség 
helyén a család egy különálló 
egyszobás lakrészt alakított 
ki. Évekkel később a család új 
házat épített magának. A mai 
Bernolák és Hviezdoslav utca 
sarkán álló régi házban ismét 
élelmiszerüzlet működik

Részelt a Tardoskedd 
1945-1949 c. könyvből 

Vendelín Árendáš 
elbeszélése alapján
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„Ez nem az én otthonom, „Ez nem az én otthonom, 
ez az én lakhelyem...”ez az én lakhelyem...”
A tardosi szlovákok áttelepülésének igaz története 
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„Arabul legelőször a számo-
kat tanultuk meg, mert a piacon
alkudni kellett. Fegyverrel őriz-
ték a tábort, de ima idején az őr 
letette a fegyvert, akkor jöhe-
tett – mehetett bárki, ő istené-
vel beszélgetett, nem törődött 
velünk. Nem minden arab örült 
a jelenlétünknek, például a pa-
tikában nem szolgáltak ki. Oda 
helyi ismerőst kellett küldenem. 
Családnál odahaza nem vol-
tam, nem tudom, hogyan élnek 
a moszlimok. A hentesüzlet-
ben macska ült a tőkén, amin 
az eladásra szánt húst vágták, 
mindent beleptek a legyek, 
a higiéniára nem nagyon adtak. 
Láttam nagyon szegényes vis-
kókat és gyönyörű palotákat is. 
Az utak jó minőségűek voltak, 
de a közlekedés kaotikus. Min-
denki dudál, mindenki úgy érzi, 
neki van előnye, a szabályok 
rájuk mintha nem is vonatkoz-
nának.”

Ma sem bánja, hogy akkor 
volt elég kalandvágya vállal-
ni ezt az egy évet. Korábban 
repülőn sem ült, Prágában 
-24 fokban szálltak fel, négy 
órával később +30-ban Tripo-
liban le. Azelőtt tengert sem 
látott még, nagy élmény volt 
abban is rendszeresen meg-
mártózni. Hazatérte után tudott 
venni egy Škoda 120-ast, szí-
nes tévét, bútort, de lányai a bi-
cikliknek örültek a legjobban… 
„Őket alig ismertem meg. 
Olyan nagynak láttam őket 
egy év után a találkozáskor…” 
– emlékszik. „Hát, elmondha-
tom az unokáimnak: nagyapá-
tok Afrikában is járt…” – nevet.

Benkő Timea

egy év után a találkozáskor…
– emlékszik. „Hát, elmondha-
tom az unokáimnak: nagyapá-
tok Afrikában is járt…” – nevet.

Benkő Timea

VENDÉGMUNKÁSKÉNT 

LÍBIÁBAN
A nyolcvanas években voltam kamasz. Osztálytársnőimmel tök egyforma tornaruhában fe-

szítettünk az órán a tornasorban, tök egyforma bicón kerekeztünk délután, és tök egyforma 
bikiniben parádéztunk a strandon. Mert nagy választék az üzletekben akkoriban nem volt. 
Nyugati holmit csak a fi lmekben láttunk. Amikor egy-két barátnőm édesapja külföldön kezdett 
dolgozni, és menő tolltartóval, szagos radírral jöttek suliba, csak áhítozva néztük a csodás, 
csilli - villi holmikat. De mi volt akkortájt a külföldi vendégmunka? Irak, Líbia, Jemen, Afga-
nisztán… A fejlett, szocialista csehszlovákiai, „baráti” segítséget nyújtott a fejlődő országok 
gazdaságának.

Lajos (67) saját bőrén ta-
pasztalta, milyen a vendég-
munkás élete egy afrikai or-
szágban. 1985-ben egy évre 
Líbiában vállalt állást sofőrként. 
„Misuratában, közel a tenger-
parthoz építettünk utakat és 
kanalizációt. Nem az elsők 
között mentem ki, korábban
a meleg éghajlat, az ismeretlen 
kultúra sokakat visszatartott. 
Mindazonáltal amikor az első 
munkások hazajöttek, kiderült, 
hogy anyagilag megéri kint dol-
gozni. Itthon az ember kapta 
a fi zetését, 

kint a diétát, amiből nagyon 
szépen lehetett spórolni. Hát 
eldöntöttem, én is megpróbá-
lom” – emlékszik vissza.

A legnehezebb a honvágy 
volt, hiszen egy teljes évig 
nem látta családját, a posta 
is nagyon lassú volt, egy-egy 
levél 2 hónapig jött a távolból. 
A klímát jól viselte, pedig nyá-
ron 55 fokot mutatott a hőmé-
rő, sőt a teherautóban még 
többet, de nem érezte meg-
terhelőnek. Egészségét nem 
viselte meg, pozitívumként 

élte meg, hogy ott 
tartózkodása alatt 
lefogyott 20 kilót. 
„Nem volt disznó-
hús, édesség…” 
– sorolja.

„Itthon a Dopra-
stavnál dolgoz-
tam Pozsonyban, 
kötelezően részt 
kellett venni egy 
iskolázáson, ne-

hogy esetleg konfl iktusba ke-
veredjünk majd az arabokkal. 
Elmondták, hogy ha ne adj´ 
isten valakit elütnénk, nem sza-
bad a rendőrökre várni a hely-
színen, mint itthon, mert ott 
senkit nem fog érdekelni, ki volt 
a balesetben a hibás. A sértett 
családja azonnal vérbosszút 
vesz a sofőrön. Tehát rögtön 
meneküljünk az orosz táborba, 
mert az ő katonáiktól viszont 
nagyon féltek. Szerencsére 
nem emlékszem olyan esetre, 
hogy erre sor került volna. Ak-
kor Tardoskeddről még hárman 
tartózkodtak kint: Sós Emil, 
Varga Jozsko és Pintér Pista.”

Minden országnak külön tá-
bora volt, a szlovákiaiak hár-
man laktak egy szobában,
a fürdőszobán kilencen osztoz-
tak. Péntek kivételével minden 
nap dolgoztak, a munkaidő 
8 órás volt. Szabadidejükben 
kártyáztak, fociztak, moziztak, 
pingpongoztak. Szabadnapon 
gyakran kirándultak, például 
Tripoliba, a fővárosba vagy fü-
rödni a tengerhez. 

a fi zetését, é
ta
le
„
h
–
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Az emberi
hiszékenységről

álcázta a látomásait, ame-
lyekbe bonyolultan beleszőt-
te a jövőt, így nem is igazán 
lehetett ezeket megérteni, 
az adott események bekövet-
kezte előtt.

Magyarországon 1850-ben 
készült az első jóskártya, me-
lyet cigánykártyának is nevez-
tek. Főleg cigányasszonyok 
jósoltak velük a rajtuk levő 
képek segítségével. Vannak, 
akik még napjainkban is élnek 
vele, az egyik legnépszerűbb 
jövendőmondó kártyatípus. 
A kártyavetők mellett vannak 
még tenyérjósok, akik a te-
nyér vonalai szerint (életvonal, 
szívvonal, fejvonal) jósolnak, 

és ígérnek szerencsés életet. 
Az emberi élet és a szív, 

szerelem titkai kifürkészhe-
tetlenek. Egykoron a mó-
dosabbak a varázsgömbök 
adataiban hittek. A halottakról 
szellemidézés, asztaltáncolta-
tás közben próbálkoztak kap-
csolatba lépni. Akadnak, akik 
a mai napig az álomfejtéseit 
vizsgálják. Krúdy Gyula Ál-

Napjainkat óriási változások 
korában éljük. Mintha gyorsab-
ban telne az idő. Szinte észre 
sem vesszük, úgy futnak a na-
pok, hónapok, évek. Az életkor 
is meghosszabbodott. Így tud-
ni szeretnénk, mi vár ránk, mit 
hoz a jövő? Jót vagy esetleg 
rosszat? 

Már évszázadokkal ezelőtt 
éltek egyének, akik jóslások-
kal foglalkoztak. A királyok 
mellett is volt jós, aki a csilla-
gok állása szerint megjósol-
ta a csaták sorsát. Ők voltak 
a jövendőmondók. A legismer-
tebbek közé tartozik Nostra-
damus (1503-1566), aki IX. Ká-
roly francia király csillagásza 
volt, s akinek jóslatai látnoki 
képességeinek köszönhetően 
még napjainkban is fi gyelem-
re méltóak, és olykor rémisz-
tő pontossággal helytállnak. 
Nostradamus éjszakánként 
(hetente több alkalommal) el-
ragadtatott állapotba került, 
s ilyenkor furcsa képek, láto-
mások jelentek meg előtte. 
Ezeket a jövőről szóló híradá-
sokként értelmezte, és szor-
gosan lejegyezte. Megjósolta 
többek között Hitler felemel-
kedését az 1930-as években, 
akárcsak 2001. szeptember 
11-ét, amikor azt írta: földren-
gést okozó tűz fogja megrázni 
az Új Várost (New City). Meg-
jósolta a Holdra szállást, a J. 
F. Kennedy merényletet és az 
atombombát is. Voltak magyar 
vonatkozású jóslatai is. Meg-
jósolta, hogy az 1848/49-es 
forradalmat a magyar király az 
orosz cár segítségével tudja 
majd leverni. Illetve megem-
lít egy kapitányt is, a későbbi 
Görgey Artúrt, akit politikai 
ellenfelei árulással vádoltak. 
Nostradamus olyan rendkívül 
nehéz időszakban élt, amikor 
a jövőbelátás boszorkányság-
nak számított. Tehát ahhoz, 
hogy titokban tartsa a „kész-
ségét”, négysoros prózáknak 

moskönyvében sok mindenre 
találunk magyarázatot. 

A babonás hiedelmek, népi 
megfi gyelések tapasztalatok 
alapján terjednek világszer-
te, melyek az emberek hi-
székenységét használják ki. 
Főleg lányok, asszonyok ol-
vasmányai közé tartoznak az 
újságokban, folyóiratokban 
napi, heti vagy havi rendsze-
rességgel megjelenő horo-
szkópok. Kétségtelen, hogy 
a horoszkóp napjainkban éli 
a virágkorát. Megszámlálha-
tatlan formája létezik: kínai, 
kelta, maja, baba, üzleti stb. 
Sőt van vércsoport horoszkóp 
is. Eleinte azt a funkciót töltöt-
te be, hogy megjósolta a há-
borúk kimenetelét vagy, hogy 
mi fog történni az országgal. 
Később azonban az emberek 
inkább már a saját sorsukra 
lettek kíváncsiak.

Újabb szokássá vált külön-
féle amulettek, talizmánok, ka-
balák gyűjtése, melyek a hie-
delem szerint szerencsét hoz-
nak viselőiknek. Ezek lehetnek 
külföldi utakról, nyaralásokról 
hozott kövek, szobrocskák, 
állatfi gurák, amelyek állítólag 
vonzzák a szerencsét, sikert, 
boldogságot. Az emberek év-
ezredek óta hisznek, bíznak az 
amulettek mágikus erejében, 
amelyek megóvják őket a ba-
joktól, betegségektől – még-
pedig azokat, akik hisznek 
bennük. 

Az új kínai horoszkóp sze-
rint 2018. február 3-tól a kutya 
évébe léptünk. Reméljük, sze-
rencsés lesz. 

Kollár Mária 
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A ló nem eszköz, A ló nem eszköz, 
hanem társ…hanem társ…

Fogadjunk, hogy sok lány 
(és titkon fi ú is) szeretett vol-
na kiskorában pónit. Van, aki 
hercegnőset, más cowboyo-
sat vagy középkori lovagosat 
akart játszani. A legtöbb ilyen 
álom romokba dőlt, amikor 
a karácsonyfa alatt nem volt ott 
az áhított lovacska, vagy ép-
pen egy plüssel helyettesítet-
ték. Akik azonban továbbra is 
lovagolni szeretnének, jobb, ha 
tudnak pár dolgot mielőtt lóra 
ülnek…

Mielőtt megrohamozzuk az 
első pónit illetve lovat, aki az 
utunkba kerül, tudnunk kell, 
hogy a ló hátán (illetve földön 
állva mellette is) komoly munka 
megy végbe. Tisztázásképp: 
megmaradni a ló hátán önma-
gában is nehéz, de nem elég. 
Meg kell tanulnunk kommuni-
kálni vele, irányítani őt. A lovag-
lás nem abból áll, hogy „bele-
rúgok - elindul, aztán jobbra 
húzom a fejét - jobbra megy, 
balra húzom - balra megy”, 
mint azt sokan feltételezik. 
A lovat a kezek, a lábak és 
a testsúlyunk nagyon fi noman 
összehangolt játéka „hozza 
működésbe”. Nemcsak hogy 
nehéz a hátán maradni, de nem 
is mindig érti (vagy éppen nem 
akarja megérteni), mit akarunk 
tőle. 

A lovaglás veszélyes sport, 
mert egy átlag ló súlya kb. 
500 kilogrammot nyom, önálló 

akarata van, és nagy mérete 
ellenére rettentően gyors. Ép-
pen ezért, mielőtt lóra ülünk, 
érdemes megismerni az állatot. 
Az első napokban fi gyeljük 
meg viselkedését a ménesben. 
Lassan közeledjünk felé, anél-
kül, hogy megérintenénk. A kö-
vetkező napokon simogassuk 
meg, csutakoljuk le. Vezetges-
sük őt, sétáljunk vele. Figyeljük 
meg, hogyan reagál a mozdu-
latainkra. A ló egy ösztönösen 
menekülő lény, akinek a bizal-
mát ki kell érdemelni. A biza-
lom pedig a lovaglás alapköve. 
Hogyan bízhat meg egy bárány 
a farkasban? Mikor lóval dol-
gozunk, nem szabad ragadozó 
módjára viselkednünk. Teljesen 
nyugodtnak és megértőnek kell 
lennünk (de nem elnézőnek), 
mivel nem a lónak van szüksé-
ge ránk, hanem nekünk őrá. 

A bizalom mellett azonban 
valahogy meg is kell értetnünk 
magunkat vele. Ehhez pedig 
nem kell mást tennünk, mint 
néha leülni, és csendben fi gyel-
ni. Minden ló külön személyi-
ség, más-más gondolattal és 
érzéssel. A lovak testbeszéddel 
kommunikálnak egymás kö-
zött. Akár egy apró mozdulat is 
hatalmas jelentőséggel bír. Mi 
kissé máshogy, viszont szintén 
testbeszéden alapuló módon 
értethetjük meg magunkat lo-
vunkkal. Teljesen egymásra kell 
hangolódnunk, összhangban 

kell dolgoznunk a siker érdeké-
ben. Ez egy hosszadalmas fo-
lyamat, és természetesen, senki 
sem a csúcson kezdi – min-
den útnak megvannak a ma-
ga akadályai, amelyeket le kell 
küzdeni. A feladatok során pe-
dig nem csak a ló tanul, hanem 
a lovas is személyiségfejlődé-
sen megy keresztül. A lónál 
őszintébb tükör nincs a vilá-
gon. Sohasem hazudik, azon-
nali visszajelzést nyújt minden 
gesztusunkra, viselkedésünkre. 
Segít, hogy megismerjük ön-
magunkat, önfegyelmet, ön-
uralmat, empátiát gyakoroljunk. 
Mindeközben növeli az önbizal-
munkat és fejleszti a probléma-
megoldó képességünket. 

A siker pedig elsősorban 
a megfelelő mennyiségű kitar-
tásnak, az önbizalomnak és 
némi alázatnak köszönhető. 
Tudni és merni kell belevágni 
a feladatokba, és akkor sem 

szabad feladni, ha jó dara-
big csupán negatív élmények 
születnek. Azt az egyik legne-
hezebb átélni, hogy nincs si-
kerélmény, vagy ha van, akkor 
is csak nagyon csekély. De 
pontosan ebbe a kevéske pozi-
tívumba kell tudni megkapasz-
kodni, tudni kell, hogy jó úton 
és afelé haladunk, amit szeret-
nénk elérni, csak ugye minden 
kezdet nehéz. 

 Ha megértjük, és meg tud-
juk értetni magunkat lovunkkal, 
valamint a bizalom is a helyén 
van, akkor a határ a csillagos 
ég. Űzhetjük akár hobbiként 
vagy sportként, lovagolhatunk 
angol vagy western stílusban, 
amíg erőszak nélkül, hozzáér-
téssel bánunk lovunkkal, addig 
egy szerető társat kapunk cse-
rébe. Ne feledjük: „Maga az út 
a cél, nem pedig egy állomás“. 

Mojzeš Vanesa
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Neked köszönhetően Tar-
doskedden sem ismeretlen 
már a jumping fi tness. Mikor 
és hogyan találkoztál ezzel 
a modern sporttal?

Tavaly márciusban hallottam
először erről a sportról. Min-
denről a barátnőm tehet, aki
Pozsony mellett, Csöllén (Ro-
vinkán) él. Ahányszor csak ta-
lálkoztunk, mindig erről a sport-
ról áradozott. Nem tudtam sem-
mit a jumpingról, de nagyon
érdekesnek találtam, hogy a lá-
nyok trambulinon szökdelve, 
pörgős zenére tornáznak. Be-
ütöttem a Google keresőbe, 
hogy jumping, és már tudtam, 
miről van szó. Már az első vi-
deó megnézése után eldöntöt-
tem, hogy kipróbálom. Na, de
hol? Csölle (Rovinka) 90 km-re 
van Tardoskeddtől. Újra bön-
gészni kezdtem az internetet, 
és megtudtam, hogy a legkö-
zelebbi jumping edzés Ohajon 
van, ahol egy igazi TOP okta-
tó, Viktor tartja a tornát. Mivel 
azok közé az emberek közé 
tartozom, akik gyorsan cselek-
szenek, egy percig sem gon-
dolkodtam, kapcsolatba lép-

tem vele. Rögtön az első tele-
fonhívás során elmondta ne-
kem azokat a lépéseket, ame-
lyek ahhoz szükségesek, hogy 
elmehessek az órájára. Re-
gisztráltam a vifi t.sk oldalon, és 
2017 márciusa óta „ugrálok“. 
Az első óra bizony elég meg-
erőltető volt. Bár elég energi-
kus vagyok, de itt elég hamar 
kiderült, hogy egyáltalán nincs 
kondícióm. Az első óra ugrálás 
mindig próbatétel, ott dől el, 
hogy fogja-e csinálni az em-
ber vagy nem. Az én döntésem 
egyértelműen IGEN volt. Min-
den szerdán és vasárnap ug-
ráltam, és alig vártam az edzé-
seket. Szeptemberben aztán 
részt vettem egy továbbkép-
zésen, hogy én is oktathassak 
itthon, a községünkben. 

Mit kell tudni a jumpingról? 
Mi az előnye a hagyományos 
fi tnesshez képest?

A jumping a fi tness ipar egyik 
egyedülálló, dinamikus és cso-
portos tornája. Ez tulajdonkép-
pen egy aerob torna, amelyet 
kis trambulinon tornáznak, 
s amely szórakoztató módon 

próbálja kiegyenlíteni a fi zikai 
és lelki egyensúlyt. Egyfajta 
szabadságérzetet nyújt, és 
örömteli mozgás is egyben. Ide-
ális módja az alakformálásnak, 
segíti a fogyást, a vérkeringést, 
nagyon jó zsírégető, fejleszti 
a motorikát, a koordinációt és 
a stabilitást. További előnye
a hagyományos fi tnessel szem-
ben, hogy itt a tornázás folya-
mán az összes izom megmoz-
gatódik. A jumping kíméli moz-
gásszerveket, az ízületeket, 
hátgerincet, kedvező hatással 
van a szív és érrendszerre, 
segít feloldani a mindennapi 
stresszt. Kutatások bizonyít-
ják, hogy ugráláskor 68 %-kal 
nagyobb arányban erősödik 
a kondíció és az izomzat, mint 
futásnál. Soha sem idegenked-
tem más sportoktól, de nálam 
a jumping győzött. Számomra 
kitűnő módja ez a kikapcso-
lódás. Úgy is mondhatnám, 
hogy ez egy óra, „ami csak az 
enyém”, s ami óriási energiával 
tölt fel. Az én esetemben is se-
gít leküzdeni a stresszt. 

Kiknek ajánlott a jumping? 
Minden korosztály számára 

ajánlott. A Kids program kis-
gyerekek számára van össze-
állítva, célja, hogy a gyerekek 
megismerjék az alapmozgáso-
kat, amelyek segítik levezetni az 
energiájukat. Ezek az órák játé-
kos formában zajlanak. Van-
nak Senior programok, ame-
lyek magas szintű speciális tor-
nagyakorlatokkal segítik növel-
ni, meghosszabbítani az idősek 
aktív életét. Én e két csoport 
közötti korosztályt edzem. 

Hol lehet tornázni Tardos-
kedden? Jelentkezhetnek 
még új tornázók?

Minden kedden és csütörtö-
köm tornázunk 2 órát az alap-
iskolák tornatermében. Az első 
óra 18.30 – 19.30-ig a második 
19.35 – 20.35 óráig tart. A höl-
gyek online jelentkeznek a vifi t.
sk ún. rezervációs programján 
keresztül. Aki még nem próbál-
ta, de érdekli a dolog, az nyu-
godtan regisztráljon az említett 
oldalon, és csatlakozzon hoz-
zánk. 

Tudom, hogy a tardoskeddi 
gyerekeket is már megismer-
tetted a jumpinggal. Mikor, 
milyen körülmények között 
került erre sor?

Igen, a helyi alapiskolák igaz-
gatónői meghívtak, hogy mu-
tassam be a tanulóknak ezt 
a sportágat. Június 1-jén a J. A.
Komenský Alapiskolában „ug-
ráltunk” a gyerekekkel gyerek-
nap alkalmából. Június 15-én 
pedig a Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában voltam, az iskola 
sportnapján „jumpingoltunk.” 
A gyerekek nagyon ügyesek 
voltak, tele energiával, öröm-
mel. Nagyon jó volt velük ug-
rálni. Mindenki élvezte a tram-
bulinon való szökdelést. Még 
egyszer nagyon szépen kö-
szönöm az igazgatónőknek 
a meghívást. Ezenkívül meg-
említeném, hogy július 14-én 
a helyi termálfürdőben nagy si-
kerű Jumping night tornát tar-
tottunk 6 oktató vezetésével. 
Valóban nagyszerű esemény 
volt. Reméljük, lesz folytatása.

Köszönöm szépen. Sok si-
kert kívánok neked, és még so-
káig lehessen „jumpingolni” 
Tardoskedden. 

Bračo Szilvia 

Községünkben már hónapok óta hódít egy viszonylag 
új sportág – a jumping fi tness. Mivel újdonságnak számít, 
kíváncsiak voltunk, miről is van szó, miért tetszik annyira 
a tardoskeddi hölgyeknek. Ezért megkértük Valachovič 
Erikát, aki a tornákat tartja, hogy meséljen nekünk a jum-
pingról. 

jumpingjumping
fitnesst?fitnesst?

ISMERIK A 
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Mire jó a levendula?
Számos gyógyhatása van. Stresszoldó, nyugtató, immun-

rendszer erősítő, görcsoldó hatású. Fokozza a lelki frisses-
séget, enyhíti a fejfájást és a depresszió tüneteit. Pozitív ha-
tással bír a bőrre, mivel gyulladásgátló. Gyorsítja a sebek 
gyógyulását, fertőtleníti a bőrt, csíllapítja a napégést okozta 
hegeket és a rovarcsípések viszkető tüneteit.

UUU

levendula A

A levendula az egyik legsok-
oldalúbban, legváltozatosab-
ban használt fi nom illatú gyógy-,
fűszer- és dísznövény. Euró-
pába a rómaiak hozták be, az 
ókorban pedig már a szépség-
ápolás meghatározó növénye 
volt. A latin neve is innen ered: 
lavare= mosni. 

Örökzöld félcserje. Legismer-
tebb az angol, francia és a spa-
nyol fajta. A virág színe lehet 
lila, fehér, kék és rózsaszín. 
Levele zöld vagy ezüstzöld. 
Nagyon erős, aromás illata van, 
többek között ennek köszön-
heti a növény a népszerűsé-
gét. A legtöbb levendulabokor 

júniusban kezd virágozni, ami 
egészen júliusig tart. Egyes faj-
ták ősz elején másodvirágzás-
ba kezdenek. Ennek feltétele, 
hogy a szárakat a nyári virág-
zás után el kell távolítani. 

Levendula – nincs szüksé-
ge tápanyagban gazdag talaj-
ra, jól viseli a szárazságot és 
nem igényel sok vizet. Ennek 
ismeretében kezdett el foglal-
koztatni a termesztése. Amikor 
néhány éve beszéltünk egy 
levendulaültetvény megterem-
téséről, összesen 3 bokor nö-
vényünk volt nagycétényi ker-
tünkben. Majd gondoltunk 
egyet, és eldöntöttük, hogy 

a nagyszülőktől ránk maradt 
szőlőhegyi területre szőlőtő-
ke helyett levendulát ültetünk. 
2015-ben kerültek a földbe 
az első Tihanyból származó 
levendulatövek. Kezdetben 
a falubeliek nem értették, kér-
dezősködtek, találgattak, mit 
ültetnek Csányiék a szőlő he-
lyett. Megálltak, fejüket csóvál-
ták... Ma már értik. Nagyokat 
bólogatnak a levendulaszörp 
kóstolgatásakor. Rövid sétát 
tesznek a lilába öltözött le-
vendulaültetvényig. Csodálják 
a rengeteg pillangót, élvezik 
a méhek zümmögését, csok-
rokkal távoznak a levendula-

szüretről. Családi és esküvői 
fotókat készítenek. Érdeklőd-
nek, mit is lehet készíteni le-
vendulából, ilyenkor nem győz-
zük sorolni a lehetőségeket: 
csokrot, illatzsákot, buzogányt, 
szappant, olajat, szörpöt, lek-
várt, kekszet, sütit... Tehát 
a növényt nemcsak nagyanyá-
ink szekrényében találhatjuk 
meg molyirtás céljából.

A levendulát nagyon lehet 
szeretni. Bátorítunk mindenkit, 
hogy ültessen a kertjébe né-
hány tövet, használja fűszer-
ként, díszítse vele otthonát.

Csányi László és Mónika

Szeretnénk mindenkivel megosztani leven-dulabokraink virágait, ezért termékeink meg-találhatóak a Tardoskeddi Termálfürdőben is.

A pléhre alobalt teszünk, és 2x7 dcl lecsurgatott kimagozott meggyet rárakunk. Ráöntjük a piskóta masz-
szát és megsütjük. Ha kihűlt, kifordítjuk és lehúzzuk az alobalt. Így alul marad a tészta, a tetején a meggy. 
A meggyre kenjük a krémet, amelyet úgy készítünk, hogy a vaníliás cukrot, a pudingot, a tejet és 
a cukrot megfőzzük, és ha kihűlt hozzá adjuk a margarint. A tetejét leöntjük csokival.         Svetko Éva

Piskóta: 6 tojás,35 dkg 
porcukor, 25 dkg daraliszt, 
15 dkg őrölt dió, 1 csomag 
vaníliás cukor, fél csomag 
sütőpor, 10 evőkanál víz. 

Krém: 1 vaníliás cukor, 
1 vaníliás puding, fél liter tej, 
15 dkg cukor, 1 margarin 
(25 dkg), lehet Hera vagy 
Palmarin

Csokoládé máz: 10 dkg 
főzőcsokoládé, 10 dkg zsíros 
margarin (cera), 1 kiskanál olaj

Meggyes sütiMeggyes süti

szép is, fi nom is, 
hasznos is …
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Azonban 

R. 1. rész 

Képző

Magyar író 
volt

Római 
500

Előd
Német 
névelő

Fedi a való-
ságot...

R. 
3. rész

Inka 
uralkodó 

volt

Zokni

Zoltán
Tonna

Kerti, 
mezei 
munka

K Z
Római egy 

R. 2. rész

Támogat

Tallium, 
oxigén

Szekun-
dum

Sulfur

Agyő, 
kedves !

Lóbetegség

Gyermeki 
hangnem

Huncutul 
ravasz

Erdélyi 
folyó

Kolumbiai 
város

Záhony 
fele

Angolna - 
angolul

Névutó. röv.

OSVÁT E.
Elsőosztá-
lyosok c. 

ver. idézünk

R. 4. rész 

Neon, ittrium S Z „Csacsi-
beszéd” N T

Tanári 
azonos 
hangzói

Erbium

Török 
népek sá-
tortábora
Idegen 
férfi név

Simon, 
János

Rajtol

Hollandia 
és Spa-

nyolország 
autójele

Testrész

Kaszáló

Szintén

...Spielberg, 
fi lmrendező

Elavult

Névelő

... 
Kaszparov, 
sakkozó

Hiányos 
taps

Kérdő-
szócska

Görög betű

Ipszilon

Visszajő!

Édesapa - 
régiesen

Név - 
németül

Montázs 
5/7-e

Étel

Irány

Kötőszó

Krisztus 
előtt, röv.

Vajon

Deciliter

Női név

Férfi név

Orosz re-
pülőgépek 

jelzése M
Trícium 
vegyjele

Azonos 
betűk

E napon

Siemens

Rádiusz

Gramm

Leszorít

Tibor

A jód 
vegyjele

Irídium 
vegyjele C Kornélia 
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M
e
g

fe
jté

s: 
K

e
zd
ő

d
ik a

z u
ta

zá
s,

 
a
 c

se
n
g
ő

 m
á
r c

se
n

g
e
t.

 
K

ívá
n
u
n
k h

á
t jó

 u
ta

t
 

s h
o

zzá
 vid

á
m

 ke
d

ve
t!

Kössétek össze 
az egyforma lufi kat!

Színezzétek 
ki a lovacskát 
a számok 
szerint: 

1. sárga 
2. piros 
3. barna 
4. zöld
5. kék 
6. fekete
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Búcsú az óvodától és az alapiskolától

Anyalai Rebeka, Jozefík Alex András, 
Molnár Rácz Justin, Tanko Emanuel, Tanko Diana, 

Sárközi Lionel

Birkus Kiara, Solčan Bianka, Virsinszká Jolana, 
Leszkó Boglárka, Stoupakis Bianca, Mikle Zsaklin, 

Tóth Gergő, Kele Dávid, Hédervári Mátyás, 
Birkus Tibor, Ruzsik Dániel, Vavrecky Ádám, 

Karvai Márió

2018. május 20-án felújították a házastársi 
fogadalmukat az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 

házaspárok. Gratulálunk!

Győri Márton, Vavrečan Dorka, Varga Viktor, 
Szabó Leila, Veres Zoltán, Vaňa Réka, 

Stojka Alexander, Szabó Tímea, Kurucz Levente Péter, 
Vincze Diána

ARANYLAKODALMUKAT 
ÜNNEPLŐ HÁZASPÁROK

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÓVODA

SZEMERÉNYI KÁROLY 
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ

ALAPISKOLA

SZENT ISTVÁN
ÓVODA


