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KÖZÉLET

19. augusta 201119. augusta 2011
16.00 Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva (Obecný dom)
17.00  Zahájenie výstavy Miriam Schniererovej (Obecný dom)
17.30 Otvorenie Hosťovského domu (Dolná ulica)

  Cyklus koncertov na Amfi teátri: 

19.00   Big If
20.00  Princess
20.40  Flagrans Saltatio – ohňová show

21.00  Demjén Ferenc – živý koncert

 Vstupné: predpredaj: 9,- €, na mieste: 11,- €, do 6 rokov vstup zdarma

20. augusta 201120. augusta 2011
8.00  Súťaž vo varení guláša, opekanie slaniny (Park na Hornej ulici)
9.00  Raj pre deti – jazdenie na koni, maľovanie na tvár, trambulína, 
 (Dvor Cirkevnej MŠ)
9.00  Remeselnícky jarmok (Námestie sv. Štefana)
16.00  Sprievod folklórnych skupín (Námestie sv. Štefana)
16.30  Uloženie pamätných vencov pri soche sv. Štefana 
 (Námestie sv. Štefana)
17.30  XIII. Folklórne slávnosti (Amfi teáter)
21.00  Nostalgická zábava na Športovom ihrisku – živá hudba
 Vstup: 2,- € 
21.00  Pouličná zábava (Amfi teáter)
 Vstup: zadarmo

21. augusta 201121. augusta 2011
10.30 Slávnostná svätá omša v Rímsko-katolickom kostole
 Jarmok, hody, športové popoludnie
21.00  Retro party s Dj Čeku (Športové ihrisko)
 Vstupné: 2,- €

22. augusta 201122. augusta 2011
 Futbalový zápas starých pánov (Športové ihrisko)
 Jarmok, hody

19.00    Vystúpenie folklórneho súboru Szőttes (Amfi teáter)
 Zmena programu vyhradená!

2011. augusztus 19. 2011. augusztus 19. 
16.00 Ünnepi képviselő – testületi ülés (Faluház) 
17.00 Kiállítás megnyitó Schnierer Miriam munkáiból (Faluház)
17.30 Vendégház átadása (Alvég)

 Koncertsorozat a szabadtéri színpadon:

19.00 Big If 

20.00 Princess 

20.40 Flagrans Saltatio – tűz show

21.00 Demjén Ferenc – élő koncert

 Belépő: elővételben: 9,- €, helyszínen: 11,- €, 6 éves korig ingyenes

2011. augusztus 20.2011. augusztus 20.
 8.00  Ízek utcája – gulyásfőző verseny, szalonnasütés (Felvégi park)
 9.00  Gyerekparadicsom – lovaglás, arcfestés, trambulin, 
 (Egyházi óvoda udvara) 
 9.00 Kézműves vásár (Szent István tér)
16.00 Folklórcsoportok felvonulása (Szent István tér)
16.30 Koszorúzási ünnepség a Szent István-szobornál (Szent István tér) 
17.30 XIII. Folklórfesztivál – hagyományőrző csoportok fellépése 
 (Szabadtéri színpad)
21.00 Fergeteges nosztalgia buli a Sportpályán – élő zene
 Belépő: 2,- €
21.00 Utcabál (Szabadtéri színpad udvara)
 Belépés ingyenes

2011. augusztus 21. 2011. augusztus 21. 
10.30  Ünnepi szentmise a Szent István római-katolikus templomban 
 Kirakodóvásár, búcsú, sportdélután 
21.00  Nosztalgia party Dj Čekuval (Sportpálya)
 Belépő: 2,- €

2011. augusztus 22. 2011. augusztus 22. 
 Öregfi úk futballmérkőzés (Sportpálya) 
 Kirakodóvásár, búcsú   

19.00  Szőttes Néptáncegyüttes fellépése (Szabadtéri színpad)
 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Bergendi, Varagya Minibazár, Taylor Oršulík, Baloghová Terézia, Farby-laky Feroanna, 
Mészáros Anton, Szabó Norbert, COOP Jednota, Coop Servis group s.r.o., Makostav s.r.o., 
Korund desktop, spol. s r. o., Starbec s.r.o., Stabil, PD Tvrdošovce, Paremax s.r.o., Real-K s.r.o.
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KÖZÉLET

Kedves Tardoskeddiek!
Tisztelt Olvasók!  1. Kaproncai Angela és Vida Roman  4. 23.

 2. Vaculová Lucia és Vasaráb Peter  5. 3.
 3. Palaťková Beáta és Zlatinský Boris  5. 7.
 4. Svetková Diana és Szikora Péter  5. 28.
 5. Szőcs Veronika a Jakubec Adrián  5. 28.
 6. Husárová Eva és Mojzes Kornél  6. 11.
 7. Ing. Balogh Éva és Vavrečan Adrián  6. 18.
 8. Czuczor Adriana és Benkő Gábor  6. 25.
 9. Mészáros Tímea és Bédi Gergely  7. 2.
 10. Supeková Lenka és Kodhaj Radoslav  7. 2.

IFJÚ HÁZASOK

 1. Slamenková Veronika    2011. 3. 9.
 2. Bihariová Seherezádé    2011. 3. 23.
 3. Vankóová Veronika    2011. 3. 25.
 4. Bihari Alex    2011. 4. 12.
 5. Stojka Sebastian    2011. 4. 21.
 6. Hajnala Samuel    2011. 4. 27.
 7. Chauturová Patrícia    2011. 5. 7.
 8. Ujhelyi Dušan    2011. 5. 19.
 9. Morvai Jesika    2011. 6. 17.
 10.  Takács Dániel    2011. 7. 1.
 11.  Szabó Lilien    2011. 7. 3.
 12.  Kandráč Chanel     2011. 7. 9.
 13.  Tóth Filip    2011. 7. 15.
 14.  Bračo Tímea    2011. 7. 20.
 15.  Vanya Dániel    2011. 7. 22
 16.  Bai Damian    2011. 7. 31.

LEGKISEBB LAKOSAINK 

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Boros József   április 11. 
Szileszki Ignác  április 13.

Takács Ilona  április 13.
Borbély István  április 14.

Árendásová Katarína  április 29.
Boros Emma  április 29.

Vanya Mária   május 25.
Boros Vilma  május 26.

Vincze Károly  május 27.

Kollár Rudolf  május 29.

Cibulka Rozália  május 30.
Kele Belo  június 2.

Széplaki Emília  június 2.
Mníštek Ján  június 17.

Gluch Ignác  június 20.  
Tóth Ilona  július 9.

Szabó Sándor  július 12.

70  Május – Virágh Imre, Balogh Margit, Tóth Irén, Modránszky
 László, Június – Bédi Margit, Mészáros József, Birkus Zsuzsanna, 
 Pintér Imre, Csikós László, Czibulka Jozefa, Kurucz Vince, Száraz 
 István, Július – Brat Mária, Vincze Ilona, Szabó Márta, Vincze 
 Mária, Bogdány Irén, Szpevák Antal
75  Május – Mojzes Teréz, Június – Ludas Valéria, Arató Irén, 
 Vanya Júlia, Július – Vanya Ilona, Szeder Katalin, Major 
 Károly, Bugyik Ilona, Bugyík József, Csányi Irén   
80  Május – Vanya Pál, Július – Dózsa Mária 
85  Május – Bogdány Mária, Július – Brenkus Sándor

JUBILÁNSOK

Megjelent a Tardoskeddi Hírmondó legújabb száma. 
Reményeink szerint most is sok érdekes olvasnivalót ta-
lálnak a lap hasábjain. Az egyik fontos feladatunknak azt 
tartjuk, hogy képet kapjanak a Tardoskeddi Községi Hi-
vatal munkájáról. A polgármester tájékoztatja az olva-
sókat az elmúlt hónapok eseményeiről, de olvashatnak 
a nemrég zajlott népszámlálásról és annak részeredmé-
nyeiről, a földterületek felújított nyilvántartásával kapcso-
latos történésekről. Teret kaptak a  községünkben műkö-
dő szervezetek, iskolák és óvodák, de sok más érdekes 
téma található lapunkban. Megragadva az alkalmat, sze-
retném Önöket megkérni, ha van olyan téma, amit hi-
ányolnak, vagy ha szívesen olvasnának valakiről vagy 
valamiről, kérjük, írják meg nekünk. Továbbra is várjuk be-
számolóikat, jó ötleteiket és javaslataikat a szerkesztőség 
címén, vagy a tktv@tvrdosovce.sk mail címen.

Kellemes szórakozást, jó olvasást!

Csukás István

Ki ette meg a nyarat?
Ki ette meg a nyarat? Tegnap 
még itt volt, mértük a lázát: 

37 fok árnyékban, vagyis a fák 
hóna alatt. Most se láz, se nyár, 

a fák dideregve kapkodnak a levelek 
után, rémes csontvázak, kiköpött 

halszálkák. De ki ette meg a nyarat? 
A kutyámra nézek gyanakodva: 

fejét rázza, pofáját nyújtja, eloldalog, 
megsértődve morog: „Megint mindent 
rám kennek …” A fecskéket fi gyelem, 
zsinórírást bögöztek a villanydróton, 
silabizálom, de nem tudom elolvasni, 

miről szól, kinek szól? Legyintek, 
á, nekik ez túl nagy falat! Macska 

füstöl át a kerítésen, szájában egéríz, 
verébíz, lopott tejföl íze, nem foglalkozik 

nyárevéssel, a harmadik szomszédból 
gúnyosan visszanyávog. Finoman megpendül 

a napraforgó cintányérja. Fülelek, 
talán tud valamit. Talán a virágok! 

A kertben rózsa, kannavirág, büdöske, 
a kifeszített madzagon hajnalka tornázik; 

szimatolva motyogom: „Kölnigyár, ott a nyár!” 
A rózsa a fejét ingatja, a kannavirág 

üresen kondul, a büdöske elpirul, a hajnalka 
tele szájjal nevet: micsoda buta kérdés! 

Fejemet ingatom, üresen kondulok, elpirulok, 
de nem nevetek, mert, nem, egyáltalán 
nem buta, mert hova tűnik, ami volt? 
S dideregve kapkodok a leveleim után, 

Mert nyár vagyok és fa vagyok egy boldog 
pillanatra, és miért voltam, hogyha 

eltűnök, s miért tűnök el, hogyha voltam? 

Sme k Vám 
bližšie, než 

si myslíte
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KÖZÉLET

Közel fél éve annak, hogy el-
foglaltam Tardoskedd polgár-
mesteri székét. A perszonális 
változások mellett törekedtem 
racionális döntéseket hozni. 

Még mielőtt értékelném az 
eltelt időszakot, felmerül ben-
nem a kérdés Kell-e, lehet-e 
értékelni közel fél év után? 
Elegendő-e ez az idő arra, 
hogy látványosat alkossak? 
És még a kérdéseket lehetne 
sorolni tovább. 

Nem írok újat, ha azt állí-
tom, hogy egy gazdaságilag 
sem egyszerű helyzetet örö-
költem az előző vezetőségtől. 
A gazdasági válság nemcsak 
Európát, hanem Tardoskeddet 
is érintette nagy részben. Köz-
gazdászként állítom, hogy
a gazdasági- és szociális fejlő-
dés az elmúlt években közsé-
günkben visszamaradt. Ezért 
ez a helyzet - ami évekig nem 
haladt előre-, sajnos rövid 
távon nem oldódik meg. A kép-
viselő-testülettel azon dolgo-
zunk, hogy a lakosok megelé-
gedettek legyenek a munkánk-
kal ill.előrelépjen a község. 

Mire volt elég ez a félév?

Beiktatásom után elkezd-
tük az árkok- és a kanálisok 
tisztítását, hogy megelőzzük 
a tavalyi helyzetet, a helyi 
vállalkozóknak köszönhető-
en felújítottuk az orvosi ren-
delő épületét. A tardoskeddi 
lakosokkal közösen kitakarí-
tottuk a falut az illegális hulla-
déklerakatoktól, amikor is 88,3 
tonna hulladékot gyűjtöttünk 
össze. 27 darab szemetes ko-
sarat helyeztünk el a község 
területén, támogatva ezzel 
a környezetünk védelmét. A fi a-
talok segítségével megszé-
pítettük az Amfi teátrum pad-
jait. 

A báli szezon bizonyította, 
hogy a Faluház sok esetben ki-
egészítésre szorul. A lenti nagy 

terembe klímát helyeztünk, 
a pódiumot függönnyel láttuk 
el, a komfort biztosítása miatt- 
a luxuskonyha mellett - bárpul-
tot készítettünk, paravánokat 
vásároltunk. A Gesztenye utca 
lakóit már régóta foglalkoztat-
ja a zöldhulladéktelep sorsa. 
Ebben az időszakban is zajlik 
a komposztáló lezárása, ke-
resve egy új zöldhulladéktároló 
helyét. Annak ellenére, hogy 
a temetőnek gondnoka van, 
a falu a közbiztonság fokozá-
sának érdekében és a község 
lakosai kérésére kibővítette
a közmegvilágítást. Lehetővé 
tettük, hogy a képviselő-tes-

tületi ülésen elhangzott infor-
mációk eljussanak valamennyi 
lakoshoz, ezáltal is biztosítva 
az információ áramlását. 

Az elmúlt vezetőségtől há-

rom Európai úniós pályáza-

tot kaptunk:

A már kolaudált, de még 
nem átadott tűzoltószertár 
az illetékes minisztérium által 
az elmúlt hetekben volt ellen-
őrizve ahhoz, hogy az utolsó 
részletek is kifi zetésre ke-
rüljenek. Örömömre szolgál, 
hogy az üres épület a Megyei 
Tűzoltóparancsnokságnak kö-

szönhetően egy tűzoltóautó-
val bővül. Így a tűzoltóink már
a tűzoltás esetén a legfon-
tosabb kellékkel végezhetik 
munkájukat. Az alapiskolákon 
történő munkálatok nagy ré-
sze már befejeződött, bízok 
benne, hogy az új iskolai évet 
úgy a pedagógusok, mint a ta-
nulók kultúrált, megújult falak 
között kezdhetik meg. 

A legtöbb lakost mindemel-
lett – bevallom engem is – a fa-
luközpont felújítása foglalkoz-
tatja. Sajnos az elkezdett mun-
kálatok (2010 november) a le-
hető legrosszabb időszakban
– télen – indultak el. Az időjárá-

si viszontagságnak, a fővállal-
kozónak és az alvállalkozónak 
köszönhetően a munkálatok 
még a mai napig tartanak. 
A fővállalkozó (ELTOS s.r.o.) 
ellen jogi eljárás indult el, ami 
az első alvállalkozót (Symaco, 
s.r.o.) arra sarkallta, hogy fel-
mondja az aláírt szerződést. 
Mindez akkor történt, amikor 
a templom környékén már 
zajlottak a munkálatok. Így 
sokan arra a következtetésre 
juthattak, hogy nem folynak 
a munkálatok, holott napi szin-
ten tárgyaltam a zsolnai fő-

vállalkozóval, keresve a prob-
léma megoldásának lehetősé-
gét. Megjegyzésként: hasonló 
problémával küzd rajtunk kívül 
még 8 település a Nyitrai ke-
rületben. Szeretném kérni a la-
kosok türelmét, hiszen közös 
a cél: lezárni az elmúlt időszak 
problémás pályázatait, hogy 
összpontosítani tudjunk az új 
feladatokra. Úgy gondolom, 
hogy köztudott, hogy a leg-
több esetben a pénztelenség 
okozza a legnagyobb problé-
mát, mellyel Szlovákia minisz-
tériumai is küszködnek, így 
természetes, hogy az alacso-
nyabb szintek, mint a falvak 
is, nehezebben birkóznak meg 
az EÚ által kiírt, minisztériu-
mok révén biztosított pályáza-
tokkal. 

A falu önköltségéből megva-
lósult Faluház is még várat egy 
kicsit magára. A község még 
az elmúlt hetekben adósa volt 
a kivitelező vállalatnak 9.000,- 
euróval, amely a „szponzorált“ 
tetőszigetelésnek az ára.

Bátran állíthatom, hogy az 
elmúlt időszak aktív tárgya-
lásokkal, kompromisszumok 
keresésével, nyitott kommu-
nikációval zajlott. Igyekez-
tünk fényt deríteni az elmúlt 
évekből származó elmaradá-
sokra, pl. bérleti szerződések 
rendezésére, ki nem fi zetett 
adók, szemétdíj behajtására 
stb.

Melyek a jövőbeli terveim? 

A megkezdett utat tovább kell 
folytatni, hiszen van mit tenni! 
Az elkezdett pályázatokat mi-
hamarabb befejezni, hogy le-
gyen idő az új kiírásokra össz-
pontosítani. 

Úgy hiszem, az elképzelé-
sek csak abban az esetben 
valósíthatóak meg, ha ezt 
mindenki közösen szeretné. 
A képviselők hozzáállása, 
a vállalkozók, a segítők szán-
déka, mindez nélkülözhetelen 
ahhoz, hogy a község ingat-
lanjai a tulajdonunkban ma-
radjanak, a gazdasági hely-
zetünk előre lendüljon. Mit is 
takar ez a gazdasági helyzet? 
Engedjék meg, hogy helyet-
tem most a számok beszél-
jenek.

KEDVES
TARDOSKEDDIEK!



Végezetül kívánok minden-
kinek jó erőt, egészséget, nyu-
galmat és töretlen munkaked-
vet. Fogadják szeretettel a XIII. 
Szent István napok program-
ját, leljen benne örömöt, jó-
kedvet kicsi és nagy egyaránt.

Tisztelettel 
Ing. Tóth Marián,

polgármester

A 2010-es helyhatósá-

gi választások után falunk 

új alpolgármestere Biróczi 

Péter mérnök lett. Mit lehet 

és kell még ezenkívül tudni 

Önről?

Már gyerekkorom óta tet-
szett édesapám szakmája, 
ezért miután elvégeztem az 
alapiskolát, mezőgazdasági 
középiskolában folytattam ta-
nulmányaimat, majd a Nyitrai 
Szlovák Mezőgazdasági Egye-
tem hallgatójaként kertészeti 
diplomás gyümölcstermelő 
lettem. Az iskola elvégzése 
után sikerült a szakmámban 
elhelyezkedni. Azóta a helyi 
Földműves Szövetkezetben 
dolgozom, a gyümölcsösben 
folyó munkákat felügyelem és 
irányítom. Boldog házasság-
ban élek feleségemmel Kingá-
val és három éves kislányom-
mal, Dórikával.

Hogyan került a helyi po-

litikába? 

Még 2010 januárjában meg-
hívott Tóth Marián mérnök, 
a  jelenlegi polgármester, egy
kötetlen beszélgetésre, ahol 
már a Most - Híd párt Tardos- 
keddi Klubjának létrehozását 
tervezték. A jelenlevő társaság 
főként tenni vágyó, kreatív fi a-
talokból állt. Nagyon tetszett 
ez az újfajta gondolkodás, 
a sok jó ötlet és mindez 
a szlovák-magyar együttmű-
ködés és tolerancia jegyében 

zajlott. Ezután gyorsan pereg-
tek az események, a terveket 
tettek követték. Megemlíte-
ném a kistemető és a mellet-
te lévő tó kitisztítását, vagy
a XII. Szent István Napi sza-
lonnasütést, amikor új szlo-
vákiai rekordot állítottunk fel. 
Sikerült a helyi községi rendőr-
ség autójára szirénát venni és 
szereltetni. Nem utolsó sorban 
petícióval elértük, hogy 2010 
nyarán referendum lett kiírva
a helyi szeméttelep bővíté-
séről.

Mit szerettek volna elérni 

a szeméttelepről szóló refe-

rendummal?

Sokan úgy értelmezték ezt
a törekvésünket, hogy a sze-
méttelep bővítése ellen szól, 
mi viszont azt szerettük vol-
na elérni, hogy egy ilyen fon-
tos kérdésben ki legyen kér-

ve a lakosok véleménye is. 
Egy szemétlerakat létreho-
zása és működtetése nem 
rövidtávú befektetés és nem 
csak pozitívumokkal, de bi-
zony negatívumokkal is jár. 
Célunk, hogy a szemétprob-
lémát Tardoskedden sikere-
sen megoldjuk. Ahhoz, hogy 
a szemét elhordásának ára ne 
emelkedjen, nagymértékben 
hozzájárulhatnak a lakosok is 
az alaposabb szeparálással. 
Így kevesebb szemetet kellene 
elszállítani és tárolni. Továbbá, 
a jövőben szeretnénk a kom-
posztálót a szeméttelep mellé 
áthelyezni.

Milyenek az elképzelései, 

hogyan látja a falu jövőjét?

Alapelveim közé tartozik, 
hogy a tardoskeddi lakosok 
kellőképpen legyenek tájékoz-
tatva a falu életéről, illetve

 

a tervekről és fontos kérdé-
sekben ki legyen kérve a vé-
leményük. Az egyik ilyen fon-
tos kérdésnek a szennyvíz-
csatorna kiépítését tartom. 
Véleményem szerint a falu 
úgy tud igazán jól működni, ha 
a lakosok és a falu vezetősé-
ge szorosan együttműködik. 
Akár panaszaikkal, észrevéte-
leikkel, de jó ötleteikkel, javas-
lataikkal és tettekkel is hozzá-
járulnak a mindennapok jobbá 
tételéhez. 

Kérdéseiket és ötleteiket 
szívesen fogadom a biroczi.

peter@tvrdosovce.sk e-mail 
címen.

Köszönöm a beszélgetést!

Ismerjük meg
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A felújított amfi teáter

FALUNK
ALPOLGÁRMESTERÉT 



2003. 12. 16-án községünk 
kataszteri területén is megkez-
dődött a földterületek felújított 
nyilvántartásának (ROEP) jóvá-
hagyása. Községünk lakossá-
ga a hirdetőtáblán és a község 
honlapján volt tájékoztatva az 
eljárás megkezdéséről.

Minden ismert földtulajdo-
nosnak, akiknek tujajdonjoguk 
a ROEP tárgyát képezik, kézbe-
sítették a  földterületeiről és tu-
lajdonrészéről készült kivonatot.

A 1995. évi SZK NT 180-as 
törvényének 7 § szerint a  levél 
átvételétől számított 30 napon 

belül lehetett írásban fellebbez-
ni a kézhez kapott adatok ellen. 
Az ismeretlen tulajdonosoknak, 
vagy az ismeretlen tartózkodási 
helyű tulajdonosoknak egyaránt 
a közzétételt követő 30 napon 
belül lehetett fellebbezni.

A  meghatározott időben 
összesen 218-an fellebbeztek. 
A hiányosságok javarészt a sze-
mélyi adatok pontatlan meg-
határozása volt, mint például 
a  születési szám, cím, állandó 
lakhely, társtulajdonosi rész/
arány helytelen meghatározása, 
de nyilvántartunk több kérvényt 

is, amelyekkel a  rendezetlen 
födterületek elrendezését kérvé-
nyezik az 1995. évi SZK NT 180-
as törvényének 11 § alapján. 
Az ilyen kérvényeket szükséges 
volt alátámasztani különböző 
okmányokkal, amellyel igazolták 
az ingatlan kifi zetését, ill. rende-
zését. A kérvényeket az önkor-
mányzati testületen választott 
bizottsága fogja elbírálni. A  bi-
zottságba 4 tag lett megvá-
lasztva, mégpedig Tóth Marián 
mérnök, mint elnök, a község 
képviselője Čapucha Katalin, 
Bahorec Mária a  Tardoskeddi 

FSZ képviselője és Bíróczi Mik-
lós a  földtulajdonosok képvise-
lője. Továbbá Bencze Mihály, 
Buják Andrea, Kárpáty Ida, 
az Érsekújvári  Földhivatal, az 
Érsekújvári  Szlovákiai Földalap 
és az Érsekújvári Körzeti Hivatal 
képviselői vesznek részt a  kér-
vények elbírálásában. A  ROEP 
kidolgozója fel lett szólítva a hi-
bák kijavítására. A  bizottság 
első ülése a kérvények elbírálá-
sára augusztusban lesz.

A SZK 1995 évi 180-as tör-
vény 7 §-nak 5. bekezdése értel-
mében az Érsekujvári Kataszte-
ri Hivatal a felújított nyilvántartás 
jóváhagyásáig nem jegyez be 
tulajdonjogi változást azok-
ról a  földterületekről, amelyek 
a ROEP eljárásba tartoznak.

Čapucha Katalin
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011
A népszámlálás a legrégibb, legjelentősebb és legátfogóbb statisztikai adatfelvétel, amelyre     

Európában, de a világ más országaiban is hagyományosan tízéves időközönként kerül sor. 
A 2011-es népszámláláskor a lakosoknak első ízben volt választási lehetőségük, kitölthették     

a nyomtatott népszámlálási íveket vagy választhatták az elektronikus adatszolgáltatási formát. 
A népszámlálás időpontját a szlovák kormány 1/2011 rendeletével hagyta jóvá, amely 2011. május 13-tól június 6-ig tartott. 

Eszmei időpont 2011. május 20-ról május 21-e, tehát péntekről szombatra eső éjfél volt.
Községünkben 16 körzet volt kialakítva, ahol ugyanennyi számlálóbiztos végezte  munkáját. Az Érsekújvári Körzeti Hivatal-

ban 2011. június 10-én leadott nyomtatványok alapján községünkben a következő eredmények lettek feldolgozva:
 Kitöltött nyomtatványok száma A. Személyi kérdőív 4966

 Kitöltött nyomtatványok száma B. Lakás adatlap 1854

 Kitöltött nyomtatványok száma C. Ház adatlap 1712

 Kitöltött ívek száma D. lakosok a lakásokban összeírása 1828

 Állandó lakhellyel rendelkezö lakosok száma, nem jelenlévők 451

 Jelenlévő lakosok száma  5203

 Elektronikus formában számolt lakos 237

 Elektronikus formában számolt lakás 64

 Elektronikus formában számolt ház 68   
A Tardoskeddi Községi Hivatal ezúton köszöni a lakosok egyűttműködését, pozitív hozzáállását a népszámláláshoz, a szám-

lálóbiztosok munkáját, hogy községünkben zökkenőmentesen zajlott a  2011-es népszámlálás. Hisz bekapcsolódni a  nép-
számlálásba többek közt azt is jelenti, hogy információt hagyunk az utánunk jövő generációknak arról, hogyan éltek az elődeik, 
vagyis mi. 

Mgr. Veres Judit 

A FÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTOTT
NYILVÁNTARTÁSA (ROEP)
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A községi rendőrség felhívja a  szü-
lők fi gyelmét, hogy ügyeljenek fi atalkorú 
gyermekeikre, akik főként a  nyári szün-
időben az éjjeli órakban a  szórakozóhe-
lyekről hazaindulva gyakran károsítják
a közterületeken található tárgyakat.
Továbbá kérjük a lakosokat, hogy ha va-
lami gyanúsat látnak, idegeneket, utcai 
árusokat, illegális hulladéklerakatokat 
vélnek felfedezni, azonnal jelentsék azt 
a községi rendőröknek.

2011. május 1-től jú-
lius 17-ig a községi rend-
őrség 90 alkalommal hely-
színelt, ebből 32-szer 
más hivatalos szervekkel
együttműködve, például 
az Érsekújári  Járási Rend-
őrkapitánysággal, járási és 
kerületi bírósággal, végre-
hajtókkal közösen. 58 al-
kalommal főleg családi ve-
szekedéseket, lopást és 
vagyonon okozott károkat 
vizsgáltak. 

A községi rendőrség el-
lenőrzése során két kisko-
rúnál állapított meg alkohol-
fogyasztást, K. Jenifer  és B. 
Rebeca esetében. Három be-
töréses lopást vizsgáltunk az 
elmúlt időszakban, ebből ket-
tőt sikerült megoldani, a tette-
sek B. Márió és Ď. Béla voltak. 
A községi rendőrök 5 alkalom-
mal segítkeztek a közúti balese-
teknél. F. Miroslav fegyverrel fe-
nyegetőzött, ellene eljárás indul. 
Két esetben volt szükség kényszerítő 
eszközök alkalmazására, B. Samuelnél és 
F. Istvánnál. P. Ádám beismerő vallomást 
tett, hogy más vagyonában kárt okozott.

A  büntetés összege a kihágások 

szerint:

� parkolás a lakóövezetben 60 €
� „kerékpárral behajtani tilos“ 
 tábla fi gyelmen kívül hagyása 60 €
� „behajtani tilos“ vagy más tilos 
 tábla fi gyelmen kívül hagyása 60 €

� nyitvatartási idő megsértése 30 €
� szabadon engedett kutya 165 €
� engedetlenség a köztisztviselő 
 utasításaival szemben 33 €
� az éjszakai csend zavarása 30 €
� közterületek szennyezése 30 €
� közterületek jogtalan használata 30 €
� lopás 30 €
� parkolás zöld területen 60 €

A községi rendőrség a kö-

vetkező szabályok és tilal-

mak megsértéséért szabhat 

ki bírságot:

B1 Mindkét irányból behaj-
 tani tilos
B2  Behajtani tilos
B3  Járművel behajtani ti-
 los
B4  Járművel behajtani ti-
 los  kivéve a  oldalko-
 csival nem rendelke-
 ző motorkerékpárokat

B5  Személygépkocsival behajtani tilos
B6  Tehergépkocsival behajtani tilos
B7  Autóbusszal behajtani tilos
B8  Motorkerékpárral behajtani tilos
B9  Mezőgazdasági vontatóval behaj-
 tani tilos
B10  Kis motorkerékpárral behajtani tilos 
B11  Kerékpárral behajtani tilos
B12  Lovagolni tilos
B33  Megállni tilos 
B34  Várakozni tilos
B27a  Jobbra kanyarodni tilos
B27b  Balra kanyarodni tilos
B28  Megfordulni tilos
C1  Kötelező haladási irány - előre
C2  Kötelező haladási irány - jobbra
C3  Kötelező haladási irány - balra
C4a  Kötelező haladási irány – jobbra és 
 balra
C4b  Kötelező haladási irány – előre vagy 
 jobbra
C4c  Kötelező haladási irány – előre vagy 
 balra
C4d  Kötelező fordulási irány
C6a  Kikerülési irány jobbra
C6b  Kikerülési irány balra
C6c  Kikerülési irány jobbra vagy balra
IP12  Várakozóhely

A KÖZSÉGI RENDŐRSÉG

FELHÍVÁSA

KÖZÉLET

al jelentsék azt 

l 
-
s 

e-
al-
e-
és 
kat 

el-
sko-
ohol-
s B. 

m be-
nk az 
l ket-
tette-

voltak. 
kalom-
balese-
errel fe-

C4b 

C4c 

C4d 

C6a 

C6b 

C6c 

IP12

IP 24a

IP 28a
IP 28b IP 13a IP 13b

IP 13bIP 13c IP 14a IP 26a IP 26b

IP 14b IP 15a IP 15b IP 16

IP 17a IP 17b IP 18 IP 19

IP 24b IP 25a
IP 25b

ö-

l-

at 

-

6b

9

B1

B5

B9

B33

C1
C2

C3 C4a

C4b C4c C4d

C6a C6b
C6c

IP 12

B34 B27a B27b B28

B2

B6

B10

B3

B7

B11

B4

B7

B12



Tardoskedd fontosnak tart-
ja a hagyományok őrzését, 
ápolását. Az itteniek szeret-
nék, ha a fi atalok tudatosíta-
nák, honnan származnak, és 
büszkék lennének gyökereikre.

E célból a község önkormány-
zata már 2001-ben, az akkori 
szabadidőközpont épületében 
kiállítást rendezett, amelyen 
Balogh Rozália és Csányi Má-
ria közel negyvenéves gyűjte-
ményét láthatták a látogatók. 

Majd állandó jelleggel a sza-
badtéri színpad bejáratánál 
található termekben állították 
ki a régiségeket. A tájház-
ra, amit az Alvégen egy régi 
parasztházban, a Szülőföld 

Alap támoga-
tásával alakítottak ki, egészen 
2009-ig várnunk kellett.

Azóta már bővült, jelenleg 
öt gerendázott mennyezetű 
szoba őrzi a múlt értékeit az 
utókor számára. Csak a Szent 
István Napok alkalmával, bú-
csúkor 700-ra, 800-ra tehető 

azoknak a látoga-
tóknak a száma, akik 
veszik a fáradságot, 
és írnak a vendég-
könyvbe. Sok-sok 

iskolai, cserkész- és közsé-
gi rendezvénynek is otthont 
ad az épület a hozzá tartozó 
nagy kerttel. Múlt, jelen és jövő 
találkozik itt, amikor jönnek 
a gyerekek, hogy rácsodál-
kozzanak az egykori jelleg-
zetes építkezési szokásokra, 
a népművészet kincseire, a né-

pi életmódra és a régi ha-
gyományokra. A berendezett 
lakásbelsőben családias kör-
nyezetben, játékos módon 
ismerkednek a csemeték a ré-
gi, paraszti életmóddal. Az ud-
var Bencze Anna keze nyo-
mán szépül, olyannyira, hogy 
ifjú párok is fényképezkedés 
helyszínéül választják esküvő-

jük napján.

A tárlat legújabb darabja 
egy tardoskeddi népviselet-
be öltöztetett porcelánbaba, 
amelynek ruhája a helyi Cse-
madok mellett működő Fehér 
akác asszonykórus viselete 
alapján készült, Fekete Irén-
nek köszönhetően. Ezt is meg-
tekinthetik, ha útjukba ejtik az 
idei búcsúban a tájházat. Sze-
retettel várják a kedves ven-
déget!

Benkő Timea
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10 ÉVES
A TÁJHÁZ TÁRLATA

Bencze Anna és Balogh Rozália - régiségeink őrangyalai

a-
nál 
ák 

áz-
égi 

jük napján.

Bencze Anna és Balogh Rozália - régiségeink őrangyalai

A legújabb szerzemény - tardoskeddi baba a Fehér akác népviseletében
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A legújabb szerzemény - tardoskeddi baba a Fehér akác népviseletében

COOPSERVIS Group s.r.o.,
Považská 18, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 - 6408 755, 035 - 6408 756, 035 - 6408 757
coopservis@coopservis.sk



Már tizedik éve díszeleg 
községünk főterén Szent Ist-
ván szobra, melyet 2001-ben 
avattak fel, s adtak át ünnepé-
lyes keretek között a Szent Ist-
ván Napokon. István keresztet 
mintázó kardjára támaszkodva 
áll rendületlenül. Nehéz lelki 
küzdelmeit arcvonásaiból ol-
vashatjuk ki. Messzire tekint: 
honnan jöttünk, hová me-
gyünk? Palástja, koronája ki-
rályi méltóságot biztosít neki.

E magasztos alkotás R. 
Törley Mária budapesti szob-
rászművész kezei alól került 
ki. Egy 240 cm magas, 600 kg 
súlyú bronzszobor, melynek 
először gipszből elkészítették 
a makettjét, amelyet 20 rész-
re daraboltak és ezek alap-
ján Bartusz Rafael, kéméndi 
mester műhelyében kiöntötték 
magát a szobrot. Az öntéshez 
12 %-os bronzot használtak, 
melyet 1100 – 1150 °C-on ön-
töttek. 

R. Törley Mária így nyilat-
kozott a  szoborról: „Egy or-
szágnak is az a  jó, ha sokszí-
nű a népe. Ezért választottam 
Szent Istvánt – Ő ezt is tudta. 
Nagy álmom volt szobrot csi-

nálni róla. Milyen is ez a Szent 
István? Középkorú, elgondol-
kodó ember, határozottnak, 
erősnek kell lennie. Tudja: 
ahhoz, hogy megmaradjon itt 
ez a vad nép, keménységet 
kell mutatnia. A  király alak-
ja mögött vannak mások is 
... sokan ... Gellért püspök, 
aki megszerette ezt a  nomád 

népet. Bevezette, hogy ma-
gyarul prédikáljanak a  papok 
... Kiválasztottam még Szent 
Imrét kemény önmegtartóz-
tatásával, Szent Lászlót, aki 
harcos és vitéz, neki ez volt 
a dolga, Szent Margitot az ön-
fegyelmével, a békítéssel apja 
és testvére között, Könyves 
Kálmánt az okosságával; IV. 
Bélát, amiért újjáépítette az 
országot ... ott van II. András 
az Aranybullával,... és nincs 
vége. Oda tettem Szent Erzsé-
betet az országokon átnyúló 
karitásszal, és Mátyást a  hu-
manizmusával, gazdagságá-
val; apját Hunyadi Jánost, aki 
miatt a  harangok szólnak és 

a  nemrég múlt huszadik szá-
zad. Boldog Apor Vilmost vá-
lasztottam, nem csak a papot, 
a politikust, hanem az embert, 
aki látta a bajok gyökerét ... és 
ott van Mária, akinek István 
Király oltalmába ajánlotta az 
országot.“ 

Tardoskedd Község Ön-
kormányzata a  falu díszpol-
gárává avatta R. Törley Mária 
szobrászművészt, aki alkotá-
sával olyan értéket hozott lét-
re, amelyre joggal büszke köz-
ségünk minden polgára!

Mgr. Šípoš Csilla

„Szobrász lévén munkáimmal 

tudok vallomást tenni.“

Anyja festő, apja nyolc nyelven be-
szélő jogász. Törley ükapja részt vett
a 1848/49-es  szabadságharcban, és 
követte Kossuthot az emigrációba. Két 
fi a közül József főiskolai tanulmányai 
után Reimsben, kitanulva a pezsgő-
gyártást, Franciaországban alapított 
pezsgőgyárat, melyet testvére anyagi 
segítségével hazatelepített Magyaror-

szágra. Ezt követően már Magyarországról exportálták a magyar 
Törley pezsgőt Bécsbe és Franciaországba, a pezsgő hazájába.

1950-ben az államosítás folyamán a család minden vagyonát 
elvették, és kitelepítették őket Hajdúdorogra. Törley Mária ek-
kor féléves volt. Nagyon szegények voltak, ugyanakkor nagyon 
gazdagok is, hiszen óriási könyvtára volt ügyvédi nagyapjának, 
akinek Babits volt az irodalomtanára. 

A művészet, az irodalom, az opera, a hangversenyek, a csa-
lád – mind észrevétlenül hatottak a művésznőre. Megtanulta, 
mik az örök értékek, mik a legfontosabbak az ember életében. 
„A hit: bízni abban, hogy Isten óvón fölénk tartja kezét. Jó csa-
ládban élni, ahol a gyermek kincs, az élet továbbvivője, aki biz-
tonságban érzi magát, mert szülei igazi társaként egymás- és 
gyermekeik iránti felelősségteljes szeretettel és szigorral nevel-
nek olyan emberré, aki büszke családjára, magyar voltára, ho-
vatartozására.”

1974 – 77-ig Andrássy Kurta János szobrászművész magán-
tanítványa, 1977 - 81-ig a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
Somogyi József szobrászművész növendéke. Tagja a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetségének és a Molnár C. Pál Társaságnak.

1997-ben könyv jelent meg munkásságáról a „Remény 
Szobrásza” címmel. Katalógus készült 1999-ben szakrális alko-
tásairól, 2001-ben franciaországi, 2002-ben krakkói és berlini ki-
állításaihoz. Mindezek kiadója a Katedrális Művészeti BT. 1982-
től napjainkig számos önálló kiállítása volt Magyarország sok 
városában és a fővárosban, valamint Bécsben, Münchenben, 
Lyonban, Toursban, Krakkóban és Berlinben. Csoportos kiállítá-
sokon Magyarországon kívül Párizsban, Rómában, Pompeiben 
és Ravennában szerepelt.
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SANCTUS
STEPHANUS
REX

R. TÖRLEY MÁRIA
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MÚLTIDÉZŐ

A tardoskeddi búcsút (búcsó) 
falunk temploma védőszentjé-
nek, Szent Istvánnak neve nap-
ján tartjuk. Ez a két napos ün-
nep, mindig augusztus 20, vagy 
a 20-a utáni vasárnap van. 

A legnagyobb és legkedvel-
tebb ünnepek közé tartozott. 
Erre a napra hazalátogattak
a távolszakadt családtagok, ro-
konok. A deportálás utáni 50-es 
években, tömegesen látogattak 
haza a kitelepített falubeliek. 
A búcsúi nagymise után, nagy 
csoportot alkotva találkoztak 
a férfi ak, s délután a búcsúban 
a régi rokonok, barátok, isme-
rősök örömmel üdvözölték egy-
mást.  20-30 éven át, ilyenkor 
érkeztek hozzánk haza Török-
bálintról, Rozi nővérem és Béla 
bátyám családjaikkal is. Sajnos 
az utóbbi időben ez már meg-
szűnt, az idősek meghaltak, 
az utódokat már nem köti ide 
semmi. 

Búcsúkor a templom tele volt 
hívekkel. Az asszonyok kismisé-
re mentek, hogy onnan hazasi-
etve, nekilássanak az ebédké-
szítéshez. A fi atalok, idősek, 

lányok, legények 
énekétől zengett a nagymise. 
A mise végén, koldusok ültek, 
a templom melletti koldusház-
ban (ahol a harangkötelek lóg-
tak), adományra várva. Egy vak 
koldus kéregetésére így emlék-
szik adatközlőm: „Tardoskeddi 

magyarok hol vannak a hato-

sok?” - hangosan köszöngette, 
ha egy-egy krajcárt pottyantot-
tak a kalapjába. 

Az előkészületek a búcsúra 
korán megkezdődtek. Az asszo-
nyok takarítottak, tapasztottak, 
s fehérre meszelték a házak fa-
lát. Kora tavasztól libát, kacsát, 
csirkét neveltek, hogy legyen 
mit tenni a búcsúi asztalra. A li-
bákat 5-6 hétig, míg a kacsákat 
2-3 hétig „temtík”. Hűtőgépek, 
fagyasztók még nem léteztek, 

így a baromfi  levágása 
búcsú szombatján történt. Már 
reggeltől nagy volt a sírás-rívás 
a baromfi udvarban. Egymás 
után vágták, forrázták a barom-
fi t. Kacsa-, libavér volt a szom-
bati ebéd. A legtöbb házban 
volt nyári konyha. Délután itt, 
a csikósporhelton nagy öntött 
vasfazékban sült a liba, vagy 
kacsahús. Már az utcán érezni 
lehetett a jó illatot. A lábas alján 
összegyűlt sós zsírban meg-
forgatták a karikára vágott főtt 
krumplit, s nagy karéj, jó házi-
kenyérrel, kovászos uborkával 
isteni falatok voltak. 

A vasárnapi ebéd dísze a fi -
nom tyúk vagy csirkehúsle-
ves volt, tésztával és töltelék-
kel. Elmaradhatatlan fogás volt 
a ludaskása, melybe belefőzték 
a baromfi  nyakát, zúzát, szí-
vét… Tálaláskor libamájat me-
téltek rá. Ma is számban érzem 
felejthetetlen ízét. Nálunk, az én 
gyermekkoromban, apám ked-
venc étele, mely nélkül a búcsúi 
ebéd nem létezett a tejfölös 
csirkebecsinált volt. Mi ezt sa-
vanyú mártásnak hívtuk, és na-

gyon szerettük. Sok családban 
nagy fazék töltött paprikát is 
főztek, majd következett a sült 
hús krumplival, vagy tarhonyá-
val. Disznóhúst búcsúkor nem 
nagyon ettek. A megmaradt 
ételt főleg a húslevest 2 literes 
tejeskannába öntötték, és köté-
len leeresztették az ásott kútba 
a hideg víz fölé, hogy meg ne 
romoljon. A 20-30 – as években, 
a régi házak konyhájában ke-
mence is állt. Már pénteken itt 
sütötték a túrós, mákos, gyü-
mölcsös kalácsokat, és a száz-
rétűt. Sütemény még nem volt. 
A háború után (1945), már sü-
tötték a szalagóriást és szagga-
tott süteményeket, majd divat-
ba jött a káplán krémes, a hús-
őrölős, a kétszínű piskóták és 
töltött tortalap is. Dió híján, 

meg-
tört barackmagos süte-
mény is készült, de nekem nem 
ízlett. 

Milyen is volt, az igazi búcsú?

Az ünnep előtt 3-4 nap-
pal, megérkeztek a búcsúsok. 
Az alvégi gyerekek azt lesték, 
és továbbadták a hírt: „Itt a 

búcsó!” Nagy mura-közi lovak 
húzták a lövöldéket, ebben la-
kott a személyzet is, és a hinták 
alkotórészeit. Többek között 
Aranka nénit és férjét Jancsit, 
a „ringispíreseket” mindenki 
ismerte. A fi úk minden nap ott 
ücsörögtek a földön, és lesték 
hogyan szerelik össze a kör-
hintákat. A „lánkák” segítettek 
a papírrózsák készítésében. 
A 30-40 – es években, csak kis- 
és nagy körhinta és hajóhinták 
voltak. Mivel villany még nem 
volt a körhintát fi úk hajtották. 
Az ülések fölött kb. 2 m magas-
ban volt a kör alakú padlózat, 
melyen 8-10 fi ú körbe-körbe jár-
va forgatta a kereket. 10 hajtás 
után, egyszer ingyen felülhettek 
ők is. 

Vasárnap délután az Alvégen 
végig, özönlött a nép a búcsú-
ba. A Máriácska kápolna két 
oldalán, hosszú sorban álltak 
a sátrak. Sok áruval, édesség-
gel, mézeskalács szívekkel, 
háztartási cikkekkel és sok cse-
cse-becsével voltak tele. Mikro-
fonok, még nem voltak, így az 
eladók saját maguk, hangosan 
kínálták portékájukat. Adatköz-
lőm visszaemlékezései alapján 
így kiabáltak: „Ide nézz, török-

méz, fele cukor, fele méz!” és 
sok mást.

A legények a lövöldénél 
próbálták ki lövési tudományu-
kat. Céloztak papírrózsára, gu-
min ugráló majomfi gurára, gu-
mis papírlabdára, még a főnye-
reményre, ami sok krepp pa-

A RÉGI 
TARDOSKEDDI 
BÚCSÚK – 
VISSZAEMLÉKEZÉS
ahogy én hallottam, megismertem, átéltem, 
láttam és emlékezetemben maradt

a 20-a utáni vasárnap van. 

lányok, legények 

így a baromfi levágása meg



pír szoknyába öltöztetett baba 
volt. Egy évig is üldögélt az 
ágy közepén. A legények nagy 
fakanalakat vettek, s ha a lá-
nyok nem fi gyeltek, a fenekük-
re csaptak vele. Élvezték a vi-
sítozást. Sportpálya még nem 
létezett (ez csak 1949-50-ben 
épült), így a régi kocsmáro-
sok a sátrakban csapra verték 
a söröshordót, és sütötték a kol-
bászt, cigánypecsenyét. A mai 
Štúr utca, csak egyik oldala volt 
lakott. A másik felén a sarkon 
Juhász Pál díszkertje volt, mö-
götte a Juhász Pál tó terült el. 
A 20-30-as években itt állat-
vásár is zajlott. Kismalacokat, 
lovakat, üszőket lehetett venni. 
Az eladók dicsérték állatai-
kat, a kupecek segítettek az 
alkudozásban. Ha megalkud-

tak, egymás tenyerébe csapva 
a sátraknál áldomást ittak. A le-
gények este felé összefogódz-
va, egy másik kocsmába tartva 
énekszóval vonultak végig az 
Alvégen. Nagy lovaskocsikkal 
érkeztek a farkasdi és negyedi 
dinnyések. Lékelték a piros 
bélű görögdinnyéket, melyet 
az asszonyok ölükben vittek 
haza. Minden búcsúban meg-
jelent egy javasasszony, akinél 
fehér pocik, később tenge-
ri malac húzta ki a planétán a 
szerencsét, amelyet titokban 
olvasgattunk. Pár fi llérért zsák-
bamacskát is lehetett venni, 
mely tasakokban elrejtett cse-
cse-becsékből állt, legtöbbször 
semmit se ért. Az államosítás 
(1948 után) a volt Juhász kúria 
féle Angolpark első részében, 

a hatalmas hársfák lombkoroná-
ja alatt kialakítottak egy táncolni 
való helyet, melyet lepadlóztak, 
fapadokkal körülkerítették, és itt 
állt a bál reggelig. A sportpálya, 
és a kis kultúrház felépítése után 
már itt szólt a cigányzene. 

A századforduló közepétől 
megváltozott a búcsú képe is. 
Újfajta ringispíreket, kis, nagy 
körhintákat, kis vonatokat, au-
tókat, már a villany hajtotta. 
Emlékeim szerint 1951-ben 
megjelent a sárkányokat után-
zó hullámvasút. Itt nagy volt 
a tülekedés. Egy-egy koronáért 
mindenre fel lehetett ülni. Hol 
van ma már az-az idő? Nem tu-
dom miért, talán a politika miatt, 
pár évre átköltöztették a búcsút 
a vasúti útra a Ligetbe, de sze-
rencsére visszajött régi helyére. 

Zajos lett a búcsú. A hangszó-
rókból, magnókból ömlöttek 
a divatos slágerek: Csinibaba, 
Marína, Párizsban szép a nyár 
és mások. Búcsú hétfőn senki 
sem dolgozott. Már reggeltől 
járták a búcsút, meg-megállva, 
jókat beszélgettek. A búcsúfi -
aként vett játékok, ajándékok, 
emléktárgyak évekig megma-
radtak. A búcsút legjobban 
a gyerekek várták és élvezték 
régen és napjainkban is. 

Ebbe a több mint 60-70 év 
történetébe saját magam, 92 
éves Bözske nővérem és 82 és 
Kalmi bátyám emlékeiből me-
rítettem. Sok mindent lehetne 
még elmesélni, talán majd leg-
közelebb.  

Kollár Mária
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A magyarság már a hon-
foglalás idején is tartott vásá-
rokat. Erről tanúskodik a vásár 
szavunk, amely iráni eredetű, 
a kereskedő perzsáktól vettük 
át, és árucserét jelent. Őse-
ink ezeken a cserevásárokon 
prémeket, nemes bőröket, lo-
vat, szarvasmarhát cseréltek 
fegyverekért, ékszerekért… 

A kereskedők mohamedánok 
és zsidók voltak. 

Az igazi vásári történet 
Szent István király idejében 

kezdődött, az 1007-1015 
között kiadott vásártörvény 
alapján, a templomok melletti 
vásárokról. Így lett az ősi vá-
sárnap elnevezésből a vasár-
nap. I. Béla király 1060-1063 
a miselátogatás elmulasz-
tásáért a vasárnapi vásáro-
kat okolta. Elrendelte, hogy 

ezután szombaton tartandók 
a vásárok. Géza uralkodása 
idején már más napokon is 
lehetett vásárt tartani. A vá-
rosok, falvak neve mellett fel-

tüntették néha a vásár napját 
is. Például: Dunaszerdahely, 
Rimaszombat, Csütörtökhely, 
Tardoskedd… Néhány vá-
ros nevében szerepel a vásár 
elnevezés is, például: Hód-
mezővásárhely, Marosvásár-
hely, Vásárút… Bevezették 
a vásárvámot, amely a király 

hasznát növelte. Kialakultak 
a vásárutak, melyek össze-
kötötték a vásárvárosokat. 
Ha folyón keresztül vezetett 
az út, ott a révészek szedték 
a vámot pl.: Révkomárom, 
Révfülöp. A Szlovák Tudo-
mányos Akadémia szerint 

a községünk neve a trh – vá-
sárhely szóból ered. A 13. szá-
zadban már virágzó vásárhely 
volt. XV. – XVI. században a fa-
lunkban nagy marhavásárhely 
volt, sőt Mária Terézia (1740 

-1780) vásárjogot adott a köz-
ségnek és átutazóban Csike 
majorban váltott lovakat.

Tardoskedden keresztül 
vezetett a Bécs-Budát össze-
kötő vásári út. A volt malom 
mellett a kereskedők cserélték 
fáradt lovaikat, és pihentek. 
A vásárok különböző formái 
jöttek létre: állatvásárok, ki-

rakodóvásárok majd a piacok. 
A vásárok nemcsak az árucse-
re, hanem a társas kapcsola-
tok, az információszerzés ki-
alakulását is segítették. 

A 15. század óta kezdőd-
tek a búcsúvásárok, melyeket
a templomok védőszentjének 
a napján tartották. Így lett fa-
lunk búcsúja augusztus 20-án, 
Szent István napján. 

Kollár Mária

A VÁSÁROK 
KIALAKULÁSA
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  Piros Ili néni. Így ismerik 
a faluban Bresliné Hrebín Ilo-
nát. És nem csak a faluban, 
mert dolgozott Újvárban, Vág-
újhelyen, Pozsonyban, sőt Ka-
nadában – Torontóban is. 

Ili néni 82 éves. Ma is ked-
ves, barátságos, mosolygós, 
szívesen beszél az emlékeiről. 
Pedig soha nem volt könnyű 
élete. Nekem is órák hosszat 
beszélt a régi időkről. Leírtam, 
közreadom:

„Szegény családban szület-
tem. Édesanyám tardoskeddi 
volt, édesapám kárpátaljai 
ruszin fi atalember, aki kato-
naként szolgált itt, őrizve a fa-
luból kivezető utat az 1919-es 
tífuszjárvány idején. 
Akkor ismerkedtek 
meg és 1920-ban 
összeházasodtak. 
Szegények voltak, de 
kis házukba gyakran 
járt a gólya. Édes-
anyám 9 gyermeket 
szült, hárman pici 
korukban meghaltak, 
de hat gyermeket 
felneveltek szegény-
ségben, szerénység-
ben, emberségben. 
Én 1929-ben szület-
tem. 14 éves koro-
mig jártam iskolába, 
de az utolsó két év-
ben délutánonként 
gyereklány voltam 
a Csirik családnál. 
(gyereklány = vigyá-
zott a család gyere-
keire és könnyebb 
háztartási munkákat 
is végzett – a szer-
ző megj.) Amikor 

kimaradtam az isko-
lából, szolgáló lettem 
Zajičekéknél. Takarítot-
tam, mostam, vasal-
tam, főztem, sütöttem, 
de fejtem a teheneket 
is. Szabadom csak 
a vasárnap esti fejés 
után volt. Havi kere-

setem 300 korona volt. 
(A cipőkért, amiket csináltat-
tam, mert készen nem lehetett 
venni, 1200 koronát fi zettem, 
vagyis teljes 4 havi keresete-
met.) 16 évesen Vágújhelyre 
szerződtem egy szlovák csa-
ládhoz. Ott tanultam meg 
szlovákul. Onnan Pozsonyba 
mentem egy magasrangú mi-
nisztériumi tisztviselő csa-
ládjához. A munkám 6 szoba 
takarítása volt, sütés, főzés, 
mosás, vasalás és gyerekfel-
ügyelet. Mindenhol jól éreztem 
magam, mert mindenhol sze-
rettek. Elégedettek voltak a 
munkámmal. 1947-ben férjhez 
mentem. Első férjem Bogdány 
Vince volt. Csehországban 
dolgozott, utána mentem én 

is. Ott egy gazdánál 15 tehe-
net fejtem, plusz dolgoztam 
a földeken is. Jól kerestem, a 
férjem is dolgos, szorgalmas 
ember volt, gyűjtögettük a 
pénzt, építeni akartunk itthon, 

Tardoskedden, mert al-

b é r l e t b e n 
laktunk. Közben, 1949-ben 
megszületett az első fi unk, 
Pityu, majd 1952-ben a má-
sodik, Vici. És jött az 1953-as 
pénzbeváltás, az elvitte a sok 
munkával megkeresett pénzt. 
Néhány év múlva vettünk egy 
szerény kis házat, amit las-
san átépítgettünk. Toni fi unk 
1957-ben már ott született és 
1961-ben Janika is. A gyere-
kek nőttek, a férjem továbbra 
is Csehországban dolgozott, 
én pedig vállaltam sütést, ta-
karítást, mosást. Pedig itthon 
is volt munka. A háztartás, 
kert és a négy gyerek. Négy 
fi unkból három pincérnek ta-
nult. Mostam, vasaltam a sok 
fehér inget, tisztítottam a feke-
te nadrágokat. Már akkoriban 
is jártam lagzikba sütni, főzni 
mint gazdasszony. 

44 évesen maradtam özve-
gyen. Még három fi ú otthon 
volt, az özvegyi nyugdíj kevés, 
elvállaltam minden munkát. 
Amikor a fi úk már megnősül-
tek, kirepültek otthonról, én 
57 éves voltam, és akkor jött 

a felkérés, hogy menjek ki sza-
kácsnőnek egy évre Kanadá-
ba a tardoskeddi származású 
Borbély Ilonkához, akinek ott 
magánóvodája volt. Egyet-
len szót sem tudtam angolul. 
Egyedül utaztam repülőgéppel 
Budapestről Amszterdamba 
és onnan Torontóba, ahol már 
vártak. 

Szakácsnő lettem a kanadai 
óvodában. Az mellett, hogy tíz-
órait, ebédet, uzsonnát készí-
tettem a 30 kisgyereknek és 
6 óvónéninek (három hónap 

múlva 85 gyerek és 12 

óvónő lett), 
még otthon, Ilonkáék nagy, 
ötszobás lakását is takarítot-
tam, sütöttem, főztem és pót-
nagymamája voltam az ötéves, 
aranyos kislányuknak, akit ma-
gyar versekre, dalokra, imákra 
tanítottam.

Ilonkáékkal gyakran jártunk 
magyar szentmisére. Szép 
volt az ottani templom, de én 
visszavágytam a mi kedves 
templomunkba. Sok helyre 
elvittek, sok érdekeset láttam 
ott. Szép és felejthetetlen él-
ményekkel jöttem haza. Itt-
hon várt a családom, a fi aim, 
menyeim, unokáim. És még 
valaki. Egy régi, falubeli fi atal-
ember, Bresli Pál, aki a hábo-
rú után Csehországba került, 
ott dolgozott, ott nősült meg, 
de miután egyedül maradt, 
hazalátogatott Tardoskeddre, 
érdeklődött utánam, elkérte a 
kanadai címemet és levelet írt 
nekem. Így kezdtünk levelezni. 

Itthon aztán összeházasod-
tunk. Elmentem vele Cseh-
országba, ahol lakott és dol-

Ili néni

Ili néni fi aival

múlva 85 gyerek és 12

Ili néni fiaival

Mint szolgálólány Vágújhelyen

(Nové Mesto nad Váhom)

Karácsonykor a kanadai óvodában
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Az idén 60 éves alapszer-
vezetünk hagyományőrző 
csoportjai nem tétlenkednek, 
lélekben ugyan a szeptem-
beri jubileumi ünnepségre és 
Emlékkönyvünk bemutatására 
készülünk, ám számos ren-
dezvényt is színesítünk fellé-
péseinkkel. Nézzük – ezúttal 
csak felsorolásszerűen – mi 
történt lapzártánkig húsvéti 
beszámolónk óta!

2011. április 12. – a tájház 
udvarán húsvéti szokásokat 
és a szinalát tanította a Fehér 
Akác asszonykórus két tagja 
– Mojzes Erzsébet, Mogrovič 
Magdolna – a Tardoskeddi 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
növendékeinek.

2011. április 30. – csoport-
jaink: Fehér akác, Férfi  kar, 
Tardoskeddi citerások szere-
peltek a helyi majálison a sza-
badtéri színpad udvarán.

2011. május 6. – az I. és II. 
világháború hőseinek emlék-
művénél a Szent István téren 
Fekete László és Mojzes Er-
zsébet elhelyezték alapszer-
vezetünk koszorúját.

2011. május 21. – Zsit-
vabesenyőre utazott a Bíbor-
piros Szép Rózsa népzenei 
vetélkedő regionális döntőjére 
a Fehér akác és Zengő 4-es. 
Mindketten továbbjutottak
a libádi elődöntőbe. 

2011. június 4. – a helyi 
tájházban a községi gyermek-
napon Varga Angelika, Mojzes 
Erzsébet és Mogrovič Magdol-
na palacsintát sütött a gyere-
keknek. Ezen a napon a Férfi  
kar az érsekújvári Galuskás 
búcsúban lépett fel.

2011. június 11. – a X. 
Duna Menti Fesztiválon Köböl-
kúton részt vett a Férfi  kar.

2011. június 11. – a Fehér
akác meghívást kapott az 

I. Pünkösdi Forgórózsa Fesz-
tiválra, Tatabányára, ahol 
felléptek és kiállították a tar-

doskeddi népviseletbe öltöz-
tetett babánkat.

2011. június 25. – az Ama-
tőr Népművészeti Fesztivá-
lon, Ógyallán vendégszerepelt 
a Kulturális Napok részren-
dezvényeként a Fehér akác és 
a Zengő 4-es citeracsoport.

2011. júniusa - a Tardos-

keddi citerások az igrámi falu-
napokon jártak.

2011. július 6. – a helyi 
tájházban Varga Angelika, 
Mojzes Erzsébet, Bogdány 
Katalin és Mogrovič Magdol-
na tardoskeddi viseletben 

szinalázott a környei gyere-
kekkel, akik néptánc táborban 
tartózkodtak nálunk.

2011. július 7-től 10-ig 
Dunaszerdahelyen, a VI. Nép-
zenei táborban képezte magát 
tovább Mogrovič Magdolna és 
Mojzes Erzsébet.

Benkő Timea

CSEMADOK-HÍRADÓ

gozott. Amikor nyugdíjas lett, 
visszajöttünk Tardoskeddre. 
A családom elfogadta őt, ő is 
a családomat. Mintha az ővéi 
lettek volna. Ő lett a Pali papa. 

12 szép évet éltünk le együtt 
szeretetben, megértésben. 10 
éve, hogy meghalt, azóta újra 
egyedül vagyok. Megöreged-
tem, de a szívemet melegség 

járja át, ha a gyerekeimre, uno-
káimra, dédunokáimra gondo-
lok. Nem éltem hiába. Soha 
senkitől egy fi llért sem kér-
tem kölcsön, de a kidolgozott 
pénzből minden fontosat elő-
teremtettem, sőt, még segíteni 
is tudtam.”

Hallgattam Ili nénit és nagy 
tiszteletet éreztem iránta. Vé-

gigdolgozta az életét, megte-
remtett mindent a családjának. 
Hálásak is neki. Látogatják őt 
a gyerekei, unokái, segítik min-
denben. Nyolc unokáját vég-
telenül szereti. Egyikük éppen 
most kapta meg orvosi diplo-
máját. Külön örül a négy déd-
unokának. Szobája tele van a 
fényképeikkel. 

Fájdalma, bánata neki is 
van, de nem panaszkodik. 
Erős egyéniség most is. Élete 
mozgalmas, érdekes, tartal-
mas volt. 

Ili néni példaként szolgálhat 
mindannyiunknak. 

Csomó Magda 

13

TUDÓSÍTÁS

A Fehér akác az I. Pünkösdi Forgórózsa Fesztiválon TatabányánA F hé ká I Pü kö di F ó ó F i ál T bá á

A Férfi  kar és citerások a majálisoné é á á

AZ ÉLŐ HAGYOMÁNYOK 
POLGÁRI TÁRSULÁS 

Társulásunk 2008 óta népszerűsíti a tardoskeddi kézműves hagyományokat. Célunk az 
üvegfúvás, fafaragás, kosárfonás, tűzzománc segítségével bemutatni községünket, hiszen amit 
elődeink ránk hagytak, kötelességünk átadni utódainknak. Idén a következő rendezvényekre 
jutottunk el:

Február – Borászok Országos Találkozója, Kürt

Március –  Kosárkötők Országos Találkozója, Myjava

  Farsangi bemutató hátrányos helyzetű 

  gyermekek számára, Érsekújvár

Május – Múzeumok éjszakája, Érsekújvár

Június – Gyermeknap, Tardoskedd

  Galuskás búcsú, Érsekújvár 

  X. Duna Menti Fesztivál, Köbölkút

  Kisfalusiak nemzetközi találkozója, Kisújfalu 

  Falunapok, Igrám

  Kézműves találkozó, Podhájska
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RÖVID KITEKINTŐ A SZEMERÉNYI KÁROLY
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉLETÉBŐL

GAZDÁRA LELT NÉGY NYOMDA

Számos hely van a  világon, ahová szívesen látogatunk el 
a lehetőségeink szerint. Ebből az alaptételből kiindulva, isko-
lánk pedagógusai minden évben a  diákjai számára érdekes 
és egyben ismereteiket gazdagító kirándulásokat szerveznek.

Ebben az évben sem maradhatott ki Bécs újra felfedezése, 
a malonyai arborétum növényvilágának a  megtekintése, 
Szalka és környékének felkutatása. A  felsorolt kirándulóhe-
lyeken kívül több alkalom-
mal barangoltuk be közsé-
günket is. Látogatás tettünk 
a  tájházban, ahol Ancsi néni 
tartalmas előadást tartott 
a  kiállított tárgyakról, elláto-
gattunk a Községi hivatalba, 
megnéztük a kistemetőt. Be-
mutatókat készítettünk a falu 
nevezetességeiről. A tanuló-
ink meglepődve vették tudo-
másul, hogy Tardoskedden 
zsidótemető is található, amit 
szintén megnéztünk. De ba-
rangolásunk során nem hiá-
nyozhatott II. Rákóczi Ferenc 
emlékművének megtekintése 
és rendberakása sem. 

A  kirándulási kavalkádot
Budapesten folytattuk. A gaz-
dagra sikeredett program
a  Várudvarban kezdődött.
A  Halászbástya, a  Mátyás-

templom impozáns látványa gyönyörködtető volt. A  vár tar-
tozéka Magyarország legnagyobb könyvtára az Országos 
Széchényi Könyvtár, ahová szintén ellátogattunk. Ebben az in-
tézményben 8 millió periodikum, kéziratok, térképek, metszet, 
hangzóanyagok, plakát, mikrofi lm várja az érdeklődőt. A Bu-
davári labirintus tekergős útja unikumként hatott mindenkire, 
a Hősök tere, a Liget teret adott, hogy megszemléljük Buda-

pest nagyságát. Nem térhet-
tünk haza, míg nem néztük
meg a PARLAMENT csodá-
latos termeit és természete-
sen a koronázási ékszereket. 
Ha már Magyarország fővá-
rosában jártunk, nem hagy-
hattuk ki Csin Si Huang-ti 
kínai császár sírjában talált 
agyagfi gurák kiállítását sem, 
melyet a világ nyolcadik 
csodája néven emlegetnek. 
A  kiállítás tárlata közel 200 
életnagyságú katonát- és 
lófi gurát, valamint fegyvere-
ket mutat be. 

Kirándulni, kitekinteni a 
„nagyvilágba“ mindig csodá-
latos érzés, mi pedig töreked-
ni fogunk, hogy az iskolánkat 
látogató tanulók minél több, 
érdekesebb helyekre jussank 
el, akár az iskola révén is.

Az oktatási intézmények alapját képezi, 
hogy a tanítványai kellőképpen motiválva 
legyenek a tanulás irányába. Némely tanulót 
a tudásvágy, a szorgalom vezérelt, de van 
olyan is, akit a jutalom ösztönöz. Négy éve 
a Szent István Alapítvány vezetői – Csanda 
József, Szőgyényi Mária – kezdeményez-
ték, hogy a magyar tanítási nyelvű alap-
iskola tiszta egyes tanulói sorsolás útján 
jutalomban részesüljenek. Az elmúlt évek-
ben a tanulók kerékpárt nyerhettek, míg
a 2010/2011-es iskolai év szorgalmas tanu-
lói között 4 nyomdát sorsoltunk ki. Fortuna 
a következő tanulóknak kedvezett: Valaška 
Vivien, Balázs Zoltán, Dobrovodszky Mária, 
Takács Arnold. Az iskolánk pedagógusai ez-
úton is köszönik az alapítvány vezetőinek az 
önzetlen segítséget, s bízunk benne, hogy
a jövőben is segíteni fogja az iskolánkat. 
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ISKOLÁNK ÚJSÁGA A LÁNGOCSKA
Több évre visszamenő tradíciónak örvend az évente megjelenő iskolaújságunk 

a LÁNGOCSKA. A gyökerei az 1980-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is az akkori 
tantestület tagjai nagy odaadással indították útjára diáklapjukat. Éves rendszeresség-
gel 1992-től jelentkezik a diákok, a szülők és a pedagógusok örömére. Ettől az időtől 
kezdve kínál minden évben az olvasói számára érdekeset, meglepőt.

Az iskola jelenlegi vezetősége 
is arra törekszik, hogy mindenki 
megtalálja a maga számára a ked-
ves olvasmányt. Így kerülhetnek 
a lap hasábjaira a  pedagógusok 
hasznos tanácsai, írásai, a diákok 
vicces megjegyzései, élményei, 
az iskola rendezvényei. A  magas 
színvonalon megjelenő periodikum 
felkeltette a  budapesti Országos 
Széchényi Könyvtár sajtóosztályá-
nak érdeklődését is. Azzal a kérés-
sel fordultak felénk, hogy szeretnék 
az iskola újságát archiválni az olva-
sóközönség számára. Eleget téve 
a kérésnek a Lángocska utosó hét 
évben megjelenő száma már meg-
található Magyarország leghíresebb 
könyvtárában. Büszkeséggel töl-
tött el bennünket, mikor látogatá-
sunk során a  könyvárban felleltük 
a  tardoskeddi Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
újágát.

Az elmúlt években nagy oda-
adással és szeretettel készítettük 
iskolánk újságát, s bízunk benne, 
hogy a jövőben is minden lehetőség 
és feltétel adott lesz egy hasónló 
színvonalú újság elkészítéséhez. 

A 2010/2011-es tanév-
ben 16 tanulónk tanul tovább. 
Az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumot 3 tanulónk vá-
lasztotta, míg Galántán a Ko-
dály Zoltán Gimnáziumban 1 ta-
nulónk tanul tovább. Az Egy-
házi Konzervatórium ének sza-
kán egy tanulónk felelt meg 
a tehetségvizsgákon, így felvé-
telt nyert. Az udvardi szakkö-
zépiskola mechanik-elektronik 
szakon ill. szakács tanoncként 
kezdi meg tanulmányikat is-
kolán legidősebb két tanulója. 
Minden évben nagy közked-
veltségnek örvend az érsekúj-
vári Jedlik Ányos Elektrotech-

nikai Szakközépiskola, ahol 
3 tanuló elektrotechnika sza-
kon tanulnak tovább és 2 tanu-
lónk a Kereskedelmi Akadémi-
ának vág neki. Nagyon örülünk, 
hogy tanulóink felvételt nyertek 
a kiválasztott szakközépisko-
lákba: gáz- és vízszerelőnek 
tanulnak tovább ketten. Nagy 
teret hódít a grafi kus - és tér-
beli dizájn szak: egy tanulónk 
próbálkozik meg vele. 

Egészségügyi Szakközép-
iskolát 1 tanulónk választotta, 
egészségügyi asszisztensnek 
tanul majd. Az egész pedagó-
gusi kar és a magam nevében 
nagyon sok szerencsét és si-

kert kívánok a továbbtanulás-
hoz valamennyi diákunknak. 

MONITOR-9 2011 Szlová-
kia szerte 2011. március 9-e 
a kilencedikes tanulók szá-
mára mérföldkő volt. Ezen 

a napon került sor az ország-
szerte ismert tudáspróba 
a MONITOR-9 megírására. Ta-
nulóink matematikából, szlo-

vák nyelvből ill. a magyar ta-
nítási nyelvű iskolák magyar 
nyelvből adtak számot. Vala-
mennyi évben az iskolánkban 
a felkészülés már szeptem-
berben elkezdődik. Szakkör 
formájában ismételték és mé-

lyítették a tudásukat. A kitartó 
munka meg is hozta a gyümöl-
csét. 

SZKMTNYAI pedagógusai 

2011 június2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúújj nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiii ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssuuuu

18. szám
2010/2011

A KILENCEDIKES TANULÓK ELHELYEZKEDÉSÉRŐL

Szlovákia átlaga Az iskola átlaga

Matematika 52,9 82,8

Szlovák nyelv 58,2 90,9

Magyar nyelv 65,2 79,7
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Áprilisban mint 
mindenki, mi is 
a húsvéti ünnepek-
re készülődtünk. 
Óvodai programunk 
keretén belül is a ta-
vaszi népszokások-
kal foglalkoztunk. 
Ezen a  héten meg-
látogatott minket 
Kollár Mária és Sán-
ta Mária nyugdíjas 
tanítónénik. Marinka 
néni a  népszokások-
ról, a  falusi hagyomá-
nyokról mesélt a  gye-
rekeknek. Bemutatott sok régi 
képeslapot és locsoló verseket 
tanított a gyerekeknek. Marika 
néni a  tojásfestés művészetét 
mutatta be, mi pedig ámulva 
fi gyeltük ügyes kezeit, ahogy 
az egyszerű kacsatojásból 
hímestojást varázsolt. Mind-
kettőjüknek ezúton is szeret-
nénk megköszönni a tartalmas 
foglalkozást! A jó idő már csa-
logatott minket a  szabadba, 

ezért egy verőfényes 
áprilisi napon népviseletbe 
öltöztünk, és ellátogattunk 
a  helyi tájházba. Érdekes tár-
gyakkal ismerkedtünk meg, 
a  hagyományőrző szobák 
minden zegzugát bejártuk. 
Köszönet jár ezért Bencze An-
nának.

Az udvaron Mogrovič Mag-
di nénitől és Mojzes Erzsi néni-
től megtanultuk a szinalázást, 
és mi is bemutattuk nekik 

a  kedvenc 
körjátékain-
kat. Május
vége és a
június eleje 
már a  gye-
reknap je-
gyében zaj-
lott. 

A  Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola jóvoltából egy tartalmas 
napot töltöttünk a sellyei köz-

lekedési parkban, és a gyere-
keink együtt ünnepelték a gye-
reknapot a  helyi lovardában. 
Felszabadultan, vidáman telt 
a délelőtt.

Osztálykirándulásra Sző-
gyénbe látogattunk, kézműves 
foglalkozáson vettünk részt, 
és megkóstoltuk a  kemencé-
ben sült fi nomságokat is.

Június végén elbúcsúz-
tattuk a  leendő iskolásainkat, 
remélve, hogy a  nyári szün-

idő alatt mindenki erőt gyűjt 
a szeptemberi újrakezdéshez.

A Magyar Tannyelvű Óvoda 

A MAGYAR TANNYELVŰ ÓVODA 

Gyermeknap

Húsvétváró
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ISMERKEDJÜNK MEG A TANULÁSI ZAVAR PROBLÉMÁJÁVAL
Évről évre növekszik azoknak 

a tanulóknak a száma, akik nem 
úgy teljesítenek az iskolában, 
ahogy azt a szüleik és a peda-
gógusok elvárnák tőlük. Ennek 
jelei azonnal érzékelhetőek. 
A probléma azonosítása kissé 
bonyolult folyamat, alapos és 
körültekintő vizsgálatot igényel. 
Hogyan ismerhető fel a tanulá-
si zavar, melyek a kiváltó okok, 
ill. mely típusait ismerjük? Rövi-
den megpróbálom összefoglalni 
a kérdésekre a választ. 

Tanulási zavar
Maga a fogalom össze-

tett problémaegyüttest takar. 
A szakirodalom számos kon-
textusba építi bele a kifejezést: 
használja általános gyenge tel-
jesítmény esetén, egy-egy tan-
tárgyra kiterjedő, alacsony ta-
nulmányi eredmény elérésénél, 
írás-, olvasás-, számolászavar 
felmerülésénél, illetve a kiegyen-
lítetlen színvonalú iskolai telje-

sítmény esetében is. A fogalmat 
csakis ép értelmű, ép érzékszer-
vű gyerek esetében használjuk, 
ahol az iskolai munka során egy 
vagy több képesség hiányzik, 
ami miatt nem tud megfelelni 
több tantárgyból. Sajátos vi-
selkedési mód jelenik meg, pl. 
hiperaktivitás, érzelmi labilitás, 
viselkedési problémák, mely-
lyel palástolni szeretné a tanuló 
a probléma valódi okát. 

A kiváltó okok
Nem valószínű, hogy egyet-

len tényező lenne a felelős a ta-
nulási zavarokért: genetikai és 
környezeti tényezők együttes ha-
tásáról van szó. Szülési komp-
likációk, fejlődési rendellenes-
ségek, érzelmi elmaradás mind 
válthat ki tanulási problémát. 
A közvetlen környezet negatív-, 
ingerszegény hatása is kedvez 
a tanulási zavar megjelenésé-
nek, ilyen esetben lelki eredetű 
tanulási zavarokról beszélünk. 

De megjelenik az idegi termé-
szetű tanulási zavar is, melyet 
az idegrendszer működési zava-
ra vált ki. A poszttraumás zavar 
a gyermekkorban szerzett agy-
károsodás következménye. 

A tanulási zavar tünetei
Rengeteg tünetet produkál 

a tanulási problémákkal küszkö-
dő gyerek. Kifogástalanul hall, 
lát, érzékel, de az érzékszerve-
ken keresztül beérkező infor-
mációk pontatlanok, nem képes 
azokat tárolni, s továbbadni, 
nem tud hosszan koncentrálni 
a dolgokra. 

Megjelennek az egyensúly-
rendszeri zavarok, nem képes 
megkülönböztetni a magas és 
mély hangokat, azokat ösz-
szeolvasni. Kitűnik az alak- (pl. 
betű, szám), térészlelés hiánya 
(nem tudja megkülönböztet-
ni az alakban és hangzásban 
azonos betűket pl. b- d, k-g). 
Előfordul, hogy a gyermek fi -

gyelme elkalandozik, vagy „oda-
tapad”. Gyakori tünet a térbeli 
és időbeli ingadozás, ill. a tanu-
ló nem ismeri fel az ok-okoza-
ti, rész-egész összefüggéseit. 
A gondolkodási zavarok mellett 
megjelennek a beszédproblé-
mák, vele együtt a hiányos szó-
kincs. A verbális és a percepciós 
zavarok mellett hasonló fontos-
ságú a motorikus, azaz a moz-
gás zavara is. Ebben az esetben 
a nagymozgás (nagyobb izmok
működését jelenti, pl. láb, kar,
törzs mozgása- járás, a tanu-
ló számára minden mozgás fá-
rasztó) és a fi nom-motorika za-
varairól van szó (ujj, kéz, száj, 
szemkörnyéki izmok működé-
se). Előfordul, hogy a gyerek 
nem tudja megfogni az írószer-
számot, nagy vagy alcsony fe-
szültség tapasztalható, nem tud 
fújni, képtelen tárgyat követni 
stb. 

(folytatás a köv. oldalon)
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Óvodánk életében egy 
újabb sikeres iskolaévet zár-
tunk le. Mi a Szent István 
Óvoda kollektívája azzal az 
elkötelezettséggel szerveztük, 
terveztük óvodásaink minden-
napjait, hogy az óvodáskor 
„egyszeri és megismételhetet-
len“. A családi nevelést kiegé-
szítettük olyan tevékenységek 
szervezésével, melyek mara-
dandó élményeket, sikereket 
jelentenek gyermekeinknek.

Óvópedagógusaink és az 
óvoda alkalmazottai az egész 
év folyamám biztosították a 
gyerekek számára az egész-
séges fejlődést, az egyénre 
szabott bánásmódot, a játé-
kos tevékenység-centrikussá-
got és a családias légkört. 
Az óvodánk oktatói-nevelői 
program céljai megvalósításá-
ban hétről hétre újabb témák-
kal ismerkedtek meg, melynek 
címe a „Kiváncsi törpök biro-
dalma”. Játszva ismerték meg 
a természet világát, a számo-
kat, az anyanyelvet, a közös-
ségi élet szokásait, valamint 

játék közben fejlődött a beszéd 
készsége, illetve az államnyelv 
alapjai is. A testnevelési foglal-
kozásokon a különböző moz-
gásformák tanításán keresztül 
megszerették a mozgást és 
harmonikusan fejlődtek. Több 
gyermek képviselte az óvo-
dánkat különböző rajzverse-
nyeken, énekversenyen, ahol 
szép eredményeket értek el. 
Az egészéves úszótanfolyam-
nak is nagy sikere volt, így 
néhány gyermek már eszkö-

zök nélkül is biztonságban 
érezte magát a nagy meden-
cében, teljesítményükért okle-
velet kaptak. Több éven ke-
resztül nagy hangsúlyt fektet-
tünk az óvodásaink felkészí-
tésére, hogy az átmenet az 
első osztályba zavartalan és 
zökkenőmentes legyen szá-
mukra. Idén 10 gyermektől 
búcsúztunk, akik a következő 
évet már az iskola padjaiban 
kezdik, ezért kívánunk nekik 
örömteli perceket a betűva-
rázs, számország és a nagyvi-
lág megismeréséhez.

Óvodánk egészéves segí-
tője volt a hitoktató, az angol 
nyelvet oktató tanító néni, 
a Szemerényi Károly Alapisko-
la tanító nénije, a logopédus, 
valamint egy gyógy-testne-
velő orvos. Együttesen a ki-
emelt pedagógiai célunk, hogy 
a gyermekek óvodai élete so-
rán fejlesszük önbizalmukat, 
tágítsuk érdeklődési körüket 
és minél több sikerélményben 
részesítsük őket.

Nevelőmunkánk a szülők 
hatékony közreműködése nél-
kül nem lett volna teljes. 

Az óvoda-család együttműkö-
dése jó, kölcsönös bizalomra 
épült, a Szülői Munkaközös-
ség igen aktív volt, részt vettek 
az óvoda életében, különböző 
közös programokat, kirándu-
lásokat szerveztünk.

Bízunk abban, hogy az óvo-
dánkban eltöltött évek mara-
dandó élményként szolgálnak, 
és segítik gyermekeinket a to-
vábbi években.

Szeptemberben, az újabb 
átalakulások, felújítások és 
eszközeink bővítése, valamint 
korszerűsítése után örömmel 
várunk minden kedves óvo-
dást, új illetve régi óvodást.

Mgr. Bencze Michaela

óvodavezető

SZENT ISTVÁN ÓVODA

A TERMÉSZETNEK NYERS
GYÉMÁNTJÁT SZÉP VIGYÁZATTAL 
CSISZOLJUK KRISTÁLYBA

Szalkai kirándulás

Ballagás

(befejezés az előző oldalról) 

Bizonytalanság jelenik meg 
a jobb-bal irányában, a testfo-
galmak körében, de kialakulhat 
a laterális dominancia, ami any-
nyit jelent, hogy a gyermek bal-
kezes, de jobblábas. 

A tanulási zavar típusai
A felsorolt tünetekből kiin-

dulva a szakemberek – gyógy-
pedagógusok határozzák meg,
hogy pontosan milyen tanuási 
típusról is van szó. A diagnosz-
tizálás az alapiskola 2. osztályá-
ban ideális, amikor már a tanuló 
megismerte a számokat, betű-
ket. Alapvető típusaink: diszlexia 
- olvasási zavar, diszgráfi a - írás-
zavar, diszortográfi a - nyelvtani- 
és helyesírási zavar, diszkalkúlia 
- matematikai zavar, diszpinxia 
-  képzőművészeti kifejezés za-
vara, diszmúzia - zenei hallás 
zavara, diszpraxia - a tanuló nem 
képes elvégezni az egyszerű fel-
adatokat, koordinációs problé-
mák jelentkeznek.

E rövid kitekintő arra szolgált, 
hogy felhívja a szülők fi gyelmét 
arra, hogy sok esetben a rossz 
jegyek hátterében nem mindig 
a tanuló trehánysága, szétszórt-
sága áll. Fontos, hogy mi felnőt-
tek mindig a probléma mélyére 
ássunk, meggyőződjünk a valódi 
okokról.         

PaedDr. Tóth Szilvia, 

gyógypedagógus 
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CSERKÉSZEK

Péntek délután a cser-
készotthon előtt már lelkes 
kiscserkészek és őrsvezetők 
várakoztak a buszra, amely 
elvitt bennünket Londonba. 
(nem olyan messzire, csak az 
Ipolysághoz közeli Palástra).

Késő délután érkeztünk meg
az Ivánka kastélyba, ahol már 
London főpolgármestere várt 
bennünket. A zászlófelvonást 
követően ünnepi vacsorára 
hivta meg az egész várost. 
A napot tábortűzzel majd 
zászlólevonással zártuk. 

Szombati napunk sűrű volt, 
programokkal teli és nagyon 
kemény! Természetesen az 
ébresztés, a reggeli csontro-

pogtatás, a zászlófelvonás, 
és a fi nom reggeli sem maradt 
el. London főpolgármestere 
a reggelinél hihetetlen félelem-
mel, és aggodalommal lépett 
be a terembe, majd 
közölte velünk, hogy 
valakit elraboltak. 
A nép egy szív-
vel-lélekkel indult 
Bogi keresésére. 
Árkon-bokron, he-
gyen-völgyön, tű-
zön-vízen (szó 
szerint) mentek és 

keresték a Gazember által ha-
gyott nyomokat és Bogi keser-
ves – hangos HELP!!! kiáltásait 
követték. 

A hosszas menetelésnek, 
gyaloglásnak, vizen járásnak, 
fárasztó keresésnek meg lett 
a gyümölcse, Bogit egy erdő-
ben találtuk meg. Nagy vidá-
man, énekszóval, az utolsó 
csepp erőnkből elindultunk 
hazafelé, hogy végre késő dél-
utáni ebédünket elfogyaszt-
hassuk. A polgármesteri hiva-
talban tartottuk a nagy lako-
mát, ahol a 3 lelkes szakács 
fi nom bográcsgulyással várt 
bennünket. Erőt gyűjtöttünk, 
majd újabb programokkal telt
a nap. London városában nép-
daltanítás volt, kézügyeske-
dés, menetelés, alaki kikép-
zés. Ezután pedig a polgár-

mester segédje moziba hívott 
meg mindannyiunkat. A híres 
RIO mesét néztük meg.

A mozit játékok és újabb 
kihívások követték. Most nem 
tűnt el senki, de a Gazembert 

még nem 
kaptuk el. Így 
aztán a pol-
gármester kö-
rözést adott 
ki ellene, és 
jutalmat igért 
annak, aki el-
kapja és élve 
elébe hozza. 

Sajnos késő estig nem lett meg 
a Gazember, mikor egy óvat-
lan pillanatban, amikor senki 
sem gondolt rá, valaki or-
dibálva, lökdösve másokat, 
elrohant a nép között. Min-
denki tudta, hogy ő a Gazem-
ber, ezért utána rohantunk,
a képviselő testület tagjai vé-
gig kergették egészen a Tem-
zéig, ahol a Gazember vízbe
ugrott... majd eltűnt a habok-
ban. 

Népünk ezután a kalandos 
nap után zászlót vont, majd el-
vonult aludni, és annyit mond-
hatok, hogy egy pisszenés 
sem hallatszott, mikor a Big 
Ben a 23:00-át ütötte. 

Vasárnap ismét elkezdődött 
egy nap, de tudtuk, hogy ez 
már a búcsúzás napja. A zász-
lófelvonáskor érkezett egy kül-

demény, egy levél a polgár-
mester számára, amelyben 
az állt, „A búvárok egész éjjel 
dolgoztak, és keresték a víz-
be ugrott embert, akit meg is 
találtak, maga volt a Gaz-
ember”. Így aztán boldogok 
voltunk, hogy a jók elnyerték 
jutalmukat és a rosszak meg-
bűnhődtek. 

Vasárnap elmentünk a temp-
lomba hálát adni, hogy ilyen 
szép 3 napot tölthettünk Lon-
donban, mindenféle nagyobb
gond, baj és sérülés nélkül. 
12:00-kor London városában 
levontuk a zászlót, majd egy 
hatalmas csatakiáltással meg-
köszöntük a polgármester-
nek a fogadtatást és elindul-
tunk hazafelé.               Katica

A tardoskeddi cserkészek idén is szorgoskodtak. A 60. számú Sík Sándor cserkész-

csapat vezetői sok érdekes és tartalmas napot tudnak maguk mögött, bekapcsolód-

tak a  tavaszi nagytakarításba, kerékpártúrát és táborozást szerveztek Szímőre és 

persze minden szombaton voltak foglalkozások a cserkészotthonban. Az egyik júni-

usi hétvégén tanyázni indult a csapat apraja és nagyja, élményeiktől ma is hangosak 

falunk utcái...

TARDOSKEDDI CSERKÉSZCSAPAT

CSAPATUNK
LONDONBA
UTAZOTT

OAMB
Idén szeptember 15-től 

18-ig a tardoskeddi cser-
készek szervezik a minden 
évben megrendezésre ke-
rülő Országos Akadályver-
senyt és Métabajnokságot 
(OAMB)! Erre a pár napra 
Tardoskedd megtelik sok-
sok cserkésszel az ország 
minden tájáról Kassától 
egészen Komáromig, Po-
zsonytól Fülekig... Csapa-
tunk már több mint fél éve 
készül erre a   nem min-
dennapi cserkészakcióra, 
amelyhez sok segítséget 
kapunk a helyi önkormány-
zattól, az alapiskola veze-
tőségétől, de ugyanakkor 
a szülőktől és idősebb cser-
késztestvéreinktől is renge-
teg támogatást, bíztatást és 
tanácsot kapunk. 

Bízunk benne, hogy a tar-
doskeddiek nagy örömmel 
fogadják majd a vidám és 
nótaszóval menetelő cser-
készeket, esetleg lelkesen 
szurkolnak majd csapa-
tunknak az országos mé-
tabajnokságon. Reméljük, 
hogy mind a vendégeink, 
a sok-sok ide utazó cser-
kész, mind pedig a falubeli-
ek sokáig emlékezni fognak 
erre az akciónkra.

gy 
k.
v-
t 
. 



A Tardoskeddi Hírmon-

dó olvasói elsősorban talán 

cserkészként ismernek, hi-

szen rendszeresen tudósí-

tottál mindig minket, cser-

készként merre jársz. Ha 

rangsorolni kellene, mi van 

első helyen az életedben, 

a zene vagy a cserkészet?

Az életemben első helyen 
mindig is a családom volt. 
Amikor még nem voltam férj-
nél, akkor a szüleim, testvé-
rem, most pedig természete-
sen a férjem és a születendő 

kisbabánk. A zene és a cser-
készet hobbi, habár a zené-
ből élek, a zene az életem, 
e nélkül nem is tudnék létez-
ni, míg a cserkészet egy olyan 
közösség számomra, ahol 
rengeteg barátra leltem világ-
szerte, és életre szóló kap-
csolatok jöhettek létre annak 
köszönhetően, hogy egyszer 
fogadalmat tettem. Valójában 
a cserkészetnek köszönhetem 
a Kicsi Hangot is, hiszen Dodi 
(Menyhárt József) is cserkész, 
és ami a legfontosabb: Dávi-

dot, a társamat, akivel 
összekötöttem az életemet. 
Így aztán valójában ne is rang-
soroljunk! Fontos mindegyik. 
A zene is, a cserkészet is. 

Lapunk hasábjain már 

elmesélted, hogyan alakult 

a Kicsi Hang, talán akkor 

még nem sejtve, hogy egyre 

népszerűbbek, és egyszer 

tízévesek is lesztek. Vissza-

tekintve miben látod a meg-

zenésített vers térhódítását 

ma, amikor alig olvas valaki 

verset?

Mi magunk is meg-
lepődünk azon, hogy 
milyen gyorsan repül az idő, 
és valóban, immáron 10 éve 
együtt zenélünk, és kitartot-
tunk egymás mellett jóban-
rosszban. Annak nagyon 
örülünk, hogy ahogy tesszük 
a dolgunkat, az tetszik a zene- 
és versszerető közönségünk-
nek, bár azt hozzá kell tennem, 
hogy az ismertségért - és itt 
szándékosan nem a népszerű-
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2011. április 15-én a  tardoskeddi Faluházban 

a 10 éves Kicsi Hang verséneklő együttes adott 

koncertet. Az időpontnak két apropója is volt: 

megjelent a Tízes című lemezük, és azokban

a napokban ünnepeltük József Attila születés-

napját. Az együttes Tardoskeddre haza jár, hi-

szen Lantos Borbély Katalin itt született, és 

most is gyakran kántorkodik a helyi Szent Ist-

ván-templomban. Katica ezen a nyáron annyira 

elfoglalt, hogy csak a világháló segítségével tud-

tunk kommunikálni. Ennek ellenére remélem, 

hogy az interjúból nem hiányzik az élőbeszéd 

kötetlensége, és átütő személyiségét érzékelteti 

a beszélgetés.

ene és a cser-
habár a zené-
ne az életem

dot, a társamat, akivel 
összekötöttem az életemet. 
Így aztán valójában ne is rang Mi magunk is meg

ázban 

adott 

volt: 

okban

letés-

ár, hi-

tt, és 

nt Ist-

nnyira 

l tud-

élem, 

eszéd 

kelteti 

KICSI
HANG

10 éves a



séget említem - keményen 
dolgozni kell. Talán abban rej-
lik a sikerünk titka, hogy mi 
olyan formában kínáljuk a fi a-
taloknak a verseket, amelyben 

szinte észrevétlenül válik, 
válhat életük részévé 
egy-egy kellemesen dal-
lamon, ritmuson keresz-

tül. A másik nagy előnye 
a megzenésített verseknek az 

örök érvényű témák, amelye-
ket a költők olyan gyönyörűen 
megragadtak: szeretet, szere-
lem, a haza iránti hűség. 

Az összes koncertet nem 

fogjuk tudni számba venni, 

de a tardoskeddieket talán 

igen. Hányszor álltál hazai 

színpadon az elmúlt tíz év-

ben? Legemlékezetesebb 

alkalom ezek közül?

Tardoskedden minden 
egyes lemezünknek tartottunk 
bemutatót, ez hagyomány. 
Mindegyik emlékezetes volt, 
ugyanis itthon valamennyi al-
kalommal teltházas volt a te-
rem, akár a sportpálya nagy-
terme, akár a volt In Door, 
akár a legutóbbi faluházas 
koncertünkkor. Azt mondják, 
az ember nem lehet próféta 
saját hazájában, mi viszont 
a tardoskeddiektől mindig is 
szívélyes fogadtatásban ré-
szesültünk. 

Beszámoltál írásban ne-

künk konzervatóriumi éveid-

ről is, első sikereidről, most 

hol tartasz az operaénekesi 

pályán?

Az operaének szak után 
még operett szakot is elvégez-

tem, most 
f e j e z t e m 
be június 
30-án, így 
aztán eh-
hez a két 
műfa jhoz 
mondhat-
ni, kicsit 
értek. De 
v a l ó j á -
ban nem 
a műfaj 
volt a lé-

nyeg, hanem
maga a technika, ami a mi is-
kolánkban egyedi. Anna Hru-
šovská fejlesztette ki, a Bel 
Canto stílushoz a legközelebb 
álló technika a miénk. Lágy, 
természetes, a magad hang-

ján énekelsz, nem pedig művi 
hangon, tartós, ami nagyon 
fontos. Ami a karrieremet ille-
ti: járom a világot, mindenhol 
és mindenben alkalmazom 
a konzervatóriumban elsajá-
tított technikát, akár a Kicsi 
Hangban, de ugyanúgy eskü-
vők alkalmával, vagy a szent-
miséken, illetve a Quadrifoglio 
quartettünkben, ami a capella 
zenével foglalkozik. Júniusban 
volt egy előadásunk, Chris-
toph Willibald Gluck Orfeus és 
Eüridiké című operáját adtuk 
elő, melyben Eüridiké szere-
pét kaptam meg. Nagy sikere 
volt az előadásnak. Majd júni-
us végén Best of the operett 
címmel egy esten a  legismer-
tebb operetteket adtuk elő, két 
fi ú: János és Martin, valamint 

jómagam. Elhangzott a  híres 
Csárdáskirálynőből Szilvia be-
lépője, és sok más ismert ope-
rettária, duettek és tercettek. 

Azt szoktad nyilatkozni, 

édesapád a legnagyobb kri-

tikusod, mióta ő nincs, kinek 

a véleményére adsz zenei 

téren leginkább?

Így van, apukám volt mindig 
is a legnagyobb kritikusom, aki 
őszintén megmondta, ha vala-
mi nem tetszett neki, de meg-
dicsért és büszke volt sikere-
imre, és minden koncertemen 
az első sorban tapsolt. Most 
a férjem vette át ezt a posztot, 
aki ahogy apukám sem volt, 
ő sem zenész, de meghallja, 
és érzi, ha valami nem pasz-
szol, valami nem jó. Dávidnak 
köszönhetően a Kicsi Hang 
Magyarországon több helyre 
eljutott az elmúlt egy évben, 
mint a korábbi tízben. Külföldi 
koncertjeinket ő menedzseli, 
ő intézi. Nagyon örülök, hogy 
ilyen társra leltem, aki tolerál, 
aki elvisel, aki büszke rám, 
arra, támogat és segít a pá-
lyámon. Koncertjeim java ré-
szén ott van, ha messzebbre 
utazunk, ő a sofőr, megköny-
nyítve ezzel Dodi helyzetét. 
Míg ő vezet, mi tudunk gya-
korolni, tervezni, beszélgetni 
az úton, új verseket keresünk, 
dallamokat... Dávid után a má-
sodik legnagyobb kritikusom 
a testvérem. Nem is annyira 
a zenéhez, dallamvilághoz 
tud hozzászólni, mint a meg-
jelenéshez, image-hoz. Viktor 
sokat segít a Kicsi Hangnak az 
internet terén, a reklámokban, 
a Facebook internetes oldalon 
ő indította be a Kicsi Hangot, 
és már több mint 10 ezer is-
merősünk van. 

Születendő gyermeked-

nek, akit decemberre vártok, 

milyen dalokat dúdolgatsz?

Mindent. Neki énekelek, 
amióta tudom, hogy a poca-
komban van. Az első pilla-
nattól kezdve. A koncerteken 
néha elérzékenyülök, mikor az 
Anya dúdolja című versre kerül 
sor, mert eddig nem éreztem 
át, eddig nem tudtam, miről is 

énekelek... „Mint az éjszakára 
felvirrad a nap, mint a délután-
ra jő az alkonyat, mintha szellő 
jelzi a förgeteget, ezer pici jel-
ből tudtam jöttödet.” Most már 
tudom, mire gondolt Beney 
Zsuzsanna, a költő. Nagyon 
jó érzés. A picinek szerencsé-
re egyelőre minden tetszik. 
Az operettesten is jól viselke-
dett, együtt bátran vettük az 
akadályokat, amikor táncol-
ni kellett, vagy amikor a fi úk 
a magasba emeltek. Remélem, 
szeretni fogja, ha az édesanyja 
dalol neki!          Benkő Timea
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Jubileumi koncert 
Tardoskedden

Katica férjével, Dáviddal

Dunaszerdahelyi hangverseny
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nyegDunaszerdahelyi hangverseny

 A Kicsi Hang eddig meg-
jelent lemezei:
2003 – Egyszerű ez

2006 – Ki viszi át

2008 – Dúdoló

2009 – Dupla gyermek-

   album A malom-

   nak nincsen köve 

   - Hajónapló

2011 – TÍZES

A világhálón:

A YouTube-on Sza-
bó Lőrinc Szeretlek című 
versét több mint 38 ezren 
nézték meg, Nagy László 
Ki viszi át a szerelmet című 
költeményére közel 40 ez-
ren kattintottak rá. 

A Facebookon a Kicsi 
Hangnak több mint 10 ezer 
ismerőse van. 

Idén a Kicsi Hang zenei 
és rajzpályázatot hirdetett. 
A rajzpályázatra több mint 
600 rajz érkezett, a zenei 
pályázatra összesen 2, de 
mind a két pályázó iskola 
több mint 1500 szavazatot 
kapott.
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A nyári hónapok folyamán 
bőrünk kiszárad, ráncok és 
vékony vonalak jelennek 
meg az arcunkon, köszön-
hetően a forró időnek. Ebben 
az esetben itt az ideje, hogy 
tápláljuk, hidratáljuk, előké-
szítsük bőrünket a közeledő 
hidegebb napokra.

Válasszunk megfelelő hid-
ratálót ha zsíros, normál, 
vagy kombinált a  bőrünk, 

használjunk könnyebb, olaj-
mentes terméket. A  száraz 
bőr több törődést igényel, 
sűrűbb állagú krémeket vá-
lasszunk. Kora őszi időszak-
ban sem felejtsük el a  nap-
fény elleni védelmet! Bár 
lehet, az idő már nem olyan 
forró, de a nap még viszony-
lag intenzíven süt, ezért fi -
gyelnünk kell az UV véde-
lemre is.

Ha szép bőrt szeretnénk, 
akkor sok vizet, illetve más 
folyadékot fogyasszunk. 
A  víz jótékony hatása, hogy 
kimossa a sok méreganyagot 
a szervezetből és elősegíti az 
egészséges bőr kialakulását. 
Együnk sok gyümölcsöt és 
zöldséget. Kevesen tudják, 
hogy a  szőlő rengeteg anti-
oxidánst és más bőrszépítő 
hatóanyagot tartalmaz, ezért 
kedvezően hat a bőrünkre.

A rendszeres bőrradírozás 
minden bőrtipusra ajánlott, 
eltávolítja a  felesleges hám-
sejteket, így a  bőr ragyogó 
és feszes lesz. A smink is 
sokkal szebben mutat egy 
leradírozott bőrön, és a kré-

mekben található anyagok 
is sokkal jobban fel tudnak 
szívódni.

Az őszi időszakban az 
intenzív bőrkezelések is ha-
tékonyak. Mélyrehatóbban 
hozza rendbe bőrünket, el-
távolítja a  nap okozta káro-
sodásokat. A  kozmetikusok 
olyan hatóanyagokat hasz-
nálnak, mint az A, C, E vita-
min és a fl avonoidok, melyek 
üdévé teszik nemcsak a bő-
rünket, hanem a küllemünket 
is. Optimális hatás akkor ér-
hető el, ha használunk  szé-
rumot és a  napi hidratálót 
is, mely felfrissít ill. kellemes 
tapintást eredményez.

Balkó Krisztína, kozmetikus

Kozmetikai tanácsadás

ŐSZI SZÉPSÉGÁPOLÁS

Időnként előfordul, hogy a 9 
éves fi am az iskolából hazahoz 
némi köhögést vagy náthát, 
és ezt sikeresen továbbadja 
2 éves húgának és 11 hóna-
pos öccsének. Kis idő eltelté-
vel az idősebbek visszakapják 
a fertőzést a legkisebbtől, vagy 
újabbakat szereznek. Elmond-
hatom, nem unatkozom velük 
akkor sem, mikor egészsége-
sek, de amikor megbetegsze-
nek, akkor kezdődik az igazi 
móka. Hasonló problémákkal 
valószínűleg már mindannyian 
találkoztunk.

Mihez kezdjünk velük?

Természetesen a gyermek-
kori fertőzéseket nem küszö-
bölhetjük ki teljesen, de segít-
hetünk gyermekeink immun-
rendszerének leküzdeni eze-
ket:

Ősszel igyekezzünk na-
gyobb mennyiségű vitaminbe-
vitelt biztosítani friss gyümölcs 
és zöldség fogyasztásával. 
Szükség esetén használjunk 
lakásunkban légpárásítót. Reg-

gelente nyitott ablak mellett 
tornázzunk gyermekünkkel. 
Napközben többször is szel-
lőztessünk, főleg alvás előtt. 
Ha lehetséges, aludjunk nyitott 
ablak mellett.

Ősszel, hidegebb időben is 
legyünk a szabadban. Rend-
szeresen járjunk a természet-
be. Gyermekeinket öltöztessük 
rétegesen. Inkább langyos, 
mint meleg vízben zuhanyoz-
zunk, mert ez edzi a testet. 
A zuhanyozást langyos-hideg 
vízben fejezzük be. Korlátoz-
zuk a nem megfelelő étkezést 
(édességek, füstölt ételek, ins-
tant és gyorsételek, tartósított 
élelmiszer). C-vitamin utánpót-
lását az állatok és növények 
nagy része szintetizálni tudja, 
míg az ember erre nem képes. 
Az ajánlott napi C-vitamin adag 
75mg.

A vitaminutánpótláson kívül
léteznek különféle immunerő-

sítő készítmények pl. a pro-

biotikumok és prebiotiku-

mok, amelyek élő probiotikus 
baktériumokat tartalmaznak. 

Ezek képesek felismerni a bél 
nyálkahártyáját és megtele-
pedni azon, így elősegítik az 
egészséges emésztést, ill. erő-
sítik az immunrendszert. Ide 
tartoznak a laktobacillusok, 
sztreptokokkuszok és bifi do-
baktériumok. A béta-glukán 

egyik természetes forrása a las-
kagomba. A készítmény elfo-
gyasztása után az emésztő-
rendszerből az egész testbe 
kerül, ahol az immunsejtek re-
ceptoraihoz kötődik. Ezzel az 
immunsejtek fokozottan aktivá-
lódnak és később hatékonyab-
ban veszik fel a harcot a szer-
vezetben lévő kórokozókkal. 
Az Echinacea purpurea vagy 
más néven bíbor kasvirág 

is fontos gyógynövény. Első-
sorban az ember természetes 
ellenállóképességét ösztönzi. 
Segít az akutt és krónikus gyul-
ladásos betegségek, infl uenza, 
torokgyulladás, légzőrendszeri, 
bőrbetegségek és érrendszeri 
betegségek megelőzésésben 
és gyógyításában. Fokozottan 
stimulálja a nyirokrendszert. 
A Preventan fokozottan akti-
válja az immunrendszert külső 
behatások esetén (fertőzés, 
környezeti behatás, fáradtság, 
stb.). Az infl uenza, torokgyul-
ladás és megfázások ritkítá-
sában van segítő szerepe. 
Kisgyermekeknél a Preventan 
az allergiás megbetegedé-
sek gyógyításában is segít. 
Polynukleotidokból, aminosa-
vakból, oligopeptidekből és 

lipidekből áll.
Annak ellenére, hogy a fel-

sorolt készítmények nagy része 
természetes alapú és a gyer-
mekeknek nagyon ízlik, még 
mindig gyógyszerek. Ne köny-
nyelműsködjünk velük! Egész-
séges gyermeknek nem java-
solt az immunrendszererősítő 
készítmények napi használata. 
Az egészséges ember immun-
rendszerét nem szükséges 
ösztönözni, maga is legyőzi 
a hétköznapi fertőzéseket. 
Ha a szervezetet túlzottan sti-
muláljuk, éppen a kívánt ered-
mény ellenkezőjét érhetjük 
el. Tudatosítanunk kell, hogy 
mindannyiunk szervezetében 
léteznek olyan fehérvérsejtek 
(T-lymfociták), amelyek képe-
sek akár a saját szerveink és 
szöveteink ellen is reakció-
ba lépni. Immunrendszerünk 
hosszantartó és nem megfele-
lő ösztönzésével aktiválhatjuk 
ezeket a sejteket és ezzel auto-
immun folyamatot indíthatunk 
el. Az immunerősítő készítmé-
nyeket ezért orvosi ajánlás (im-
munológus, allergológus vagy 
gyermekorvos) után tanácsos 
használni.

A gyermekeknek egészsé-
ges őszi napokat, a vírusokkal 
szemben sikeres ellenállást 
kívánok! Önöknek, szülőknek, 
pedig sok türelmet kívánok az 
esetleges megbetegedések 
esetére!

MUDr. Asztalos Orsolya

ŐSSZEL IS
EGÉSZSÉGESEN

EGÉSZSÉG
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A SPORTKLUB MELLETT 
MŰKÖDŐ ASZTALITENISZ 
SPORTEGYESÜLET 
TEVÉKENYSÉGE 
A 2010/2011 IDÉNYBEN

Jelenleg a Tardoskeddi ASE 25 
személyből áll a régi játékosokkal 
együtt. Ez a létszám a 2010/11-
es idényben 3 fővel bővült. Van 
2 csapatunk: az „A” csapat a VI. 
és „B” csapat a VII. járási ligában 
játszik.

Az „A” csapatunk idén az V. li-
gába való feljutásért küzdött, de ez
sajnos nem sikerült, viszont a di-
cséretes 3. helyezést érte el a ta-
bellán. A  2010/11-es idényben az
„A” csapat játékosai Lipták Miro, 
Csányi Roland, Vincze Peti, Tom-
šík Peti és Matus Dávid voltak.

A „B“ csapat a VI. ligába jutá-
sért kküzdött, ugyanis folyama-
tosan a tabella élén álltunk, de 
a bajnokság végén is meg kellett 
védenünk az első helyet. Az utol-
só mérkőzést Nána csapatával 
játszották, szoros és izgalmas volt 
a játszma. Nemcsak a mérkőzést 
nyertük meg, de sikerült a feljebb 
jutás is. 2011/2012-es idényben 
már a VI. járási ligában játszunk. 
A győztes csapat játékosai: Var-
ga László, Mészáros Laci, Birkus 
Karcsi, Borbély Tomi és Jávor 
Attila.

Reméljük megálljuk a helyün-
ket a 2011/12-es idény bajnoksá-
gán is. Célunk az „A” csapat felju-
tása és a „B” csapat legalább 3. 
helyezése. Továbbra is számítunk 
a támogatásokra, a szponzorokra 

és főleg a szurkolók biztatására. 
Ezután is várjuk az asztaliteniszt 
kedvelő és játszani vágyó sze-
mélyek jelentkezését Varga Lász-
lónál, vagy Lipták Miroslavnál. 
Sok hasznos információ található 
a www.stolnytenis-tvrdosovce.
estranky.sk oldalon.

A 2010/2011-es bajnokságon 
elért eredmények, a zárójelben az 
összegzett járási bajnokságon el-
ért helyezés van feltüntetve a 211 
játékos közül:
1.  Lipták Miroslav  62,63  (84.)
2.  Csányi Roland  57,23  (91.)
3.  Tomšík Peter  53,95  (98.)
4.  Borbély Tamás  51,25  (101.)
5.  Mészáros László  46,12 (112.)
6.  Varga László  44,84 (115.)
7.  Birkus Károly  41,60 (119.)

8.  Vincze Péter  36,78  (138.)
9.  Jávor Attila  24,29  (171.)
10. Matús Dávid  22,63  (174.)

A 2011/2012 járási bajnokság 
résztvevői a VI. ligában:
 Komjatice A
 Bánov D
 Tvrdošovce A
 Tvrdošovce B
 Dvory nad Žitavou A
 Čechy A
 Malá nad Hronom A
 STK Nové Zámky E
 Vlkas B
 STK Nové Zámky / gimi B
 Dubník / Pribeta
 Mužla A

Borbély Tamás, Bc. 

és Varga László 

A CSAPAT

Az elmúlt időszakban számos 
változás történt a tardoskeddi fo-
ciéletben. Már az őszi taggyűlést 
követően egy új arculatú vezető-
ség lépett szinte. 

Az őszi idény befejeztével edz-
ői posztjáról távozott Ludas Ro-
man, aki egy sikeres, jó kört zárt, 
hiszen a csapat ekkor a ranglétra 
második fokán állt. Egy rövid ide-
ig Czuczor Attila vette át a helyét, 
akit Újhelyi Ferenc követett. 

A  tél folyamán a játékosállo-
mány Piskla és Núdzny szemé-
lyével csökkent, helyettük Jurik, 
Polgár, Kanás és Nagy érkezett. 

A gólszerzésben kiemelkedett Nagy 
teljesítménye valamint Jurik tapasz-
talata. Meg kell még említeni: Csa-
bai, Daniel és Boris Bátora valamint 
Vincze teljesítményét, akik a  csa-
pat húzóembereinek számítottak 
tavasszal. Az együttes nagyon jól 
teljesített, több alkalommal is vezet-
ték a tabellát, de végső soron nem 
sikerült feljebb jutni, így a ranglétra 
harmadik helyén végeztek.

IFJÚSÁGI CSAPAT

Czapárik Tibor vezetésével az 
ifi  csapat szintén a harmadik he-
lyen végzett. Ezt elsősorban a ta-
vaszi idénynek köszönhetik, ahol 

igazán jól teljesítettek, melynek 
nemcsak a vezetőség de a nézők 
is örültek. Az évad végén még 
két tornán vettek részt (Szikora 
György Emléktornán és a magyar-
országi Környén), mindkét eset-
ben a második helyen végeztek.

DIÁK CSAPAT

A  diákcsapat III. ligát játszott 
Brat Gábor vezetése alatt, akik 
összeszedett, szép játékot mu-
tattak az év folyamán. Sajnos ez 
kevésnek bizonyult, mivel a  fi úk 
kiestek a  ligából, így jövőre a  já-
rási verseny résztvevői lesznek. 
Bízzunk benne, hogy a srácok mi-

hamarább megtalálják a III. ligába 
vezető utat.

ELŐKÉSZÍTŐ CSAPAT

Újhelyi Ferenc vezetésével járá-
si verseny részeseiként futballoz-
tak, ahol második helyen fejezték 
be az idényt. A  fi úk nemcsak jól 
teljesítettek, dej ó kis csapattá ko-
vácsolódtak össze, köszönhetően 
szüleiknek is. Mivel a  diákcsapat 
kiesett, így jövőre ők is az előké-
szítő csapatot fogják erősíteni. 

Futballistáinknak gratulálunk az 
idei teljesítményért, és bízunk ben-
ne, hogy jövőre még jobb idényt 
zárnak!

A TARDOSKEDDI SPORTKLUB

AZ ASZTALITENISZ 
MÚLTJA TARDOSKEDDEN

Az asztalitenisz kezdete fa-
lunkban az 1950-es évekre tehe-
tő, amikor Petro tiszteletes a kis 
ministránsok részére megvette az 
első ping-pong asztalt, mely ké-
sőbb a mai Rozálka kávézó épü-
letébe került, így sok fi atalnak nyílt 
lehetősége megismerkedni ennek 
a sportágnak az alapjaival. 

Nem kellett hosszú évekig vár-
ni, hogy Tardoskeddnek asztali-
tenisz csapata legyen. Már 1960-
ban járási bajnokságon vettek 
részt. Kezdetektől fogva erős volt 
a csapat, az ellenfél tartott tőlük, 
és rövid időn belül siker koronázta 

törekvéseiket. 
Elnyerték az 
első bajnoki 
díjat. A bajnok 
csapatot: Bor-
bély Sándor, 
Schwáb Antal, 
Spevák Antal 
és Strečko Fe-
renc alkották.

Az Asztali-
tenisz Egyesü-
lettől új asztalt 
kaptak, ami 
akkor aranyat ért. Miért? A válasz 
egyszerű, a csapat automatikusan 
feljebb került a kerületi ligába, ahol 
alapkövetelmény volt, hogy nők is 
rendszeresen versenyezzenek. 

Mindenki meglepetésére akadtak 
lányok, asszonyok, akik szívesen 
versenyeztek, sőt a csapat húzó-
erejévé váltak. Két év után azon-
ban a csapat feloszlott, tovább 

edzett a B csapat, de messze nem 
voltak olyan sikeresek. 

NAPJAINK
Már 11 éve annak, hogy újjá 

éledt az asztalitenisz Tardos-
kedden. 2000-ben Birkus Károly 
és Spevák Antal a polgármes-
ter kérésére asztalitenisz tornát 
szerveztek, ahol felmérték, majd 
később felkérték a legjobb játéko-
sokat, hogy képviseljék falunkat 
a járási tornán. Vida Zsuzsa, Mé-
száros László és Brenkus Károly 
elfogadták a felkérést, és a tor-
na szervezőivel megkezdték az 
edzést. A következő évben már 
17 fő alkotta a csapatot, „A” és 
„B” csoportot hoztak létre.

ASZTALITENISZ SPORTEGYESÜLET
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TUDÓSÍTÁS

A községünk által rendezett gyermek-
nap idén a Tájház udvarán zajlott, amely 
reggel 9.30-kor a Hamupipőke c. interak-
tív előadással kezdődött. Akik időben ér-
keztek, egy kedves színjátékot láthattak, 
amit Mgr. Juhos Erika vezetésével tanul-
tak be a JAK Alapiskola gyermekszínészei.

Ezután a SZKMT Alapiskola ifjú bá-
bosai adták elő a Csipkerózsika című 
bábjátékot. Erre az előadásra az egész is-
kolaévben készült a Rezeda bábcsoport, 
a gyerekek rengeteget gyakorolták, csi-
szolták, tökéletesítették az előadást és 
a bábokat is saját kezűleg készítették el 
Mgr. Bíróczi Renáta vezetésével. A nézők 
nagy tapssal jutalmazták mindkét elő-
adást. 

A reggeli álmosság legyűrésére és az 
ücsörgés alatt elgémberedett testrészek 
megmozgatására ideálisnak bizonyult az 
a torna, amit Mgr. Bencze Michaela ve-
zényletével végeztek, majd táncoltak ki-
csik és nagyok egyaránt. Jó bemelegí-
tés volt az ezt következő ügyességi- és 
sportjátékokhoz. A gyerekek négyes cso-
portokat alkottak, majd vidáman vették
az akadályokat, és sorra teljesítették a fel-

adatokat. A kiértékeléskor minden ver-
senyző falunk logójával ellátott sültös sap-
kát kapott, a legügyesebbeket éremmel 
is kitüntették. A nap már hétágra sütött, 
jól esett elbújni a fák árnyékában, ahol 
kézműveseink már várták a kis nebulókat. 
Lett is nagy sürgés-forgás a makramé 
készítők asztalánál, az agyagozók körül, 
lehetett képeket, kulcstartókat, képesla-
pokat készíteni. Kígyózott a sor az arc-
festők körül is. Helyi hagyományőrzőink 
is tüsténtkedtek, bemutattak olyan régi 
mesterségeket, melyeket rajtuk kívül már 
csak kevesen ismernek.

Nagy népszerűségnek örvendett a pó-
nilovak húzta kiskocsi, talán nem is volt 
olyan gyerek, aki ne kocsikázott volna egy 
kört. 

A foglalkozások alatt a Kelly étterem, 
a Nyugdíjas Klub és a Fehér akác tagjai 
nem győzték sütni a fi nom palacsintát, 
amit ízlés szerint lehetett tölteni – lekvár-
ral, túróval, mogyorókrémmel, kakaóval. 
Összesen 14 liter tejből több mint 400 
palacsinta készült és mind eltűnt nyom-
talanul. Délután került sor az önkéntes 
tűzoltók bemutatójára, ahol az erősek és 

bátrak kipróbálhatták, hogy milyen a tűz-
oltók munkája. Megtapasztalhatták, hogy 
milyen távolságba lehet tüzet oltani erős 
sugarú vízzel, illetve ilyen kivételes alkal-
makkor, mint a gyermeknap, hogyan lehet 
vízzel ledönteni a pléhdobozokat, vagy le-
locsolni az arra érdemes barátokat.

A pihenni vágyó gyerkőcök és szü-
leik a helyi termálfürdőben hűsölhettek, 
ugyanis ezen a napon nyitotta meg kapuit 
a strand, és gyermeknap alkalmából min-
denki díjmentesen fürdőzhetett, hiszen 
szép napos, forró volt az idő. 

A programot este 20.00 órakor a helyi 
Szabadtéri Színpadon bemutatott Orosz-
lánkirály c. musical zárta. Az Érsekújvári 
Rockszínpad színészei egy kedves törté-
netet mutattak be, nagyon szép díszlettel, 
jó zenével és szlovák felirattal. Sajnos 
a második felvonást már nem láthattuk, 
mert az időjárás közbeszólt. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden szervezőnek, kézművesnek, 
támogatónak, ötletgazdának és nektek, 
gyerekek, akik önfeledten szórakoztátok 
végig a napot!

Borbély Lívia

GYGYERERMMEKEKNAPNAP
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REPORTÁŽ

Tohtoročný Deň detí, organizovaný 
našou obcou Tvrdošovce, sa uskutoč-
nil v areáli obecného múzea, dňa 4. júna 
(v sobotu) so začiatkom o 9.30. Kto pri-
šiel včas, mohol vidieť milé divadelné 
predstavenie Popoluška v podaní detí ZŠ 
Jána Amosa Komenského. Divadelnú hru 
so žiakmi 4. ročníka nacvičila Mgr. Erika 
Juhošová. Zožali veľký úspech. 

Po nich vystúpili žiaci ZŠ Károlya 
Szemerényiho s bábkovou hrou Šípová 
Ruženka. Členovia bábkového súboru 
Rezeda sa na toto vystúpenie húževnato 
pripravovali počas celého školského roka. 
Pravidelne sa zúčastňovali nácvikov, 
zdokonaľovali svoje herecké i rečnícke 
umenie, dokonca bábky si vyrobili vlast-
noručne pod vedením Mgr. Bíróczi Rená-
ty. Obecenstvo ich vystúpenie odmenilo 
potleskom.

Po „úmornom” raňajšom vstávaní a dl-
-hodobom vysedávaní pri televízii či po-
čítačoch prišlo deťom vhod zapojiť sa do 
pohybovej aktivity a rozhýbať zlenivené 
svalstvo. Cvičenia i tanečné kreácie, ktoré 
viedla Mgr. Michaela Benczeová, zdolá-
vali deti i dospelí. K poriadnemu zahriatiu 
tela prispeli športové hry. Deti sa zoskupi-
li do 4-členných skupín, následne veselo 
zdolávali prekážky a plnili zadané úlohy.
Po sumarizácii získaných bodov a vyhod-
notení výsledkov jednotlivých skupín vy-

svitlo, že každý účastník dobre pochodil, 
pretože ocenenie dostali nielen najlepšie 
skupiny ale všetci jednotlivci. Odmenou 
pre každého bola šiltovka, ktorá sa ziš-
la, pretože už v tom čase pražilo slnko. 
Po pohybovej aktivite dobre padlo od-
dýchnuť si v chládku. Išlo však o aktív-
ny oddych, pretože v tieni pod stromami 
čakali remeselníci, aby do tajov svojho 
umenia zasvätili aj najmenšie ratolesti. 
Veľa ruchu bolo pri stole s makramé i pri 
modelovaní z hliny. Deti si mohli zhotoviť 
kľúčenky, obrazy, pohľadnice. O záujem 
nebolo núdze ani pri maľovaní na tvár. 
Na tváričkách detí sa zrodili rozprávkové 
i zvieracie motívy. Miestni ľudoví remesel-
níci predviedli také staré remeslá, ktoré 
okrem nich už pozná len málokto.

Veľkej polularite sa tešil malý voz ťaha-
ný poníkmi. Nebolo snáď dieťaťa, ktoré by 
sa na ňom nebolo povozilo.

Kým boli vykonávané jednotlivé čin-
nosti, aktívnejšie babičky i mamičky stí-
hali piecť chutné palacinky, ktoré si každý 
mohol naplniť podľa vlastnej chuti-dže-
mom, orieškovým krémom, kakaom či 
tvarohom. Napriek tomu, že na palacin-
ky sa použilo až 14 litrov mlieka, všetky 
zmizli bez stopy. 

V popoludňajších hodinách sa pred-
stavili hasiči-dobrovoľníci, s ktorými si tí 
silní a odvážni mohli vyskúšať svoje sily. 

Zistili, z akej vzdialeností možno silným 
prúdom hasiť oheň, respektíve pri špe-
ciálnej príležítosti Dňa detí aj ako možno 
zhodiť plechovky prúdom vody i ako vo-
dou schladiť svojich priateľov 

No a v závere, keď už dieťa či jeho ro-
dič boli so silami v koncoch, mohli si ísť 
oddýchnuť a relaxovať na miestne termál-
ne kúpalisko. Totiž v tento deň sa brány 
kúpaliska otvorili po prvýkrát v tomto 
roku. Pri príležitosti Dňa detí bolo vstupné 
zdarma.

Po dni rozpálenom slnečnými lúčmi 
sme večer s obavami sledovali prichádza-
júce mračná a uvažovali ,či ísť a či nie na 
miestny amfi teáter, kde sa mal uskutočniť 
muzikál Leví kráľ. Hoci oneskorene, pred-
sa sa predstavenie začalo. Herci novozá-
mockého Rockszínpad–u predviedli milý 
príbeh s krásnou scénou, vynikajúcou 
hudbou a slovenskými titulkami.Bohu-
žiaľ,druhé dejstvo sme už vidieť nemohli, 
pretože pani Príroda ukázala svoju moc 
v podobe bleskov a hromov. Obecenstvo 
sa pred lejakom rozbehlo do svojich do-
movov, aby sa včas mohlo uchýliť do bez-
pečia. No všetko ostatné žije v nás. Po-
ďakovanie patrí všetkým organizátorom, 
remeselníkom, sponzorom a vám deti, 
ktoré ste s nadšením prežívali tento deň.

preklad: Mgr. Judita Juhászová

^
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