
TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA
XV. évfolyam | 2. szám | 2012 augusztus | Ára: 1,20 €

„Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos 
állapotban születik, 
és hogy semmi sem emel fel, 
csakis az alázat, 
semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség.“

  Szent István intelmei



PÉNTEK, AUGUSZTUS 24.PÉNTEK, AUGUSZTUS 24.
1600  Ünnepi képviselő-testületi ülés (Faluház)
1700 Kiállítás megnyitó Brat Henrietta munkáiból (Faluház)

 Koncertsorozat a Szabadtéri Színpadon:
1900 Big If 
2000  Korda György & Balázs Klári
2100 Laser show 
2130  Back II Black – élő koncert
 Belépő: elővételben 7,- €, helyszínen: 9,- €, 
 6 éves korig ingyenes.
 
SZOMBAT, AUGUSZTUS 25.SZOMBAT, AUGUSZTUS 25.  
800 Ízek utcája – gulyásfőző verseny, kísérő programok,
 versenyek (Felvégi park)
900 Gyerekparadicsom (Egyházi óvoda udvara) 
900 Kézműves vásár az Emlékoszlopnál
1000 Testvér- és baráti települések találkozója (Faluház)
1300 Gulyásfőző verseny kiértékelése

1500 Barátságoszlop leleplezése (Faluház)
1500 Borutca (Alvég)
1530 Folkórcsoportok felvonulása (Sportpálya - Szent István tér)
1600 Koszorúzási ünnepség a Szent István-szobornál 
 (Szent István tér)
1700 XIV. Folklórfesztivál (Szabadtéri színpad)
2000 Táncház Ölveczky Árpád és Mónika vezetésével 
 a Pengő zenekar kíséretében (Szabadtéri színpad)
2100 Búcsúi mulatság a DynAmic Duo-val (Sportpálya), 
 belépő: 2,00 €
2100 Utcabál (Szabadtéri Színpad), belépés ingyenes
 
VASÁRNAP, AUGUSZTUS 26. VASÁRNAP, AUGUSZTUS 26. 
1030 Ünnepi szentmise (Szent István Római Katolikus Templom)
1700 Bajnoki futballmérkőzés (Sportpálya)
2100 Retro video disco Beneš-sel (Sportpálya), belépő: 2,00 €
 
 Egész nap: kirakodóvásár, búcsú, borutca
 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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KÖZÉLET

70  Április:  Truchlý Štefan, Szabó Zsuzsanna,
  Bédi Ilona, Bara Antal, Ladics Mag-
  dolna, Ing. Martinkovič Dezső, 
  Sztrecsko Antal, Kopečná Mária
 Május:  Plevka Mária, Vanya Margit, Juhász 
  Irén, Vanya Mária, Vajdová Eva, 
  Mikóczy Magdolna, Tóth Vince
 Június:  Vanya Antal, Mészaros Ferenc, 
  Vanya Mária, Vanya Margit, Sztísz-
  kala Mária, Virág Zsuzsanna, 
  Sztrecsko Ilona, Bogdány Terézia, 
  Tóthová Jozefa
 Július:  Blažko Jozef, Ruzsik Mária, Ondrejka 
  Kálmán, Vanya Anna, Vida Tibor
75  Április:  Száraz Mária, Csányi Zsuzsanna, 
  Szikora Irén, Žilinský Károly

 Május:  Kopečná Júlia, Juhász Viktória, 
  Takács János, Bédi Valéria
 Június:  Jedináková Božena, Mojzes Alexej, 
  Vanya József
 Július:  Csikós Irén, Vincze Margit, Ivanič 
  Vince, Varga Antal
80  Április:  Labai Mária
 Május:  Balla Margit
 Június:  Vida Vilma, Bogdány Júlia
 Július:  Bíróczi Anna, Paška Július, Balla 
  Ilona, Kurucz Irén, Stojka Béla
85  Június:  Kurucz Anton, Papová Emília
 Július:  Tóthová Helena, Hrončová Margita, 
  Máté László
90  Április:  Tanka Vilma
 Június:  Borbély Olga

JUBILÁNSOK

TISZTELT
TARDOSKEDDIEK! 

KEDVES
OLVASÓK!

Ahogy megszokhatták, az idei 
tardoskeddi búcsú előtt is kezükbe 
vehetik az új Hírmondót. Reménye-
ink szerint most is sok hasznos infor-
mációt, érdekes olvasnivalót találnak 
benne. Lapunk témái igazán változa-
tosak, olvashatnak a községünkben 
zajlott kulturális rendezvényekről, 
a helyi szervezetek életéről, valamint 
az oktatásügyi és kulturális bizottság 
tevékenységéről. Ebből a számból 
sem hiányozhat a község polgármes-
terével készített beszélgetés. Az új-
ság hasábjain a ballagók mellett teret 
kapnak cserkészeink, az iskolák és az 
óvodák. Olvashatnak egy fi atalem-
berről is, akit nemcsak a zenekedve-
lők ismerhetnek, emellett Buják Vin-
céről, a Magyar Kultúra Lovagjáról, 
akinek munkáit már nemcsak idehaza 
csodálhatjuk meg. Hasznos tanácso-
kat találhatnak az egészségügyi és 
szépségápolási rovatban, és remél-
jük, örömüket lelik keresztrejtvény-
fejtés közben.

Ebben a számban egy új rovatot 
indítunk, melyben szeretnénk bemu-
tatni Önöknek községünk partner-
településeit. Tavaly, amikor először 
vettem részt a Szent István Napok 
szervezésében, szembesültem a 
ténnyel, hogy községünknek több 
testvér- illetve baráti települése is 
van, melyekről mi tardoskeddiek ke-
veset tudunk. Ezek a kapcsolatok 
sokszínűek, gyökereit a történelemi 
eseményekben kereshetjük, szálait 
megtalálhatjuk a mában a kulturális, 
sport, illetve önkormányzati rendez-
vényeken. A bemutatkozókban sze-
retnénk ismertetni az egyes települé-
sek történelmét és jelenét. Reméljük 
ez a rovat is elnyeri az Önök tetszését!

Tisztelettel
Borbély Lívia

Lapunk továbbra is előfi zethető 
a Községi Hivatalban 
kedvezményes áron, 
3 euróért egy évre.

A TARTALOMBÓL
[4. oldal] Beszélgetés községünk 
 polgármesterével

[5. oldal] Testvértelepülések

[6. oldal] Rendőrségi beszámoló

[7. oldal] Kulturális rendezvények

[9. oldal] Oktatás

[13. oldal] Cserkész hírek

[14. oldal] Kultúra

[18. oldal] Múltidéző

[20. oldal] Egészség

[22. oldal] Sport hírek

[23. oldal] Szórakozás

Radič Eugen és  Cibulková Michaela 2012.04.21.
Stano Miloš és Pintér Denisa 2012.05.12.
Mgr. Šimaljak Richard és Mgr. Száraz Andrea 2012.05.12.
Takáč Péter és Bugyík Mária 2012.05.19.
Brand Lukáš és Héderváriová Denisa 2012.05.27.
Buják Marián és Tóth Veronika 2012.06.23.
Buják Péter és Nozdroviczká Ildikó 2012.06.23.
Balogh Tamás és Tóth Andrea 2012.06.30.
Jaššo Péter és Vlčková Martina 2012.07.21.

IFJÚ HÁZASOK LEGKISEBB LAKOSAINK 
Domonkos Viktória 2012. 2. 27.
Brandová Denisa 2012. 3. 12.
Seszták Mia Mária 2012. 3. 16.
Alakša Tomáš 2012. 3. 27.
Vaňa Réka 2012. 4. 3.
Farkasová Bibiana 2012. 4. 6.
Ludas Olivér 2012. 4. 6.
Kollár Eliáš  2012. 4. 14.
Cingelová Daniela 2012. 4. 17.
Jakubecz Angelika 2012. 4. 17.
Szlávik Simona 2012. 5. 6.
Pokorná Lucia 2012. 5. 9.
Farkaš Dóra 2012. 5. 19.
Veres Zoltán 2012. 5. 23.
Bednárová Kiara 2012. 7. 4.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Grochál Tomáš 1938 2012. 4. 1.
Dojcsán György 1970 2012. 4. 12.
Vincze Lajos 1930 2012. 4. 19.
Csányi Sándor 1939 2012. 4. 20.
Csányi András 1944 2012. 4. 24.
Sztrecsko Károly 1941 2012. 5. 3.
Borbély Gyula 1923 2012. 5. 4.
Maršovsky Mária, szül. Birkus 1933 2012. 5. 9.
Mackovič Anna, szül. Jurčág 1933 2012. 5. 10.
Rybár Monika, szül. Széplaki 1955 2012. 5. 16.
Mojzes János 1936 2012. 5. 30.
Széplaki Mária, szül. Borbély 1920 2012. 6. 3.
Vajda Jozef 1937 2012. 6. 13.
Tóth Ferenc 1930 2012. 6. 17.
Széplaki Imre 1946 2012. 7. 5.

MŰANYAG, 
ALUMÍNIUM 
ABLAKOK
ÉS AJTÓK

Tvrdošovce, Železničná 4
Tel.: 035/6492 705, 805, mobil: 0907 845 706
e-mail: okno@starbec.sk www.starbec.sk
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Tardoskedd lakosságát 
már közel 35 éve foglal-
koztatja a termálvíz effek-
tív kihasználása, ponto-
sabban a nem elégséges 
hasznosítása. Az Ön vá-
lasztási programjában is 
szerepelt az említett téma. 
Történt-e előrelépés ezen 
a téren?

– Szeretném hangsúlyoz-
ni, hogy a választási progra-
momban nem történt elha-
markodott ígéret a termálvíz 
kihasználását illetően. A „ter-
málvíz effektív kihasználása“ 
alatt nemcsak a fürdőzést 
értem, hanem az iskola ki-
fűtését is. Ugyanis a vízve-
zetékek a medencékig már 
évtizedek óta be vannak 
vezetve és adottak, csak rá 
kellene kapcsolódni az iskola 
fűtőrendszerére. Mivel a be-
ruházás is a község kiadását 
terheli, ezt az elképzelést is 
közösen a képviselő-testü-
let tagjainak beleegyezésé-
vel kell elindítani. Törekedni 
fogok, hogy az iskoláinkban 
a fűtési szezon megkezdése 
előtt az elképzelések meg-
valósuljanak. Természetesen 
ideális lenne, ha a fűtés mel-
lett a fürdőzés is nagyobb te-
ret kapna. Több tárgyalást is 
folytattunk a helyi szövetke-
zet vezetőségével, kik nem 
zárkóztak el a közös invesz-
tíciótól. Ez egy fontos pont, 
hiszen meghatározója lehet a 
fürdő további kimenetelének. 

Az elmúlt képviselő-tes-
tületi üléseken szó volt 
a hulladék feldolgozásá-
ról. Bemutatásra került 
egy korszerű technológia,
melynek lényege a komu-
nális hulladék ökológikus 
feldolgozása. Mit kell erről 
tudni?

– Június elején néhány 
képviselővel ellátogattunk 

a Bécs mellett található Tulln
an der Donau község fermen-
táció technológiát használó 
feldolgozóüzembe, ahol be-
mutatásra került a kommu-
nális hulladék feldolgozása. 
E korszerű technika Szlová-
kia területén még nem ho-
nos, de már a környező EU
országaiban elismert eljárás-
nak számít. Ez az üzem 
2007-től működik és a szűk 
régióban (50 km körzetben) 
5 üzem biztosítja a hulladék 
felhasználását, melynek vég-
terméke desztilált víz és folyé-
kony műtrágya. Érdekesség 
kedvéért megemlítem, hogy 
Ausztriában közel 30 hason-

ló üzem működik. Ha a tár-
gyalásaink eredményesnek 
bizonyulnak, az üzem a már 
meglévő hulladéktárolónk 
mellett épülhetne fel. Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy nem 
egy újabb „szemétdomb“ lé-
tesítéséről van szó, hanem 
az ellenkezőjéről, a hulladék 
likvidálásáról, folyamatos fel-
dolgozásáról. 

Az előző Tardoskeddi 
Hírmondóban olvashattuk, 
hogy több pályázatot nyúj-
tott be a község. Mit kell 
róluk tudni?

– Így van. Több pályáza-
tot nyújtottunk be, kisebb 

– nagyobb sikerrel. Sajnos 
a Szolgáltatások házára be-
nyújtott pályázatunk sikerte-
len volt, de ez nem riaszt el 
bennünket, hogy a pályáza-
tot benyújtsuk egy újabb ki-
írásnál. A Szent István napi 
programjainkat igyekszünk 
saját önerőből, ill. a szpon-
zoraink segítségével megva-
lósítani, ugyanis az EU-hoz 
benyújtott nagyobb összégű 
pályázat sikertelen volt. Po-
zitívan bírálták el a MAS 
„Miestna akčná skupina Cer-
gát – Váh“ (Helyi akciócso-
port) pályázatát, amelybe 
közösen Tótmegyer és Jató 
községekkel pályáztunk. 

Az elnyert pályázat összege 
13.167,- €. Az év folyamán 
számos kisebb összegű si-
keresen elbírált pályázatot is 
benyújtottunk.

Már többször is emlí-
tette, hogy prioritásának 
számít a háztáji termékek 
értékesítése. Mit takar ez 
pontosan?

– 2011 őszétől a törvény 
is megengedi, hogy a kister-
melők is értékesíteni tudják 
saját termékeiket. Ezért úgy 
gondoltuk, hogy a hét egy 
napját, pl. pénteket csak 
a tardoskeddi kistermelők 
áruértékesítésére ajánlaná

fel a község – a piactér díj-
mentes használatát. Ez any-
nyit jelentene, hogy a tardos-
keddi lakos a saját termékét 
árusíthatná ezen a napon 
a helyi piacon. Természete-
sen a többi napon illetéket 
kell fi zetni az érvényes álta-
lános érvényű rendelet értel-
mében. 

Augusztus vége közsé-
günkben a Szent István 
Napokról szól. Milyen prog-
ramokkal várják a rende-
zők az érdeklődőket?

– Részletes programot 
a község internetes oldalán 
a www.tvrdosovce.sk, ill. 
a Tardoskeddi Hírmondó je-
lenlegi számában is olvas-
hatnak a lakosok. A pénteki 
koncert sorozat érdekessé-
gét Balázs Klári és Korda 
György, valamint a Back II 
Black együttes élő koncert-
je biztosítja, de ezen felül 
meglepetéssel is szolgálunk. 
Szombaton a testvér - és ba-
rát-települések polgármeste-
reinek konferenciájára kerül 
sor, ezt követően barátság-
oszlopot is avatunk majd, 
de nem hiányozhat a folk-
lórfesztivál, a megszokott 
gulyásfőzőverseny, a gyerek- 
és felnőtt programok sem. 
Első alkalommal szervezünk 
borutcát. A kirakodóvásár 
hangulatát a ringlispílek, az 
esti bálok és a barátságos 
labdarúgó meccsek tesznek 
igazi tardoskeddi búcsúvá.

Ezúton is szeretnék min-
den kedves lakost: kicsit és
nagyot egyaránt nagy szere-
tettel meghívni a XIV. Szent 
István napi rendezvényeink-
re, bízok benne, hogy min-
denki megtalálja a magának-
valót. 

Köszönöm a beszélge-
tést!                           

        BL

Megkérdeztük 

A POLGÁRMESTERT

Tulln an der DonauT ll d D
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KÖZÉLET

BONYHÁD
A „Völgység fővárosa”, 

a „Perczelek városa” Tolna 
megye déli határán, a 6-os 
számú főközlekedési út men-
tén, Szekszárdtól 20 km-re, 
Pécstől 40 km-re helyezkedik 
el. Bonyhád nemcsak a ma-
gyarországi németek egyik 
központja, hanem a bukovinai 
székelyeké is. Rajtuk kívül az 
erőszakos kitelepítések után 
a felvidéki családok, köztük 
tardoskeddiek népes csoport-
ja talált új otthonra e gyönyörű 
völgységi városban. A telepü-
lések polgármesterei 1998-
ban írták alá a testvér-telepü-
lési szerződést.

ZETELAKA
Zetelaka nagyközség, Ro-

mániában Székelyudvarhely-
től 12 km-re északkeletre 
a Nagy-Küküllő völgyének 
felső, hegyvidéki szakaszán 
fekszik. A települések akkori 
vezetői a Magyar Polgármes-
terek Világtalálkozóján Gödöl-
lőn találkoztak, s ekkor ala-
pozták meg a máig tartó baráti 
kapcsolatot. A nagy távolság 
ellenére 1998 júniusában hi-
vatalosan is testvérközségünk 
lett Zetelaka.

KÖRNYE
Környe község Magyaror-

szágon, Komárom-Esztergom 
megyében, Tatabányától dél-
nyugatra 5 kilométerre fek-
szik. Az 1947-48-as kénysze-
rű lakosságcseréhez köthető 
Környe és Tardoskedd első 
kapcsolata. A két község kap-
csolata majdnem két évtizede 
elevenedett meg újra kulturális 
csoportjaink révén. 2003-ban 
a helyi iskolák között jött lét-
re együttműködési megálla-
podás. A két önkormányzat 
együttműködési szándékát 
2007-ben Tardoskedden fog-
lalta írásba, melyet egy év múl-
va Környén is megerősítettek.

TARDOS
Tardos község a Gerecse 

szívében fekszik, egy látvá-
nyos, erdőkkel körülvett csen-
des völgyben, mely könnyen 
megközelíthető Tatáról (10 km),
Tatabányáról (20 km), Buda-
pestről (55 km), Esztergomból 
(42 km). A II. világháború utá-
ni szégyenletes kitelepítések 
idején több tardosi család köl-
tözött Tardoskeddre. Ez a fájó 
emlék lett a talaja egy szabad 
akarton alapuló, tisztelet és 
szeretetteljes kapcsolatnak. 
Ez nem csupán protokolláris 

kapcsolat hanem a kis közös-
ségek és egyének szintjén mű-
ködő barátság.  

PILISCSÉV
Piliscsév a fővárostól 40 

km-re nyugatra, Komárom- 
Esztergom megyében, a Do-
rogi medence szélén fekvő 
község. Kevés környékbeli 
település büszkélkedhet az-
zal, hogy földrajzi fekvése 
olyan kedvező, mint a jórészt 
szlovák nemzetiségűek által 
lakott Piliscsévé, mert három 
oldalról hegyek koszorúzzák. 
Községeink oktatási intézmé-
nyei évek óta tartanak fenn 
gyümölcsöző kapcsolatot. 
Tardoskedd községgel 2011-
ben írták alá a testvértelepülési 
szándéknyilatkozatot.

NAGYATÁD
Nagyatád, a „parkok, szob-

rok és fürdők városa”, több 
mint 800 éves írásos emléke-
ken alapuló történelme során 
három alkalommal is városi 
rangot kapott. A két település 
közti kapcsolatot Kopecsný 
Vince, Tardoskedd szülöttje 
kezdeményezte, aki a Nagy-
atádi Nyugdíjas Klub vezető-
jeként meghívta szülőfaluja 

nyugdíjasait. A kapcsolat to-
vább erősödött, amikor köz-
ségünk küldöttsége többször 
is részt vett a “Határtalan já-
ték” megnevezésű nemzetközi 
szabadidő sportfesztiválon. 
Az idei Szent István napok al-
kalmából a testvértelepülések 
találkozóján írják alá a szán-
déknyilatkozatot.

SZÁKSZEND
A település a Bársonyos 

térség dél-keleti határán fek-
szik, az M1-es autópálya 
nagyigmándi leágazásától 
17 km-re délre. Szákszend, két 
település Szák és Szend egye-
sülésével jött létre 1984-ben. 
Községeink együttműködése 
néptánccsoportjaink révén 
alakult ki, közös táborozások, 
néptánc összpontosítások so-
rán, majd a nyugdíjas klubok 
tovább ápolták a viszonyt, 
s ma már az önkormányzata-
ink közt is kialakult a jó kap-
csolat és együttműködés.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
A XIV. Szent István Napok alkalmából idén első ízben kerül megrendezésre községünk testvértelepü-

léseinek találkozója, ahol alkalmuk nyílik bemutatkozni egymásnak és lakosainknak. A találkozóra 2012. 
augusztus 25-én kerül sor a Faluházban. Szerkesztőségünk ennek apropójából a következő számokban 
bemutat egy-egy testvértelepülést az olvasóknak is. Most egy rövid ismertetőt állítottunk össze községünk 
testvér-, illetve baráti-településeiről.
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Áprilisban a Föld Nap-
ja alkalmából tartott községi 
nagytakarítás céljai közt sze-
repelt, az illegális, kommuná-
lis és egyéb szemétlerakatok 
felderítése és felszámolása. 
Ezeket a lerakatokat falunk 
felelőtlen polgárai hozzák lét-
re. A helyi rendőrség ebből 
az alkalomból kiterjedt ellen-
őrzéseket tartott. Ellenőrizte 
és fényképdokumentációt is 
készített ezekről a helyszínek-
ről, ahol a múltban már voltak 
hasonló lerakatok. 2012. áp-
rilis 21-én a helyi önkéntesek 
csoportjai felkeresték a már 
feltérképezett helyeket, hogy 
likvidálják a felgyülemlett hul-
ladékot. Környezetünket szeb-
bé tevő kezdeményezések 
ellenére a Községi Rendőrség 
munkatársai már május else-
jén egy új illegális lerakatra 
bukkantak a Gesztenye utcá-
ban, a vízelvezető árokban, 
a néhai mezőgazdasági szö-
vetkezet hármas számú telepe 
irányában. Kiszolgált öreg ci-
pők, ruhafélék és egyéb hulla-
dék volt itt elhelyezve. A hulla-
dék közt a rendőrök találtak az 
elkövető kilétére egyértelműen 
mutató tárgyat. A bizonyíték-
nak köszönhetően még aznap 
meglátogatták M. G. lakost és 
családját, akik elismerve a bi-
zonyíték egyértelműségét, be-
vallották tettüket. A rendőrség 
20 eurós, a helyszínen fi ze-
tendő pénzbírságot rótt ki, és 
a hulladék azonnali eltakarítá-
sára kötelezte az elkövetőket.

Alig két hét múlva a rend-
őrség ismét felfedezett ugyan-
azon a helyen egy további 
hulladéklerakatot, de ebben 
az esetben is, úgy mint az elő-
zőben, sikerült kideríteni a tet-
tesek kilétét.

Szeretném megragadni 
az alkalmat és felszólítani 
a lakosokat, hogy ne he-
lyezzék el hulladékukat arra 
nem szolgáló helyekre, mert 
a rendőrség felkutatja a tet-

teseket, és azonnali pénzbír-
ságban részesíti őket.

� � �

Községünkben április vé-
gén új közlekedési táblák 
kerültek kihelyezésre: az Üz-
letsoron egy B5-ös jelű („Te-
hergépkocsiknak behajtani 
tilos“), a Kukučín utcában pe-
dig egy B18-as jelzés („Tilos 
behajtani a táblán feltüntetett 
járműveknek“).

� � �

A Községi Rendőrség a köz-
ségi rendőrségekről szóló 
564/1991-es számú törvény 
3§ 1. bekezdése f) betűje sze-
rint a közlekedés biztonságát 
és folyamatosságát veszé-
lyeztető kihágásokat vizsgálja, 
melyek az alább felsorolt ren-
delkezések be nem tartásából 
fakadnak:

1. a köv. közlekedés táblák 
rendelkezéseinek be nem tar-
tása: megállni tilos, várakozni 
tilos, behajtani tilos, letérni ti-
los, megfordulni tilos, kötelező 
menetirány, kötelező kikerülési 
irány, fenntartott parkoló, la-
kott körzet, sétálóutca, iskolai 
körzet, közlekedésileg korláto-
zott zóna, parkoló;

2. a közúti közlekedés ál-
talános érvényű határozatai 
be nem tartásából, melyekkel 
korlátozható a megállás, a vá-
rakozás és a járművek behaj-
tása.

� � �

2012. május 18-án az Üz-
letsoron frissen telepített B5-
ös táblát három tehergépjármű 
sofőrje sem vett fi gyelembe, 
akik ezzel szabálytalanságot 
követtek el, amiért azonnali 
pénzbírságban részesültek.

� � �

A KR tagjai május 9-én 
nevelő célú előadást tartottak 
a Szemerényi K. M.T.NY. Alap-
iskolában. Az igazgatónővel 
és az osztályfőnökökkel meg-
látogatták az alsó tagozatos 
osztályokat, ahol a rendőrök 
beszéltek a diákok fő köte-
lességeiről és az erkölcsös 

magatartásformáról. Az akció 
azokra a diákokra irányult, 
akik örömmel és kérdezés 
nélkül „kölcsönveszik“ a osz-
tálytársaik tanszereit vagy más 
iskolai eszközeiket, feleselnek 
a tanárral, illetve sok igazolat-
lan mulasztásuk van.

� � �

2012. májusában a KR — 
egyebek mellett — Újvári úton 
történt paprika- és paradi-
csompalánták ellopásának az 
ügyét is vizsgálta. A helyszí-
nen fellelhető rengeteg nyom 
miatt a rendőröknek nem volt 

nehéz felkutatni az elkövetőt. 
A nyomok alapján előállították 
T. P. lakost, akinél megtalálták 
azt a tornacipőt, melynek talp-
mintája megegyezett a kifosz-
tott kertben talált mintával. 
A tettes beismerte bűnössé-
gét. Mivel a fi atalkorú tettes 
visszaeső bűnöző volt, az ügy-
ről értesítettük az érsekújvári 
rendőrségi testületet, akik át-
vették az ügyet.

� � �

2012. május 8-ára virradó 
éjszakán a Vasúti úton közle-
kedési baleset történt: P. R. fi -
atalember elvesztette uralmát 
a gépjárműve felett, SUZUKI 
terepjárójával kidöntötte a híd
korlátját, és a vízelvezető árok-
ba zuhant. Előtte azonban fele-
lőtlen vezetési stílusával meg-
rongálta a közvilágítás villany-

oszlopát a Malom utcában. 
Az ügyet az érsekújvári járási 
rendőrkapitányság vizsgálja. 
A fi atalembert előzetes letar-
tóztatásba helyezték, a jogo-
sítványát a helyszínen bevon-
ták. Szerencsére ebben az 
esetben személyi sérülés nem 
történt.

� � �

A Községi Rendőrség szin-
te minden szombaton kényte-
len oldani a diszkókban kia-
lakult verekedéseket vagy 
rendbontásokat, amelyeket 
főleg ittas egyének okoznak. 
Egy – egy ilyen eset gyakran 
fajul vandalizmussá, amikor 
útjelzőtáblákat, vagy közterü-
letre kiültetett fákat rongálnak 
meg. Jobb esetben maradnak 
„csak” az éjjeli csendhábo-

rításnál a diszkóból hazafelé 
menet.

Ezúton szeretnénk meg-
ragadni az alkalmat, hogy fel-
szólítsuk a kedves lakosokat, 
hogy próbáljuk közös erővel 
óvni és védeni a közös tulajdo-
nainkat, betartva a jogrendet.

KR alkalmazottai 

6

KÖZÉLET

A KÖZSÉGI RENDŐRSÉG ÉLETÉBŐL
A 2012. márciustól - májusig tartó időszakban a Községi Rendőrség 109 ízben tartott 

helyszínelést. Leginkább szomszédi viszályok, a békés egymás mellett élés, apró lopá-
sok, rendbontások és a közúti forgalom biztonsága és folyamatossága ellen elkövetett 
vétségek ügyében, és természetesen a község általánosan érvényű rendeletei elleni 
kihágások miatt kellett közbelépni.

Figyelmükbe 
ajánljuk!

Megváltozott a szabály-
sértési bírságok ösz-

szege. 
A pontos lista megtalál-

ható a KR honlapján: 

http://op.tvrdosovce.sk
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A KÉPVISELŐ TESTÜLET MELLETT MŰKÖDŐ OKTATÁSI, KULTURÁLIS 
ÉS MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZÉLET

Már a bizottság elnevezése 
is elárulja, hogy az életünk két 
fontos részével hivatott foglal-
kozni, mégpedig a kultúrával 
és az iskolaüggyel. Tardoskedd 
Szlovákia legnagyobb köz-
ségei közé tartozik, ahol 3 
intézményben 140 gyermek 
részesül óvodai nevelésben, 
mégpedig a Mély úti óvodá-
ban, a Magyar nevelési nyelvű 
óvodában a Szent István té-
ren és a Szent István Egyházi 
Óvodában. Az első két óvoda 
fenntartója községünk, míg 
a Szent István Egyházi Óvodát 
a Nyitrai Püspökség alapította. 
Községünk két alapiskolájába 
idén közel 460 gyermek ta-
nult. A Ján Amos Komenský 
Alapiskolában és a Szemeré-
nyi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskolában opti-
mális feltételek mellett folyik 
az oktatás, a szellemi és testi 
fejlődés. A megfelelő feltételek 
biztosítása az egyik legfonto-
sabb feladatunk. Bár ahogy 
az élet egyéb területein, itt is 
találhatunk hiányosságokat, 
megoldásra váró feladatokat. 
Az óvodáink jól felszereltek, 
kellő mennyiségű didaktikus 
segédeszközzel, illetve tech-
nikával és segédanyaggal 
rendelkeznek. A Mély úti óvo-
dában még hiányzik a kinti 
játszótér mászókákkal, illetve 
az udvar felújításának a be-
fejezése. Az óvoda jövőbeli 
tervei közt szerepel egy kor-
szerű tornaterem létrehozá-
sa is, azonban az erre a célra 
benyújtott pályázat sikerte-
len volt. A Szent István téren 
található óvodák udvarában 
leginkább a fák hiányoznak, 
melyek árnyékában játszhat-
nának, pihenhetnének az óvo-
dás gyerekek. A tavalyi évben 
fejeződött be az alapiskola 
épületének felújítása, mely-
nek köszönhetően az iskola 
megszépült. Ami még várat 
magára, az a tornaterem és 
a szociális helyiségek felújítá-
sa. Mindezen tennivalók elle-
nére biztosítottak a nevelési 
és oktatási tevékenység feltét-
elei. A megfelelő feltételek biz-
tosítása az egyik legfontosabb 
feladatunk. Pozitív visszajel-
zéseket kaptunk a Művészeti 

Alapiskola kihelyezett osz-
tályait illetően, ahol a diákok 
képzőművészeti és zenei sza-
kon is tanulhatnak. A bizottság 
feladatai közé tartozik, hogy 
felmérje az egyes intézmé-
nyek helyzetét, a lakosok igé-
nyeit, majd ezeket továbbítsa 
a képviselő testület felé. To-
vábbá lehetőséget nyújtani 
a tapasztalatcserére, a törvé-
nyek megvitatására, az új eljá-
rások ismertetésére, de a sike-
reket is közösen éljük meg. 

Községünk kulturális élete 
sokszínű és a hagyományok-
ból, a múltból táplálkozik. Kör-
nyékünkön kevés olyan köz-
ség található, ahol ilyen sok 
kultúrcsoport tevékenykedik. 
A helyi Csemadok Alapszer-
vezetén belül működik a Fehér 
Akác Asszonykórus, a Férfi kar, 
a Zengő Négyes citerazenekar 
és a Tardoskeddi Citerások. 

A Rozmaring énekkar a Nyug-
díjas Klub mellett működik. 
A felsorolt hagyományőrző 
csoportjaink községünk jó hí-
rét öregbítik idehaza és külföl-
dön egyaránt, míg a versenye-
ken számos kiváló helyezést 
érnek el. Nem hiányoznak 
egyetlen falusi rendezvényről 
sem, sőt néhány eseményt 
maguk szerveznek. Rajtuk kí-
vül meg kell említeni azokat 
a polgári társulásokat, melyek 
szintén hozzájárulnak a köz-
ség kulturális életének fejlő-
déséhez. Számtalan érdekes 
rendezvényt köszönhetünk 
a Vasutas Zászló Egyesü-
letnek, az Élő hagyományok 
Polgári Társulásnak, a Lucer-
na Polgári Társulásnak, 60. 
számú Sík Sándor Cserkész-

csapatnak. Az összejövetele-
inken igyekszünk az időszerű 
problémákat megoldani, meg-
tárgyalni és a legmegfelelőbb 
megoldást javasolni. Köz-
ségünk kulturális életét Mgr. 
Rybár Csilla vezette kulturális 
központ szervezi és irányítja. 
A Faluház ad otthont a terje-
delmes könyvtárnak is, ahol 
magyar és szlovák irodalmi 
művek találhatók. A könyvtár 
digitalizálása napjainkban is 
folyik. A helyi kábeltelevízió 
is sok változáson ment át, 
melyek javarészt az új sugár-
zási feltételek változása miatt 
léptek életbe. A televízió napi 
háromszor ismétli a vasárnapi 
adást, mégpedig 10.00, 14.00 
és 18.00 órakor. Minden hé-
ten új programmal jelentkezik 
vasárnap este 18.00 órakor. 
Az egyik héten szlovák nyelvű 
a másik héten magyar nyelvű 

műsort sugároz, szlovák fel-
irattal. A Tardoskeddi Hírmon-
dó is megváltozott, úgy külső-
leg, mint tartalmilag. Kulturális 
csoportok munkájához anyagi 
hátteret a Község Önkormány-
zata biztosít, a költségvetés-
ből egy bizonyos összeget 
juttat a csoportoknak. A támo-
gatás összegét a bizottságunk 
javasolja a Községi Választ-
mánynak. A hagyományőr-
ző csoportjaink talán legna-
gyobb és legszebb eseményei 
a Szent István napok során 
megrendezett folklór fesztivál 
és a karácsonyi vásár, amikor 
mindenki átérezheti a hagyo-
mányok erejét az összefogás 
örömét. Bizottságunk taglét-
száma magas, mivel képviseli 
az összes oktatási intézményt 

és községünk területén műkö-
dő szervezeteket is. A tagok 
sok új ötlettel, javaslattal jön-
nek és lehet rájuk számítani, 
munkájukra rengeteg ener-
giát, szabadidőt áldoznak és 
felelőségteljesek. A közös 
munka jó példája a gyermek-
napi rendezvény és a Szent 
István napok. Segítségükért 
ezúton mondunk köszönetet. 
Természetesen szeretnénk 
még színesebbé tenni közsé-
günk kulturális életét. Hiszen 
tudjuk, semmi sem tökéletes. 
A Községi Hivatallal közösen 
több tervezetet is kidolgoz-
tunk, melyek a középiskolás 
fi atalokra, azok szórakozási 
lehetőségeire irányulna. Ezen 
a téren érzünk hiányosságo-
kat, ezért is szeretnénk létre-
hozni egy ifjúsági klubot, ahol 
az ifjúság találkozhatna, elbe-
szélgethetnének az irodalom-
ról, zenéről, művészetekről. 
Mégha a pályázatok nem is 
lettek sikeresek, ezúton sze-
retnénk felhívni a fi atalokat, 
hogy ők is kapcsolódjanak be 
a község életébe. Hiszen mi is 
azt szeretnénk, hogy mindenki 
megfelelő szórakozási lehető-
séget találjon itt!

PaedDr. Mészáros Iveta 
a bizottság elnöke

A község költségvetéséből 
jóváhagyott támogatás 
a szervezetek számára 

a 2012 évben 
 

CSEMADOK HA  1500 

Nyugdíjas Klub  1500 

Vöröskereszt HA  1100 

Zászló Vasutas Egyesület  630 

Lucerna PT  1100 

60. sz. Sík Sándor 

Cserkészcsapat  1350 

Rokkant szervezet  250 

Élő hagyományok PT  410 

Vadásztársaság  630 

Magyar gyermekekért 

fejlesztési alap  300 

Ďatelinka Alap  300 

Szent István Óvoda Alap 300 

Sport Klub  30 000 

Mgr. Veres Judit  
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XIII. KISTÉRSÉGI ÉS NEMZETKÖZI AMATŐR 
KÉPZŐMŰVÉSZETI- ÉS FOTÓVERSENY

2012. május 1-jén a Sport-
pálya területén zajlott a majá-
lis. Tardoskedd község igye-
kezett olyan programot ösz-

szeállítani a falu lakosságá-
nak, mely gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt egész 
napos, érdekes és szórakoz-
tató elfoglaltságot nyújtott. 
A műfüves pályán az első ma-

jálisi futballtornára került sor, 
ahová bárki benevezhetett, így 
Bíróczi Csaba csapata, Birkus 
Tomi csapata, Cserkészek, 

Rio Presso, Shey hay valamint 
a Starbec csapata mérték 
össze tudásukat. A szépszá-
mú közönség jól szórakozott, 
igazán remek meccseket lát-
hattak a szurkolók, a barátok, 

a játékosok pedig a hangulatra 
nem panaszkodhattak. Az első 
helyért járó díjat, a Starbec 
csapata vehette át. A szerve-
zők megelégedésüket fejez-
ték ki a torna menetével kap-
csolatban, örömmel fogadták 
a magas látogatottságot és 
a baráti légkört.

A nagy melegben a fa ár-
nyékában a 60. Számú Sík 
Sándor Cserkészcsapat körjá-
tékokkal szórakoztatta a gye-

rekeket. A Bögi család jóvoltá-
ból bárki póni kocsikázhatott, 
megsimogathatta a kis, szelíd 
állatokat. Nem maradhatott 
el az arcfestés sem, egyesek 
kedvenc mesehősükké változ-
tak, mások kutyussá, pillan-
góvá. A helyi tűzoltóegylet fel-
ügyelete alatt bárki süthetett 
nyárson szalonnát, kolbászt. 
A koraesti órákban kezdődött 
a Big If rock zenekar koncert-
je, akik fergeteges műsorral 
örvendeztették meg a közön-
séget. Tradíciónak számít már 
a majális napját záró tábortűz 
meggyújtása. Azonban ez 
még nem jelentette a nap vé-
gét, hiszen szólt a zene késő 
estig.

A verseny megrendezése 
már több évre tekint vissza, 
melynek célja megszólítani 
a szűkebb régió községeit, 
valamint Tardoskedd testvér-
településeit Magyarországról, 
Romániából és Ukrajnából, így 
is szorosabbá fűzni közöttük 
az együttműködést.

A beérkezett pályamun-
kákból szervezett kiállítás 
megnyitójára 2012. május 15-
én került sor a Faluházban. 
A szervezők egy kis kultúrmű-
sorral kedveskedtek a megje-
lent vendégeknek és az alko-
tóknak. A két alapiskola diákjai 
– Benkő Enikő, Igaz Alexandra 
- magyar illetve szlovák nyelvű 
népdalokat énekeltek.

A falakon díszelgő közel 
190 alkotás látványa igazán 

lenyűgöző volt, hiszen a képek 
jól tükrözték az emberi sokszí-
nűséget és a világ sokszínűsé-
gét is, a kirándulások örömét, 
az élményeket. A munkák 
elbírálása során nemcsak az 
alkotások szépségét értékel-
ték, hanem fi gyelembe vették 
az önálló munkát, az egyedi-
séget, az érzelem – értelem – 
és fantázia jelenlétét is, mely 
alapján a következő eredmény 
született:

a Szemerényi Károly Alap-
iskola alkotásai közül Sza-
bó Cintia alkotása bizonyult 
a „legjobbnak”. Különdíjban 
részesült Bíróczi Léda, Dó-
zsa Dávid és Mojzes Max. 
Cynthia Vargová, a Ján Amos 
Komenský Alapiskolából a leg-
jobb alkotás díját kapta, kü-

löndíjban részesültek: Evelyn 
Fugli, Samuel Mojzes és 
Samuel Buják. A bonyhádi 
rajzok közül a „legjobb alko-
tás” díját János Zalán kapta, 
különdíjasok: Szentes Dalma, 
Bauer Izabell, és Halász Dóra 
lett. A Környeiek versenyé-
ben Bukovics Kata bizonyult 
a legjobbnak, valamint De-
meter Diána alkotása lett 
különdíjas. Az udvardi 
diákok közül Végh Tí-
mea bizonyult a „leg-
jobbnak”, míg 
Palárikovóról Ko-
dadová Eleonó-
ra. A helyi művé-
szeti alapiskolából 
egy közös munkát 
a „Fejek” c. alkotást 
találták a legjobbnak. 

Különdíjban részesültek Bor-
bély Sebastian és Sós Alex. 
A fotó kategóriában a vég-
eredmény: 1. Kollár Róbert 
(Tardoskedd), 2. Jakab Vio-
la (Bonyhád), 3. Vanya Tibor 

(Tardoskedd). 

NAGYSZERŰ HANGULATBAN
TELT AZ IDEI MAJÁLIS
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Június 2-án színes prog-
ramokkal teli rendezvénynek 
idén is a Tájház udvara adott 
otthont. A délelőtti programok 
9 órakor kezdődtek körjá-
tékokkal, csapatversenyek-
kel. Ki juhászosan, ki nagy 
nyugalomban, ki pedig nagy 
buzgó sietséggel küzdötte le 
a sorversenyek akadályait. 
A kézműves asztalok dugig 
voltak a papírrózsákkal, saját 
készítésű ékszerek-

kel, pamut állatkákkal, sorban 
álltak a festésre váró csemeték 
a fi rkafalnál és az arcfestésnél 
is. A lurkók kúsztak-mász-
tak, társasjátékot játszottak, 

kihalászták a műanyag üve-
geket, célba dobáltak, vagy 
gólyalábaztak, tekéztek, óri-
ási malomtáblán malmozhat-
tak. Később megnézhették 
a motorkerékpárokat, a meré-
szebbek próbakörön is részt 
vehettek. Aki napközben 
megéhezett, elkészíthet-
te saját ízesítésű pala-
csintáját. Az érsekújvári 
AGILITY CLUB JUMPER 

tagjai kutyabemuta-
tót tartottak, ahol a gye-
rekek is kipróbálhatták 
a kutyák vezetését az 
akadálypályán. Az ön-
kéntes tűzoltóegylet 

sem hiányozhatott, akik sziré-
názó autójukkal várták a sport-
pálya előtti parkolón a gyere-
keket. A lurkók megnézhették 
testközelből az autót, beülhet-
tek a kabinba, az ügyesebbek 
kipróbálhatták, hogyan kell 

eltalálni kisfecskendős vízsu-
gárral az üres üvegeket. 

Ezúton mondunk köszöne-
tet mindenkinek, aki bármilyen 
módon hozzájárult a rendez-
vény lebonyolításához.

Mgr. Rybár Csilla

kkkésszzzíítésű éékszerek-

tagjai kutyabbeemuta

Már hagyománynak szá-
mít a tardoskeddiek körében, 
hogy minden év májusában 
ellátogathatnak a kaktuszok 
és pozsgások kiállítására. A 
rendezvény főszervezője Ba-
logh Vince, aki nem csak nagy 
lelkesedéssel gyűjti a szúrós 
növényeket, de neveli, neme-
síti őket. A tárlaton több száz 
kaktuszt es pozsgás növényt 
tekinthetnek meg az érdek-
lődők, melyek több gyűjtő — 
Jaššová Alžbeta, Truchlyová 
Marta, Balogh Vince, Behula   

Ivan és Kele László – tulajdo-
nát képezik. 

A látogatók gyönyörköd-
hettek a sivatag e különleges 
„túlélőművészeiben”, megis-
merkedhettek más kontinen-
sek növényvilágával. A kiállí-
tás ideje alatt az érdeklődők 
számára hasznos tanácsokkal 
is szolgáltak a kaktuszok és 
pozsgás növényekkel kapcso-
latban, vásárolni is lehetett, 
valamint tombola is várta az 
idelátogatókat.

9

GYEREKNAP TARDOSKEDDEN

Kaktuszok és pozsgás növények 
kiállítása
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2012. áprilisában 29 kisdiák és 3 pe-

dagógus indult felfedező útjára a Besz-
kidekben fellelhető Ócsad (Oščadnica) 
községbe.

 A tardoskeddi kis küldöttség öt napot 
töltött el ebben a festői látványú, megkö-
zelítőleg 5700 fős településen. Iskolánk 
rendszerességgel szervezi meg az erdei 
iskolát, amely olyan, a környezet adottsá-
gaira építő többnapos tanulási forma, ahol 
a tananyag szervesen összefügg a tanítás 
helyszínével. A tanulók a természeti isko-
lában ismeretbővítő és képességfejlesztő 
céllal, aktív tevékenységen keresztül (túra, 

séta a természetben stb.) sze-
reznek ismereteket. Az idén 
a gyerekek a Gajúz elneve-
zésű, háromcsillagos pan-
zióban voltak elszállásolva. 
Tartalmas napokat töltöttek 
együtt. Naponta több kilomé-
tert gyalogoltak. 
A túrák során foko-
zatosan felfedezték 
a táj jellegzetes 
növény- és állat-
világát. Az ócsadi 
környezet minden 

napra tartogatott számukra 
meglepetést. Emlékezetes pil-
lanat marad mindegyikőjük 
számára a foltos szalamand-
ra, a mókus, a vadkacsa, 
a kis sikló és a hatalmas hangya-
boly felfedezése. Nem merül számukra 
feledésbe az sem, amikor a festői látvá-
nyú tisztáson megpillantották a tömegé-
vel tündöklő sárga kankalinokat. Az egyik 
séta alkalmával ellátogattak az 1946-ban 
épült Kegykápolnához, amelyet Ócsad 
lakói hálából építettek, annál az egyszerű 
oknál fogva, mert a falu a második világ-

háború alatt megszabadult a pusztulás-
tól. A kimerítő túrák után mindig fi nom 
ebéd, vacsora várt a virgonc csapatra. 
Esténként mesét írtak, találós kérdéseket 
gyűjtöttek, táncoltak, rajzoltak és napló-
írással foglalatoskodtak. Egy alkalommal 
a panzió bazénjában is megmártóztak. 

A hazaérkezés napján el-
látogattak Trencsén városába és megtekin-
tették az ott büszkélkedő közel négyszáz 
éves erődítményt. Rengeteg mesélnivaló-
val, élményekben gazdagon tértek haza 
és elárulták, hogy már most nagyon várják 
a soronkövetkező erdei iskolát. 

Mgr. Bíróczi Renáta 

Az iskolánkat látogató 
„szépkorú”, idősebb diákok 
emlékeznek arra, mikor még 
működött az intézmé-

nyünk tanuló konyhája. 
Sajnos, helyszűke miatt (nőtt 
a tanulók létszáma) a konyha 
megszűnt. Iskolánk vezető-
sége az évek során számos 
pályázatot nyújtott be, me-
lyek az egészséges életmódot 

igyekeztek szolgálni. Ebből az 
alaptételből indult el az a felte-
vés, hogy hozzunk létre egy új 

tantárgyat: 
egészséges 
életmód né-
ven. Mivel 
a tantárgy 
a 8. osztály 
fő t a n t á r-
gyai közé 
került, fel-
té te leket 
is kellett 
teremteni 
a taní-
t á s h o z . 

Így jött létre a segédkonyha.
A konyha részben önerő-

ből, ill. a Magyar gyermekekért 
fejlesztési alap segítségével 
valósult meg. Vállalkozók hoz-
zájárulásával iskolánk volt mű-
helyét gipszkartonnal válasz-

tottuk ketté, valamint elláttuk 
megfelelő infrastruktúrával. 
A festetés és a berendezés 
már kellemes időtöltésnek 
számított. Mikor az újonnan 
elkészült konyhabútor a he-
lyére került, szülők, gyerekek, 
pedagógusok felajánlásával 
sikerült otthonosan berendez-
ni. Iskolánk konyhája teljes 
kihasználással működik, nem-
csak a nagyok, de a kisebb 
évfolyamok is rendszeresen 
sütnek-főznek. A napközi ott-
hon vezetője számos receptet 
próbált már ki a napközisek-
kel. Azt hiszem, hasznos tan-
teremmel bővült az iskolánk.

Amíg a lányok leginkább 
a konyhában érzik magukat 
otthon, addig a fi úk az új mű-
helyt bitorolják, amely a kony-
ha leválasztott másik oldalán 
működik. A satupad, a fűrész, 

a fúrók stb. a technikai órákon 
dívnak. A jól felszerelt műhely 
lehetőséget kínál a kreatív el-
képzelések megvalósítására.

A manuális készségeink 
fejlődése elengedhetetlen, de 
ugyan olyan fontos haladni 
a korral is. Ezért iskolánkban 
a multimediális tanterem 
mellett két informatikai szak-
teremet is látogathatnak a ta-
nulók. A alsó évfolyam számá-
ra is biztosítunk külön szak-
tantermet, melyet második 
osztálytól látogatnak a tanu-
lók. Úgy gondolom, az inter-
aktív tábla, a modern technika 
vívmányai nélkül nem élhe-
tünk, de fontos, hogy a ma-
nuális készségeink is fejlődje-
nek, örömünkre szolgál, hogy 
minden feltételt és lehetőséget 
teljesít az iskolánk.

PaedDr. Tóth Szilvia

Iskolánk új tantermekkel bővült !

ERDEI ISKOLÁBAN VOLTUNK...
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A gyermek akkor lesz nyu-
godt, derűs, kienyensúlyozott, 
ha gondos, szeretetteljes 
légkör övezi mind a család-
ban, mint pedig az óvodá-
ban. Nekünk fontos a szü-
lők véleménye, partneri 
együttműködése. Vall-
juk, hogy a nevelésben 
a család szerepe az el-
sődleges, melyre épí-
tünk, és azt kiegészítve 
szolgáljuk a gyermek 
harmonikus fejlődését. 
A óvodásokat úgy nevel-
jük az óvodában, hogy 
szeressék, ismerjék el 
szüleiket, fi gyeljenek rájuk 
a szívük szeretetének teljes 
melegével!

Az óvodai hagyományo-
kat úgy tervezzük, hogy 
a családtagoknak is nagy 
szerepe legyen bennük. Má-
jus elején megemlékeztünk 
az édesanyákról, nagymamák-
ról és örömmel tapasztaltuk, 
hogy több dédnagymama 
megtisztelte rendezvényünket. 
Különféle dalokkal, versekkel, 
táncokkal és nagy puszival 
köszönték meg a kisovisok azt 
a sok gondoskodást, amelyet 
tőlük kapnak. E ünnep párja-

ként az apaságot, illetve min-
den apa szerepeként a tisztelt 
férfi t is köszöntöttük - az Apák 
napján. Ezen a napon a gye-
rekek saját kezűleg készített 
ajándékokat adtak az apuká-

juknak, és különféle feladato-
kat oldottak meg együttesen. 
A szép napot egy közös grille-
zés zárta le. Az ünnepek meg-
tartásának célja a „szeretet 
adás”, hiszen ez a legszebb 
ajándék, amelyet adhat, illetve 
kaphat a gyermek. A szeretet 
lángját soha ne hagyjuk ki-

aludni, mert a gyermekeinken 
keresztül Isten, a Mindenen 
túli Fény érint meg bennünket, 
s ami összeköt mindnyájun-
kat. Minden nap megérdemlik 
a gyermekek, hogy a szemük-

be melegséget, boldogságot 
varázsoljunk, hiszen ők azok 
a „drága kincsek“, amelyek-
hez nincsen hasonló. 

Az iskolaév folyamán meg-
élt szép megemlékezéseinket, 
rendezvényeinket, kirándulá-
sainkat egy évzáró ünneppel 
zártuk, amelynek legnagyobb 

szereplői azok a gyermekek, 
akik szeptemberben egy új 
kapun sétálnak be, iskolatás-
kával a hátukon. Idén 10 gyer-
mektől búcsúzunk el, akiknek 
elkezdődik a rendszeres isko-

lai nevelés, oktatás. Jómagam 
és az óvoda kollektívája nevé-
ben kívánok minden iskolába 
készülő gyermeknek nagyon 
sikeres tanévkezdést, de előt-
te pihentető, feltöltődést adó 
nyári szünetet! 

Mgr. Bencze Michaela
Szent István Óvoda igazgatónője

„Most, hogy ilyen nagy lettem, vár az iskola,
Elbúcsúzom tőletek, viszlát, óvoda!“

A Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában június 21-én hét 
kisgyermek várt a nagy napra. Ők heten jövőre már iskolá-
sok lesznek. Számunkra és 
a szüleik számára hamar el-
telt ez a három-négy év, amit 
az óvoda falai között töltöt-
tek, de az ő életükben ez egy 
út vége. Az önfeledt játék, 
mesék birodalma, az udvari 
játékok, felfedezések után 
a könyveké és a füzeteké 
lesz a főszerep. Izgatottan 
várják, számlálgatják a na-
pokat, hogy büszkén mond-
hassák: én már iskolás va-
gyok! Reméljük szép emlé-
keket visznek magukkal, hisz 

számos olyan élményben volt részünk, amit együtt éltünk 
meg. Közös úszásoktatás, kirándulások, séták a természet-
be, nagy felfedezések tették színesebbé óvodai életünket. 
Megtanultunk együtt játszani, alkotni, voltak fellépéseink, 
műsoraink. Lelkesen készülődtünk az ünnepekre, örültünk 

a jelmezbálra. Meglepeté-
seket készítettünk anyák-
napjára, ajándékoztunk ka-
rácsonyra. Együtt ünnepel-
tük a szülinapokat, vidáman 
töltöttük a gyereknapot.

A ballagóinknak, Sacinak, 
Ancsikának, Karinkának, 
Vivinek, Szofi nak, Jenninek 
és Petinek kívánunk ezúton 
élményekben gazdag nyári 
szünidőt, és sikeres iskola-
kezdést.

Az óvoda pedagógusai

MINDEN NAPUNK „SZERETETNAP“



A diszkalkúlia - a szá-
molási zavar, a matematikai 
zavar összetett fogalma. Leg-
gyakrabban a tanulási zavar 
tavábbi zavaraival párosul, 
csupán ritkán fordul elő egye-
dül. 

Sok esetben felmerül a kér-
dés: mi az okozója a prob-
lémának? Számos kutatás 
bizonyítja, hogy az agy struk-
turális, ill. genetikai diszpozí-
ciója valamit gyermekkorban 
elszenvedett agykárosodás 
lehet kiváltó oka a matemati-
kai fogalmak alkalmazásának. 
Megfi gyelések szerint a kro-
moszómás rendellenesség, 
ill. a nem megfelelő szociális 
tényezők is hozzájárulhatnak 
a matematikai műveletek hely-
telen használatához.

A matematika terén konk-
rétan kialakulhat a bizonytalan 
térbeli és időbeli ingadozás, 
azaz orientációs gondok, ne-
hézségek a tájékozódásban. 
A számokkal és mennyisé-

gekkel kapcsolatos problé-
mák esetében felmerül a szá-
mok kihagyása, felcserélése, 
a mennyiség helytelen értel-
mezése. Nehézségek mu-
tatkoznak a számok grafi kus 
megjelenésében (a geometriai 
alakzatok alkalmazásában), 
diktálás esetén a számnevek 
hibás leírásában és olvasás-
ban, a matematikai szimbólu-
mok (+,-,:,x) alkalmazásában. 
Látványos hibának számít, 
ha a diák a műveletet nem 
tudja értelmezni, nem alakul ki 
vagy eredően rossz számolá-
si technikát használ, ha irányt 
téveszt a számolás közben 
(pl.9+2=7), ha műveletet cse-
rél (12:3=15). Figyelem felhívó, 
ha a tanuló összekeveri a szá-
mok sorrendjét pl. 314 helyett 
341 ír.

Az iskolai munkánk so-
rán az utóbbi években (talán) 
a legnagyobb problémát 
a tanulók logikus gondolko-
dásának a hiánya okozza. 

Ez a tény nemcsak a mate-
matikai aplikációk esetében 
merül fel, hanem a minden-
napi életben is. Nehézségek 
jelennek meg az egyszerű és 
az összetett szöveges fel-
adatok esetében- nem tud-
ja a diák kiszűrni a lényeget. 
Ez jellemző egy elolvasott 
szöveg esetére is. Próbáljuk 
meg otthon egy szöveget el-
olvastatni gyermekünkkel, ill. 
annak rövid tartalmát elmon-
datni vele a lehető legrövidebb 
módon. Nehézségbe ütközik 
a szókincs hiányosságának, 
a lényeg kiszűrésének kö-
szönhetően. Miért is „van” ez? 
Meglátásom szerint, a gyer-
mekek legnagyobb többsé-
ge nem áll készen arra, hogy 
egyedül oldja ügyes- bajos 
dolgát, a szülőtől várja a meg-
oldást. Hiányzik az önérté-
kelés és az önmegvalósítás. 
Milyen hiányosságot okoz 
a tanulásban? Lehet az akár, 
olvasás- megértésének zava-

ra, érzelmi és neurotikus za-
var, a motiváció hiánya, de 
megjelenhetnek a fogalmak 
strukturális hiányai is.

Milyen javító korrekciót 
javasol a szakember? Ter-
mészetesen, első lépésnek 
meg kell állapítani, hogy 
a diszkalkúlia mely formájáról 
van szó. Ha ez megtörtént, 
törekedjünk, hogy a gyemek 
szemléltető segédeszközzel 
dolgozzon pl. helyiérték táb-
la, számegyenes, golyós szá-
mológép, szorzótábla. Majd 
lépésről lépésre haladjunk, 
amíg a tanuló el nem sajá-
títja az alapvető foglamakat, 
aplikációkat. Nagyobb évfo-
lyamokban zsebszámológépet 
is használhatunk.

Tanulási zavar korrekciója 
során törekedjünk arra, hogy 
a tanuló ne érezze magát fe-
szélyezve, csak így eredmé-
nyes a munka. 

PaedDr. Tóth Szilvia
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DISZKALKÚLIÁS 
A GYERMEK

TANULÁSI ZAVAROK AZ ISKOLÁBAN 

NAGY KAPACITÁSÚ HŰTŐ- ÉS KONYHAI

BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

POVAŽSKÁ 18, NOVÉ ZÁMKY  035 - 6424 303  www.coopservis.sk

Sme k Vám bližšie, 
než si myslíte
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A
Komáromban meg-
rendezésre kerülő 
V. Országos Cser-

késznap után, csapatunk meg-
szervezte saját cserkésznapját 
Tardoskedden a helyi Halastó 
környékén. A lelkes fi atalok 
május 5-én reggel 9 óra tájé-
kán indultak a cserkészotthon-
tól. A Halastóig tartó hosszú 
úton sem unatkoztak az őrsök, 
mivel az út során talált levelek 
érdekesebbnél érdekesebb 
feladatokat rejtettek. Nekem 
személy szerint az ajándék-
készítő 

á l l o m á s 
tetszett a legjobban. Bámu-
latos, hogy egy kis kreativi-
tással, a határ kellős közepén 
micsoda ajándékok készültek. 
A hozzávalók szinte ugyan-
azok voltak, mégis más-más 
ajándékok születtek a végén. 

 Meg kell, hogy említsem 
a népdal aláfestéssel készült 
videóklippeket is. Nekem úgy 
tűnt, hogy csapatunk néhány 
cserkészében bizony kitűnő 
színész lakozik. Amikor min-
denki megérkezett, az őrsök 
újabb kis csapatokba tömö-
rültek és kezdődhettek a meg-
mérettetések. Métacsatáktól, 

számháborús kiáltásoktól lett 
hangos a környék. Aki épp 
nem ügyeskedett egyik csa-
patban sem, az megtanulhat-
ta a kenuzás rejtelmeit, majd 
roverjeink segítségével meg-
ismerhettük a Halastó eddig 
csak messziről csodált részeit 
is. A délután során sor került 
a várva várt „vízi csatára“. 
Azt hiszem írnom sem kell, 
hogy ez aratta a legnagyobb 
sikert: nem sokan úszták meg 
szárazon. Az egész napi ügyes-
k e d é s 

után ju-
talmul mindenki süthetett 
magának kolbászt, de vol-
tak olyanok is, akik inkább 
a sült kenyér mellett döntöttek. 
Amíg vártuk, hogy elkészüljön 
a tűz, addig a csapatakciók 

elmaradhatatlan kellékével, 

a népi játé-
kokkal mu-
lattuk az időt. 
Amikor a sok 
korgó gyomor 
mind megtelt, 
kissé fárad-
tan, de vidá-
man, dalolva 
vágtunk neki 
ismét a hosszú 
útnak, hogy 
sötétedés előtt visszaérjünk 
a cser-

k é s z o t t h o n -
hoz. Az utol-
só pár lépést 
bizony én is 
már küszköd-
ve tettem meg. 
Úgy látom, 
hogy megérte, 

nagyon jól éreztem ma-
gam és a gye-
rekeknek is 
felejthetetlen 
élményekben 
volt részük. 

Bugyík Szimona, ŐV

A Komáromi Országos 
Cserkésznapnak már rég 
nagy híre volt, épp ezért a 
tardoskeddi cserkészek is na-
gyon izgatottan várták a jobb-
nál jobb programokat, és az 
ismerős arcokat. Április utol-
só szombatján kissé álmosan 
ugyan, de annál lelkesebben 
töltöttük be kacagásunkkal 

a tardoskeddi állomást. Mi-
kor végre megérkezett a vo-
natunk, gyorsan felszálltunk, 
Érsekújvárban szupervonatra 
váltottunk, majd Komáromban 
egy kisebb séta után meg-
érkeztünk cserkészbarátaink 
közé. Csillogó szemmel, és 
frissen elénekeltük a cserkész-
indulót, majd kezdetét vették 

a foglalkozások. A sportked-
velők falmászást, élőcsocsót, 
kajak-kenuzást próbálhattak 
ki, a türelmesebbek gyöngy-
ből készíthettek csodálatos 
ékszereket, a merészek leül-
hettek a kvízsarokba, hogy 
felmérjék a tudásukat, mások 
vizeslufi zással hűtötték le ma-
gukat, és akinek ez nem volt 

elég, kézügyességét tesztel-
hette az „1 perc és nyersz“ né-
ven futó programon. 

Egyszer minden jónak 
vége szakad, úgyhogy nálunk 
is elhangzott a végszó, elin-
dultunk hazafelé. A nap fo-
lyamán nosztalgiáztunk a régi 
barátokkal, új ismeretségekre 
tettünk szert, rengeteg saját 
kezű munkával gazdagodtunk, 
és megszámlálhatatlan remek 
élménnyel tértünk haza. Ki-
merülten ugyan, de elégedett 
mosollyal hajtottuk fejünket 
nyugovóra.

Száraz Bernadett

KOMÁROMI ORSZÁGOS
CSERKÉSZNAP

 
ú 
y

...úszni, futni, csónakázni

gyertek gyerekek...
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10 évesen kaptam egy gi-
tárt a szüleimtől. Egyedül, au-
todidakta módon pengettem, 
nyúztam a hang-

szerem. 
Szüleim ezt látva be szerettek 
volna íratni az érsekújvári ze-
neiskolába, de helyszűke miatt 
nem vettek fel. Tardoskedden 
működni kezdett a zeneokta-
tás, és így kerültem Patkoló 
Gyulához. Az alapiskola el-
végzése után, az érsekújvári 

Elekrotechnikai középiskolá-
ba jelentkeztem, mivel szü-
leim nézete az volt, hogy egy 

fi únak szakma 
kell a kezébe. 
De már akkor 
tudtam, hogy 
nem ez lesz 
az életcélom. 
A középisko-
lai évek alatt 
S z t r e c s k o 
Károly taní-
tott elektro-
mos gitáron 
játszani, és 
mellette Po-

zsonyba jártam 
klasszikus gitárt 
tanulni. A közép-
iskola elvégezése 
után, a Pozsonyi 
Konzervatóriumba 
jelentkeztem - el-
sőre nem vettek 
fel, mert az elmé-
let terén hiányos-
ságaim voltak, 

de ezt pótolva, 
még abban az 
évben sikerült 
a felvételim. A konzer-

vatóriumi évek alatt - 
a Sírius program ke-

retén belül-, sike-
rült két esetben is 
ösztöndíjat nyer-
nem. Kétszer 
fél évet töltöt-
tem Dániában, 
először az 

Aalborgi
 

főiskolán és a konzervató-
riumban. Másodszor Aero 
(Érő) dán szigeten voltam, 
itt mesterkurzust abszolvál-
tam, valamint zeneszerzést is 
tanultam. Itt született a Szi-
takötő színdarab egyik fel-
vonása. Ez volt az első na-
gyobb művem. Írtam több 
kisebb zenei művet kama-
ra- és gitár szólóra. Szeren-
csésnek mondhatom maga-
mat, mert megismerkedtem 
Haulík Krisztinával, kinek az 
édesapja Tardoskedden kör-
zeti orvosként tevékenyke-
dett, ezért a gyermekkori évei 

Tardoskeddhez kötik. Dán fér-
jével együtt nagyon sokat se-
gítettek nekem. Megmutatták 
a fővárost, Koppenhágát, be-
vezettek a dán kultúrába és 
nevezetességeibe. Egy ide-
ig náluk is laktam. A dánok 
laza felfogású emberek. Más 
földrészről is voltak itt főis-
kolai hallgatók, nagyon sok 
barátot szereztem. A tanulás 
mellett turnékra is jártunk, 
zenekari muzsikát, kamara-
zenét adtunk elő. Ez alatt az 

időszak alatt egy hetet még 
Prágában is turnéztam. 

Hazatérve, Szlovákiá-
ba sikeresen diplomát 

szereztem – diplo-

más művész titulust kaptam – 
hivatalos zenész és zenetanár 
vagyok. Jelenleg Érsekújvárott 
a zeneiskolában és a közsé-
günkben tanítok. Összesen 50 
tanítványom van, melynek leg-
nagyobb része tardoskeddi. 
A tanulást még nem fejeztem 
be, ugyanis kétéves tovább-
képzésen veszek részt, az 
idén végzek: kamarazene és 
a reneszánsz zene specia-
listája leszek. A zene mellett 
hobbimmá vált a fotózás. Fel-
kérésre készítek fotósoroza-
tokat, portfóliókat. Szeretem 
a bulikat és az érdekes dolgo-
kat lefotózni, számomra ez egy 
kikapcsolódást, önkifejezést 
ad nekem. Zenész ismerősö-
kön keresztül hívnak rendez-
vényekre, fogadásokra, szóló 
koncertekre, költői estekre 

és jótékonysági koncertek-
re. De voltam már esküvőn 
a menyasszony kérésére, ka-
marazenét adtunk elő gitár és 
fuvola előadásában. A nővé-
rem lakodalmában is játszot-
tam. Nagyon szeretem a köl-
tészetet, ill. érdekel a kriminál 
pszichológia. Szerettem volna 
ezt is tanulni, de eddig nem 
volt módom és időm sem, de 
lehetséges, hogy még ezt is 
megpróbálom. Szeretnék to-
vább tanítani, és szólistaként 
koncertezni. 

További sok sikert kívánok 
az elhatározásaidhoz, és célja-
id eléréséhez. 

Puskás Mária

ZENE  A LÉLEK TÜKRÉBEN
Gitár, mint hangszer nagy divatnak hódolt az 1960-as évek elején, a hippi kor-

szak idején. Minden fi atal a gitárt „nyúzta”. A 21. század elején Tardoskedden 
is újra gitár őrület uralkodik. Tóth Ferenc gitárművészt arra kértem, vezesse be 
az érdeklődőket e hangszer világába. Arról mesél nekünk, hogy hogyan is került 
ilyen közel ehhez a hangszerhez.

nyúztam a hang-

szerem

fi ún
ke
De
tu
ne
a
A
la
S

zsonyba jártam
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„Poliak, Venger dva bra-
tanki i do boja, i do skľanky. 
Lengyel, magyar két jó ba-
rát, együtt harcol, s issza 
borát” – tartja az ismert, rím-
be szedett kétnyelvű szólás. 
A népi bölcsességet bizo-
nyítva Buják Vince fafaragó, 
a népművészet mestere egy 
emléktáblát készített Ester-
házy János tiszteletére, amit 
2012. március 10-én avat-
tak fel a lengyel Wisniowán 
(Meggyesen). 

„Én magam ajánlottam fel 
a Rákóczi Szövetség mellett 
működő Esterházy János 
Emlékbizottság elnökének, 
Martényi Árpádnak és Dr. 
Molnár Imre történésznek, 
aki Esterházy-kutató, hogy 
szívesen elkészítem az em-
lített táblát – mondja a nép-
művész. – Négy államban: 
Szlovákiában, Magyarorszá-
gon, Lengyelországban és 
Olaszországban is áll már 
Esterházy-emlékoszlopom. 
Az említett urakkal nagyon 
jó a kapcsolatunk, hét év-
vel ezelőtt ismerkedtünk 
össze, azt követően, hogy 
a Magyar Kultúra Lovagjává 
avattak.” A márciusi meg-

emlékezésen egy szentmise 
keretén belül szentelték meg 
a tardos-
keddi aján-
dékot, majd 
a helyi krip-
t a k á p o l -
nában he-
lyezték el. 
„Esterházy 
iránti tisz-
t e l e t e m e t 
k é t k e z i 
m u n k á m -
mal ebben 
a faragott 
t á b l á b a n 
f e j e z t e m 
ki” – nyi-
l a t k o z t a 
akkor a 
sa j tónak 
Buják Vin-
ce, aki mozgalmas időszakot 
tud maga mögött. 

Tavasszal nemzetközi kiál-
lítása volt a szlovéniai Mari-
bolban, pünkösdkor a ma-
gyarországi Bonyhádon, jú-
niusban pedig 18 további 
fafaragó társának munkáival 
egyetemben a felújított lévai 
zsinagógában voltak látha-
tóak alkotásai. Májusban 

Tihanyban járt egy háromna-
pos nemzetközi találkozón, 

ahol a Magyar Kultúra 

Lovagjai évente összejön-
nek és megbeszélik az elmúlt 
esztendő történéseit, esemé-
nyeit. Gyereknapon a helyi 
Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Iskolában 
„Ollóvágta” foglalkozást tar-
tott, azaz papír-állatfi gurák 
készítésére oktatta a gyere-
keket. Nyáron, július dere-
kán Alsóbodokon vezetett 
egy nemzetközi tábort, ahol 
Esterházy-kálváriát faragtak 
a résztvevők. „Gazdag félév 
volt ez” – nyugtázza elége-
detten.

Legújabban portréfara-
gással kezdett foglalkozni, 
egyik barátja születésnap-
jára készült az első megle-

petés, azóta olyan falunkban 
jól ismert személyek arcvo-
násait is megörökítette, mint 
Kele Lajos, Lénár Károly, 
Drozdy Gyula és Borbély Pé-
ter atya. 

Jelenleg az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium 
megrendelésén dolgozik, az 
intézmény ez év októberében 
ünnepli fennállásának 170. 

évfordulóját, a jeles 
jubileumot ott is tardoskeddi 
faragott emléktábla hirdeti 
majd. 

A Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezete büszkén vall-
ja magáénak a mestert, aki 
sosem feledkezik meg a helyi 
csoportokról, sok-sok keze 
alól kikerült ajándék díszíti 
a Faluházban gyakorlóter-
müket. Ám olyan eredetivel, 
mint ami ott jártamkor ké-
szült, csakis vadásztársasá-
gunk büszkélkedhet majd. 
Prózai okból, gyakorlati céllal 
ácsol számukra egy szük-
ségszerű …, sejtik már mire 
gondolok? Bizony, egy valódi 
„budit”.            Benkő Timea

TARDOSKEDDI AJÁNDÉK
LENGYELORSZÁGNAK

-
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galmas időszakot

gy p

Juraj

Oršulík
Zákazkové šitie dámskych
a pánskych odevov

Šitie a dekorácia bytových 
doplnkov

Predaj a montáž garniží

0907 743 162

www.taylor.sk
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Néptánccsoportunk az idei 
pünkösdhétfőt egy különös 
helyen töltötte. Bonyhádon 
jártunk, ahol minden évben 
megemlékeznek a felvidéki 
kitelepítésről, valamint két-
évente találkozót is szervez-
nek, melyet idén május 28-án 

tartottak. Ezen alkalomból 
látogattunk mi is a Völgység 
fővárosába.

Kora reggel kissé fárad-
tan, de annál nagyobb lel-
kesedéssel és izgalommal 
vágtunk neki a hosszú útnak 
a tardoskeddi Férfi kar és 
a Citeracsoport társaságában. 
Testvértelepülésünkre érkezve 
épp csak átöltözni jutott időnk, 
és már indultunk is a koszorú-
zásra. A Völgységi Múzeum 
épületén elhelyezett emléktáb-
la előtt Kolozsiné G. Cecília, 
a Bonyhádi Felvidékiek Egye-
sületének elnöke, majd Zsigó 
Róbert, Baja város polgármes-
tere, országgyűlési képviselő 
is köszöntötte a jelenlévőket. 
Ezt követte Kemény Jánosné 
(Bonyhád) és Bugyík Szimona 
(Tardoskedd) szavalata, vala-
mint az emléktábla ünnepé-
lyes megkoszorúzása.

A helyi Művelődési Köz-
pontban kultúrműsorral emlé-
keztek, melyben a bonyhádi 
csoportokon kívül fellépett 

Szivárvány Néptánccsopor-
tunk is. A Tardoskeddi csokrot 
a Férfi kar és a Citeracsoport 
színesítették dalaikkal. A je-
lenlévő polgármesterek pár 
mondatban bemutatták tele-
pülésüket, így falunk polgár-
mestere, Ing. Tóth Marián is 

bemutatta községünket.
A jól kiérdemelt ebéd után 

a Völgységi Múzeumba lá-
togattunk, ahol megtekint-
hettük a „Mint oldott kéve“ 
- Felvidéki magyarok a Völgy-
ségben c. időszakos kiállítást. 
A Jónás János Közösségi 
Házban ez idő alatt a felvidé-
ki kézművesek kiállítása volt 
látható, melyet tardoskeddi 
kézművesek munkái is 
ékesítettek. Ezt követően 
a közösségi házban kötet-
len beszélgetésre került sor, 
ami végül egy jó kis dalos 
délutánba folyt, ugyanis 
a bonyhádi zenekar kí-
séretében mindannyian 
együtt énekeltük az is-
mert magyar népdalo-
kat. A tervezett indulás 
kicsit kitolódott, amit vé-
leményünk szerint csakis 
a jó hangulat számlájára 
írhatunk. Ezzel azonban 
még nem ért véget a nap, 
ugyanis hazafelé megálltunk 
Kakasdon, ahol megtekint-

hettük a helyi Faluházat, amely 
Székely torony néven ismert, 
tervezője pedig nem más 
mint Makovecz Imre. Szeren-
csénkre volt ott egy idegenve-
zető is, aki elmesélte nekünk 
a torony történetét, ami a köz-
ségben élő két nép együtt-
élésének, összefonódásának 
a jelképe. A szimbolikus er-
délyi eredetére utaló torony 
a székely népet jelké-
pezi. A vörösrézzel fe-
dett, a kakasdi római 

katolikus templom mintájára 
épült torony a német nyelvű, 
őstelepes „sváb” lakosság jel-
képe. A „székely” torony bejá-
rata előtt levő öt székelykapu 
a volt szülőföld öt községé-
re emlékeztet: Hadikfalva, 
Andrásfalva, Józseffalva, Is-
tensegíts, Fogadjisten. 

A történetért cserébe pe-
dig a Férfi kar tarodoskeddi 
népdalokkal telítette meg a fa-
luházat. A hazaút során sem 
apadt a jó hangulat, hiszen 
a Férfi karral közösen daloltunk 
citerakíséret mellett. 

A csodás városban tett lá-
togatás még ma is élénken él 
az emlékezetünkben, és va-
lószínűleg egyhamar nem is 
feledjük, hiszen új ismeretek-
kel és élményekkel gazdagod-
tunk.

Bugyík Szimona, 
Tóth Sandra, 

Sztrecsko Boglárka 
– Szivárvány 

Néptánccsoport

LÁTOGATÁS

a Völgység
FŐVÁROSÁBAN



2009 óta foglalkoztat a gon-
dolat, hogy jó lenne eljutni az 
egri Ködellik a Mátra Regioná-
lis Népzenei Találkozó és Or-
szágos Citera-zenekari Feszti-
válra. Mivel azonban jubileumi 
ünnepségünk méltó megtartá-
sa volt elsődleges célunk, így 
csak idén júniusban tudtunk 
benevezni a népzenei ver-
senybe, és megvalósítani rég-
óta dédelgetett álmunkat.

A Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezetének csoport-
jai közül a Fehér Akác asz-
szonykórus és a Zengő 4-es 
citerazenekar vállalta a meg-
mérettetést. Az autóbusz-

ban - amelynek biztosítását 
a községi elöljáróságnak kö-
szönhetjük - a fennmaradó 
helyeket felkínáltuk érdeklő-
dő tagságunknak, elsősorban 
a nyugdíjasklub soraiból. 

A helyszínen Bimbó Zoltán, 
a rendezvény főszervezője fo-
gadott. Számunkra a kétnapos 
fesztivál ökumenikus istentisz-
telettel kezdődött a Minorita 
templomban. A jelenlévő cso-
portok közösen palóc nép-
dalokat daloltak Vass Lajos, 
Borsai Ilona és Nagy Miklós 
emlékére a szentély lépcsőjén, 
majd átvonultunk a kultúrház-
ba, a verseny színhelyére.

A tardoskeddi cso-
portok teljesítményét 
a szakmai zsűri (Alföl-
dy Boruss István, el-
nök, Méry Margit, 
a Pátria Rádió munka-
társa és Szabó Viola, 
népzenekutató) arany 
fokozattal minősítet-
te. Az aranypávás 
gálahangversenyen 
nyújtott sikeres 
szereplésért oklevéllel jutal-
maztak. 

Nem csak mi, a verseny-
zők, az autóbusz többi utasa 
is nagyon elégedetten tért 
haza, mivel sok felejthetetlen 

élménnyel gazdagodtak a vá-
rosnézés során.

Mogrovič Magdolna, elnök
Mojzes Erzsébet, 

csoportvezető

A Csemadok Tardoskeddi Alap-
szervezete mellett működő Férfi kar 
idén ünnepli fennállásának 40. év-
fordulóját. 

Megalakulásakor, 1972-ben Tóth 
Vendel volt a csoport vezetője, 
tőle Póč István vette át a stafétát. 
A nyolcvanas években az Érsekúj-
vári járás legsikeresebb csoportja 
volt. 2006-tól Vanya István szakmai 
vezetésével működik, énekesei ka-
tona- és betyárdalokban most is 
verhetetlenek régiónkban. 

A Férfi kar jelenlegi tagjai: Vanya 
István – csoportvezető, szólóének; 
Bara Mihály, Bugyik József, Csikós 
Antal, Fekete László, Szabó Ferdi-
nánd, Sztrecskó Ferenc, Szvetko 
Gyula, Tanka Árpád és Vida László

Az alapszervezet márciusi évzáró 
gyűlésén a vezetőség oklevéllel kö-
szönte meg a jelenlegi előadóknak 
a helyi kulturális életben kifejtett ön-
feláldozó tevékenységüket. Azóta 
felléptek: Tapolcafőn, Bonyhádon 
és Köbölkúton. További gyümöl-
csöző együttműködést, jó hangu-
latú közös éneklést, szakmai elis-
merést, önfeledt dalolással eltöltött 
víg napokat kívánunk nekik. Sok 
szeretettel gratulálunk a jubileum 
alkalmából!

a Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezetének vezetősége
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 Napjainkban és a régi idők-
ben is minden gyerek örömmel 
várta a nyarat, s vele együtt 
a nyári szünidőt is. Június vé-
gén, Péter – Pálkor bezárultak 
az iskolák kapui, elcsendesed-
tek az osztályok, árván marad-
tak a padok, de a gyereksereg 
mindezzel nem törődött, csak 
az volt a fő, hogy itt van a nagy 
szünidő. 

Tekintsünk vissza, hogyan 
töltötték a valamiko-
ri szünidőt a ma már 
70 – 80 éves felnőttek, 
az akkori gyerekek. 
Mi még ekkor nem 
hallottunk TV-ről, mag-
nóról, számítógépről, 
de mégsem unatkoz-
tunk, mindig találtunk 
szórakozást. A szü-
lők, már alig várták, 
hogy otthon legyenek 
a gyerekek, mert jól jött 
a segítség a kapálás-
ban, aratásban és más 
munkákban. A 12 – 14 
évesek már szervezked-
tek, hogy napszámba 
mennek, és így megke-
resik a búcsúi ruhára, cipőre 
valót. A közeli majorok várták 
a kis munkásokat. Mi lányok 
Feketepartra szegődtünk, 
gyomot szaggatni. Traktor vitt 
bennünket. Miután szétosztot-
ták a bandát, egy végelátha-
tatlan táblában álltunk. A gyom 
csaknem a derékig ért, amit 
kézzel téptünk, szaggattunk. 
A nap nem kímélt bennünket, 
bőven ontotta ránk fényét. 
A táskában maradt elemózsia 
a parcella végén, a fák alatt 
lapult. Dél volt, s mi még min-
dig nem értünk a tábla végére. 
Irigykedtünk az ügyes asszo-
nyokra, lányokra, akik már bal-
lagtak vissza ebédelni. Nem 
nagy kedvvel, de pár nap még 

mentem néhány barátnőmmel, 
majd anyám megsajnált, és 
otthon maradtam. Következő 
évben Dögösre szegődtünk. 
Itt már jobb kedvvel, az ara-
tógép után hordtuk össze 
a kévéket, és keresztbe rak-
tuk őket. Emlékeim között 
van még Jánosháza, ahová 
biciklivel jártunk négyen, Teri, 
Zita, Irén és jómagam. Na-
pokig kukoricát kapáltunk.

A szünidei tevékenységeink 
között található volt a libale-
geltetés is, melyre szívesen 
emlékszem. Reggel 8 óra után 
a libák nagy gágogással már 
az utcaajtóban álltak, és vár-
ták mikor nyílik ki a „verécke”, 
hogy indulhassanak legel-
ni. Reggel megetették őket 
szemmel, hogy búcsúra meg-
nőjenek és lehessen tömni. 
A kis sustya táskába anyám 
két nagy karéj zsíros kenyeret 
tett, s apám készítette ostorral 
a kezemben elindultunk. Az ut-
cabeli lányok is csatlakoztak 
kis seregükkel, hónuk alatt 
egy régi pokróccal. Ezen ül-
tünk, s játszottunk egész nap. 
Az Akományra érve, már a Kis-

földektől futottak a libák a ka-
nálisba vizet inni. Mi a parton 
állva lestük, és számoltuk, 
hogy megtalálták-e egymást. 
Külön – külön csoportokban 
legeltek, és pihentek. Velük 
együtt nekünk is kezdődött 
a móka. Jó helyet kerestünk, 
lerakodtunk, bukfenceztünk, 
virágokat szedtünk, melyből 
koszorúkat fontunk a fejünk-
re. Kedvenc játékaink voltak: 
Kelj fel Jancsi! hány óra?, vagy 
Hajdú, bíró, szegény, tolvaj, 
vagy Királyom, királyom ad-
jon egy katonát, és mások. 
Az Alvég és az Újfalusi lányok 
egymáshoz közel üldögéltünk. 
Ha gólyát láttunk, kórusban 
kiabáltuk: „Gólya, gólya, vas-
lapát, hozzál nekünk kisbabát”. 

S ha ürge futott a mezőben, 
lestük ki jön-e újra. A fi úk nem 
tartottak velünk, ők inkább fo-
ciztak, birkoztak és pilickéztek. 
Délfelé, amikor melegünk lett, 
a kanális hídja melletti kis 
tóba fürödni mentünk. Tulaj-
donképpen csak futkostunk, 
és locsoltuk egymást, mivel 
a vízben békák és piócák úsz-
káltak. Ezektől féltünk, mert 
néha rátapadtak a lábunk szá-
rára és csíptek. Nagy visítással 
szedtük le. Ha megéheztünk, 
kirakodtunk, kinek milye volt, 
falatoztunk. Vízre nem volt 
gondunk, ugyanis a kanális 
előtt állt hórihorgas gémjével 
az első kút, melyen nagy ab-
roncsos fakanna lógott. Este-
felé, ha láttuk, hogy készülődik 
a csorda, mi is hazafelé indul-
tunk. A libák jól lakva, mi pedig 
éhesen érkeztünk haza.

Idősebb adatközlőim, Gizi-
ke és Karcsi a hozzájuk közeli 
legelőn tehenekre vigyáztak 
egész nyáron. Ha hidegre for-
dult az idő, kis tüzet raktak, és 
pár szem új krumplit sütöttek 
a parázsban. Gyenge kukori-
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cát, botra szúrva a láng fölött 
pirították. A fi úk, a falu tavai-
ban, mint Rácz – tó, Putnoki 
– tó, Juhász Pál (Bara) – tó-
ban, valamint a medencékben 
fürödtek naphosszat. Meg is 
tanultak úszni. Nagy élmény 
volt a masinázás is. Az aratás 
után az udvarokban, a szérűn 
állt az asztag. S ha eljött az 
ideje házról-házra járt a csép-
lőgép, melyet ökrök vontattak 
be az udvarokba. Mi ezt csak 
masinának hívtuk. Az első 
cséplőgépek Kollár Mihály 
és Cibulka Sándor tulajdonai 
voltak. Blazsek János csép-
lőgépe furcsa zajjal járt, mint-
ha ezt mondaná: „jujjujjanko, 
jujujjanko”, ez is lett a csúfne-
ve. A cséplésnél 10-12 ember 
segítette egymást. Ilyenkor 
a gyerekekre nem ügyelt senki. 
A magtárba behordott gabo-
nában mezítláb ugráltunk, do-
báltuk egymást. Csupa por lett 
mindenünk. Víghéknél 2 nap is 
masináztak, az utca minden 
gyereke ott volt. Annus néninél 
ilyenkor dézsmáltuk meg az 
árpára érő fi nom körtét, amit 

a padláson elbújva eszeget-
tünk. Minden udvarban állt egy 
terebélyes nagy szederfa, mely 
érett fekete vagy fehér szeder-
rel volt tele. Pokrócot leterítve 
ráztuk, és marok számra töm-
tük magunkba az érett szed-
ret. A fekete sötétlilára befogta 
kezünket, alig lehetett lemos-
ni. Magas cukortartalma miatt 
jóllaktunk, de ragadósak, ma-
szatosak lettünk tőle. 

Mivel esténként sokáig vilá-
gos volt, az utcán tartózkod-
tunk. A házak előtt akácfák 
álltak. Itt ollósokra játszottunk. 
Mindenki egy fához állt, akinek 

nem jutott, az ment ollót kér-
ni. „Szomszédasszony, hol az 
olló?”, és egyiktől a másikhoz 
küldözgettük, miközben futva 
helyet cseréltünk. Fogócská-
zásnál a leggyakoribb kiolvasó 
ez volt: „Lap, lap, lap, leve-
lezőlap, rá van írva nagy be-
tűkkel, hogy te, szamár (fogó) 
vagy”. Ugráló kötélen, minden 
lány tudott helyben és futva 
is ugrálni. A nagy kötélen elő-
re- hátra, vagy egy lábon ug-
ráltunk. Elosztottuk a neveket 
színek szerint, kin milyen ruha 
volt, pl. Piri - piros, Feri - fehér, 
Zoli - zöld, Sári –sárga, ugrálás 

közben kántáltuk a neveket, 
s ahol vétett az ugráló, azzal 
cserélkezett ki. Néhány ház 
előtt az utcán állt egy króniká-
nak nevezett ugróiskola, mely-
be kis törött cserepekkel do-
báltunk, és ugráltunk. Nehogy 
kifelejtsem a babaruházást. 
Minden lánynak volt maradék 
anyagokból rongy gyűjtemé-
nye, amit papírdobozba tárol-
tunk a babák mellett. Nekik 
varrtuk a szoknyákat, blúzokat 
és cserélgettük az anyagokat. 
Mi lányok, azonban otthon is 
segédkeztünk, ivóvizet hor-
dani, borsót fejteni, krumplit 
pucolni... Este kötelező volt az 
öntözés. A medencéből vagy 
a kútból hordtuk a vizet. Va-
sárnap néha-néha elmentünk 
a 3 órai mozira. Legemlékeze-
tesebb fi lmjeim a Civil a pályán 
valamint A hintón járó szere-
lem című fi lmek voltak.

Augusztusban jött a bú-
csúi készülődés, várakozás, 
s hipp-hopp véget is ért a nyár, 
s vele együtt a szünidő. Újra 
várt az iskola. 

Kollár Mária 

MÚLTIDÉZŐ

ÉRTELMESEN TÖLTI A SZABADIDEJÉT A MAI FIATAL?
Azt hiszem, a XXI.század egyik leggyakoribb kérdése a fenti cím. A válasz egyértelmű, de az emberek többsége nem ma-

gyarázza meg a miértjét, és nem próbál megoldást találni rá, mert valljuk be, a fi atalok nem igazán töltik értelmesen az idejüket.

Ez a tény (szerintem) azóta van így, amióta kényelmessé vált a világunk. Azelőtt, ha a diákoknak kötelező olvasmányt kel-
lett olvasni vagy projektet, beszámolót készíteni, akkor fogták magukat, és elmentek a helyi könyvtárba, ahol képesek voltak 
órákat tölteni, azzal, hogy jó jegyet kapjanak, hogy okosodjanak. De mára ez valahogy megváltozott. Most mindenre ott van 
az internet, a jól ismert google böngésző, wikipédia, ahol mindent megtalálunk. Nekünk kényelmesebb így, de sokra nem me-
gyünk vele. Facebookról már nem is beszélek. Manapság képesek vagyunk órákat eltölteni rajta, közbe feleslegesen. 

Én nem akarok egy olyan világban élni, ahol az emberek monitorok mögé bújva élik a mindennapjaikat! Én nem egy virtuális 
szívet szeretnék esténként, hanem jó éjt puszit! Nem integető smiley-t akarok, hanem búcsúölelést! Soha nem adnám fel az 

érintés örömét, egy sárga fejért cserébe. Hol marad az első látásra sze-
relem? Elég szomorú, hogy a mai tündérmesék úgy kezdődnek, 

hogy bejelölt facebookon. Ha valakivel több időt akarsz 
eltölteni, akkor azt ne egy virtuális világban tedd, ha-
nem hívd el randizni! Mégis hogyan jövünk ahhoz, 
hogy profi lképek alapján ítéljük meg az embereket? 
Ma már semmit sem kell kérdeznünk a másikról, 
mert mindent tudunk róla, anélkül, hogy megpró-

bálnánk valójában megismerni őt. Lehet, hogy a gép 
előtt mind tökéletesek vagyunk, de az a baj ezzel az 
egésszel, hogy a photoshop csak a külsőre használ, 
de az intelligenciád nem lesz tőle magasabb!

Az emberek változnak. A világ változik. Csak az 
a probléma, hogy az egyik sem jó irányba. Pedig min-

den csak rajtunk múlik, embereken.      Szekan Bettína
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Valószínűleg a cím már-
is javításra szorulna, mivel az 
ápolt kéz ma már nemcsak 
a női szépség velejárója, hanem 
ugyanúgy a férfi ak ápoltságá-
nak egyik meghatározója is. 
Egy ápolt kézfej sok mindent 
elárul az ember személyiségéről 
és életkoráról.

De kezdjük csak az elején.
Itt a nyár, amely sok szem-

pontból pozitívan hat szerve-
zetünkre. A nyári hónapokban 
ugyanis bőrünket belsőnk is 
táplálja, főleg a megemelke-
dett vitamin bevitellel, melyet 
a friss gyümölcsök és zöldsé-
gek fogyasztásával nyerünk. 
Táplálékunk összetétele hatás-
sal van körmünk minőségére is. 
Az egészséges körömnek szük-
sége van kiegyensúlyozott ét-
rendre, mely gazdag kalcium-
ban, fehérjékben, A és C vita-
minban a B vitamincsoportban, 
szilíciumban és cinkben. Kalci-
umot főleg a tejtermékek, ten-
geri halak és a leveles zöldsé-
gek tartalmaznak. A tojás (főleg 
a sárgája), a disznó-, baromfi -, 
marhahús, a belsőségek, ha-
lak, a sörélesztő, a búzacsíra, 
a dió és a brokkoli B vitaminban 
gazdag. Rengeteg gyümölcs-
ben és zöldségben található 
C-vitamin, a halolaj, máj, gyü-
mölcs, a sárga és 

zöld színű zöldségek 
A vitamin forrásai. A cink az ehe-
tő tengeri hínárban, halakban, 
szójában, dinnyefélék magjai-
ban, a szilícium pedig a mezei 
zsurlóban, szójában és szintén 
leveles zöldségekben fordul elő. 
Nagyon fontos a rendszeres fo-
lyadékbevitel, mert a tiszta víz 
vagy az ízesítetlen gyógyteák 

táplálják és hidratálják a kör-
möt.

Az egészséges 
köröm sima felületű, 
egyforma vastag, 
enyhén hajlított vo-
nalú, fényes, áttet-
sző rózsaszínű. 
A rajta észlel-
hető változá-
soknak kü-
lönböző okai 
l e h e t n e k . 
A leggyak-

rabban előforduló töredezés, 
hasadás főleg a tisztítószerek-
kel való munka következmé-
nye. A keresztirányú barázdák 
megjelenése átvészelt, nehéz 
betegségről árulkodik, vagy 
krónikus ekcéma, esetleg sé-
rülés következménye. A lila és 
bíborvörös körmök a vér rossz 
oxigénellátásáról tanúskodnak. 

A fehér foltos köröm, fehér csí-
kok esetleg pontok az ideges-
ség, fertőző betegségek, szív és 
emésztőrendszeri problémákról 
tehetnek tanúbizonyságot. Bal-
eset okozhatja a köröm elfeke-
tedését. A köröm alatt megbúj-
hat veszélyes tumor, melanóma 
is. Vesebetegség esetén kör-
münk sárgára színeződhet, mely 

néhány gyógyszer szedésekor 
is előfordulhat. Természetesen 
a köröm megbetegedése esetén 
szakorvos segítségét kell kérni.

A kézfej és a köröm ápolásá-
hoz most következzen néhány jó 
tanács:

1. Szappannal történő kéz-
mosás után a bőr és a köröm 
kiszáradhat, ami töredezettség-
hez, hasadáshoz vezethet, ezért 
használjunk kéz- és körömápoló 
krémeket.

2. A köröm rövidítését ne 
ollóval, hanem reszelővel vé-
gezzük.

3. A gyenge és törékeny 
köröm megerősítéséhez ajánlott 
vitaminban gazdag ápoló olaj 
használata, mely erősíti a kö-
römágyat.

4. A kutikula a köröm tö-
vénél húzódó, vékony bőrcsík. 
Feladata, hogy védőgátat ké-
pezzen a baktériumok útjában, 
melyek a köröm alá hatolva 
károsítanák az alant képződő 
élő sejteket. Ezért a kutikulát 
ne nyírjuk, hanem tápláló olajjal 
maszírozzuk.

5. A természetes körmökre 
jó hatással van az alapozók, vi-
tamin-lakkok, erősítők haszná-
lata.

6. A körömlakk lemosása-
kor acetonmentes leoldót hasz-
náljunk, mert az nem szárítja ki 
a körmöt.

A bőr negyven éves kor fe-
lett elkezd öregedni, a kézfejen 
ráncosodni, néha foltossá vál-
ni. Mivel a kor előre haladtával 
a bőr elvékonyodik, a kollagén 
és elasztin rostok eldeformá-
lódnak, fontos a bőr megfelelő 
táplálása, hogy lelassítsuk az 
öregedést. A szépségszalo-
nok különböző procedúrákat 
– kezeléseket kínálnak, kezdve 
a száraz manikűrtől a masz-
százson át egészen a különféle 
pakolásokig. Jótékony hatásai 
miatt legkedveltebbé a para-
fi n-pakolások váltak, melyek 
esztétikai és egészségügyi ke-
zelések kombinációi lehetnek. 
A meleg parafi npakolás a szá-
raz, töredezett bőrt átmelegíti, 
javítja a vérellátást, lazítja az iz-
mokat és a forgókat, csökkenti 
a fájdalmat arthritisz esetén, le-
hetővé teszi a tápláló anyagok 
jobb felszívódását, mely azon-
nal, a pakolás után már szem-
mel látható. Rendszeres alkal-
mazásával nemcsak a körmök 
állapotán javíthatunk, de bőrünk 
selymesebbé, lágyabbá, fi ata-
labbá válik, mindamellett enyhül 
a feszültség az apró csontok-
ban, forgókban, mely kezünk 
egyoldalú megterhelésének kö-
vetkezménye.

Boros Veronika 
VERONIKA SZALON

a nők névjegyeAz ápolt kéz,

mölcs, a sárga és 



Optikushoz, szemorvoshoz abban az 
esetben fordulunk, ha gond adódik a látá-
sunkkal. De melyek is a leggyakoribb sze-
mészeti problémák, mely szempontot fi -
gyeljünk meg, ha szemüveget választunk? 
A választ a cikk elolvasásával kapják.

A rövidlátás (myopia) nagyon gyakori 
fénytörési hiba, gyakran örökletes jelle-
get mutat. A rövidlátók közelre nagyon 
jól látnak, de a távoli tárgyakat elmosó-
dottan érzékelik. A távollátók (távollátás-
hypermetropia) közelre és távolra egy-
aránt homályosan látnak, bár fi atal korban 
a szem alkalmazkodó képessége miatt 
a távollátás gyakran rejtett marad. Bizo-
nyára akad az olvasók között olyan, ki ten-
gelyferdülésben szenved. Az astigmia 
nagyon gyakori látáshibáról van szó, 
amikoris a fénysugarak nem egy pontban 
vetülnek a látóhártyára, ezért nem keletke-
zik éles kép. 

A látási problámák és gondok nemcsak 
a fi atalabbakat érintik, de természetesen 
az idősebb korban is gondot okoznak. 
Vannak tipizált betegségek pl. az öregsze-
műség (presbyopia). Életünk delén min-
denki szeme - mindegy hogy egészséges, 
rövidlátó, vagy bármilyen más fénytörési 
hibával rendelkezik - presbyoppá válik. 
Ennek oka az, hogy a szemlencse elveszí-
ti rugalmasságát. Ezért a közeli és a távoli 
tárgyak éleslátásához más-más dioptriájú 
kiegészítő szemüvegre, lencsére van szük-
ségünk.

Elengedhetetlen a szemorvosi vizs-
gálat, mely pontosítja, mely betegségról 
van szó, ill. milyen erősségű szemüveget 
használjunk. Az optikáinkban a hagyo-
mányos szemvizsgálat mellett autore-
fraktométerrel történő gyors, pontos és 
fájdalommentes objektív vizsgálatot is 
végzünk. 

HOGYAN VÁLASSZUNK SZEMÜVEG-
LENCSÉT

A szemüveglencsék a legbonyolultabb 
és legfontosabb érzékszervünk a hibáit 
igyekszenek korrigálni. Ennek megfelelően 
a laikus ember számára elképzelhetetlenül 

sokféle és összetett lencse létezik. Vá-
lasztékunkat sok év tapasztalata alapján 
úgy állítottuk össze, hogy a lehető leg-
több korrekciós igényt ki tudjuk elégíteni. 
A szemüvegnek és lencséknek számos 
típusait ismerjük. A leggyakoribb és leg-
egyszerűbb típus az egyfókuszú len-
csék, ami egy bizonyos dioptriával készül. 
Fiatal korban mindenhová élesen látunk ez-
zel az egy dioptriával. Minél nagyobb a len-
csedioptriája, annál erősebbnek nevezzük. 
Idősebb korban az egyfókuszú lencsék-
kel csak távolra, vagy csak közelre (olva-
sásra) használható szemüveg készíthető. 

 A progresszív lencsék (multifokális) 
a legkorszerűbb és legbonyolultabb típu-
sú lencsék, a szemüveglencse kutatás és 
gyártás csúcsát jelentik. Az ilyen lencsé-
ket úgy képzelhetjük el, mintha két eltérő 
dioptriájú lencséből lennének összeállít-
va, de a bifokális lencsékkel szemben az 
összeillesztés teljesen láthatatlan. A két-
féle lencsedioptria célja, hogy egy szem-
üveggel távolra és közelre (olvasáshoz), 
sőt a köztes távolságokra is jól lássunk. 
A lencse felső részén alakítják ki a távol-
ra nézéshez megfelelő dioptriát, 
alsó részén pedig az olvasáshoz 
szükséges dioptriát. A távoli és 
közeli dioptria között folyama-
tosan (progresszíven) változik 
a dioptria értéke. A progresz-
szív lencsék nem csak szeb-
bek, mint a bifokális lencsék, 
de viselésük is sokkal kom-
fortosabb, a két dioptriaérték 
közötti ugrás hiánya miatt. 
Ugyanakkor előfor-
dul, hogy meg-
s z o k á s u k 
néhány hét 
t ü r e l m e t 
i g é n y e l . 

A bifokális lencséket úgy képzelhetjük el, 
mintha két eltérő dioptriájú lencséből len-
nének összeállítva. A kétféle lencsediop-
tria célja, hogy egy szemüveggel távolra 
és közelre, sőt a köztes távolságokra is jól 
lássunk. A lencse felső részén alakítják ki 
a távolra nézéshez megfelelő dioptriát, 
alsó részén pedig az olvasáshoz szüksé-
ges dioptriát. A két lencserészt jól megfi -
gyelhetjük, mert a szemüveglencsén belül, 
az alsó részen éles körvonallal határolt, el-
térő dioptriájú rész látható. 

Nagyon fontos szerepet kap a szem-
üveglencse alapanyaga. Kétféle lehet: 
üveg, vagy műanyag. Az üveg több ezer 
éve alapanyaga a szemüvegeknek, illetve 
az azt megelőző látásjavító eszközöknek. 
A műanyagok kifejlesztése azonban áttö-
rést hozott és ma már az eladott szem-
üveglencsék nagyobb része műanyag-
ból van. Ennek oka, hogy ezek a lencsék 
könnyebbek, ezért sokkal könnyebb 
szemüveg készíthető belőlük. A műanyag-
lencsék anyaga rugalmasabb, ezért ne-
hezebben törnek az üveg lencséknél, ami 
fontos lehet például gyermekek számára 
készített szemüvegek esetén.

Óvjuk a szemünk világát, hiszen elve-
szítése pótolhatatlan!

Mojzes Éva, optikus

EGÉSZSÉG
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Tavaly szeptember óta, a tar-
doskeddi asztalitenisz csapatok 
ismét a járási bajnokságokban 
versenyeztek. Az új idényt nagy 
lendülettel kezdte mindkét csa-
pat, mivel egy osztállyal feljebb 
kerültek. Az A csapat, Lipták 
Miroslav, Csányi Roland, Vincze 
Péter, Tomšík Péter és Matús 
Dávid felállásban az 5. osztály-
ban versenyzett, céljukként tűz-
ték ki az osztályban maradást. 
A másik csapat a 6. osztályban 
versenyzett, Borbély Tamás, 
Varga László, Mészáros Lász-
ló, Jávor Attila és Birkus Károly 
felállásban is azonos célokkal 
kezdte meg az idényt. Bár akik 
hittek a csapatban, még dobo-
gós helyezést is jósoltak a B csa-

patnak. Az A csapat huszonkét 
mérkőzést játszott, és az idényt 
a 12. helyen zárta. A megszer-
zett tapasztalatok hasznosak 
lesznek a következő idényben is. 
A játékosok egyéni eredményei: 
Lipták Miroslav (43 győzelem – 
36 vereség, 54,4 %, 21. helye-
zés a 5. osztály); Csányi R. (28 – 
56, 33,3%, 42. helyezés); Vincze 
P. (16 – 64, 20%, 50. helyezés); 
Matús D. (14 – 65, 17,7%, 51. 
helyezés). A B csapat szintén 
huszonkétszer mérkőzött, és 
a szép 4. helyen végzett. A játé-
kosok egyéni eredményei: Bor-
bély T. (78 győzelem – 6 vesz-
teség, 92,8%, 1. helyezés a 6. 
osztályban); Birkus K. (18 – 17, 
51,4%, 26. helyezés); Varga L. 

(34 – 47, 42%, 
36. helyezés); 
Mészáros L. (32 
– 49, 39,5%, 39. 
helyezés); Jávor 
A. (9 – 51, 15%, 
52. helyezés).

Az idény vé-
geztével a játékosok meg-
rendezték a TT Cup Tardoskedd 
2012 elnevezésű asztalitenisz 
tornát. A tornán 24 játékos vett 
részt, Tardoskeddről, Érsek-
újvárból és a magyarországi 
Tardosról. Kellemes hangulatú 
tornán a következő eredmé-
nyek születtek: az első helye-
zett az érsekújvári gimnázium 
csapata lett, a második helyen 
a tardosi csapat végzett, így 

a hazaiaknak jutott a bronz-
díj. Az egésznapos tornát a fi -
nom báránygulyás koronázta. 
Az asztalitenisz szakkör nevé-

ben ezúton szeretném meg-
köszönni a támogatást, Tardos-
kedd községnek, a Tardoskeddi 
Földműves Szövetkezetnek, 
Lipták Papírüzletnek, Varga Ká-
rolynak. 

Reméljük a következő évben 
további sikereket ér el a Tardos-
keddi Asztaliteniszezők Szak-
köre. 

Bc. Borbély Tamás

A CSAPAT
Edző: Czuczor Jozef
Játékosok: Mikláš, Vincze, 

Csabai, Birkus, Lakatos, Farkas, 
Zsolnai, Molnár, Kanás, Tóth, 
Augustín, Slabécius, Chrenko, 
Bulla, Núdzny, Lebo, Kamancza.

A 2011/2012 idényben a 
felnőtt csapat az V. osztályban 
játszott és a tabella 7. helyen 
végzett.

IFJÚSÁGI CSAPAT
Edző: Czapárik Tibor
Játékosok: Császár, Kováč, 

Buda, Fucsík, Veres, Kele, Vanya, 
Mikulec, Mažár, Bogdány, Vas, 
Pavol Borkovič, Blaško, Máté, 
Csányi, Szmicsek.

Az ifi  csapat ebben az évad-
ban nagyon jól szerepelt, az V. 

osztályban 73 ponttal megnyer-
te a 2011/2012 idényt.

Gólarány 119:37. Összesen 
24 mérkőzést nyertek meg, 
egyszer játszottak döntetlent 
és 5 mérkőzést veszítettek el. 
A következő idényt a IV. ligában 
folytatják.

DIÁKCSAPAT
Edző: Brat Gábor
Csapatvezetők: id. Csanda 

Attila és Hegedűs Károly
Játékosok: Rybár, Dojčan, 

Szikora, Szabó, Tkáč, Lakatoš 
K., Stojka, Soós, Lakatoš M., 
Rosko, Lábadi, Csanda A., 
Csanda E., Csanda D., Farkas, 
Vanya N., Vanya R.

2011/12 évadban a csapat 
az első helyen végzett a Járási 

Bajnokság A csoportjában. Ösz-
szesen 26 mérkőzést játszottak, 
ebből 24-szer győztek, 1 mér-
kőzést elveszítettek és egyszer 
döntetlent játszottak. Gólarány: 
204:13. Az ifjúsági csapat külön 
dicséretet érdemel, amiért hazai 
pályán egyetlen gólt sem kap-
tak. A csapat legjobb góllövői: 
Csanda A. (82), Lakatoš M. (41) 
és Lábadi K. (22). A következő 
évadban a III. ligában fognak 
játszani.

AZ ELŐKÉSZÍTŐ CSAPAT
2012. június 9-én zajlott az 

előkészítő csapatok tornája 
Érsekújvárott. A résztvevők közt 
volt Tardoskedd Előkészítő csa-
pata is. Bár a csapatnak nem 
volt sok ideje a felkészülésre, 

de az új edzőjükkel Kačerjak 
Pavollal intenzíven edzettek, ké-
szültek a tornára. A szorgalmas 
munka meghozta gyümölcsét, 
mert a 3. helyezést értek el. 
Köszönet a srácoknak és edző-
jüknek. 

Edző: Kačerjak P., Balogh N., 
Tóth T., Vaňa S.

Játékosok: Oršulík A. J., 
Čičman M., Szikora D., Lakatoš 
G., Oršulík R. O., Mésároš T., 
Divéky M., Tkáčik D., Lakatos 
K., Kele D., Bihari K., Borbély A.

A játékosoknak és a csapa-
tok edzőinek gratulálunk a kitű-
nő eredményekhez, köszönjük a 
szép mérkőzéseket, sportélmé-
nyeket.

Kovács Tamás
Sport Klub elnöke

SPORT
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünkben Reviczky Gyula: Szent István napján című verséből idézünk két sort.               Szerző: Lőrincz László
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ARANY-ARANY-
KÖPÉSEKKÖPÉSEK

A kutya az ember legjobb 
barátja. Nem ad tanácso-
kat, nem kér kölcsön és 
nincs rokonsága.

Én sosem verem a ku-
tyámat. Ha meg akarom 
büntetni, akkor szájkosa-
rat teszek rá, és bezárom 
egy napra a kolbászok 
közé.

Átugrom 5 percre a szom-
szédba, keverd meg fél-
óránként a levest.

Eddig hülye voltam, de 
most vettem egy 360 fo-
kos fordulatot.

Az embernek három kor-
szaka van: ifjúság, felnőtt-
kor és a „remekül nézel ki”.

Finom a Kinder tojás, 
csak a sárgáját nehéz le-
nyelni.

Több ezer telefonszámot 
tudok fejből, csak nem tu-
dom melyik kié.

A kulcstartó egy olyan 
hasznos kis szerkezet, 
amely segít a kulcsaidat 
egyszerre elveszíteni.

Engemet a pénz egyáltalán 
nem izgat! Nyugtat! 

Bármely egyszerű prob-
léma megoldhatatlanná 
fejleszthető, ha eleget 
töprengünk rajta.

SZÓRAKOZÁS

A kisegér éhes, segíts neki eljutni az almához!

VÝROBA A PREDAJ KRBOVÉHO PALIVOVÉHO DREVAVÝROBA A PREDAJ KRBOVÉHO PALIVOVÉHO DREVA
VÝROBA A PREDAJ PODPAĽOVACÍCH ŠTIEPOKVÝROBA A PREDAJ PODPAĽOVACÍCH ŠTIEPOK

PREDAJ BRIKIET, PELIETPREDAJ BRIKIET, PELIET
PREDAJ EUROPALIETPREDAJ EUROPALIET

PREDAJ POUŽITÝCH TELESKOPICKÝCHPREDAJ POUŽITÝCH TELESKOPICKÝCH
NAKLADAČOVNAKLADAČOV

www.bergendi.skwww.bergendi.sk
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BALLAGÁS
2011/2012

SZENT ISTVÁN ÓVODA 

Bogdány Barbara
Buják Károly

Borka Romana
Csányi Abigél

Dobrovodský Katalin
Prorok Nancy

Vanya Richard
Maroši Marek

Vida Ferenc

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÓVODA

Gyurács Jennifer
Hrabovsky Sarolta
Kiss Szofi a
Ludas Karin
Vanya Vivien
Vas Anna
Virsinszki Péter

Paló Viktória
Bihari Éva

Csanda Attila
Csermányik Anikó

Dojcsán Dániel
Farkas Bernadett 

Hegedűs Veronika 
Lábadi Kristóf 

Mikle Nikoletta 
Polakovič Adrianna 

Polakovič Beáta
Roskó Ádám 
Solčan Karin 
Stojka Mário 

Szabó Kitti 
Tóth Dávid

SZEMERÉNYI KÁROLY 
MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA

Osztályfőnök: Mgr. Ivanics Gabriella

OKTATÁS


