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Lapunk továbbra is előfi zethető
a községi hivatalban és a könyvtárban 

kedvezményes áron, 3 euróért egy évre.

LEGKISEBB LAKOSAINK 
Darázs Lea 2012.10.12
Gyurács Aladár 2012.10.18.
Mészáros Diana 2012.11.24.
Farkašová Nela 2012.12.9.
Lakatošová Tifany 2012.12.10.
Mészáros Daniel 2012.12.17.
Buják Leonard 2012.12.18.
Lakatos Marcel  2012.12.19.
Šafranko Kristóf 2013.1.1.
Magyar Áron  2013.2.10.
Balogh Alex 2013.2.14.
Benkő Áron 2013. 2. 20.
Šípošová Soňa 2013. 2. 21.
Borbély Péter 2013. 3. 3.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Blšták Alfonz (1932)  2012. 12. 4.
Cserba Ilona, szül. Boros (1928)  2012. 12. 6.
Sipos Marcela, szül. Vanya (1934)  2012. 12. 15.
Škuliba Mária, szül. Kopečná (1938) 2012. 12. 24.
Tornay József (1952)  2013. 1. 2.
Ludaš  István (1949)  2013. 1. 3.
Boráros Ferenc (1964)  2013. 1. 6.
Brenkus Mária, szül. Mojzes (1930)  2013. 1. 14.
Tóth Ferenc (1932)  2013. 1. 14. 
Szíkora Gyula (1955)  2013. 2. 2.
Csányi Irén, szül. Ladics (1933)  2013. 2. 5.
Mészáros József (1932)  2013. 2. 7.
Vanya Károly (1935)  2013. 2. 7.
Roskó Magdolna, szül. Szabó (1948) 2013. 2. 8.
Šupinová Helena, szül. Rafaelová (1948) 2013. 2. 16.
Vas Erzsébet, szül. Kanyicska (1938) 2013. 2. 25.
Borbély János (1941)  2013. 2. 27.
Kocsis Kálmán (1946)  2013. 3. 3.
Mészáros László (1944)  2013. 3. 6.
Juhász Vince (1935)  2013. 3. 11.

70  December:  Bogdány Terézia, Škulec Mária 
 Január:  Grochalová Anna, Fenyvesi 
  István, Veres Margit, Rémeš 
  József, Mészáros Károly, 
  Vanya Ilona
 Február:  Tóth Anna, Csányi Margit
75  December:  Pšenák Irén, Cibulka István,  
  Spevák Vilma
 Január:  Cibulka Margit, Kele Marcela 
 Február:  Vas József, Birkus Mária,  
  Takács Irén
80  December:  Varga István
 Január:  Csányi Ferenc, Kele László, 
  Strečko Ferenc, Bédi Mária, 
  Gyűrűsi István
 Február:  Tóth Vince, Borbély Valéria 
85  December:  Juhász Ilona
 Január:  Stískala Magdolna
90  Február:  Balla Mária 

JUBILÁNSOK

BÖJTE CSABA: AZ ÉLET SZÉP, AZ ÉLET JÓ, 
 ÉLNI ÉRDEMES!

Végtelen szomorú szívvel olvasom, 
hallom itt is ott is, hogy lám - lám milyen 
rossz világban élünk! Fiatalok, nyugdíjas 
idősek, nagyon sokan, mindenféle rangú, 
rendű ember, veszi a bátorságot, hogy 
ezt az egész világot, úgy ahogyan van, 
tudósokkal, művészekkel, államférfi akkal, 
egyházakkal mindenestől egy kalap alá 
véve summásan leszólják, mocskolják, 
ócsárolják. És minderre, - döbbenten lá-
tom, - hogy szinte mindenki bólogat, hogy 
valóban ez az egész világ úgy, ahogyan 
van rossz, korrupt, mocskos, elvetni való!! 
Az emberek szinte versenyeznek, hogy 
ki tud több rosszat mondani a másikról, 
a világunk minden egyes milliméteréről, je-
lenről, múltról, jövőről egyaránt!! Feltúrják 
a pöcegödröket, elé bányásszák évszá-
zadok távlatából is a legkisebb rosszat is, 
hogy azt az ünnepi asztalra téve mindenki-
nek elvegyék az étvágyát, a kedvét az élet-
től, az alkotó, becsületes munkától.

Kedves testvéreim ez a sok siránko-
zás, leszólás, mocskolódás a gonosz lélek 
hangja!! A mindent tagadó, Isten művét 
ócsárló Sátán adja ezt a hangot a világot 
szidó ember szájába, és sajnos ők gon-
dolkodás nélkül fújják, az éktelen hamis 
szöveget!! Az ördög, sajnos munkáját oly 
eredményesen végzi, hogy nagyon sokan 
világvégi hangulatban tengetik életüket, 
várják az önként vállalt semmittevésben 
az összeomlást, a tétlen elégedetlenke-
désben, meddő siránkozásban való meg-
semmisülést, egyszóval a teremtő Isten 
kudarcát.

Én hiszek ebben a csodálatos világban! 
Csodásan feltarisznyált világunkban, az 
ember megtalálta mindazt, mi álmai valóra 
váltásához szükséges, vasércet, rezet, kő-
olajat, így szép autókat, repülőket készítve 
munkánk könnyebb. Bölcs, okos mérnö-
keink munkája kitermeli a föld mélyéből 
a gázt, hogy praktikus kis kazánok jóvol-
tából akár egyetlen csomag gyufával át-
vészeljük a hideg telet... És folytathatnám 
e szemünk előtt egymásból születő csodák 
végtelen láncolatának dicséretét. Igen, én 
hiszek a jósággal, szeretettel munkálkodó 
Istenben, hiszem, hogy e földnevű projekt-
jét nem azért indította el, hogy majd egy-
szer fáradt kezéből kicsúszva visszahulljon 
az a semmibe. Ő erős kézzel vezet ma is 
bennünket, világunk megannyi szép voná-
sán ott ragyog gondoskodó szeretetének 
a kéznyoma. Ma is hív, bátorít, hogy tár-
sai legyünk, vele együtt teremtsük to-
vább szép világunkat, keresünk irányt 
a semmiből induló, hosszú utat megtett 
emberiségnek a következő lépéseihez. 
Ő azt akarja, hogy találjunk megoldásokat, 

válaszokat, mert mindig van tovább, van 
olyan megoldás, mely mindnyájunknak jó, 
járható út! Igen, hihetetlen hosszú, és cso-
dálatos az az út, melyet maga az élet bejárt 
e pár milliárd év alatt, nekünk hinnünk kell, 
hogy még csodálatos távlatok vannak az 
emberiség előtt. Létünk nem egy vakvágá-
nyon vánszorgó, tehetetlen korlátok közé 
zárt vergődés, nincs előttünk a szárnyalá-
sunkat megtörő áttörhetetlen plafon. Per-
sze, hogy a bennünket bátorító, vigasztaló 
Isten kudarcára fogadó gonosz megtesz 
mindent, hogy elbizonytalanodva meg-
torpanjunk, hogy a megoldást kereső pár-
beszédek hangját átvegye az acsarkodó 
gyűlölködés, és a jókedvű munkás hétköz-
napokat felváltsa a haragtól izzó, egymás 
torkának eső emberek véres őrjöngése.

Olyan rossz ez a világ?! Ki tudná meg-
mondani, hogy ma hány lélek él az em-
berek irgalmából? Lám ez a rossz világ 
eltartja a széthullott családok gyermekeit, 
meleg otthont ad, ruhát, tanszert, min-
dennapi betevő falatot biztosít nekik, és 
megszervezi, hogy főiskolára, egyetemre 
járhassanak. Könyörgünk a gyermekek-
nek, hogy méltóztassanak tanulni, felnőni 
oda, hogy saját lábukra állva, önálló életet 
kezdhessenek. 

Mindazok, akik habzó szájjal minden el-
len lázadnak, a félelem, a bizonytalanság, 
a káosz ügyvivői. Természetes, hogy az 
előttünk tornyosuló gondokat nem szabad 
lekicsinyelni, de hinnünk kell, hogy azokat 
türelmes párbeszéddel, nyugodt érvelés-
sel, és kemény kitartó munkával képesek 
vagyunk megoldani. Bízzunk tudósaink-
ban, nézzünk fel Isten adta tehetséggel 
rendelkező művészeinkre, hagyjuk, hogy 
dolgozzanak nyugodtan a hivatalosan 
megválasztott államférfi jaink, és őseink hi-
tét hirdető papjainkkal mi is térdeljünk le 
világunkat biztos kézzel vezető Istenünk 
előtt. Higgyünk a holnapban, és minden-
ki ott, ahova sorsa állította végezze a tőle 
telhető legjobban a munkáját, ne hagyja, 
hogy a félelem, a kishitűség kivegye ke-
zünkből a mindennapi feladatokat. A diák 
tanuljon, képezze magát, bontakoztassa ki 
testéből, szellemi adottságaiból a legtöb-
bet maga és a testvérei örömére. És mi 
felnőttek, seperjük tisztára a saját portán-
kat, mindenki a maga munkáját végezze, 
ahogyan a testünkben is a szervek, sejtek 
végzi mindegyik a maga sajátságos dolgát, 
bízva abban, ki az életet adta, az jóvégre is 
tudja vinni mindazt mit elkezdett. 

Tisztelettel: Csaba testvér 
Déva, 2013. január 12.

forrás: www.devaigyerekek.hu 

A címlapon Sánta Mária készítette 
hímes tojások láthatók.
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 TERMÁLFÜRDŐ KFT.

A múlt század 70-es évei 
nagy előrelépést jelentettek 
a geotermális vizek feltárá-
sát illetően. Podhájskán, de 
vele csaknem egyidőben Tar-
doskedden is kiássák a ter-
málfuratot. A tardoskeddi fu-
rat vize jelen pillanatban 67 fo-
kos, korábbi években 70-80 
fok között mozgott a hőfoka. 
Amíg a furat feltárása csak 
a 70-es évekre tehető, addig 
a fürdő úszómedencéje 1955-
57 között készült el (hideg vi-
zet engedtek bele). Csaknem 
teljes egészét az önkéntes, 
falubéli emberek végezték. 

Az elmúlt évek képviselő- 
testülete 2005-ben tervdoku-
metációt készített, a látvány-
terv megtekinthető a község 
internetes oldalán. Sajnos az 
idő távlatával változtak a terü-
leti feltételek, így ebben a for-
mában a tervek már nem tel-
jesen kivitelezhetőek. A jogi 
viszonyokat sem sikerült ren-
dezni 2013-ig, amikor is 2013. 
január 3-án hivatalosan is 
bejegyzésre került a cégjegy-
zékbe Tardoskeddi termál-
fürdő, kft. néven. Köszönve 
ezt a szövetkezet és a falu 
vezetőségének, akik tárgyalá-
sok révén megegyeztek a kft.
létrehozásáról. A fürdőnek 
2 tulajdonosa van: Tardoskedd 
Község (tulajdonát képezi 
a fürdőterület, mely a meden-
céket és az ingatlanokat jelen-
ti) és a tardoskeddi Mezőgaz-
dasági szövetkezet (tulajdonát 
képezi a furat). 

Az újonnan alakult válla-
lat fő célja, hogy a felügye-
lőbizottság 6 tagjával együtt 
megkezdje a fürdő korszerű-
sítésére, és a tardoskeddi tu-
rizmus fellendítésére irányuló 
tevékenységét. A bizottság 
első ülésének legfontosabb 
pontja a termálfürdő jelenlegi 
helyzetének a felmérése, és az 
idei szezonnyitásig elvégzen-
dő feladatok meghatározása 
volt. Az előző években csak 
a medencén történtek felújí-

tási munkálatok, a fürdő kor-
szerűsítésére és fejlesztésére 
nem volt nagy fi gyelem for-
dítva. A vállalatnak ezért több 
fontos, és látványos változást 
kell megvalósítani a fürdő te-
rületén. Az újrakezdéshez (mi-
vel a Kft. megalakulásával egy
újabb időszakot kezdünk a ter-
málfürdőnk életében) elsőként 
a kézilabdapálya felszedését 
tartjuk fontosnak, majd a fö-
löslegessé vált betonrészek 
eltávolítását, ezt követően 
a futballpálya és a fürdőt el-
választó kerítésének az áthe-
lyezését, nem utolsó sorban 
a gyermekmedence leválasz-
tását a nagymedencétől.

Tervbe van egy ülőmeden-
ce megépítése is, valamint 
a szociális helységek felújítá-
sa, az öltözők és ruhatárak ki-
építése. Ahhoz, hogy ezt mind 
meg tudjuk valósítani, a mun-
kálatokat már el kellett kezde-
ni, mert a nyári idény rohamo-
san közeledik. Bízva abban, 
hogy az újrakezdés jól sikerül, 
a fürdő nyitvatartását szeret-
nénk idén a téli időszakra is 
kibővíteni, ezzel is biztosítva 
a folyamatos látogatottságot. 
Az elképzeléséket saját ön-
részből kívánjuk fedezni, amíg 
egy komolyabb beruházót 
nem találunk. A termálvízzel 
kapcsolatosan meg kell emlí-
teni, hogy 2013. január 23-tól, 
már az iskola fűtőrendszere is 
a termálvízre van rácsatlakoz-
tatva, melynek köszönhetően 
már most látjuk a megtaka-
rítást az iskola költségveté-
sében. Ettől a naptól kezdve 
már kizárólag termálvízzel fűt 
az iskola.

 BÉRHÁZAK ÉPÍTÉSE
A képviselő-testület 

XX. ülésén határo-
zattal elfogadták 
a képviselők, hogy 
az orvosi rendelők 
mögötti udvarré-
szen bérházak é-
pülnek. Az új 2x5 
a l a c s o n y a b b 
s z t e n d e r d ű , 

48,5 m2 alapterületű bérházak 
kiépítését a HOLD kft. válla-
lat végzi majd. Ez a javaslat 
már októberben, a XVI. tes-
tületi-ülésen is elhangzott. 
A döntést követően, a szer-
ződések aláírására kerül sor 
a község és a kivitelező kö-
zött, ezt követi a tervdoku-
mentáció elkészítése, az 
építkezési engedélyek beszer-
zése, majd megkezdődhetnek 
a munkálatok. Előreláthatóan 
az ősz végén befejeződik az 
építkezés, és az épületek át-
adása után használatba ve-
hetők lesznek a házak. Ugyan 
ez a folyamat fog lejátszódni 
a már meglévő bérlakásokkal 
szemben tervezett általános 
sztenderdű bérházak építé-
sénél. Az itt tervezett házakat 
az érsekújvári S.F.H. kft. építi 
majd. Ebben az esetben szin-
tén 2x5-ös bérházról lesz szó, 
60 m2 alapterületig.

 TESCO?
Községünk területén az el-

múlt hetekben több alkalom-
mal lehetett hallani ezt a kér-
dést. 2012 november végén 
felkerestek a Tesco üzletlánc 
képviselői, akik beruházási 
szándékaikról tájékoztattak. 
Ezt követően a soron követ-
kező képviselő–testületi ülé-
sen a képviselők is informálva 
voltak. Szeretném hangsú-
lyozni, valamennyi üzletláncot 
megszólítottunk, de negatív 
választ kaptunk mindenhon-
nan a beruházási szándékkal 
kapcsolatosan.

A lapzártáig még nem 
született releváns döntés, 
ebben a kérdésben: épül-e 
Tardoskedden Tesco? 2013. 
március 1-jén soron kívüli 
testületi ülést hívtunk össze, 
bízva a döntésben. Már két 
alkalommal a Tesco képvise-
lői kifejtették a testület előtt 
az elképzeléseiket, konkréttan 
a Faluház melletti területen 
szerettek volna építkezi, de 
némely képviselők mindkét al-
kalommal más telket kínáltak 
fel (Községi hivatal udvarát), 
így mindkét esetben ered-
ménytelen volt a tárgyalás. 
A soron kívüli ülés azzal zárult, 
hogy a Szolgáltatások há-
zát kínálta fel a község. Attól 
tartok, hogy az erőfeszítések 
ellenére az üzletlánc elveszí-
ti a türelmét, a sok huzavona 
pedig azzal zárul, hogy egy 
újabb befektetőt veszítünk el, 
még mielőtt megtelepedhetett 
volna.

Polgármesterként az én 
feladatom az, hogy befekte-
tőt találjak, megteremtsem 
a feltételeket, lehetőségeket 
a falu fejlődéséhez, de a 
döntés a képviselőkre hárul. 
A józan ész azt diktálja, hogy 
fi gyelembe kell venni a lako-
sok igényét, hiszen azért va-
gyunk itt, hogy előre vigyük 
a községet.

Tisztelt lakosok!
A közelgő húsvéti ünnepek 

alkalmából, kívánok minden 
kedves olvasónak és lakosnak 
örömökben és vidámságban 
eltöltött ünnepeket, lányoknak 
és asszonyoknak nagyon sok 

locsolót. 
Tóth Marián, 

mérnök

POLGÁRMESTERIbeszámoló 
HÁROM TÉMA RÖVIDEN
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Tisztelt tardoskeddi polgárok, Krisz-
tusban kedves híveim!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, 
Kürthy Tamás vagyok, az új tardoskeddi 
plébános. Komáromban születtem, ti-
zenegy évvel ezelőtt szenteltek pappá, 
azóta Vágsellyén, Galántán, Nagykéren, 
Zsemléren és utoljára pedig Nyitrage-
rencséren szolgáltam. 

Szeretnék jó lelkipásztorotok len-
ni, hogy az élő Isten szava megható és
a keresztény életünk számára buzdító 
lehessen. Hamvazószerdával elkezdtük 
a nagyböjti időszakot, amely számunkra 
alkalmas, és kegyelmes időt jelent arra, 
hogy tegyünk bűnbánatot, vezekeljünk 
bűneinktől, és elmélkedjünk az Isten sza-
váról. A közélet változása csak is ott vár-
ható, ahol megváltozik az ember gondol-
kodása, hozzáállása. A nagyböjti időszak 
a nem hívők számára is meghívást jelent. 
Milan Machovec, cseh fi lozófus azt mond-
ja, „hogy minden komoly embernek szük-
sége van elmélkedésre, gondolkodásra 
és a lelkiismeret vizsgálatára.” Maga Jé-

zus Krisztus legyen példaképünk. Amikor 
a pusztában tartózkodott, ellenállt a Sá-
tán kísértésének és megmutatta nekünk, 
hogy a rossz, a gonoszság csakis imával, 
Isten szavával és a Teremtő iránti enge-
delmességünk által legyőzhető. 

Bocsássunk meg szívből egymásnak, 
engesztelődjünk ki, hogy Mennyei Atyánk 
lebonthassa a korlátozó és az elválasztó 
falakat, és legyen belőlünk az Igazságot 
követő közösség. 

Kürthy Tamás, plébános

Tardoskedd új plébánosa

Tardoskedd Község Polgármestere meghirdeti a

című verseny 3. évfolyamát, amely 2013. július 1. és augusztus 15. közt fog tartani.

A versenybe az udvarról, illetve a kiskertről készült fényképek beküldésével lehet benevezni. 
A lakóházakról, családi házakról és azok környékéről benyújtott fényképeket független 
bizottság fogja elbírálni.
A beküldött fényképre a tulajdonos nevét és címét kérjük feltüntetni, illetve borítékban 
az alábbi címre beküldeni: Obecný úrad, Novozámocká 56, 941 10 Tvrdošovce
A borítékra kérjük írják rá: „Verseny“.
A versenyre e-mailen is be lehet nevezni a fényképek elküldésével az alábbi e-mail címre: 
starosta@tvrdosovce.sk. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni „Verseny“.
Jelentkezni 2013.8.15-ig lehet.
A verseny kiértékelésére 2013. augusztus 23-án kerül sor a XV. Szent István Napi Ünne-
pélyes képviselő-testületi ülésen. A három legszebb udvarért ill. kiskertért járó díjat köz-
ségünk polgármestere fogja átadni.  A nyertesek emléktáblát kapnak, amely a házra fel-
függesztve emlékeztet az elért eredményre. A versenyben való résztvétel feltétele, hogy 

a benevező engedélyezi a beküldött fényképek felhasználását a köz-
ség prezentációs céljaira.



WWW.TARDOSKEDD.SK

5

1332-ben a pápai tizedjegyzék Zat-
halaka néven említi először. A hagyomány 
szerint eredetileg a ma Csellőnek, vagy 
Csele-dombnak nevezett helyen feküdt 
a Küküllő kiszélesedő völgyében, a mai fa-
lutól negyedórára és régen Cseleházának 
hívták. A tatárjáráskor a falut felégették, 
azután települt mai helyére. Középkori 
temploma a többszöri újjáépítés dacára 
megsemmisült. Mai római katolikus temp-
loma 1912 és 1914 között épült. A falu a 
1590 és 1612 között katolikus esperesi 
székhely volt. 1622-ben Bethlen Gábor-
tól szabadalmakat kapott, kiváltságait 
később több ízben megerősítették. Lakói 
híres zsindelykészítők voltak, amiért egy-
kor adómentességet is élveztek. A falu 
fafeldolgozásáról és faáruiról híres. 1910-
ben 4724 lakosa volt, 1992-ben 4602 
lakosából 4598 magyar és 4 román volt. 
A trianoni békeszerződésig Udvarhely 
vármegye Udvarhelyi járásához tartozott.

Látnivalók:
• A vár csekély romjai a falutól fél-

órányira a Deság patakának a Küküllőbe 
torkolása feletti sziklacsúcson találhatók. 
A várat valószínűleg földrengés döntötte 
romba.

• Ivóból lehet a legkönnyebben és 
leggyorsabban megközelíteni a Hargi-
ta hegyvonulat legmagasabb csúcsát, 

az 1801 m magas 
Madarasi Hargitát 
(a székelyek „Szent 
Hegyét”).

• A faluban sok 19–20. századi szé-
kelykapu megcsodálható.

• A falu fölött kialakított víztározó is-
mert horgászhely (pisztráng, süllő, do-
molykó, ponty, pénzes pér, csuka).

Híres emberek:
• Itt született 1895-ben páter Boros 

Fortunát ferences szerzetes, történész 
a ferences rend erdélyi történetének kuta-
tója, fő műve 1927-ben jelent meg. 1953-
ban mártírhalált halt a duna-csatornai 
munkatáborban. A temetőben síremlé-
ke áll.

• Itt született 1757-ben Török Albert 
Domaszcén hitszónok, minorita szerze-
tes, egyházi író, teológiai tanár és isko-
laigazgató.

• Itt született 1783-ban Zsombori 
József kanonok, egyházi író, iskola-
igazgató.

• Itt született 1949-ben Tornay Endre 
András szobrász.

ZETELAKA 

z 
-
-
i 

-

e

Zetelaka nagyközség, Székelyudvarhelytől 12 km-re 
északkeletre a Nagy-Küküllő völgyének felső, hegyvidéki 
szakaszán fekszik.

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK
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A KÖZSÉGI HIVATAL TÁJÉKOZTAT

Az Érsekújvári Kataszteri 
Hivatal nyilvános közlemény-
nyel 2003. 12. 16-án meg-
kezdte a földterületek nyilván-
tartásának felújítását (ROEP) 
Tardoskedd község területén. 
A felújított nyilvántartás javas-
lata 2011. március 31-től 2011. 
április 30-ig volt közzétéve. 
A lakosok a közzétételt köve-
tő 30 napon belül kérvényez-
hették illetve fellebezhettek az 
adatok ellen. A fellebbezések 
során beadott kérvények el-
bírálására szakbizottság lett 
alakítva, amely a nyilvántartás 
felújításában szorosan együtt-
működött a telekrendezésben 
a kataszteri hivatallal.

A lakosok részéről ösz-
szesen 218 beadvány lett be-
nyújtva. 6 esetben a kataszteri 

hivatal jogerős végzést adott 
ki, 115 esetben a bizottság írá-
sos levélben válaszolt a fel-
lebezésre. 54 kérvényező kér-
vényezte a telekrendezést 
kisajátítással. Ebből 24 eset-
ben a bizottság javasolta 
a tulajdonjog elismerését, 
30 esetben elutasított azt, 
mivel a kérvény nem volt alá-
támasztva a szükséges ok-
mányokkal, 43 esetben a ka-
taszteri hivatal a kérvényező 
javaslatára elvégezte az identi-
fi kációs adatok javítását. Min-
den a telekrendezésre beadott 
kérvényt szükséges volt kü-
lönböző okmányokkal igazol-
ni, pl. az ingatlan kifi zetéséről, 
ill. becsületbeli nyilatkozattal 
igazolni a tulajdonos, ill. azok 
örököseinek beleegyezését 

a telekrendezéshez. A felújított 
nyilvántartás készítője a Po-
zsonyi Geodézia a.s., amely 
elkészítette a végleges nyil-
vántartás grafi kai (térképes) és 
írásos változatát. 

Az Érsekújvári Kataszteri 
Hivatal a 40/318/2012-es szá-
mú határozatával jóváhagyta 
a földterületek felújított nyilván-
tartását Tardoskedd község 
területére. Az alábbi határozat 
2012. augusztus 16-án lett jog-
erős. A felújított nyilvántartás 
bejegyzése után minden par-
cellára tulajdonos lett beírva, 
és elkészült a község digitális 
kataszteri térképe is. A felújított 
nyilvántartás nagymértékben 
hozzájárul a tulajdonviszonyok 
pontos meghatározásához.

Čapucha Katalin

Tardoskeddi Községi Hiva-
tal értesíti a lakosokat, hogy 
a földterületek felújított nyil-
vántartásának befejezése után 
megkezdi a kiskertek rendezé-
sét Tardoskedd község terüle-
tén. Nem rendezett kiskertek 
a következő utcákban talál-
hatók: Felvég, Alvég, Napke-
let, Jesenský J., Hársfa sor, 
Hviezdoslav, Sport, Ady E., 
Május, Kinizsi, Malom, Virág, 
Iskola, Mély, Érsekújvári út, If-
júsági, Széchényi, Káposztás, 
Gorkij, Gárdonyi, Kossúth L., 
Vágmenti, Szőlőskert és Maja-
kovszkij.

A képvislő-testület 19/ 
12022013-as E / 2. pontú ha-
tározata értelmében a kisker-
tek 1 m2 eladási ára 0,67 €, 
amennyiben a kiskert haszná-
lója 2013. április 30-ig kérvé-
nyezi a kiskert megvásárlását. 
Ezután az időpont után már 
nem lehetséges a kiskertek 
megvásárlása 0,67 € / m2 árért, 
de a képvislő-testület által 
meghatározott árért.

Ebből az okból kérjük azo-
kat a lakosokat, akik szeretnék 
megvásárolni a kiskertjüket 
0,67 € négyzetméterenkénti 
árért, hogy haladéktalanul, leg-
később 2013. április 30-ig je-
lentkezzenek a községi hivatal 
8. számú irodájában Čapucha 
Katalinnál, aki bővebb infor-
mációkkal szolgál.

Mivel a földterületek felújí-
tott nyilvántartásának bejegy-
zésével megváltozott néhány 
telek – kiskert mérete kérjük 
a kiskertek azon használóit, 
akik már kérvényezték a telek 
megvásárlását, de az eladás 
még nem valósult meg, hogy 
a méretek pontosítása érdeké-
ben jelentkezzenek a községi 
hivatalban a 8. számú irodá-
ban legkésőbb 2013. 4. 30-ig.

Čapucha Katalin

Az ebadó kiszabásának és fi zetésének fel-
tételeit a 2013-as évre Tardoskedd község te-
rületén az 5/2012-es számú általános érvényű 
rendelet határozza meg, amely 2013. január 
1-jén lépett hatályba. A lakos köteles minden 
6 hónaposnál idősebb kutya után adót fi zetni. 
Az adózás alól azok a kutyák vannak felmentve, 
melyeket tudományos vagy kutatási célokra te-
nyésztenek, kutyamenhelyen vannak elhelyez-
ve, illetve különleges kiképzésben részesültek, 
tulajdonosuk rokkantigazolvánnyal rendelkezik.

Az adófi zető, vagyis a kutya tulajdonosa, 
vagy az a személy akinél a kutya található, 
köteles bejelenteni a községi hivatalban a ku-
tya adatait az adókötelezettség létrejöttétől 
30 napon belül. Az éves adó 3,50 € egy kutyá-
ért. Az adófi zetési kötelezettség a következő 
hónap első napján keletkezik, amikor az adófi -
zető a kutya tulajdonosa lett. Az adókötelezett-
ség létrejöttének vagy megszűnésének megha-
tározó tényeit (a kutya tulajdonosa lett, a kutya 
elveszett vagy elpusztult) az adófi zető írásos 
igazolással köteles alátámasztani, melyet becs-

ületbeli nyilatkozattal is helyet-
tesíthet. Az általános érvényű 
rendelet alapján nem fi zetnek 
kutyaadót a 70. életévüket be-
töltő lakosok (korhatár a folyóév 
január 1-hez számítódik), a rok-

kantigazolvánnyal rendelkezők. 
A kutyaadó alól való felmentést az 
adófi zető írásban kérvényezi a tények 
kialakulását követő 1 hónapon belül. 
Az adó alól való felmentés csak 1 ku-

tyára vonatkozik, a többi kutya 
után már köteles a tulajdonos 
adót fi zetni.         Hrubá Judita

Az ingatlanadó kiszabásának és fi zetésének 
feltételeit a 2013-as évre Tardoskedd község 
területén a 4/2012-es számú általános érvényű 
rendelet határozza meg, amely 2013. január 
1-jén lépett hatályba. Az ingatlanadót minden 
évben a január elsején érvényes tulajdonjog 
szerint állapítja meg. Abban az esetben, ha az 
adófi zető az ingatlan iránti tulajdonjogot árveré-
sen, évközben szerzi, az adófi zetési kötelezett-
ség a következő hónap első napján keletkezik, 
amikor az adófi zető az ingatlan tulajdonosa 
lesz. Az árverés által megszűnt tulajdonjog ese-
tén az adófi zetési kötelezettség annak a hónap-
nak az utolsó napján szűnik meg, amikor a tu-
lajdonjog megszűnt. Az 2013-as évre érvényes 
ingatlanra vonatkozó adókulcs az előző évhez 
képest 4 %-kal emelkedett. Lakás céljára hasz-
nált építmény- és lakásadó kötelezettség alól 
felmentésre jogosult minden tulajdonos, aki már 
betöltötte 70. életévét és az ingatlan kizárólago-
san lakás céljára szolgál.

 Minden további ingatlan után, amely a tulaj-
donukban van, kötelesek adót fi zetni. Az adóke-
zelő 2013-as évben az ingatlanadó kiszabását, 
és az adó befi zetésének időpontját végzésben 
határozza meg.                               Hrubá Judita

BEFEJEZŐDÖTT A FÖLDTERÜLETEK FELÚJÍTOTT 
NYILVÁNTARTÁSA KÖZSÉGÜNK TERÜLETÉN 

Kiskertek
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Az iskola a diák számára 
olyan munkakörnyezet, ahol 
a nap nagy részét tölti. Az is-
kolában akkor sajátítja el a kel-
lő tudást és szokásokat, ha az 
iskolai kötelességekhez pozití-
van viszonyul.

Azonban vannak olyan ta-
nulók is, akik az iskolát eluta-
sítják. Kialakult náluk az isko-
lával szembeni negatív hozzá-
állás, mely gyakran ellenállás-
hoz, iskolakerüléshez vezet. 

Az iskolakerülés okai
Az iskolakerülés okainak 

vizsgálásánál ezek a tényezők 
ismertek:

A) Az iskolakerülésre hatás-
sal lehet a tanuló negatív hoz-
záállása az iskolához, aminek 
többféle okozója is lehet: a ta-
nuló sikertelensége, kudar-
ca az iskolában, más tanulók 
előnybe részesítése, magas 
elvárások, a kortársakkal való 
összehasonlítás, kivételes tu-
dás és képesség, hátrányos 
szociális helyzet és környezet, 
kortársbántalmazás.

B) A családi környezet - 
Az iskolakerülésre nagy hatás-
sal van a rendezetlen családi 
viszony, az elégtelen érdeklő-

dés a szülők részéről a gyer-
mek iskolába járásáról, ered-
ményeiről, elfoglaltságairól. 
A túlzott gondviselés és a túl 
magas igények szintén rossz 
hatással vannak a tanulóra.

C) Egyéb okok: aggoda-
lommal járó viselkedés, „isko-
lakerülés csak azért, hogy kel-
lemes élményeim legyenek“ 
a felnőttek - kortársak érdek-
lődésének felkeltése, kortársi 
nyomás. 

Hogyan előzzük meg az 
iskolakerülést? Tanácsadás 
szülőknek, törvényes képvi-
selőknek

- Ne alakítsunk a gyermek-
kel koalíciót az iskolával szem-
ben, ne hagyjuk magunkat 
a gyermekkel befolyásolni és 
ne engedjük hiányozni indoko-
latlanul a tanításról.

- Rendszeresen érdeklőd-
jünk a gyermek iskolalátoga-
tásáról – telefonkapcsolat az 
osztályfőnökkel, konzultáció 
a szülő és iskola között. 

- Érdeklődjünk a gyermek 
érzelmi fejlődéséről, helyéről 
az iskolai közösségben, az is-
kolával karöltve megpróbálni 
biztonságos légkört kialakítani 

a gyermek részére.
- Következetesen értékel-

jünk, hogy a gyermekre ne 
legyenek túl magas igények 
szabva, amelyeket nem képes 
teljesíteni.

- Segítsük megoldani az 
aktuális nehézségeket, határo-
zott szabályokat megállapítani 
és azt betartani.

- A nehézségeket ne iskola-
váltással oldjuk meg.

- A fokozott nehézségek 
esetében keressünk fel szak-
embert.

Az iskolakerülés és annak 
bírságolása

Iskolakerülésről beszélünk, 
ha a gyermeknek egy isko-
lai évben több mint 60 
igazolatlan órája van, 
ez a cselekedet ki-
hágásnak minősül. 
Bűncselekménynek 
számít, ha a tanuló 
több, mint 100 
igazolatlan órát 
mulaszt egy is-
kolaév alatt.

Az iskola-
igazgatója ha-
vonta értesíti 
azt a közsé-
get, melyben 
a tanuló tör-
vényes képvi-
selője állandó lak-
hellyel rendelkezik, 

és a munkaügyi hivatal szo-
ciális osztályát az iskolaügyi 
törvény alapján (245/2008), 
abban az esetben, ha a gyer-
mek 15 igazolatlan órával ren-
delkezik egy hónapban.

A község, mint illetékes 
szerv az érvényes törvény 
alapján behívatja a törvényes 
képviselőt szóbeli értekezlet-
re. Ha a község az iskolake-
rülés vétkét megállapítja, a ki-
hágásért 331,50 €-ig terjedő 
bírságot kaphat a gyermek 
törvényes képviselője. 

Mgr. Veres Judit

AZ ISKOLAKERÜLÉS

ülésről beszélünk, 
eknek egy isko-
bb mint 60 

órája van, 
kedet ki-

minősül. 
ménynek 

tanuló 
100 

órát 
is-

a-
a-
ti 

é-
n 
r-

pvi-
ó lak-

elkezik, 

Az Egészségügyi és szo-
ciális bizottság a 2010-2014 
időszakra céljaul és feladatául 
tűzte ki a következőket: 

A prioritást élvező felada-
tok közé helyezte a lakosság 
egészségügyi nevelését és 
szociális segítséget. Egész-
ségügyi szakemberek illetve 
a Lucerna Polgári Társulás 
segítségével sikerült néhány 
előadást szervezni: Korunk 
betegségei, A szem beteg-
ségei, Bélbetegségek cím-
mel. Az előadások iránt nagy 
érdeklődés mutatkozott a la-
kosság részéről. A jelenlevők 
aktívan részt vettek az elő-
adás sorozatban. Ebben az 
évben is szeretnénk újabb 
előadásokat szervezni, me-
lyek egyéb gyakori betegsé-
gekről és azok megelőzéséről 
szólnának.

A bizottság a községi hiva-
tallal együttműködve igyek-
szik segíteni a lakosokat a szo-
ciális problémák megoldásá-
ban is.

Fontos feladatok közé tar-
tozik a főiskolások, valamint 
a középiskolások támoga-
tása az elfogadott általános 
érvényű rendeletek szerint. 
Az elfogadott majd később 
novelizált rendeletek alap-
ján, továbbra is támogatjuk 
a nyugdíjasok étkeztetését, 
a karácsonyi csomagok jut-
tatását, valamint az újszülöt-
teket támogatását. Kidolgo-
zásra és elfogadásra kerültek 
új rendeletek is, amelyek sze-
rint a szociálisan rászoruló 
lakosokat támogatni tudjuk 
a falu lehetőségein belül.

A beteggondozás terén 
szeretnénk olyan megoldáso-

kat találni, ami segíti a rászo-
rulókat. Ebben az időszak-
ban várhatóan nagyobb lesz 
az igény a beteggondozása, 
ezért ezzel a problémával még 
szükséges lesz foglalkozni 
a bizottsági- és a testületi ülé-
seken is.

Hosszantartó probléma a
mi falunkban is az idősek 
gondozása, ellátása. A köz-
ségünkben lezajlott egy fel-
mérés, amely az egészség-
ügyi ellátás, illetve a szociális 
gondozás igényeit mérte fel. 
A felmérés résztvevői körében 
legnagyobb érdeklődés első-
sorban, nyugdíjasotthon vala-
mint napi gondozó iránt volt. 
A bizottság régóta foglalkozik 
ezekkel a témákkal, és igyek-
szik megoldást találni. Tudjuk, 
hogy falunkban többször is 
volt akarat és lehetőség idő-

sek otthonára, de több okból 
kifolyólag ez mégsem sikerült. 
Ez nem azt jelenti, hogy mi er-
ről már lemondtunk volna. 
A napi sztacionár esetleges 
létrehozása még tárgyalá-
sok, felmérések szintjén van. 
Bízom benne, hogy ezt a 
problémakört rövid időn belül 
megoldjuk.

Szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik mun-
kájukkal segítik a bizottság 
munkáját, remélem, hogy 
a különböző akadályok el-
lenére is sikerül a terveinket 
megvalósítani, ezáltal is segí-
teni tudunk azoknak akik ezt 
igénylik. Ezúton szeretném 
felhívni a lakosságot, hogy 
észrevételeiket, ötleteiket 
osszák meg a bizottság tagja-
ival és a képviselőkkel.

MUDr. Borbély Zoltán
a bizottság elnöke   

  AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
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Folyamatosan érkeznek la-
kossági bejelentések, pana-
szok a kóborkutyákról. Főként 
a nagyméretű kutyák okoznak 
ijedelmet a lakosok körében- 
jogosan. Ezért is tájékoztat-
tuk a kutyatulajdonosokat 
a 2/2012-es érvényes általá-
nos érvényű rendeletről, amely 
a kutyatartását, nevelését és 
vezetését szabályozza a köz-
ség területén. Az említett ren-
delet tiltja a kutyák felügyelet 
és vezetőpóráz nélküli moz-
gását a közterületeken. Tehát 
minden kutya kóborkutyának 
minősül, amennyiben közte-
rületen van felügyelet nélkül, 
illetve ezidőben nem ismert az 
eb tulajdonosa.

Mi történik a kóborkutyákkal?
Tardoskedd község terüle-

tén a kóborkutyák befogását 
az erre a célra szakosodott 
állategészségügyi felügyelet 
végzi a községi rendőrséggel 
közösen. Az eb befogásáról 
feljegyzést készít a községi 
rendőrség, amely tartalmazza 
az eb befogásának időpontját, 
helyét, a kutya faját, identifi ká-
ciós számát és további ténye-
ket a befogásról. Befogható 
minden kutya, amely az álta-
lános érvényű rendelet sze-
rint kóborkutyának minősül. 
A kutya eltűnését tulajdonosa 
köteles bejelenteni a községi 
rendőrségen. A befogott ku-
tya tulajdonosa köteles a ku-
tyát átvenni és a befogás-, 
a tartás- és az esetleges el-
altatás költégeit megtéríteni. 
A kóborkutya a befogást kö-
vetően karanténba lesz he-
lyezve az esetleges fertőzéses 
megbetegedések terjedésé-
nek megakadályozása végett. 
A beteg állat esetében az ál-
latorvos dönt a további lépé-
sekről. Ha a tulajdonos a kutya 
befogását követő 14 napon 
belül nem jelentkezik, a kutya 
menhelyre kerül. Az érdeklő-
dők tájékozódhatnak a befo-
gott kutyákról személyesen 

a községi rendőrségen mun-
kanapokon 9.00 órától 13.00 
óráig, illetve a rendőrség hon-
lapján a: op.tvrdosovce.sk. 

Mit kell tudnunk a helyes 
kutyavezetésről?

Minden közterületen tartóz-
kodó ebet pórazon kell vezet-
ni. A kutyát vezető személynek 
olyan testi és lelki adottságok-
kal kell rendelkeznie, hogy ké-
pes legyen a kutyát irányítani, 
illetve megfékezni, és köteles 
megelőzni, illetve megaka-
dályozni a kutya támadását, 
vagy más személy veszélyez-

tetését. Tilos az ún. veszélyes 
kutyák közterületen történő 
szabad mozgása. Azok a ku-
tyák veszélyesek, melyek már 
ok nélkül megharaptak, vagy 
megtámadtak embert. Eze-
ket a kutyákat a pórázon kívül 
még szájkosárral is el kell látni.

Ki vezeti az ebek nyilvántar-
tását?

Tardoskedd község terü-
letén tartott minden 6 hónap-
nál idősebb kutyát köteles 
annak tulajdonosa bejelenteni 
a községi hivatal helyi adók 
és illetékek osztályán. Minden 
változást köteles a kutyatulaj-
donosa folyó év január 31-ig 
bejelenteni a községi hiva-
talban, ahol a nyilvántartást 
vezetik. A tulajdonos átveszi 
a nyilvántartási érmet, mely 
tartalmazza a kutya azonosító 
számát. 

Mire hívná még fel a tardos-
keddiek fi gyelmét?

Ezúton szeretném felkérni 
mindazokat a lakosokat, akik 
a házaik előtt található köz-
területre különböző sziklákat, 
vasrudakat helyeztek ki, hogy 
a biztonságos közlekedés ér-
dekében távolítsák el azokat,
mivel gyakran okoznak sérü-
lést,vagy anyagi kárt főként 
a szűk utcákban.

Köszönöm a hasznos infor-
mációkat.                          -BL-

A jogosítvány legfeljebb 
15 évig lesz érvényes

Az eddig kiadott gépjármű-
vezetői jogosítványok korlát-
lan ideig voltak érvényesek. 
A 2013. január 19-én érvény-
be lépő 2009. évi 8 számú tör-
vény módosítása értelmében 
a jogosítványok érvényessé-
ge korlátozott lesz. Ha a jogo-
sítványát 1993. január 1-jétől 
2004. április 30-ig adták ki, 
akkor 2023. december 31-ig 
lesz érvényes. A 2004. május
1-jétől 2013. január 18-ig ki-
adott jogosítványok még 
2032. december 31-ig marad-
nak érvényben. A 2013. január 
19. után kiadott jogosítványok 
hatályossága nem lesz hosz-
szabb, mint 15 év a következő 
típusoknál: AM, A1, A2, A, B1, 
B, BE a T, legfeljebb a sofőr 
65 éves koráig.

A C1, C, CE, D1, D1E, D, 
DE típusú jogosítványok ha-
tályossága 5 év, és ebben az 
esetben is érvényes, hogy 
legtovább a gépjárművezető 
65. életévéig hatályos a jogo-
sítvány. A 63 év feletti sofőr 
jogosítványa 5 évig hatályos, 
amennyiben felmutatja az ér-
vényes orvosi igazolást a ve-
zetésre való alkalmasságról.

Minden gépkocsivezető-
nek, akinek jogosítványa 
2013. január 19. előtt lett kiad-
va, rendszeresen köteles részt 
venni orvosi vizsgálaton legko-
rábban két hónappal a 65 év 
betöltése előtt és legkésőbb 
két hónappal a 65 éves kor 
betöltése után, majd ezután 
minden 5. évben. Ezek a so-
főrök gépkocsivezetés közben 
kötelesek maguknál tartani az 
5 évnél nem régebbi orvosi 
igazolást, és azt a rendőr fel-
szólítására felmutatni.

Azok a gépkocsivezetők, 
akik betöltötték a 65. életévü-
ket, kötelesek 5 évenként rend-
szeres orvosi vizsgálaton részt 
venni.

Milyen jogosítványra lesz 
szüksége az utánfutó 

vontatáshoz?
Változások lépnek érvény-

be abban az esetben, ha sze-
mélygépkocsijával utánfutót 
szeretne vontatni. Az eddigi, 
bonyolult előírás jóval egysze-
rűbb lesz. Január 19-e után, 
a 3,5 t személygépkocsival és 
B típusú jogosítvánnyal csak 
olyan utánfutót vontathat, a-
mely teherbíró-képessége nem
haladja meg a 750 kg-ot. BE 
(B + E) típusú jogosítvány-

nyal kell rendelkeznie annak 
a sofőrnek, aki személygép-
kocsija utána maximum 3500 
kg teherbíró-képességű után-
futót szeretne csatolni. Ha az 
utánfutó teherbíró-képessége 
még több, akkor C1E (C1 + E) 
típusú vezetői engedélyre lesz 
szükség.

Változik a minimális 
korhatár a tehergépkocsik 

és az autóbuszok 
esetében is

C és CE típusú jogosítványt 
már nem szerezhetik meg 
18 évesen, mint eddig. Újab-
ban a teherautóra és a kami-
onra leghamarabb 21 éves 
korban lehet letenni a vizsgá-
kat.24 éves kortól lehet olyan 
autóbuszt vezetni, amely több 
mint 16 személy szállítására 
alkalmas.A már kiadott vezetői 
engedélyek továbbra is érvé-
nyesek. Tehát, ha 2013. január 
19-ig megkapta a jogosítvá-
nyát nagy motorkerékpárra, 
kamionra, vagy autóbuszra 
a régi törvények alapján, a újon-
nan életbe lépő előírások visz-
szamenőleg nem módosítják 
a jogosítványok érvényessé-
gét.

Tardoskeddi Rendőrség

Néhány héttel ezelőtt a községi rendőrség felszólította 
a lakosokat, különösen a kutyatulajdonosokat az ebtartásról, 
nevelésről és az ebek vezetéséről szóló általános érvényű 
rendelet betartására. Az említett rendeletről a Tardoskeddi 
Községi Rendőrség parancsnokát Borbély Rajmundot 
kérdeztem. Miért tartották fontosnak fi gyelmeztetni a lako-
sokat?

A KÖZSÉGI RENDŐRSÉG TÁJÉKOZTAT

VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYZATBAN
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Tisztelt lakosok!
Mivel a 21. század egyik 

legnagyobb problémája a ház-
tartási, az ipari és egyéb hulla-
dék tárolása, újabb szemétle-
rakatok építése, ebben a cikk-
ben szeretném megismertet-
ni és megértetni a lakosokkal 
a hulladék szeparálásának 
fontosságát.

Mi a szeparált hulladék?
A szeparálás fogalma alatt 

a háztartási szemét szétvá-
logatását értjük. A háztartási 
hulladék szeparált gyűjtését az 
erről szóló 2001-es törvény-
könyv 223. számú törvénye 
írja elő a községek és városok 
számára. 2006-os évtől pedig 
a zöld hulladékot is kötelesek 
külön gyűjteni. A 2010-es évtől 
kötelesek vagyunk szelektíven 
gyűjteni a háztartási hulladék 
egyes elemeit, mint pl.: a pa-
pír, az üveg, a műanyag, a fém, 
az elektronika, az akkumulátor 
és a gumiabroncsok.

A szelektív gyűjtés alkalma-
zásával a szükségtelen hulla-
dékból különböző eljárásokkal 
másodlagos nyersanyagot le-
het előállítani, melyet újrahasz-
nosítanak, vagyis új termékek 
gyártásához használják.

A hulladék szelektív gyűj-
tése és újrahasznosítása je-
lentősen olcsóbb, mint maga 
a hulladék tárolása.

A hulladék szelektív gyűjté-
se nemcsak községünk tisz-
tán tartása miatt és esztétikai 
szempontból fontos, de hoz-
zájárul Földünk éghajlatának 
jobbá tételéhez, valamint ter-
mészeti értékeink védelméhez 
és erőforrásaink kíméléséhez.

10 érdekes tény az újra-
hasznosításáról

1. Egy átlagos család é-
 vente 40 kg műanyagot 
 dob ki, melyek újrahasz-
 nosíthatóak volnának.

2. 1 tonna újságpapír új-
 rahasznosításával annyi 
 vizet takarítunk meg,
 amennyit 1 ember napi 
 zuhanyozással 3 év 
 alatt használ el.

3. 10 csepp víz percen-
 ként = 2 000 l víz éven-
 te. Ez a vízmennyiség 
 2 ember évi ivó- víz
 szükséglete.

4. Az alumínium szétbom-
 lása 80 - 100 év.

5. Az üveg természetes le-
 bomlása kb. 1 000 000 év.

6. Az üveg újrafeldolgozá-
 sa többszöri és végte-
 len.

7. 1 tonna papír újrahasz-
 nosítása 17 fa kivágá-
 sát menti meg.

8. A papír újrahasznosítá-
 sánál 74 %-kal kisebb 
 a levegő szennyezése 

 és 35 %-kal kisebb 
 a vízszennyezése.

9. A kidobott hulladék, 
 több mint 60 % újra-
 hasznosítható.

10. Ha újrahasznosítjuk 
 a Szlovákiában 1 év 
 alatt elhasznált mű-
 anyag zacskókat, annyi 
 energiát takarítunk 

 meg, ami kb. Nyitra vá-
 ros 1 éves energiaszük-
 séglete.

A Nem Veszélyes Hulladék 
Lerakat kft. (Skládka NNO 
s.r.o.) és a Közhasznú Vállalat 
(PVS) felelősségteljesen visel-
kedik a környezet iránt, hozzá-
járul a környezetvédelemhez, 
és gondol a jövő nemzedékre. 
Kérem Önöket is, hogy hozzá-
állásukkal, tetteikkel járuljanak 
hozzá a környezetünk meg-
őrzéséhez a jövő generációja 
részére. Köszönjük!

Varga Károly

A háztartási hulladék 
szelektív gyűjtése

Tisztelt lakosok, kedves természetbarátok!

Tardoskedd Község Önkormányzata meghív minden ked-
ves tardoskeddi lakost a 2013. április 27-én, azaz szomba-
ton 8.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő nagytaka-
rításra. A rendezvény „A szebb Tardoskeddért“ program 
keretén belül valósul meg. A nagytakarítás a községünk 
előre kiválasztott helyein zajlik majd, a találkozóra 
a Közhasznú szolgáltatások vállalatának volt udvarában 
(a községi hivatal udvara) kerül sor.

A nagytakarítás célja:
•  az illegális hulladéklerakók megtisztítása és eltávolítása,
•  az apró hulladék begyűjtése,
•  a falevelek, bokrok és faágak összetakarítása 
 és eltávolítása,
•  új növények kiültetése a község közterületein.

A reggeli találkozó után csoportokat alakítunk ki, melyek 
a saját „csapatvezetőjükkel“ megtisztítják a rájuk kiszabott 
területet. Amennyiben lehetősége van, kérem hozzon magá-
val lapátot, gereblyét stb.

Minden segítőkész lakost szívesen várunk!

A nagytakarításhoz frissítőt biztosítunk.
Közelebbi információkat 

a 035/6492 413-as telefonszámon kaphatnak.

Figyelmeztetés! Rossz időjárás esetén a nagytakarításra egy héttel 
később kerül sor. 

Segítségét előre is köszönjük!
 Tardoskedd Község Önkormányzata

Az illetékkulcs a 2013-as évre egy lakosra 12 €, míg a jogi 
személyek 45 €-t fi zetnek egy szeméttároló után. 

A község csökkentheti a illetékkulcsot, ha az illetékfi zető hi-
teles iratokkal alátámasztja, hogy több mint 90 napig nem tar-
tózkodott a község területén az adózási időben. Illetékfi zetés 
alól való felmentést igazoló hiteles iratnak számít a munkavál-
lalói szerződés, az elszállásolási szerződés, iskola látogatásáról 
szóló igazolás, igazolás a javítói-nevelői intézménytől a bűntetés 
letöltésének idejéről, vagy egészségügyi intézményben való tar-
tózkodás igazolása.

A község elengedheti az illetékfi zetés kötelezettségét annak 
a 80 év feletti lakosnak, aki ezt kérvényezi. Ha a lakos december 
31-ig nem kérvényezi az illeték csökkentését, vagy az elenge-
dését, illetve nem mutatja fel a kért igazolásokat, a jogosultság 
elévül.         Mgr. Veres Judit

A KOMMUNÁLIS HULLADÉK ÉS AZ APRÓ ÉPÍTÉSI 
HULLADÉK HELYI ILLETÉKE TARDOSKEDD 

KÖZSÉG TERÜLETÉN 2013-BAN
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A SZEMERÉNYI K. M.T.NY. ALAPISKOLA ÉLETÉBŐL

2013. január 20-án 30 diák 
és 3 pedagógus indult a sí-
eléstudomány elsajátításá-
nak útjára a Puhótól (Púchov)
15 km-re északnyugatra fekvő 
Láz (Lazy pod Makytou) köz-
ségbe, pontosabban a čertovi 
síparadicsomba. 

A tardoskeddi küldöttség 
hat felejthetetlen napot töl-
tött el itt, ezen a közel 1500 
fős településen. Élmények-
ben gazdag napok követték 
egymást. Az iskola mellett 
működő SzMSzSz-nek kö-
szönhetően új síléceken, síci-
pőkben sajátíthatták el, illet-
ve tökéletesíthették a diákok 

a síelés alapjait. E meseszép, 
téli sport elsajátítása mellett 
maradt idő a táj szépségének 
felfedezésére, a település tör-
ténelmének megismerésére. 
A csipet csapat a FRANTIŠEK 
elnevezésű hotelban volt el-
szállásolva, amely számtalan 
lehetőséget nyújt minden ide 
betévedt vendég számára. 
A tardoskeddi társaság a le-
hetőséget megragadva na-
ponta megmártózott a ven-
dégház hatalmas bazénjában. 
Felejthetetlenek maradnak 
számukra azonban az esti 
programok is, amelyek során 
többek között kiértékelték 

a nap eseményeit, szórakoz-
tak, beszélgettek. Mindenki 
nagy szomorúságára elérke-
zett az utolsó nap... Valameny-
nyi diák szorgalmáért óriási 
dicséretben és tárgyi elisme-
résben részesült. Temérdek 
mesélnivalóval, élmények-

ben gazdagon tértek haza. 
A pedagógusaiknak elárulták, 
hogy amennyiben módjukban 
állna, azonnal visszautazná-
nak ebbe a festői látványú 
síparadicsomba, mert mind-
annyian felfedezték, hogy:
Hej, hó, síelni nagyon jó!!!

Fotókiállításnak adott helyet iskolánk, 
melyben bemutathatták fényképeiket a fotó 
szakkört látogató tanulók, valamint alma má-

terünkből immár elballagott egykori diákok. 
Érdekes és egyben nagy boldogság volt 
felfedezni ismerős arcokat a fotókon. Kö-

szönjük szépen a fotó szak-
körnek, Mészáros Imrének, 
Mészáros Ronaldnak, Tóth 
Ferencnek, hogy meseszép 
képeikkel hozzájárultak 
a tárlat színvonalának eme-
léséhez. A fotókiállítás ápri-
lis végéig tekinthető meg az 
alapiskola alsó folyosóján. 
Mindenkit nagy szeretettel 
várunk!

A februári hónap mindig 
egy különleges kiállítást tar-
togat iskolánk leendő és je-
lenlegi diákjai számára. Idén 
a biztonságos közlekedés volt 
a tárlat témája. Sok hajó, autó, 
autópálya, jelzőlámpa, vala-
mint repülőgép és helikopter 
tette érdekessé és izgalmassá 
a 2013-as bemutatót. Megte-
kinthető volt továbbá az iskola 
által vásárolt hat kerékpár, fej-
védő és refl exmellény, amelyet 
az iskola területén készülő 
közlekedési játszótéren pró-
bálhatnak majd ki a tanintézet 
diákjai.

Iskolánk az év folyamán 
számos közös programot 
szervez a magyar ajkú óvo-
dákkal karöltve. Így volt ez 
2013. február 8-án, amikor 
a beiratkozási program kere-
tén belül, egy érdekes mese-

játék megtekintésén vettünk 
részt községünk Faluházában. 
Megnéztük Dráfi  Mátyás ren-
dezésében a „Hókirálynő” c. 
fülbemászó dallamokkal teli, 
tanulságos mesejátékot.  

Mgr. Bíróczi Renáta 

Hej, hó, síelni jó!

 Fotókiállítás...

Nálunk járt a Teátrum Színházi 
Polgári Társulás...

Közlekedj okosan!
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Mi a művészet? Nehéz kér-
dés. Talán a sznobok szóra-
kozása vagy a tehetségtelen 
újgazdagok képmutatása? 
Részben igen. A művészet 
általánosan elfogadott meg-
határozás szerint „a valóság 
visszatükrözése”, a művész 
látásmódján átszűrve. Szá-
momra a művészet önkife-
jezést, alkotást és lelki meg-
nyugvást jelent, egy olyan 
elvont világot, ahol mindent 
szabad, ahol nincsenek se 
társadalmi, se másfajta korlá-
tok. Művésznek lenni nem egy 
munkát jelent, ahol korlátozva 
van az ember napi 8 órára. 
Az ihletnek nem lehet paran-
csolni, néha hajnali 3-kor tör 
ránk, néha pedig hetekre-
hónapokra elhagy (ilyenkor 
jön a tehetetlenégérzet és 
a belső kínlódás). Napjaink-
ban a művészet sajnos szo-
rosan összefügg a pénzzel, 
ugyanis a drága belépődíj 
miatt sokan nem engedhetik 
meg maguknak, hogy eljár-
janak koncertre, színházba, 
képkiállításra stb. 

Iskolás éveim alatt több-
ször kidobtak az operából, fi l-

harmóniából , 
mert jegy nél-
kül surran-
tam be, per-
sze ez egy-
részt érthető, 
de másrészt 
i g a z s á g t a -
lannak tartom, 
mivel sok ember 
csak azért jár az ilyen 
kultúrális eseményekre, hogy 
fi togtassa a társadalomban 
való hovátartozását. Ez szo-
morú, de sajnos igaz. Emlék-
szem egyszer elmentem a fi l-
harmóniába egy világhírű lett 
csellóművész Mischa Maisky 
koncertjére, persze onnan is 
kiutasítottak, pedig rajtam 
volt a szép érettségizős öltö-
nyöm is. A második próbál-
kozásom viszont szerencsés 
volt, úgyhogy sikerült végig-
hallgatni a koncertet, aminek 
igazán örültem. 

Egyszer a professzorom 
a művészettörténet órán mi-
után elfogyasztotta a kávé-

ját, látszólag ok 
nélkül, gyanús 
mosollyal az 
arcán a föld-
höz vágta 
a csészéjét. 
Persze elő-
ször nem ér-

tettük a helyzetet, 
utána az összetört 

csésze maradvá-
nyai köré hívott mindenkit, 

és feltette a nagy kérdést: 
„Szerintetek ez művészet?“ 
Az óra hátralevő része azzal 

telt, hogy mi szól a törött szi-
lánkok művészete mellett és 
ellene. Jó kis vita volt.

Ezzel a példával csak arra 
akartam rámutatni, hogy a mű-
vészet relatív, és nincsen pon-
tos meghatározása, de a lé-
nyeg az, hogy valamilyen ér-
zelmet, hatást váltson ki az 
emberből, csak úgy van ér-
telme.

Azt az elvet vallom, hogy 
a művészet mindenkié, legyen 
az szegény vagy gazdag, fe-
hér vagy fekete, amerikai 
vagy afgán.

 Tóth Ferenc

Aki kedvet kapott az igényes szórakozáshoz, az 
hasznos információt talál a www.ticketportal.hu ill. 
a www.ticketportal.sk oldalakon, de addig is egy kis 
kedvcsináló:
• David Helfgott & Magyar Virtuózok Kamarazenekar, 2013.

július 14. Budapest
• Dzsungel könyve: 2013.4.05. Pesti Színház, Budapest
• Mágnás Miska: 2013.4.28.OperettSzínház, Budapest
• Szegedi Kortárs Balett: Testek fi lozófi ája, 2013.4.13. Nem-

zeti Táncszínház, Budapest
• Depeche Mode: 2013.5.25. Pozsony 
• Horkýže Slíže: 2013.04.27. Nyitra

Még a tavalyi év utolsó hó-
napjában a 60-as számú Sík 
Sándor cserkészcsapat ösz-
szepakolta minden holmiját, 
az ezernyi emléket, bútorokat, 
cserkészújságokat és min-
dent, amit kellett, majd búcsút 
intve az otthonossá vált cser-
készotthonnak, átköltöztünk 
a Vasúti útra, a régi orvosi ren-
delőkbe. A beköltözést mun-
kálatok előzték meg, melyet 
a Közhasznú Vállalat alkalma-
zottai végeztek (falakat festet-
tek, fűtésrendszert-, vízveze-
téket javítottak, biztonságossá 
tették a járdákat). A munkála-
tok befejezésével, közös erő-
vel könnyedén kitakarítottunk, 
és kényelmesen berendeztük 
az új otthonunkat, megtalálva 
mindennek a tökéletes helyet.

A cserkészbarát lakosoktól, 
nagyon sok felajánlást kap-
tunk, így gazdagodtunk egy 
kanapéval, néhány szőnyeg-
gel, kávéfőzővel, könyvekkel, 

játékokkal és még sorolhat-
nám. Az új búzorzat nagy ré-
szét a Coop Servis vállalat biz-
tosította számunkra. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult ahhoz, 
hogy az új épületben is ugyan-
úgy vagy még otthonosabban 
érezzük magunkat, mint a már 
megszokott Május utcában. 
Miután az utolsó pohár is a he-
lyére került, elégedetten néz-
tünk szét, tudva, hogy végre 
rendelkezésünkre állnak mű-
ködő vízcsapok, megkönnyít-
ve az elkövetkezendő őrsiket 
és csapatakciókat. Nem is 
haboztunk sokat, már 2012 
decemberében boldogan tar-
tottunk őrsi összejöveteleket 
az új cserkészotthonunkban. 
Nemcsak nekünk vezetőknek, 
de a gyerekeknek is nagyon 
tetszett az új hely. Kíváncsi 
mosollyal fedeztek fel minden 
kis apró zugot és új dolgot. 

A több helyi-
ségnek kö-
s z ö n h e t ő e n 
akár egyszerre 
tarthatunk több 
őrsit anélkül, 
hogy zavarnánk 
egymást.

Úgy érzem, 
még sok vidám 
pillanat, megun-
hatatlan játékok 
és feledhetetlen 
emlékek várnak 
ránk az új cser-
készotthonban. 

Ha kedvet 
kapsz a cser-
k é s z e t h e z , 
bátran jelent-
kezz! Lehetsz 
kicsi vagy nagy, fi ú vagy 
lány, mi ugyanolyan igye-
kezettel fogunk elvarázsolni 
a kalandok, játékok, tábo-
rok csodás birodalmába, és 
garantáljuk, hogy egy pillanat-

ra sem fogod megbánni, 
hogy csapatunk tagja lettél.

Jó munkát! 

Száraz Bernadett, ŐV

MI A MŰVÉSZET?

ÚJ ÉPÜLETBEN A CSERKÉSZEK

MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
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Petőfi  Sándor a magyar iro-
dalom kimagasló alakja - aki e 
ismert sorokat írta – 190 évvel 
ezelőtt, 1823. január 1-jén szü-
letett Kiskőrösön. E kerek év-
forduló kapcsán emlékezzünk 
rá, és induljunk el azon az úton, 
melyet a költő a kiskőrösi nád-
fedeles házikótól – a segesvári 
csatatérig megtett. 

Gyermekkorában jó nevelést 
kapott, iskoláit több több helyen 
végezte: Kecskeméten, Pápán, 
Pesten, Aszódon. 1836-ban a 
Selmecbánya-i Líceumban tár-
sai Petrovics neve, és evangé-
likus vallása miatt, szlováknak 
tartották, itt határozta el, hogy 
nevét Petőfi re változtatja. Ver-
selő tehetsége korán kibonta-
kozott. Nyugtalan természete 
miatt, tanulmányait többször 
megszakította, és színészke-
déssel próbálkozott, de a ván-
dorszínészek között csak ki-

sebb szerepeket kapott. Vágya, 
hogy színész legyen, nem járt 
sikerrel. Beállt tehát katoná-
nak, ahol sokat betegeskedett, 

gyenge szervezetét megviselte 
a katonaélet, és leszerelték.

A szülőktől távol élve, az uta-
zásokat szekéren, de legtöbb-
ször gyalog tette meg. Erről szól-
nak a Füstbe ment terv és a Ván-
dorlegény című versei is. Gyalog 
érkezett Pozsonyba is, ahol 
az országgyűlési tudósításo-
kat másolta. Szállás híján néha 

a ligetfalui fák alatt aludt. Itt szü-
letett meg a Távolból c. verse, 
melyben sorsára panaszkodik. 
Pozsonyi nyomorúságából meg-
szabadulva Pesten kapott mun-
kát, mint regényfordító, majd 
a Pesti Divatlap segédszerkesz-
tője lett. Ekkor írta szebbnél 
szebb költeményeit. 1844. no-
vemberében 21 évesen, egy 
hét alatt megírta népies témájú 
elbeszélő költeményét a János 
vitézt, mely 27 énekből állt. 

Költészetét két nagy érzés 
uralta: a szabadság és a szere-
lem. Szerelmi költészetére nagy 
hatással volt, amikor erdélyi uta-

zásai során a nagykárolyi me-
gyebálon megismerkedett 
Szendrey Júliával, akit később 
1847. szept. 8-án feleségül vett. 
Hozzá írja a legszebb szerelmes 
verseit. Miután Pestre költöztek, 
megjelent első verses kötete 
3000 példányban. 

A gondtalan, boldog éveknek
azonban csakhamar vége lett. 

1848-ban Európára, így Ma-
gyarországra is beköszöntött 
a forradalom. A februári párizsi 
események hírére több európai 
országban is felkelt a nép, hogy 
lerázza zsarnokság bilincsét. 
Kossúthék a pozsonyi ország-
gyűlésen új törvényeket fogad-
tak el. Pesten az ifjúság talál-
kozóhelye a Pilvax kávéház lett. 
A Tizek Társasága, melynek tag-
jai: Petőfi , Jókai, Irinyi, Vasvári 
.... és mások, 12 pontba foglal-
ták a nemzet követeléseit „Mit 
kíván a magyar nemzet“ c. alatt. 
A pozsonyi fi atalok kapcsolat-
ban álltak a pesti ifjúsággal. 
A Pest-Pozsony-Bécs között 
közlekedő gőzhajó hozta a híre-
ket. A hajó érkezése idején nagy 
tömeg gyűlt össze a kávéház 
előtt. Márc. 14-én az esti hajón 
érkező fi atalember hozta a hírt: 
„Bécsben kitört a forradalom.“ 
Az embereket elfogta e forra-
dalmi láz. Petőfi  így szólt: „Íme 
a forradalom szele már itt van 
a szomszédban. És mi tétová-
zunk? Cselekedni kell!“

Másnap felvirradt a magyar 
történelem legszebb napja, 
1848. március 15-e. A márciusi 
ifjak vezére, az események fő-
szereplője Petőfi  lett. Az egye-
temi hallgatók bevonásával 
tűntetést szerveztek a Landerer 
nyomdához vonultak, és a nép 
nevében lefoglaltak egy nyom-
dagépet, melyen kinyomtatták 
a Mit kíván a magyar nemzet 
12 pontját, és Petőfi  versét 
a Nemzeti dalt, melyet a köl-
tő ez alkalomra írt. A tömeg 
kézről kézbe adta a szabad 
sajtó termékeit. Délután 3-kor 
a Nemzeti Múzeum előtti nagy-
gyűlésen 10 ezer ember jelen-
létében, Jókai Mór lelkesítő 
beszéde után újra felolvasták 
a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 
Nem tudtak betelni a vers szép-
ségével. A refrént együtt sza-
valták a költővel: „Esküszünk, 
esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk.“

Március 18-án a magyar egye-
temi ifjúság küldöttsége hajón 
az országgyűlés képviselőivel és
Kossuth Lajos vezetésével V. Fer-
dinánd királyhoz érkezett, hogy
átadja a magyar nemzet követe-
léseit. Bécsben virágeső fogad-
ta őket. A király kénytelen volt 
engedni, és mindent megígérni 
a küldöttségnek, de később igye-
kezett saját hasznára kihasználni 
a forradalmat.

Petőfi 
és a szabadságharc

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom az életet,
Szabadságért föláldozom szerelmemet.“

DÓ 2013 MÁRCIUS
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Búcsúzunk
„Míg jövőnket építette,

Sorsa el volt döntve rég.
Megkívánta, elszerette
Tőlünk a hatalmas ég.

Nem törődve semmit azzal,
Hogy szívünknek fájni fog
Jöttek érte s mosolyogva

Vitték el az angyalok!“

 2013. február 27-én kísér-
tük utolsó útjára iskolánk volt 
kiváló pedagógusát, Vas Er-
zsébet tanító nénit. Fájdal-
mas, szomorú búcsú volt. 
A Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola igaz-

gatósága, tantestülete, vala-
mennyi dolgozója, diákjai és 
régi tanítványai könnyes szem-
mel emlékeztek, köszöntek el 
mindnyájunk pedagógusától. 
 Üresebb lesz nélküle a vi-
lág. Személyében egy ember-
séges pedagógust, segítőkész, 
megértő munkatársat veszí-
tettünk el. Nemzeti hovatarto-
zása, előrelátása példaképül 
szolgált, és szolgál most is 
valamennyiünknek. 
 Elbúcsúztunk drága Erzsike 
néninktől, emlékét örökké őriz-
zük szívünkben. Tisztelettel 
meghajtjuk fejünket, és még 
egyszer csendben megköszö-

nünk mindent, amit iskolánk fel-
virágoztatásáért és a jövő nem-
zedék felneveléséért tett. 

„Titkon szívemre 
csendes béke száll

Amint sírjánál lehajtom fejem.
Nem ragadta el végleg 

a halál,
Hisz bennem él, 

míg rá emlékezem.”

Nyugodj békében 
Erzsike néni!

SZKMTNYAI nevében
Mgr. Bíróczi Renáta 

volt diákja, munkatársa

Az utolsó vacsora

A hosszú 40 napos böjt után 
a keresztény hívők a legnagyobb 
ünnepre – a húsvétra készülnek, 
ami a nagyhéttel csúcsosodik 
ki. Nagycsütörtökön elnémulnak 
a harangok, a néphit szerint Ró-
mába mennek, mert a keresz-
tény hagyomány szerint ez a nap 
Jézus szenvedésének kezdete. 
Egyben az utolsó vacsora emlék-
napja is, tehát a bibliai történet 
nevezetes eseménye. Az utol-
só vacsora első írásos említése 
Pál apostoltól származik. Jézus 
a zsidó nép Egyiptomból való 
szabadulásának emlékére ren-
dezte az utolsó vacsorát, melyre 
meghívta 12 tanítványát is. A bib-
lia szerint ekkor mondta Jézus 
a kenyérre és a borra, hogy ez az 
ő teste és vére.

Ez az esemény több művészi 
alkotás ihletője lett. Megtalálhat-
juk a festményeken, oltárképe-
ken, freskókon, fafaragásokon, 
ikonokon. A művésztörténet sze-
rint több száz alkotásban dolgoz-
ták fel az utolsó vacsora témáját.

A legismertebb és legtöké-
letesebb megjelenítés az olasz 
származású festőóriás Leonardo 
da Vinci (1452 -1519) alkotása 
lett. A freskó az Utolsó vacsora 
címet viseli. A festmény négy 
évig készült 1495 – 1498, méretei 
550 x 283 cm. A festő hónapo-
kig járta Milánó utcáit, hogy rá-
találjon a megfelelő modellekre. 

A kép központjában Jézus áll, 
a tizenkét apostol jobbról balra, 
négyszer hármas csoportokban 
helyezkedik el, mégpedig Ber-
talan, ifj. Jakab, András, Júdás, 
Péter, János, Tamás, id. Jakab, 
Fülöp, Máté, Tádé és Simon. 
Leonardo da Vinci a vacsora 
legdrámaibb pillanatát örökíti 
meg, amikor Krisztus az aposto-
lokhoz fordult, és így szólt: „Bi-
zony mondom nektek, egy kö-
zületek elárul engem.“ Az apos-
tolok arcán látszik a félelem, 
a fájdalom és a megdöbbenés 
e szavak hallatán.

Az Utolsó vacsora falfest-
mény eredetileg az olaszországi 
Milánóban, a Santa Maria delle 
Grazie kolostor refektóriumában 
volt található. E csodálatos alko-
tás már restaurált állapotban itt 
tekinthető meg, habár a látoga-
tók csak 15 percig gyönyörköd-
hetnek benne. A szigorú szabá-
lyok csak ennyit engedélyeznek 
a 25 fős csoportok számára. 
A több mint 500 éve készült fres-
kót az idő vasfoga, főleg a ned-
vesség, pára megrongálta. Már 
hétszer restaurálták és négyszer 
festették át.

Napjainkban fellelhetők más 
festők e témát ábrázoló képei 
a múzeumokban, képtárakban, 
templomokban, kápolnákban sőt 
gyakran a családi házak falain is. 
Húsvétkor nézzük áhítattal őket.

A magyarok sikereit látva a 
nemzetiségek (szlovákok, szer-
bek, horvátok, románok) is elé-
gedetlenkedni kezdtek és a ma-
gyarok ellen fordultak. Ezt a hely-
zetet kihasználták a Habsburgok 
és támogatták a nemzetisége-
ket. Jellachics horvát bán sere-
gével Magyarország ellen indult. 
Elérkezett az idő, hogy otthon is 
tegyenek valamit. Ütött a cselek-
vés órája. Petőfi  verseivel buzdít, 
lelkesít. A helyzet válságosra 
fordult Kossuth Lajos toborzott, 
szónokolt és ezrével jelentkeztek 
a nemzetőrök a haza védelmére. 

Eleinte a magyar seregeknek 
nehézséget okozott a szervezés, 
a fegyverek, lőszerek, egyenru-
hák beszerzése. Az újoncok még 
nem voltak kellőképpen felké-
szítve a harcra és a védekezésre. 
V. Ferdinánd lemondása után, 
az ifjú 18 éves Ferenc József ke-
rült a trónra, akinek a rend visz-
szaállítása volt a célja. A király 
teljhatalmat adott Windisgretz-
nak, a magyar forradalom leve-
résére, aki 1848. október 6-án 
44 ezer katonával indul Magyar-
ország ellen. A túlerő legyőzte 
a magyar sereget, elesett Pest-
Buda is. Tavasszal a helyzet 
megváltozott. A magyar csapa-
tok megerősödtek, és a tavaszi 
hadjárat alatt, több fényes dia-
dalt szereztek; Isaszegnél, Szol-
noknál, Vácon, Komáromban... 
újra felszabadult Pest és Buda 
vára is. Május közepére szabad 
lett az ország nagy része. 1849. 
április 14-én a Debreceni Nagy-
templomban a kormány kimond-
ta a Habsburg ház trónfosztását, 
és kikiáltotta Magyarország füg-
getlenségét. Ám az öröm korai 
volt, a harc még nem ért véget.

A fi atal osztrák császár Fe-
renc József – I. Miklós orosz 

cártól kért segítséget. Így 200 
ezer orosz katonával és Haynau 
160 ezres seregével megkezd-
te a magyarok elleni támadást. 
A szabadságharc sorsa, ab-
ban a pillanatban eldőlt, ami-
kor az orosz csapat átlépte 
a magyar határt.

A segesvári vereség után 
1848. július 31-én Bem csapata 
is szétesett. Ebben a csatában 
tűnt el Petőfi  Sándor is. Sor-
sát előre látta, az „Egy gondo-
lat bánt engemet” c. versében 
így írt: 

„Ott essem el én a harc mezején,
Ott folyjon ki a vér ifjú szívemből
S a holttestemen át fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra
S ott hagyjanak engem összetiporva...“

Sorsa beteljesedett, a harc-
téren életét adta a magyar sza-
badságért. Csak 26 évig élt, 
de 800 verse maradt az utókor-
ra, melyek a magyar irodalmat 
gazdagítják. 1849 augusztusá-
ban már csak 2 lehetősége ma-
radt a magyar forradalmárok-
nak, vagy folytatni a reményte-
len harcot, vagy letenni a fegy-
vert. Ez utóbbi történt Világosnál 
1849. augusztus 13-án, amikor 
a túlerővel szemben György le-
tette a fegyvert az oroszok előtt. 
Bár a szabadságharc eredmény-
telenül végződött, a magyar 
nemzet a világ előtt beigazolta, 
hogy a hazáért minden áldozatra 
kész.

A hősök emlékét és dicsősé-
gét országszerte és külföldön is 
szobrok, kopjafák és emlékmű-
vek őrzik.   

Kollár Mária feldolgozása
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Önkénteseknek nevezzük 
azokat, akik saját elhatározá-
sukból olyan munkát végeznek, 
amiért nem kapnak fi zetést. 
Itt élnek, dolgoznak körülöt-
tünk, értünk. Sokszor észre 
sem vessszük őket, pedig segí-

tőkészségükkel, fáradhatatlan 
igyekezetükkel kellemesebbé, 
könnyebbé teszik életünket, 
szebbé környezetünket. Mind-
ezért feláldozzák szabadidejü-
ket, anyagi vagy más áldozatot 
hoznak.

Kik is ők? Önkéntesek a tar-
doskeddi tűzoltók, véradók, 
vállalkozók, községünk fafara-
gói, a kultúrműsorok szereplői, 
a szavalók, az énekkarok tagjai, 
a citerások és más zenészek, 
az egyes rendezvények szer-
vezői, a gyermekrendezvények 
megszépítői, élménnyé tevői. 
Hiszen van, aki saját házában, 
udvarában fogadja, rendezi az 
érdekes, tanulságos találkozó-
kat, van aki pónifogattal kocsi-
káztatja, fuvarozza a gyereke-
ket, vannak, kik sütnek-főznek 
a közösségnek. Mindenki, aki 
bárhol, bármiben önzetlenül 
segít, jót tesz, szépet, értékeset 
alkot.

Halász Gabriellával, a helyi 
önkormányzat képviselőjével 
beszélgettem, aki az önkéntes 
akciók egyik fő szervezője, lel-
ke, jó tündére. Az ő vendéglő-
jében készítik sok gyermek- és 
felnőtt- akció résztvevői szá-
mára a frissítőket, tízóraikat, 
a véradók ebédjét, stb. Mind-
ezeket némi anyagi hozzájáru-
lással, de főleg a segítőkész, 
szorgalmas kezek fáradhatatlan 
munkájával. Gabika mindezt 
így foglalta össze: „Tomi fi am 
óvodába lépésével kezdtem 
támogatni a gyermekrendez-
vényeket. Mindig is imádtam 

a gyerekeket. Boldog vagyok, 
ha örömet szerezhetek nekik. 
Azóta évek teltek el, már Évi 
lányom is kilencedikes lett, de 
munkatársaimmal és családom 
tagjaival évről évre folytatjuk, 
sőt bővítjük a gyermekren-

dezvények szervezését. Far-
sangkor kb. 300-350 fánkot 
sütünk, és osztunk ki a bálozó 
óvodásoknak és iskolásoknak. 
Gyermeknapkor bekeverjük 
a palacsintatésztát, elszállítjuk 
a Falumúzeum udvarára, ahol 
a segítőkész nyugdíjas nagyma-
mák palacsintahegyeket süt-
nek belőle. Az asztalokra ki-
rakott tölteléket: csokikrémet, 
mákot, dzsemet, már a gye-
rekek rakják rá ízlésük szerint 
a palacsintákra, majd boldogan 
elfogyasztják.

Az elmúlt két évben egyhe-
tes nyári táborokat szervez-
tem a vakációzó iskolásoknak. 
A tábor iránt főleg a dolgozó 
szülők érdeklődtek, kik be is 
fi zették a megszabott, nem ma-
gas összeget. A tábort látogató 
résztvevők nemcsak szakszerű 
pedagógusi felügyeletben ré-

szesültek, hanem napi három-
szori étkezésben is. A gyerekek 
örömmel jöttek, jól érezték ma-
gukat. Játszottak, kirándultak, 
kézműveskedtek. A szövetke-
zet lehetővé tette számukra az 

ingyenes lovaglást, a község az 
ingyenes termálfürdőzést, ami-
ért köszönettel tartozom.

Tíz éven keresztül megren-
deztem az ikrek találkozóját, 
vagyis meghívtam egy vasárna-
pi ebédre azokat a falubeli csa-
ládokat, ahol ikreket neveltek. 
Örömteli találkozások voltak 
ezek. Az ikrek közben felnőt-
tek, de az idén újra tervezem 
meghívni őket. Remélem, hogy 
mind eljönnek.

A karácsonyi vásár alkalmá-
ból immár hármadik éve gyűj-
tést szerveztünk a MOST-HÍD 
politikai párt tagjaival. Ilyenkor 
édes- és sós süteményeket, 
forralt bort, kávét árultunk. 
A befolyt összeget - 600-650 
eurót-, a rászoruló-, szociálisan 
hátrányos helyzetű családok-
nak, esetenként beteg gyerme-
kek megsegítésre ajáljuk fel. 

Az emberekben sok segí-
teni akarás van. Ezt leginkább 
az ún. „tavaszi takarításoknál” 
tapasztaltam. 2010-ben azt 
a kezdeményezést a MOST-
HID helyi szervezete indította 
útjára. Mintegy 25-30 személy 

kapcsolódott be a munkába, 
a kistemető környékét tettük 
rendbe. Besegítettek az arra 
lakók is. A szövetkezet traktora 
6 pótkocsi szemetet szállított el 
a helyszínről.

2011-ben polgármesterünk, 
Tóth Marián mérnök a Föld 
napja alkalmából javasolta a ta-
karítást. Az már nagyobb akció 
volt. Bekapcsolódtak a községi 
hivatal alkalmazottai, a képvi-
selő-testület tagjai, az iskolá-
ink pedagógusai és diákjai, az 
idősebbek és fi atalabbak egy-
aránt. Mintegy 60-65 önkéntes, 
brigádos szorgoskodott. Akkor 
a községből kivezető – főleg 
határi – utakat, a kanális kör-
nyékét és néhány utcát tisztí-
tottunk meg a több tonnányi 
szeméttől, amit a szövetkezet 
gépei raktak fel és szállítottak 
el. 2012-es tavaszi takarításba 
immár 180-200 személy kap-
csolódott be. Nemcsak taka-
rítottak, tisztogattak, de jutott 
elég dolgos kéz a faluközpont 
megszépítésére is. Virágokkal 
ültették be az út szélén elké-

szített virágágyásokat, de jutott 
virág a Szent István térre és 
a községi hivatal elé is. A virág-
palánták nagy részét Pál Vince 
és Csanda József szponzorál-
ta. Öröm volt látni az elvégzett 
munka eredményét, és ezt az 
örömöt átérezte mindenki, aki 
bármilyen formában segített” – 
tette hozzá Gabika. 

Az önkéntesek munkájának 
felbecsülhetetlen értékű ered-
ményeit magunk is láthatjuk, 
tapasztalhatjuk községünkben. 
Jó, hogy vannak ilyen áldozat-
kész emberek, akik munkájuk-
kal érdekesebbé, teljesebbé 
teszik életünket, megszépítik 
községünket, terjesztik annak 
jó hirét. Szabadidejüket, ké-
nyelmüket áldozzák fel a kö-
zösségért, mert így érzik hasz-
nosnak magukat, így teszik 
a jót. Csak tisztelettel, hálával, 
elismeréssel szólhatunk róluk!

Csomó Magda

Önkéntesség – önkéntesek
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Amikor a kisgyermeket meg-
kérdezik: „Mi szeretnél len-
ni?”- némi gondolkodás után 
rávágja, hogy tűzoltó. Elmo-
solygunk rajta, nem is tudato-
sítva, hogy milyen nemes és 
egyben nehéz hivatásról van 
szó. Tűzoltónak lenni felemelő 
érzés, nem is beszélve arról, 
ha az ember szabadidejét ál-
dozza mások egészségének -, 
tulajdonának stb. megvédésé-
re, megmentésére. Ezt a tettet 
nevezzük önkéntes munká-
nak. 

Tardoskedden 2007-ben 
alakult a Tűzoltó Egyesület, ak-
kor 12 önkéntes kapott kedvet 
a mentéshez, majd 2010-ben 
hat taggal bővült a szervezet. 
Az aktívan munkálkodó ön-
kéntesek különböző tanfolya-
mokon vesznek részt, ezáltal is 
szakszerűbben tudják végezni 
a munkájukat. Havi rendsze-

rességgel gyakorlatoznak, 
ilyenkor ellenőrzik a tömlőket, 
a tűzoltóautót, van amikor szi-
mulált tűzhöz vonulnak ki.

2010-ben tűzoltószertárt 
kaptak, amely 2011-ben egy 
nagyon jó állapotú tűzoltó-
autóval gyara-
podott, amely 
nagyban meg-
könnyíti a je-
lenlegi munká-
jukat. 2007 óta 
több tűzeset-
nél segítkeztek 
már, főként 
az érsekújvári 
tűzoltókkal kö-
zösen, de volt 
amikor sikerült 
saját erőből 
eloltani a tüzet. Több alka-
lommal segítkeztek a tavak 
levegőztetésében, lecsapolá-
sában. Részt vesznek több 

községi rendezvényen pl. ma-
jális, búcsúi rendezvények, 
gyermeknap stb. Természe-
tesen, a jövőre nézve számos 

tervet szeretne megvalósí-
tani az egyesület. Az isko-
lákkal közös rendezvénye-
ket tervez, így lehetőséget 
kapnának azok a fi atalok, 
akiket érdekel ez a profesz-
szió. Megfordult a fejükben,
hogy májusban, Szent Fló-
rián ünnepén tűzoltó mulatsá-
got szerveznének, de minde-
nekelőtt a szervezet bővítését 
szeretnék, ezért továbbra is 
várják a jelentkezőket.  

T. Sz.

Ismerjék meg a községünk 
tűzoltó egyesületét

FARSANGI TEADÉLUTÁN
Vízkeresztől hamvazószer-

dáig tartó farsang a bálok és 
a vidám összejövetelek ideje. 
A tardoskeddi Nyugdíjas Klub 
Hamar Mária vezetésével az 
idén is: 2013. január 25-én 
megszervezte tagjai számára 
a hagyományos farsangi tea-
délutánt. A Rozmaring énekkar 
t a g j a i 

már reggeltől lá-
zasan készülődtek erre a nagy-
szabású rendezvényre. Szé-
pen megterített asztalokkal 
várták a szórakozni vágyó 
nyugdíjasokat. A kellemetlen 
hideg időjárás és a csúszós 
utak ellenére hamar megtelt 
a Faluház nagyterme. Több 

mint 150-en gyűltek össze, 
hogy közösen töltsenek el egy 
kellemes délutánt jó hangulat-
ban, egymás társaságában, 
hogy megnézzék a Nyugdíjas 
Klub mellett működő Roz-
maring énekkar szórakoztató 
műsorát. Rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével köz-

ségünk polgármes-
tere Ing. Tóth Ma-
rián, községünk 
képviselői és falunk 
kultúrreferense.

A Rozmaring 
énekkar vidám far-
sangi esztrádmű-
sora 13.00 órakor 
kezdődött. A far-
sangi teadélután
1 órás kultúrmű-

sorát Buják Erzsébet vezette.
Az énekkar tagjai a beveze-
tő népdalcsokor után pillanat 
alatt színjátszókká változ-
tak. Volt sok vidám jelenet, 
a „Hacsekné és Sajóné“ pár-
beszéde, Lujza és Jenő vi-
dám jelenete, és „Szandokán 
a magyar nők bálványa” című. 

Szólóénekeseink örök-
zöld slágerekkel örven-
deztették meg a közön-
séget. Műsorunkból nem 
hiányoztak a szlovák és 
a magyar népdalcsokrok 
sem, s végül ismert ope-
rett részletek csendültek fel. 
Az énekkart Rémes József kí-
sérte harmonikán. A hálás kö-
zönség sok tapssal jutalmazta 
a Rozmaring énekkar szerep-
lését.

A vidám, szórakoztató far-
sangi műsor után az énekkar 
tagjai felszolgálták a ven-
dégeknek a szendvicseket, 
a fi nom gyümölcsteát és a fris-
sen sült pogácsát, majd elkez-
dődött a farsangi vigadozás. 
A talpalávalót Rémes Józska 
szolgáltatta. A farsangi tea-
délután fénypontja a tombola 
húzás volt, mely vidám hangu-
latban zajlott. 103 tomboladíj 
került kisorsolásra, a szeren-
csés nyertesek örültek a nye-
reménynek, de akik nem nyer-
tek azok sem szomorkodtak. 
Ezúttal is köszönjük minden-

kinek, aki tomboladíjjal támo-
gatta a nyugdíjasok sikeres 
rendezvényt.

Az izgalmak után tovább 
folytatódott a táncmulatság, 
dalra fakadtak és táncra per-
dültek a szépkorúak. Ezen 
a délutánon mindenki elfe-
lejtette búját-baját és csak 
a vidámság, a kölcsönös meg-
becsülés, egymásra fi gyelés 
és a jó hangulat uralkodott. 
A teadélután az estébe nyúlt 
és az idősebb korosztály be-
bizonyította, hogy lélekben 
még mindig fi atalok. Remél-
jük, hogy ezzel a jó hangulatú 
farsangolással sikerült elűzni 
a fagyos telet.

Bíróczi Valéria, 
a Nyugdíjas Klub krónikása
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Simekéknél családi összejövetelek al-
kalmával sosem maradt el a nosztalgiá-
zás, a visszaemlékezés arra az időszak-
ra, amikor Csehországban éltek. Amióta 
csak az eszemet tudom, mindig erről 
meséltek, ha együtt volt a család, arról 
áhítoztak, hogy ha még egyszer elme-
hetnének Děpolticére meg Janovicére! 
Nem volt olyan összejövetel, ahol ez
a téma ne kapott volna szárnyra. A nagy-

mamám egy volt a testvérek közül, aki 
szintén - mint tizenéves - ott járt iskolába, 
ott követte el legszebb gyermekcsíneit, 
gyermekként fedezte fel a gyönyörű tájat, 
a Šumavát és környékét.

Férjemmel idén tavasszal megálmod-
tuk, hogy nagymamámat elvisszük azok-
ra a helyekre, ahol még mint gyermek 
járt, a családi házba, a kastélyhoz, ami-
ről annyiszor mesélt már, – ahol megdo-
bálta őt egy fi atal suhanc gesztenyével, 
– a janovicei állomásra, a régi iskolába és 
sok más helyre.

Névnapja közeledtével készítettem egy 
levelet, melybe beleírtam, hogy utazást 
nyert Csehországba Klatovy, Děpoltice, 
Janovice és Nýrsko megállókkal. Titok-
ban a postaládájába süllyesztettem, és 
vártam a délutánt, mikor mindig kisétál, 
és megnézi, járt-e már a postás. Szaladt 
is be hamarosan a levéllel, hogy valami 
utazást nyert, olvassuk el neki, mi áll ben-
ne. Ekkor elkezdődött a lázas találgatás, 
hogyan nyerhette meg ő ezt az utat, rá-
adásul a testvérei számára is. A testvérek 
hamarosan összeültek, tanakodtak, láz-
ban égve tervezgették a csehországi utat.

A háború után 1946 tavaszán ment 
ki a Simek család Csehországba, mert 
itthon nem volt munkalehetőség, s mi-
vel Jani apa ott talált munkát, az egész 
család követte. A felesége, Jusztina, az 
akkor 11 éves Teréz, Irén, nagymamám 

Margit, Anna és az akkor még legkisebb 
kislány, Mária. 1947-ben megindították 
a kitelepítéseket, így, ha akartak volna 
sem tudtak volna hazajönni. Egy évet 
Janovicében laktak, sajnos elég rossz kö-
rülmények között. Dédiapa és mama egy 
istállóban dolgoztak, a gyerekek iskolába 
jártak, vagy besegítettek, amiben tudtak, 
főleg Teréz és Irén, akik már a legnagyobb 

segítségnek számítottak a csa-
ládban.

Janovicében a munkáltatók 
és az iskolában a tanárok sem 
szerették a magyarokat, így 
aztán dédiapa egy kettőre más 
munka után nézett, és 1 év 
után elköltöztek Děpolticére.

Itt nem a Simek család volt 
az egyetlen magyar család, 
így valamivel könnyebb volt 
a kommunikáció, de aminek 
a legjobban örültek, hogy 
dédiapának sikerült munkát 
találnia, ahol megbecsülték 
és tisztelték.

A gyerekek is nagyon 
szerettek iskolába járni, bár 
a nyelv kicsit nehezen ment, 

de megoldották, megtanulták, beillesz-
kedtek, ahogy Tercsi néni mondta: „bol-
dogultunk”. „Többen jártunk egy osztály-
ba, akkor nem számított a korkülönbség, 
kevés volt a gyerek. Pannika óvodás volt, 
a többiek mind egy osztályba jártunk” – 
meséli nagymamám. “Nemcsak egy osz-
tályba, de otthon mindannyian egy 
szobában laktunk, apa, mama meg 
az 5 lány” – teszi hozzá Irén néném. 
„Én nem sok mindenre emlékszem, 
hiszen még nagyon kicsi voltam. 
Mi nem vettük észre, hogy valami 
nehéz vagy rossz, mi boldogok vol-
tunk, szerettünk ott lenni, szerettek 
bennünket” – kérdésemre Panni 
néni válaszol. „Ezt kirándulásnak 
fogtuk fel!” – mosolyogva teszi 
hozzá Tercsi néni, aki mindenre 
színtisztán emlékszik, hiszen már 
nagylány volt. 

1948 januárjában Klatovyban 
megszületett Erzsébet. A 8 ta-
gú család 1949 tavaszán úgy
döntött, hazaköltöznek Tardos-
keddre.

Sokszor és sokan tervezték 
már ezt a kirándulást, melyet 
mi 2012 őszén Dáviddal meg 
is valósítottunk. A Simek csa-
lád négy lánytestvérével 2012. 
szeptember 27-én hajnali 
órákban autóba ültünk és útra 
keltünk. Tercsi néni, Irén néni, 

Panni néni és nagymamám, valamint mi 
ketten Dáviddal alkottuk a nagy csapatot. 

Janovicén voltunk elszállásolva, a volt 
kaszárnyák területén. Ott most turista-
szállások, munkáslakások vannak létesít-
ve. A csehek szívélyesen fogadtak, tudták 
érkezésünk célját, ugyanis kapcsolatba 
léptem a helyi polgármesterrel, a szállás-
adónkkal pedig heti szinten leveleztünk.

Az első délután körbejártuk Janovicét, 
megkerestük a házat, ahol laktak, sőt be 
is engedtek és körbevezettek. Láttam, lát-
hattam a szobát, ahol heten kuporogtak, 
a helyeket, ahol a mindennapjaikat élték 
mint gyerekek. Házuk mellett állt egy gyö-
nyörű kastély, ami most romokban hevert, 
az összedőlés határán. A közelébe sem 
lehetett menni. 

Elmentünk az iskolához, de az sajnos 
már nem létezett, helyére egy nagy panzió 
épült. Az iskolából egyedül a tornaterem 
maradt meg. Most fi tneszteremnek hasz-
nálják a panzió vendégei. Amint belép-
tünk, Tercsi néni már mutatta is: „Ott volt 
a tornaterem.”. A négy idős nénikét elnéz-
ve, mint akik megfi atalodtak, mindenhova 
felmentek, fel a lépcsőn, le a lépcsőn... 
itt álljunk meg, ott álljunk meg...

Megcsodáltuk a tájat, a fantasztikusan 
szép környezetet. A sokszínben pompá-
zó fák, bokrok, a földek, szebbnél szebb 
házak, a zöld füves részeken tehenek leg-
elésztek, juhok és más jószágok. Cseh-
országnak a délnyugati része, a Šumava 
hegység valóban gyönyörű, látnivalókban 
gazdag.

Este a vacsoránál a testvérek egymás 
szavába vágva idézték fel a janovicei éve-
ket és az aznapi élményeket. Sok csa-
lódás érte őket, mert minden másképp 

nézett ki, és sajnos nem 
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pozitív értelemben. Visszaemlékeztek, 
mennyit játszottak ott a kastély területén, 
hogy mennyire csodás volt az udvara. Mi-
vel a technika manapság már ezt is meg-
engedi, visszanéztük az aznap elkészített 
képeket, és még sokat beszélgettünk, 
s gondolom ők négyen még tovább, mie-
lőtt nyugovóra tértek.

A pénteki napot teljes egészében 
ki akartuk használni, így már kora reg-
gel találkoztunk a panzió konyhájában, 
megreggeliztünk és útnak is indultunk. 
A Jóistennek hála, nagyon szép idő volt, 
nem volt hideg, a napocska szépen sü-
tött, az embernek legalább volt minden-
hez kedve. Sokat jöttünk-mentünk. Elő-
ször Děpolticére vezetett az utunk, abba 
a faluba, ahol második alkalommal laktak. 
Megtaláltuk a családi házakat, ugyanis 
mint kiderült, a két év alatt kétszer köl-
töztek. Most is laktak mind a két házban, 
szépen rendben voltak. Az egyik előtt 
ott ücsörgött egy idős bácsika, hát oda-
mentem és szóba elegyedtem vele. Mint 
kiderült, szlovák, aki évek hosszú során 
nem volt már odahaza, a felesége cseh. 
Hamarosan ő is kijött. Addigra felértek 
a nénikéim is, és sok időt töltöttünk el ott, 
a családi ház előtt, fényképezkedtünk, 
meséltünk a házaspárnak, hogy mi já-
ratban vagyunk ily messze otthonunktól. 
A hölgy nagy segítségünkre volt a barát-
nők, osztálytársak keresésében régi ké-
pek alapján.

Itt Děpolticén bementünk a templom-
ba, énekelgettünk, imádkoztunk, a néni-
kéim sírdogáltak, emlékeztek, vagy csak 
csendben álltak az oltárt fi gyelve.

Elmentünk Dešenicére, az 5 kilomé-
terre levő kis falucskába, ahol a már 
említett barátnők, osztálytársnők keresé-
sére indultunk. Sok-sok kérdezősködés 
után megtaláltuk Bedřiškát, aki sajnos 

nem emlékezett a lányokra. 
A fényképeken senkit sem is-
mert meg, csak magát, pedig 
Tercsi néni is meg ő is már 
12-13 évesek voltak. Nagy volt 
a csalódás, de szépen elkö-
szöntünk és tovább indultunk,
hogy megkeressük Vierát és 
Irenát. Dešenicén jártunk-kel-
tünk, kérdezősködtünk, s egy-
szer csak megjelent Irena 
Ulovcová. Kedvesen köszön-
tött, elmondtam neki mi já-
ratban vagyunk, a képeket is 
megmutattuk, de itt sem jár-
tunk szerencsével, ő sem em-
lékezett a négy magyar lányra. 
Testvérét, Vierát pedig nem 
tudtuk elérni.

Megálltunk még Nýrskoban, 
Strážovban. Este fáradtan 
megvacsoráztunk, persze át-
beszéltük az egész napot, 
megnézegettük a képeket. 
A csalódások mellett azért 

sok szép élményben volt részük, főleg, 
hogy láthatták azokat a helyeket, ahol 
még gyermekként játszottak, gondtalanul 
jöttek-mentek, és újra felidézték csínyte-
véseiket vagy más emlékezetes történe-
teiket.

Utolsó napunk szintén korán kezdő-
dött, egy megálló még tervben volt, Kla-
tovy. Ez a nagyváros útba esett hazafelé, 

így természetesen megálltunk. Hazafelé 
a testvérek sokat nosztalgiáztak, hálál-
kodtak, felidézték a Csehországban ta-
nult dalocskákat, melyeket egymást ki-
egészítve énekeltek. Szombaton egész 
úton hazafelé esett az eső. Sajnos a há-
rom boldog napot egy tragédia zárta, ezt 
csak azután tudtuk meg, miután hazaér-
tünk. Boldogságunk a kirándulásból nem 
lehetett teljes, s még most sem az, mivel 
az egyik Simek nénikém unokája tragikus 
balesetben aznap elhunyt. A fényképeket 
sem néztük még meg, nem volt közös 
családi összeülés és beszélgetés, nem 
volt nagy élménybeszámoló, de készü-
lünk rá. Tavasszal mindenképp tervezek 
egy nagy vetítést, ahová meghívjuk az 
összes gyermeket, unokát, dédunokákat, 
hogy nézzék meg merre is jártak a mamák 
63 év után.

Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy 
eljuthattunk ezekre a helyekre, hogy elvi-
hettük őket még egyszer a gyermekkori 
élmények helyszínére, és hogy szerencsé-
sen hazaértünk.

Nem Egyiptom sem a Kanári-szigetek, 
de még a tengerpart sem volt egyikőjük 
vágya sem, hanem Janovice és Děpoltice, 
ahová végül 63 év után ismét eljutottak. 
Szép élmény volt. Számomra is. Örülök, 
hogy eljuthattam velük oda, és láthattam 
az örömöt az arcukon, a szívükben!

Lantos Borbély Katica 

ÖNKÉNTES VÉRADÓK
A Vöröskereszt helyi szervezete min-

den évben megszervezi a már hagyomá-
nyos, önkéntes véradók bálját. E külön-
leges társadalmi esemény jó alkalom az 
előző év kiértékelésére és a többszörös 
véradók megjutalmazására. Idén 20 tar-
doskeddi lakos kapta meg a Dr. Ján 
Jansky érem bronz, ezüst, arany, illetve 
gyémant fokozatát.

Bronz fokozat (10x véradás):
Balogh Klára, Csábi József, Csi-

kós Csaba, ifj. Hegyi Imre, Chmelovič 
Jozef, Király Erika, Lőrincz Ľubomír, 

Tóth Attila, Labai Gábor, Szikora Ta-
más

Ezüst (20x):
Bencz Zoltán, Dózsa Marián, Gáhy 

Gábor, Ludas Klára, Mészáros Attila, 
Šipoš Anna

Arany (30x hölgyek; 40x férfi ak):
Balogh Mária, Mészáros Imre
Gyémánt (80x): 
Mojzes Imre, Varga Gábor
A kitüntetetteknek gratulálunk, és min-

den véradónak köszönjük a nagylelkű-
séget.

Fotó: Vanya T.
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Gyakran előfordul, hogy 
így hármasban állnak szín-
padra, vagy csak mi, tardos-
keddiek vagyunk ilyen sze-
rencsések?

Tamás: Tavaly, itt Tardos-
kedden énekeltünk utoljára 
így, hárman egyszerre. Persze 
otthon, családi körben sok-
szor énekelünk egymásnak, 
néha a rokonságot is meg-
tiszteljük ezzel. Boldog va-
gyok, hogy Robit ismerhe-

tem, a lányomra pedig nagyon 
büszke vagyok. Engem tulaj-
donképpen az ő tehetségük, 
az ő fi atalságuk csalogat visz-
sza a színpadra. Ilyen család-
ban nem lehet abbahagyni az 
előadóművészetet, pedig 15-
20 éve tervezem, de így kizárt 
dolog. 

Most szemben ül velem 
apa és lánya, mégis egyikük 
vezetékneve Lőrincz, a má-
siké Alex. Ez hogy lehetsé-
ges?

Engem Lőrincz Tamás Alex-
nek anyakönyveztek – egyéb-
ként Versailles-ban szület-
tem-, és amikor erre a pályára 
léptem, akkor változtattam 
nevet. A televízióban volt egy 
bemondó, Lőrincz Gabriella, 
akivel pont egyidőben jelent 
meg az első anyagunk. B. Tóth 
László Pop-Tari-Top című rá-
diós műsorába is egyszerre 
kerültünk, és ott beszéltük 
meg, hogy az én nevem akkor 
innentől legyen más. 

Franciaországban szüle-
tett?

Igen, szüleim 1956-ban disz-
szidáltak, 1963-ban pedig, ami-
kor általános amnesztiát hir-
dettek, akkor édesapám úgy 
döntött, hogy hazatérünk épí-
teni a hazát.

Táncdalénekesként is-
merjük, mi a civil foglalko-
zása?

Budapest legtöbbet alkal-
mazott polgári búcsúztatója 

vagyok. Minden nap gyakor-
lom a hivatásom: verset mon-
dok, énekelek; csak rajtam áll, 
hogy a repertoárt mennyire bő-
vítem. Büszke vagyok az alko-
tói szabadságomra. Számom-
ra minden nap egy előadás. 
Bár szívfájdító előadás, meg-
halok én is minden nap egy 
kicsit. Ugyanis ha egy 12 éves 
kisfi út kell búcsúztatni, abba 
az ember belehal. Viszont ha 
azt veszem alapul, hogy hány 
kitüntetett színész, előadó-
művész van munka nélkül, én 
mégiscsak azt csinálom, amit 
szeretek. Gyakorlatilag boldog 
és elégedett vagyok. 

Szakmai szemmel hogyan 
jellemezné Robit?

Neki a színházban kell bizo-
nyítania, ebből a szempontból 
sokkal nehezebb a dolga, mint 
például egy X-faktor győztes-
nek. Viszont ha ott eléri a cél-
ját, nem csak pünkösdi ki-
rályság lesz az övé, hanem 
évtizedeken keresztülélheti 
boldogságban színészként az 
életét. Minden feladatot meg 
tud oldani, hallottam őt több 

műfajban énekelni, nagyon jó 
orgánuma van. Olyan a hang-
ja, mint a bársony. Csak sze-
rencse kérdése, hogy érvénye-
sül-e. Nyilván jókor jó helyen 
kell lenni. Nekem onnantól 
kezdve lett könnyű a dolgom, 
hogy megismerte a közönség 
a Csak a jók mennek el című 
emlékdalomat. Robi sokkal te-
hetségesebb, mint én voltam. 
És ami fontos: alázatosabb 
a szakma iránt. Bennem nem 
volt alázat, 1983-ban az ut-
cáról hirtelen nyertem egy 
Ki mit tud?-ot, nem volt ze-
nei végzettségem, mint neki. 
Én a kottát sem tudom olvasni. 

Amikor Veráról kiderült, 
hogy a színpad világa vonz-
za, támogatta ebben, vagy 
óvta tőle?

Abban kell őt támogatni, 
amit csinálni szeretne. Nekem 
a szívemet melengette ma 
is. Mosolygott a lelkem, ami-
kor itt láttam őt a színpadon. 
Ha lehorgonyozna egy stílus 
mellett, abban támogathat-
nám, hogy lemezt készítsen, 
stúdiót szereznék, satöbbi, de 

ő a színház világában akar ma-
radni. 

Előadás közben Flipper 
Öcsit emlegette, rajta kívül 
kikkel dolgozott még együtt? 

A Szeretet dalok című új 
lemezen lesz egy szép duett 
Janza Katával, Késő már a dal 
címe. Lajtai Katival énekeltem 
a Jamaikai trombitást, Szigeti 
Csabival A hold ma éjjel című 
dalt, ezért különdíjat kaptunk 
a Táncdalfesztiválon. 

Amikor Robi anyukája 
ilyen magas rangú vendéget 
fogad, mint Alex Tamás, mit 
főz?

Juhtúrós galuska lesz, azt 
ettem nála legelőször is. Azóta 
hiába rendeltem odahaza étte-
remben, az nem olyan fi nom, 
mint az övé.

Vera, téged mivel vett le 
ez a tardoskeddi fi ú a lábad-
ról?

Veronika: 2006-tól 2009-ig
egy színészképzőbe jártam Bu-
dapesten, ez a Nemes Nagy 

MESTERHÁRMAS

Rybár Csilla, a Faluház kultúrfelelősének kezdeményezé-
sére az idei évadban a helyi színházbarátoknak lehetőségük 
nyílt bérletet vásárolni a Győri Nemzeti Színház előadásaira. 
Úgy érzem, annál is inkább ott a helyünk, mivel tardoskeddi 
szereplőnek is tapsolhatunk. Igaz, néha az illető jön hazai 
színpadra, mint 2012. november 3-án, amikor a Lucerna Pol-
gári Társulás meghívására érkezett a helyi Faluházba Vanya 
Róbert. A koncertre Budapestről magával hozta párját, Lő-
rincz Veronikát, illetve annak édesapját, Alex Tamást.
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Ágenes Művészeti Szakkö-
zépiskola. Jó felszereltségű 
iskola volt, jól felkészült taná-
rokkal. Ugyanebbe az iskolába 
járt Robi is, ott ismerkedtünk 
meg. Osztálytársnőimmel kita-
láltuk, hogy kéne egy fi ú, akivel 
musicaleket énekelhetnénk, 
mert mi akkor azokba voltunk 
szerelmesek. Meghallgattuk, 
ő is nagy lelkesedéssel vágott 
bele a dologba. Emlékszem, 
Máriapócson volt az első fellé-
pésünk. Négy évvel ezelőtt az 
így alakult kvARTett Musical 
Formációnkkal voltunk első 
ízben a tardoskeddi Szent Ist-
ván-napokon is a szabadtéri 
színpadon. 2007 októberében 
alakult a csapat, először Robi-
val csak barátok voltunk, majd 
kialakult ez a kölcsönös érzés, 
amiből aztán eljegyzés lett 
2011. február 14-én. 

Az eljegyzés hol zajlott?
A Karinthy Színházban ját-

szottunk mindketten, előadás 
után Robi az egész stáb előtt 
felhívott a színpadra. Ez pont 
Valentin-napon volt, elénekel-
te az Operaház fantomjából az 
Ennyit kérek én című dalt. Ki-

derült, hogy a szünetben meg-
kérte aputól a kezemet, de az 
is teljesen véletlen volt, hogy 
ő ott ült a nézőtéren. Nagy 
meglepetés volt hát, a gyűrűt 
is egyedül vette, de pont pasz-
szolt. A színház fotózott, pezs-
gőt hoztak, mindenki be volt 
avatva, kivéve engem. Nagyon 
romantikus volt.

Két művész kapcsolata 
hogyan működik?

Civil ember nem érti meg 
a mi gondjainkat, két szakma-
beli megérti egymás bajait, de 
együtt dolgozni nagyon nehéz. 
Egymást kioktatjuk, mert meg-
beszéltük, hogy mindig őszin-
tén megmondjuk egymásnak, 
ha nem tetszik a másik. Kon-
certek alatt ugyanúgy. 

Ma jó volt Robi?
Ma hibátlanul énekelt a kon-

certen, a próbához képest job-
ban. Meg is dicsértem. Biztos 
azért, mert itthon a legjobb fel-
lépni...

Minden nap gyakoroltok?
Ő többet gyakorol, mint én, 

mert többet használja a hang-
ját fellépéseken. Az igazság az, 
hogy panellakásban lakunk, és 

én nagyon félek a szomszé-
doktól, nem is nagyon merek 
otthon gyakorolni...

Szakmai féltékenység 
nincs köztetek?

De van egy kicsi. Nyilván 
én is arra vágyom, amit a Robi 
éppen csinál. Ettől függetlenül 
büszke vagyok rá, mert cso-
dálatos volt őt látni mindkét 
győri premierjén. 

Hogyan kerültél a Győri 
Nemzeti Színház társulatába?

Robi: Tatabányán játszot-
tam a János vitézt, a Süsüt, 
a Dzsungel könyvét, amikor 
a tánckarba be kellett ugra-
nom. Az egyik koreográfus 
odajött hozzám, hogy lenne 
egy ajánlata számomra, mi-
szerint olyan karaktert keres 
Győrbe, mint én. Annyira ko-
moly táncos előképzettségem 
nincs, például balettet nem 
tanultam, de mozogni mindig 
is szerettem, úgyhogy ott-
hagytam Tatabányát. Győrben 
most már állandó tagja vagyok 
a tánckarnak.

A tardoskeddi bérletesek 
ebben az évadban miben 
láthatnak téged?

Az Aranycsapat musical-
ben, továbbá benne vagyok 
a Jekyll és Hyde-ban, és most 
kezdődnek A nevető ember 
próbái, ebben szintén alkal-
maznak. Szerepelni fogok 
a Finito-ban, a János vitézben, 
remélem, ott már portot is ka-
pok a kórusban. Tehát sok da-
rabban leszek látható. 

Ezek szerint gyakran uta-
zol Pestről Győrbe.

Szinte állandó jelleggel ott 
vagyok a próbák miatt. Köz-
ben egy big band zenekarral 
is járok Ausztriába koncer-
tezni, a húszas évek német 
és angol slágereit adjuk elő. 
Az Operett Voices társulattal, 
és a Kezes-lábas baba szín-
házzal is folyamatosan fellé-
pek, úgyhogy Pesten nagyon 
keveset vagyok. 

Mikor lesz az esküvő?
Tervezzük. Pesten már meg 

is volt a lakodalmi és esküvői 
helyszín is, de most átköltö-
zünk Győrbe. Közel van, úgy-
hogy még az is lehet, hogy vé-
gül Tardoskedden kelünk majd 
egybe.             

 Benkő Timea

A Csemadok Tardoskeddi Alapszervezetének
tevékenysége a 2012-es évben
2012. január 29.   MKP kampány a Faluházban, részt vett: Fehér akác, 
 Férfi  kar, Zengő négyes, Tardoskeddi citerások
2012. február 18.  IX. Hagyományőrző batyubál, részt vett: Fehér akác, 
 Férfi  kar, Zengő négyes, Tardoskeddi citerások, meghívott 
 vendégek: kisudvarnoki vegyes csoport, Besenyői 
 citerások
2012. március 16.  koszorúzás nemzeti ünnepünkön a kopjafánál, felléptek: 
 Férfi  kar, Fehér akác
2012. március 24.  tisztújító évzáró taggyűlés a Faluház nagytermében
2012. április 27.  Pápa – Tapolcfő csoportok találkozója, részt vett: 
 Fehér akác, Férfi  kar, Tardoskeddi citerások
2012. május 8.  koszorúzás a Hősök szobránál
2012. május 19.  XXXV. Területi konferencia Szímőn a Jedlik-házban, 
 részt vett: Fugli Gyula, Mojzes Erzsébet, Szabó Ferdinánd, 
 Bogdány Katalin
2012. június 1.  Kitelepítettek megemlékezése Bonyhádon, részt vett: 
 Férfi  kar
2012. június 1-2.  Ködellik a Mátra, Eger, részt vett: Fehér akác, 
 Zengő négyes
2012. június 16.  XI. Duna Menti Fesztivál, Köbölkút, részt vett: Fehér akác, 
 Férfi  kar
2012. augusztus 11.  Pozbai falunapok, részt vett: Fehér akác
2012. augusztus 24 – 26. – XVI. Szent István-napok, részt vett: Fehér akác, 
 Férfi  kar, Zengő négyes, Tardoskeddi citerások
2012. szeptember 8.  Tardoskedd – Tapolcafő találkozó, Fehér akác, Férfi  kar, 
 Tardoskeddi citerások, vendégek: Tapolcafői éneklőcsoport 
 és kertbarátok

2012. szeptember 15-16. – Nagyatádi szilvanap 2012, 
 részt vett: Fehér akác
2012. szeptember 22.  Szüreti napok Barton, részt vett: Férfi  kar
2012. szeptember 24.  Válogatás a Spievanky versenyre a Faluházban, részt vett: 
 Fehér akác
2012. október 10.  Kukoricatörés, fosztás, morzsolás és szőlészeti munkák 
 bemutatása a Szent István Egyházi Óvoda növendékeinek 
 a tardoskeddi határban, részt vett: Férfi  kar
2012. október 13.  Kürti Bokréta éneklőcsoport 40. évfordulója, részt vett: 
 az egyes csoportok vezetői és az elnök
2012. október 20.  XXIII. Országos közgyűlés Ipolynyéken, részt vett: 
 Szabó Ferdinánd
2012. október 27.  XIX. Zsitvabesenyői hagyományos szüreti ünnepség, 
 részt vett: Fehér akác, Férfi  kar, Tardoskeddi citerások
2012. november 10.  Spievanky népzenei fesztivál, Plavé Vozkany, 
 megyei forduló, részt vett: Fehér akác (ezüst fokozat)
2012. november 10.  Citeratalálkozó Buzitán, részt vett: Zengő négyes
2012. november 16.  Területi választmány őszi ülése Párkányban, részt vett: 
 Mogrovič Magdolna, Szabó Ferdinánd
2012. december 2.  Első adventi gyertya meggyújtása a Faluház előtt, 
 részt vett: Fehér akác
2012. december 22.  Karácsonyi vásár a Faluháznál, részt vett: Fehér akác, 
 Férfi  kar, Tardoskeddi citerások
2012. december 30.  Karácsonyi koncert a Szent István-templomban, részt vett: 
 Fehér akác, Férfi  kar.             

Mogrovič Magdolna

k
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Az Alvás Világnapját 2008 
óta a világ több pontján meg-
rendezik. Az ötlet az Egyesült 
Államokból indult, és idén több 
mint 50 országban megtartják 
ezt a napot. A szervezők célja, 
hogy az életminőség szem-
pontjából felhívják a fi gyelmet 
az alvás fontosságára. 

Sajnos a megkérdezett tíz 
felnőttből, csak ketten érezték 
teljesen kipihentnek magukat 
alvás után. Az embereknél 
az alvás időpontja, rituáléja, 
szakaszai megváltoztak. A bi-
ológiai óránk felborult. Az ősi 
időszakban a természet rend-
jéhez igazodott az alvás is. 
A nap lement, szürkület, majd 
lassú sötétedés következett. 
Volt idő a ráhangolódásra, az 
elálmosodásra, és elalvás-
ra. Körülbelül másfél óra alatt 
csendesedett le a szervezet. 
A hajnali, reggeli fények éb-
resztették az alvókat. Még 

50-100 éve is átlag másfél órá-
val többet aludtak az emberek.

A mai ember ezzel szemben 
villanyt kapcsol, becsapja ösz-
töneit, állandóan siet, spórol 
még az alváson is, miközben 
sokkal több inger éri napköz-
ben. Sokan nem szeretnek sö-
tétben aludni, pedig arra szük-
sége van a szervezetnek. A sö-
tétség szükséges, mert ilyen-
kor termelődik a melatonin 
nevű hormon, ami segíti a nyu-
godt alvást.

A rövid alvásidő a napköz-
ben történetek feldolgozására 
is káros. Az agy ugyanis alvás-
időben dolgozza fel az 
aznapi eseménye-
ket. Ezt főleg 
az álmodás 
időszakában 
teszi. Bár az 
egyéni alvás-
igény változó, 
egy felnőtt, 

egészséges embernek mi-
nimum 6 órát kell aludnia. 
Az ideális a 7,5 óra lenne, ek-
kor már valóban kipihenten 
kezdheti az új napot. 

Bizonyára sokszor hallot-
ták már, hogy éjfél előtt már jó 
lenne elaludni. A szakemberek 
szerint az ideális alváskezdés 
a 22 óra környéke. 

Mit tegyünk, hogy sikerül-
jön időben elaludni és ele-
gendőt pihenni?

- Lefekvés előtt bő egy 
órával már ne tévézzenek, 

ne számítógépezzenek, mert 
a monitorok rezgése becsapja 
az agyat, és teljes üzemben 
dolgozik.

- Ne fogyasszanak koffein 
tartalmú italokat, mert azok 
felpörgetnek.

- Lehetőleg ne dohányozza-
nak, és az alkohol fogyasztá-
sát is kerüljék.

- Korán vacsorázzanak, és 
lehetőleg valami könnyűt.

- Érdemes a hálószobát ala-
posan kiszellőztetni, az alvás-
hoz 20 fok körüli hőfok elég-
séges.

- Egy kellemes fürdő, anda-
lító zene is segíthet az ellazu-
lásban.

- Sokan esküsznek a meleg 
zoknira, ki lehet azt is próbálni.

feldolgozás

AZ ALVÁS VILÁGNAPJA

A gyógypedagógia a peda-
gógia ágazatába tartozó tudo-
mányág. Elsődleges célja, hogy 
biztosítsa a testi és lelki fogya-
tékkal élő emberek számára 
az oktatást, illetve hozzájáruljon 
az egyén személyi fejlődéséhez. 
Kiinduló pontként nélkülözhe-
tetlen az egyén megismerése 
gyógypedagógiai szempontból. 
Ebben játszik fontos szerepet 
a diagnosztizálás, melynek 
eredménye a diagnózis. 

Bizonyára ismerős fogalom, 
hiszen a gyógyászatban, a pszi-
chológiában és a pedagógiában 
is diagnosztizálásról beszélünk. 
Valamennyi esetben a megis-
merésről, a személy állapotának 
a komplex feltárásáról van szó. 
Mivel az elmúlt írások a gyógy-
pedagógiai fogalmakról szóltak, 
így most rávilágítok a diagnosz-
tizálásra. 

A diagnosztika lehet globális 
(az egyén egész személyiségét 
vizsgálja) és parciális (csak egy 
funkciót vizsgál pl. készségeket, 
értelmi szintet stb.). Figyelembe 
vesszük a gyermek életkorát, 

tudásának szintjét, nyelvi fejlő-
dését, a motorikus készségeket, 
a szenzorikus szervek funkcióját 
stb., majd annak megfelelően 
választunk metódust és techni-
kát a diagnosztizáláshoz. Adott 
a kérdés, mely korban érdemes 
diagnosztizálni? Ha tanulási ne-
hézségekkel állunk szemben, 
érdemes megvárni az alapiskola 
2. osztályát, amikor is a tanuló-
nak már el kell sajátítani az írás, 
az olvasás, a számolás alapja-
it. Amennyiben a fejlődésében 
akad szélsőséges eltérés, pl. 
4-5 évesen még nem beszél, 
nem tud a kortársaival játszani, 
hiányoznak a szociális készsé-
gek elsajátításai, mindenképpen 
forduljunk szakemberhez. 

A gyermek esetében a di-
agnosztizálás történhet játék 
segítségével is. A pici baba 
megszületése pillanatától kezd-
ve magába „szívja” a körülötte 
zajló hatásokat, ingereket. Meg-
tanulja megismerni saját magát, 
szemléli, nyalogatja a pici ke-
zét, dörgöli a szemeit, nézegeti 
nemcsak a saját testrészét, ha-

nem az őt körülvevő embere-
két is. Kezébe játékszert adunk 
(fontos, hogy korának megfe-
lelő legyen), mellyel játszik, így 
visszatükröződik a gyermek 
érettségi, fejlődési foka. A játék 
közben megfi gyelhetjük a tudá-
sát, a készségeit, a szokásait, 
a mozgásának fejlődését.

A játszás történhet spontán 
módon, amikor a gyermek sza-
badon, a saját választott játék-
szerével játszik; és tudatosan, 
irányítottan, amikor a szülő, 
a gyógypedagógus a kezébe 
adja a játékot. A szakember 
megfi gyeli, hogyan manipu-
lál a gyermek a játékkal, érti-e 
a szociális lényegét. A temati-
kus játékoknál fontos a játék 
megértése, tud e valaki illetve 
valami bőrébe bújni, valakit utá-
nozni. A konstruktív játék lé-
nyege, hogy a megadott anyag-
ból képes-e a keze segítségével 
alkotni, itt fi gyelembe vesszük 
a gyermek fantáziáját is. A szen-
zorikus diagnosztizálás eseté-
ben megnézzük, hogy a gyer-
mek különbséget tud e tenni a 
külső értékek között, tehát sze-
mével, fülével érzékeli a körülöt-
te zajló eseményeket. 1 - 9 hó-
napos csecsemő már kezével 
tudja tartani, nézegetni, megfi -
gyelni, eldobni a játékot - ezt az 

időszakot megismerő időszak-
nak nevezzük. A következő ál-
lomás, mikor a gyermek a játék 
és a játékszer között megtalálja 
a kapcsolatot; nélkülözhetetlen, 
hogy 2-3 éves korban már tud-
jon önállóan játszani, az óvodás 
korban a játék és a fantáziája 
segítségével rövid történetet 
alkotni, beleélni magát abba. 
5 évesen már képes megérteni 
a játék folyamatát és annak lé-
nyegét. Ha testi vagy lelki beteg-
ségről van szó a gyermekeknél, 
akkor az egyes állomások jó-
val később jelennek meg, vagy 
megrekednek még a megisme-
rés folyamatában. Természete-
sen nincs két egyforma gyer-
mek és egyforma fejlődés sem. 
Nem szabad összehasonlítani 
az egykorú nebulókat, mert min-
denkivel a családtagja máskép-
pen, más módon és más körül-
mények között foglalkozik. 

A diagnosztizálás összetett 
folyamat, amely odafi gyelést 
és alapos munkát igényel. A já-
tékkal történő megfi gyelés csak 
egy lehetséges módja a diag-
nózis felállításának. A téma na-
gyon széleskörű, ezért a követ-
kező számban még visszaté-
rünk hozzá.

PaedDr. Tóth Szilvia, 
gyógypedagógus

DIAGNOSZTIKA
A GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN
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Amikor végre a téli takaró 
eltűnik, nemcsak az ember-
nek lesz jobb a kedve, hanem 
a föld is fellélegzik. Előkerül-
nek az őstermelőknél a kü-
lönböző vetőmagok, hogy 
azokat szakszerűen elül-
tessék. A veteményes ágy-
ba retek-, répa-, zöldésmag 
stb. esetenként salátamag 
kerül.

A salátatermesztés egy, 
a házikertekben egész év-
ben megvalósítható folyamat, 
amely ráadásul könnyűszerrel 
kivitelezhető a kezdő kerté-
szek számára is. Ahogy az 
idő halad, a fajtaválaszték 
bővül, a vetőmag-technoló-
giák javulnak. A számunk-
ra ismert zöldsaláta mellett, 
számos saláta féle létezik pl. 
a tölgylevelű saláta, a római
saláta, a batávia saláták, 
a madársaláta, a jégsaláta.

FAJTAVÁLASZTÉK
A fejes saláta a salátafélék 

közt talán legelterjedtebb, leg-
ismertebb típus, melyet főleg 
tavasszal termesztjük. A faj-
ták idővel azonban elavulttá 
válnak, a környezetben foko-
zódhat a kórokozók, kártevők 
nyomása, melyekkel szemben 
csupán a rezisztencia foko-
zásával lehet harcolni. Az új 
fajták gyakran a régi jó bevált 
fajtánál fi nomabbak. A profi  
saláta-vetőmagtermelő cégek 
folyamatosan tájékoztatják 
a nagyérdeműt az új fajták tu-
lajdonságairól, lehetőségeik-
ről. Szinte már legendának 
számító közismert fajta, a San-
toro, mely a kora tavaszi ülte-
tésektől a nyár elejéig folya-
matosan vethető és megbíz-

hatóan jóízű salátát fejleszt. 
A nyári időszakban a matuzsá-
lem korú tavaszi fajták hamar 
magszárba szökkennek, a ki-
fejezetten nyári termesztés-
re javasolt fajták kivételével. 
Ezek közül a Hungarina fajtát 
emelném ki.

A tölgylevelű saláták Ma-
gyarországon ok nélkül, de 
sajnálatosan csupán kis mér-
tékben használatosak, kivé-
ve a francia konyhát kedvelő 
ínyenceket. A francia gaszt-
ronómia úgy tekint a tölgyle-
velű salátákra, mint a magyar 
konyha például a fejes salá-
tára. Ebből következik, hogy 
a tölgylevelű saláták, akár 
a piros, akár a zöld levelűek, 
bátran használhatók a fejes 
saláta helyettesítéseként bár-
milyen ételhez. Ízvilágukat 
tekintve ugyanazt kapjuk, de-
korációs értékük viszont hat-
ványozott. A forgalomban lévő 
fajták közül a Kiribati a zöld, 
és a Murai piros fajtaként 
gyakran használatos a kisebb 
kertészeknél. 

A római saláta sötétzöld 
hólyagozott erős, konzisztens 
leveleivel a legjobb beltartalmi 
értékekkel rendelkező saláták 
között foglal helyet. Vastag 
bőrszövetének köszönhetően 
állagát hosszan megőrzi. Ré-
giesen cukorsalátának is ne-
vezték, a római salátából be-
takarított salátaszívek lédús, 
roppanós állaga és édes íze 
miatt. Fajták tekintetében min-
den méretben és eltérő színek-
ben találhatunk a jelenleg for-
galomban lévő szortimentben 
a legkisebbtől a legnagyobb 
méretig, a fejet nevelő fajtáktól 
a szendvicsekbe felhasználha-
tó nyitott típusokig, ezek közül 
is a legismertebb a Claudius 
fajta, melyet szinte az egész 
szezonban termeszthetünk 
a kertjeinkben.

A batávia saláta. A fejes 
saláta, a tölgylevelű saláta, 
valamint a római salátával 
a legrégebbi termesztett sa-
láta-típusok közé sorolha-
tó. Roppanós lédús, enyhén 
hólyagozott levelei hatalmas 
méretű salátává nőnek, amely-

ből rendkívül fi nom ételt ké-
szíthetünk, főleg ha tökmag-, 
vagy olíva olajjal és balzsam-
ecettel „megbolondítjuk”. Ter-
mesztési szempontól fontos 
a nagy térállású ültetés, és nem 
kell tartanunk a keseredés-
től, vagy a magszárképzéstől 
akkor sem, ha a fej eléri 
az egy kilogramm körüli mé-
retet. A szortimentből az év 
minden szakára választhat 
biztonságosan termeszthető 
fajtát szabadföldi termesz-
tésre, de akár hajtatásra is. 
A nyári íznosztalgiázás leg-
megbízhatóbb mestere, a ta-
vasszal és nyárvégén ültet-
hető Imagination fajta, bizto-
san üde színfoltja lesz a ker-
teknek.

Bár a madársaláta botani-
kailag máshová tartozik, még-
is sokan a saláták közt tartják 
számon. Számos salátakeve-
rékben megtalálható. Jelentős 
a vas- és egyéb mikroelem-
tartalma. Házikertekben főleg 
a tavaszi és őszi időszakban 
nevelhető.

A jégsaláta, bár a nevé-
ben benne is van a „jég” szó, 
nem igazán szereti a fagyos 
(és fényben szegény) időt, 
sőt. Tavaszi és nyárvégi ülte-
tésből sikerrel termeszthető 
a Silvinas fajta, míg nyáron in-
kább a Santarinas fajta dolgo-
zik megbízhatóan. Termesztés 
technológiailag egy, a fejes sa-
látához képest lassú növényről 
van szó, mely gyakorlatilag az 
összes szendvicsbe, salátába 
alap salátaként ropogósságá-
val és lédússágával belopó-
zott.

Sosem feledjük, ha salátát 
ültetünk, neveljünk palántát 
 

tápkockában, vagy tálcában, 
ebben bármelyik gazdabolt-
ban tudnak megoldást ajánla-
ni, a paletta igencsak gazdag. 
A lényeg az, hogy az ültetés 
során a saláta gyökérrend-
szere ne sérüljön. Használjunk 
a lehetőség szerint pillírozott 
magot, melyet tapasszunk 
a jól benedvesített, tápanyag-
gal feltöltött palántaföld, vagy 
tőzeghenger tetejére. A salá-
tapalánta elsősorban a fény 
függvényében fejlődik. Minél 
több a fény a növény szá-
mára (a sziklevelek és való-
di levél megjelenése után), 
annál szebben fejlődik majd 
a palánta. Az ültetésnél ne 
ültessünk mélyre, hiszen ez 
rothadást okozhat a további-
akban. Elegendő, ha a saláta 
fehér gyökereinek 2/3-a kerül 
a földbe. Ha préselt kocká-
ban, vagy speciális tőzeghen-
gerekben történik a nevelés, 
a salátagyökérzet pusztán egy 
harmadának földbe nyomása 
elegendő. 

Ne feledkezzünk meg a nö-
vényvédelemről, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, 
ezzel egészséges és fi nom 
salátát kaphatunk az egész 
év folyamán. Recepteket a 
www.lovemysalad.com, vagy 
a www.salatazz.hu lapokon 
bőséggel talál. Jó termelést, 
és jó étvágyat a megtermelt 
salátákhoz! 

Tóth Kamill
okl. kertészmérnök

A SALÁTA FAJTÁI ÉS TERMESZTÉSI MÓDJA 
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alap salátaként ropogósságá-
val és lédússágával belopó-
zott.

Sosem feledjük, ha salátát 
ültetünk, neveljünk palántát 
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A szervezett sportélet közsé-
günkben az alapiskolákban és 
a Katholikus Legényegyletben 
kezdődött még a tizenkilence-
dik század végén, ill. huszadik 
század elején. Ekkor már a la-
kosok számára is megtekinthe-
tő tornaünnepélyeket tartottak 

a fi atalok a helyi peda-
gógusok szervezésében. 
Ezeket a bemutatókat 
rendszerint az iskolaud-
varon, ill. az Akományon 
tartották, évente 1-2 al-
kalommal. Ezt a kedve-
ző folyamatot az első 
világháború visszavetette, mert 
a tanítók nagy részét elvitték 
katonának, az iskolában pedig 
kórházat létesítettek. 

Tisztelt Olvasó!
Már jó néhány éve keresem 

a választ arra, hogy egy civil 
szerveződés, amely „mezítláb 
és rongylabdával” kezdte meg-
alakulását, hogyan, s miből tu-
dott talpon maradni a világhá-
borúval, rendszerváltásokkal, 
gazdasági válságokkal tarkított 
elmúlt 90 évben. 

A pontos receptet nem talál-
tam meg, de találtam a 90 éves 
Tardoskeddi Sport Club törté-
netében több olyan eseményt, 
amelyek talán közelebb visznek 
a kérdés megválaszolásához.

A visszatekintésben segít-
ségemre lesznek az elmúlt ko-
rok krónikásai, a még élő szem-
tanúk, akik közel 70 éve a Tar-
doskeddi Sport Club tagjai. 
Az utolsó 40 évet saját tapasz-
talataim alapján értékelem. 
Az alapítók érdemeit kiemelve 

szeretném felhívni fi gyelmüket 
arra a tényre, hogy a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 1901-
ben alakult meg, míg a Szlo-
vák Labdarúgó Szövetség csak 
1938-ban. 

A kezdetekről Kropacsek 
Imre tanító úr, 1927-1934 kö-
zött íródott krónikája számol be: 
„Rendes, alapszabállyal ellátott 
és hatóságilag jóváhagyott 
sportegyesület csak 1921-ben 
alakult, mely kizárólag csak 
a futball fejlesztésével foglal-
kozott. Az egyesület díszel-
nöke Haliczky Z. Béla pápai 

kamarás, plébánosunk, elnöke 
Adamecz István, ügyvezető 
igazgatója pedig Garamvölgyi 
Vince igazgató-tanító volt”. 

Petrín Schrank Tibor az egyik 
alapító tag így emlékszik: „Ele-
inte mezítláb rúgtuk a rongy-
labdát. Fokozatosan azonban 
egyre jobb feltételeket terem-
tettünk, míg végre eljött az idő 
– 1922. május 1-jén – hogy igazi 
labdarúgó-mérkőzést játszhat-
tunk. Felállítottuk a kapufákat, 
kijelöltük a játékteret – pá-
lyánk még akkor nem volt – az 
Akomány réten. Messze a falu 
mögött. Vagy kétszáz néző fi -
gyelte kíváncsian, de buzdítás 
nélkül a szokatlan parádét. 
Mi, játékosok, szívvel-lélekkel 
küzdöttünk az érsekújvári ifjú-
sági csapat ellen. A találkozó 
1:1-es döntetlennel ért véget. 
Együttesünk gólját Schönberger 
Max rúgta.”

1923-tól rendszeresen szer-
veztek mérkőzéseket labdarú-
góink. A krónika a későbbiek-

ben arról ad hírt, hogy mivel 
pénz nélkül sportolni nem le-
het, a futballisták 1929-ben 
táncmulatságot szerveznek, 
amelynek bevételét az elkerül-
hetetlen kiadásokra fordítják. 

1930 áprilisában a Tardos-
keddi Iparos Kör a „kebelében 
működő Sport Egyesület” tá-
mogatására rendezett műsoros 
estet. Egy ebből az évből szár-
mazó fényképen a focicsapat 

már elegáns, 
a kor divatjának meg-
felelő mezben látható. 

1930 júliusában 
arról számol be a krónikás, 
hogy „Sportoló ifjúságunk nem 
elégszik meg a szűkebb helyi 
eredményekkel, hanem teljesít-
ményében bízva a nyilvánosság 
nagyobb porondjára akar lépni. 
Alapszabályokat szerkeszt és 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
tagjainak sorába lép. Eddig mint 
az iparos kör football szakosztá-
lya működött.” 

Ezekben az években az Ér-
sekújvár és Vidéke (a további-
akban ÉV) regionális hetilap már 
rendszeresen beszámol a sport-
klub eredményeiről, vendégsze-
repléseiről. Ez természetesen 
azzal is járt, hogy a csapatnak 
a felszerelésen és a kor köve-
telményeinek megfelelő pályán 
kívül biztosítani kellett az öltöz-
ködésre és a mérkőzés utáni 
mosakodásra alkalmas helyisé-
get, és az utaztatását.

Az ÉV 1931. július 4-i szá-
mában ez olvasható: „Ünnepé-
lyes keretek között avatták fel 
a Tardoskeddi Sport Klub sport-

pályáját… Ez alkalommal a Ga-
lántai S. E. második csapata 
szerepelt ott, amely szép küz-
delem után 2:1 (1:0) arányban 
győzött. 

Az 1932-es gazdasági vál-
ság évében „… az üres pénz-
tárú sport egyesület az iparos 
körrel egyesülve…” rendezte 
a szilveszteri mulatságot, szept-
emberben pedig a megyeriekkel 
játszott „old-boy” mérkőzést és 
szervezett mulatságot a pénztár 
feltöltésének céljából. 

1937-ben csapatunk elő-
ször veri meg Galánta csapatát. 
A jutalom egy üveg császárkör-
te likőr volt a Csesznik vendég-
lőben (az épület a mai pékség-
gel szemben állt). 

1938-ban Tardoskedd ismét 
Magyarország része lett, a baj-
nokság megszűnt és a 2. világ-
háború végéig csak az ún. le-
vente csapat működött 18 éven 
aluli játékosokkal.

Édesapám, id. Bara Mihály, 
aki 1942 őszén, 16 évesen ját-
szotta első bajnoki mérkőzését 
ebben a csapatban Verebélyen 
így emlékszik: „… reggel 5 óra-
kor indult vonatunk a vasútál-
lomásról, Nagysurányon ke-
resztül jutottunk el Verebélyre. 
Visszafelé a vonattal csak 
Nagysurányig mentünk, onnan 
a határon keresztül gyalog ju-
tottunk haza, este 6 óra tájban. 
Jól szórakoztunk, mert az egyik 
szurkolónk Szvetko (Csefi ) An-
tal a harmonikáját is magával 
hozta, és zeneszóval utaztunk 
oda-vissza, a vonatban és a ha-
tárban is. A vonatjegyet Vajay 
tiszteletes biztosította a csapat-
nak, aki egyben a csapat veze-
tője is volt.”

A világháború után 1946. 
márciusában az első tavaszi 
bajnoki mérkőzésen csapatunk 
Nagysurány csapatát fogadta, 
a meccs végén tömegverekedés 
tört ki, amiért azonnal kizárták 

90 ÉVES 90 ÉVES 
A TARDOSKEDDI SPORT CLUBA TARDOSKEDDI SPORT CLUB
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a klubot a bajnokságból. Ko-
vačík csendőrparancsnok köz-
benjárására azonban tisztázta 
magát az egyesület, és igaz 
más néven - Tardoskeddi Vas-
utas Sport Klub (Železničiarsky 
Šport Klub Tardošked) – de foly-
tathatta a bajnokságot. Ekkor 
Ferencsik állomásfőnök lett az 
egyesület vezetője. 

Ezen a néven két évig műkö-
dött az egyesület, majd 1948-
ban ismét névváltoztatásra ke-
rült sor. Az új név: Sokol Test-
nevelési Egyesület Tardoskedd 
(TJ Sokol Tvrdošovce). Közben 
1948-ban hozzákezdtek a mai 
sportközpont építéséhez az 
egykori nagybirtokos Juhász 
Pál kertjében. Az új pályát a tri-
bünnel 1954-ben adták át, majd 
folytatásaként 1954/57-ben el-
készült a fürdő is. Az építke-
zésbe bekapcsolódott a falu 
apraja-nagyja. Volt olyan hétvé-
ge, hogy több mint 200 ember 
szorgoskodott a sporttelek terü-
letén. Ekkor alakult meg az asz-
talitenisz-csapat. Tagjai: Rosko 
András (Pucul), Borbély Sándor 
(Mancsos), Brokes Béla, Balogh 
(Totyi) Sándor, Birkus Károly, 
Sztrecsko Ferenc voltak.

Ezekben az években nagy 
számú szervezői- és vezetősé-
gi gárda biztosította a számos 
sport- és kultúr-rendezvény si-
keres lebonyolítását. Jól szem-
lélteti ezt egy 1958/59-es évad-
ban készült tablókép, amelyen 
a 16 labdarúgó mellett 19 veze-
tő van feltüntetve. 

Az 1960–as évek kezdetén 
a sport támogatását a földmű-
ves szövetkezet vette át, s azért 
a továbbiakban Družstevník 
Testnevelési Egyesület Tardos-
kedd (TJ Družstevník Tvrdošov-
ce) néven szerepelt.

Az elkövetkező közel húsz 
év az egyik legsikeresebb 
időszak volt a sport klub tör-
ténetében. Vezetősége szinte 
azonos volt a szövetkezet ve-
zetőségével, ami biztos anya-
gi hátteret és nyugodt légkört 
biztosított a sportoláshoz, több 
száz fős tagsági-, szurkolói gár-
da támogatta a sportklub tevé-
kenységét. 

Az 1980-as évek elején ismét 
válságba kerül a tardoskeddi 
sport. A sportpálya átépítése, 
füvesítése miatt a sok szem-
pontból nem megfelelő, sala-
kos tréningpályán játszottak a 
csapatok, és ez kihatott a játék 
színvonalára is. Ebben a nehéz 

időszakban Szabó László vet-
te át a sportelnöki tisztséget. 
A működéshez szükséges anya-
giak jelentős részét a vezetőség 
biztosította be, bálok, rendezvé-
nyek szervezésével, büfé üze-
meltetésével, autóbusz bérbe-
adásával, stb.

Az újabb fellendülés 1984-
ben kezdődött, amikor befeje-
ződött a futballpálya füvesítése, 
bevezették a termálvizet a für-
dőbe és a felnőtt csapat meg-
nyerte a járási bajnokságot. 

A rendszerváltást követően 
az állami támogatás lecsökken-
tése, illetve megszüntetése kö-
vetkeztében nehéz gazdasági 
helyzetbe kerültek országszerte 
a sportszervezetek. Nálunk ezt 
tetőzte a játékosok és vezetők 
közötti széthúzás, amely előbb 
a gazdasági vezetők, majd vé-
gül 1992 júliusában Szabó Lász-
ló elnök lemondásához vezetett.
Utána Bresztó Tibor vette fel az 
elejtett stafétabotot, de rövid 
idő után ő is feladta.

Közben az 1980-as évek de-
rekán nyilvántartott több
mint négyszáz fős tagság foko-
zatosan leépült, és az 1993-as 
januári évzáró és tisztújító gyű-
lésen, amelynek egyik fő célja 
egy új vezetőség megválasztása 
volt, már csak alig néhány tucat, 
a végsőkig kitartó sportbarát 
vett részt.

A közgyűlés ugyan jóvá-
hagyta, hogy a sportszervezet 
a jövőben ismét eredeti nevén, 
tehát Tardoskeddi Sport Club 
(TSC) néven szerepeljen, de 
a felelősséggel járó vezetősé-
gi munkában senki sem akart 
szerepet vállalni. A csapotok 
edzését volt játékosok vállalták 
el, a sportélet szervezése és 
irányítása pedig néhány lelkes 
önkéntesre és a községi hivatal 
alkalmazottjaira hárult. 

Az utolsó fellendülés az ez-
redforduló éveiben Ágh Zoltán 
nevéhez fűződik. Akkor nem 
csak bajnokságot nyert a csa-
pattal, de olyan szurkolói törzs-
gárdát is sikerült kialakítania, 
amely hazai és idegenbeli mecs-
cseken buzdította csapatunkat 
és biztosította a kiváló hangula-
tot. Ekkor újult meg az asztalite-
nisz csapatok tevékenysége is. 

2011-től Kovács Tamás tölti 
be a sportelnöki funkciót, aki je-
lenleg egy viszonylag szűk körű 
vezetőségi csoporttal igyekszik 
bebiztosítani az egyesület mű-
ködését.

Tisztelt Olvasó!

E rövid áttekin-
tés után, amelyben 
elsősorban a sport 
klub működésének 
és a szükséges 
anyagiak bebizto-
sításának egyes 
formáira igyekez-
tem rámutatni. 
Talán Önökben is 
adott a válasz a bevezetőben 
feltett kérdésre: a Tardoskeddi 
Sport Club akkor éri meg a kö-
vetkező 90 évet, ha sikerül is-
mét megtalálni a sportolók – ve-
zetők – sportbarátok egységét, 

és mindenki örömét leli a közös 
munkában.             

 Bara Mihály, 
a Tardoskeddi Sport Klub 

alelnöke 
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TARDOSKEDDI SIKEREK
Boroš Gábor egyetemi hallgató tizenhárom, az alapiskolás Pál 

Mónika három éve foglalkozik westernlovaglással, mindketten 
jelentős eredményeket értek el. A tavalyi eredményeik alapján 
beválasztották őket a szlovák nemzeti csapatba, amely bronzérmet 
szerzett a Közép-Európa-kupán.

A két gyorsasági Barrel-race versenyző sokat köszönhet az 
izsai lovasklubnak, de azt szeretnék, ha a versenyeken idővel 
szülőfalujukat, Tardoskeddet képviselhetnék. Boroš Gábor és Pál 
Mónika egy éve tagja a Western-lovasok Szlovákiai Szövetsé-
gének (SAWRR), a lovasok és versenylovaik sikeresen vették az 
akadályokat és tették le a vizsgákat. „Eredményes volt a 2012-es 
év, a szlovákiai bajnokságon a harmadik helyen végeztem, és ér-
tékesnek tartom a Közép-Európa-kupán elért egyéni és csoportos 
harmadik helyezést” – mondta Boroš Gábor, aki Jackkel, az an-
gol telivérrel nagyszerű versenypárost alkot. A tízéves Pál Mónikát 
a szülei ajándékozták meg lóval, Fany (Fantastick Dun It) quar-
ter pónival, az alapokat a tardoskeddi lovardában sajátította el. 
Pál Mónika első sikereit Győrben, majd Ógyallán érte el. A Közép-
Európa-kupán a szlovák válogatott vezetősége serleggel jutalmaz-
ta a legifjabb versenyzőt. Az eredmények rendszeres edzést, 
megfelelő körülményeket igényelnek, a két versenyzőnek és 
családjuknak minden szabadideje erről a sportágról szól. „Sokat 
köszönhetünk az izsai lovasklubnak, de már arra is gondoltunk, 
hogy tardoskeddi klubot alapítunk. Szeretnénk, ha a versenyzők 
a szülőfalujukat képviselhetnék, és a helyiek megismerkedné-
nek az eredményeik-
kel. Szándékunk, hogy 
összefogjuk a sport 
szerelmeseit és támo-
gatóit” – tájékoztatott 
Pál Róbert, Mónika 
édesapja.

Pál Mónika és Boroš 
Gábor elárulta, a lovak 
szeretete, az izgalmas 
sportágban rejlő ki-
hívások és a száguldás 
miatt kedvelték meg 
a gyorsasági verseny-
lovaglást.

Forrás: Száz Ildikó, 
www.ujszo.com
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Nyuszi ül a fűben,  
Kölni a kezében.
Bár tudná az ember,
Mi jár az eszében?
 
Mert a nyuszi lányok
Jól elbújtak éppen,
Hímes tojásokat
Festegetnek szépen.

Étellel, itallal
Megrakva az asztal:
Mind, mi nyuszi fiút
Hosszasan marasztal

Zöld szénával várják,
Friss, harmatos ízzel,
Szomját csillapít ják
Finom, forrásvízzel.

Locsolkodás után,
Táncukat eljárják,
Minden nyuszi kislány
Megtalálja párját.

Tavasz van, csodaszép,
Vígság, tánc és nóta,
Így zajlik a húsvét
Évszázadok óta.

Aranyosi Ervin

Húsvéti
vers

Vendégváró italok

CSOKILIKŐR
Hozzávalók:
• fél liter tejszín • 6 evőkanál kakaópor • 6 evőkanál cukor • 1 kiska-
nál mogyoróaroma/vanília, ki melyiket szereti • 1 tábla étcsokoládé/
vagy 8 evőkanálnyi tortadara • 4 dl rum

Elkészítése:
 A tejszínt, a kakaóport, cukrot, aromát egy lábas-
ba öntsük, és lassú tűzön csomómentesre keverjük, 
és főzzük kb. 5 percig. Amikor már forr, hozzáadjuk 
a kockára tört étcsokoládét vagy tortadarát. Addig 
hagyjuk a tűzön, amíg elolvad benne a csoki és cso-
mómentes nem lesz.
 Ezután levesszük a tűzről és kb. fél órán át hagy-
juk hűlni. Miután már majdnem kihűlt, hozzáöntjük 
a rumot és még hagyjuk tovább hűlni. Ha már tel-
jesen kihűlt üvegbe öntjük, esetleg még átszűrjük, 
ha még csomós lenne és végül 1-2 órára hűtőbe 
tesszük, ha gyorsan kell. Ha nem, akkor napok 
múlva az igazi!

KÁVÉLIKŐR
Hozzávalók:
• 1 doboz SALKO • 2 csomag tejszínhabpor • 2 dcl erős fekete kávé 
• 2 dcl konyak.

Elkészítése:
 A hideg kávét a tejszínhabporral habosra keverjük, hozzáadjuk a ko-
nyakot és a salkot. Jól összekeverjük.

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepét az egész világon meg-
ünneplik. Mozgó ünnep, március 22. és április 25. közötti időszakra 
esik. De mivel tavaszi ünnepről van szó, amit ráadásul egy negy-
vennapos böjt előz meg, még a szokásosnál is jobban esnek ilyen-
kor az ünnepi falatok.
A húsvét egyik ősi motívuma a tojás, mely az újjászületést jelképe-
zi. Készíthetjük egyszerűen főzve, töltve, salátának, vagy kaszinó 
tojásnak. A másik, talán legjellemzőbb a füstölt sonka, melyet a bá-
rányhúsból készült ételek követik. Szerkesztőségünk most húsvéti 
vendégváró italok receptjei közt válogatott

Színezd ki !

 – Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg 
 ezt az egyenletet?
– Nem. Két ismeretlennel.

� � �
– Akarsz sokat keresni?
– Igen.
– Akkor jól elbújok.

� � �
– Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?
– Hókusz, pók ússz!
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 KERESZTREJTVÉNY 
Kérdőszó

R. 1. rész

Bácsi

Azonos 
mással-
hangzók

Görög 
betű

Olasz olaj-
társaság

Alakmás, 
képmás
Szeszes 

ital

Röntgen

Szlovák 
férfi név

Orosz író

Bökkenő Elemér Érzék-
szerv

K
Raggal 
ellátott

R. 2. rész

Mátka

SYA

Határozói 
rag

Kérdő-
szócska

R. 4. rész

Művészi 
alkotás

Á
Nitrogén

Római 50

Finnugor. 
nép

Magyaror.
város

Fagyit 
fogyaszt
Telepes 
növény

Wolf-
Ferrari 
operája

Valótlan
Szerb 
költő

Azonos 
betűk

Hidrogén, 
trícium

Dikció fele

Ede

OTÍ

Tőszám-
név

ÓUÁ

Műszálfé-
leség

Talajban élő 
állati 

szervezetek
Balaton 

menti falu

Tonna

Apró 
állatka

R. 3. rész

Erkély
E E

Méter

Lesotho 
autójele

Liter

Zajong

Futár

Kálium, 
ittrium

Többször 
hallót kiált
Hangszer 

jelzője

Gépkocsi 
röv.

Díszhal

„Zsé”
Spanyol-
országi 
város

ZS
Búcsúzó 
köszönés
Nagyon 

idős

...hely, 
építmény

Római 49

SZN

A kajak 
közepe
Azonos 
betűk

A malária 
ellenszere

Alumínium

Én, latinul

Rádiusz

Magyar 
zeneszerző

Eszter

Női név É
Ada ...,
holland 
úszónő 

volt

Rejtvényünkben egy húsvéti locsoló 

versike négy sorát rejtettük el.

Készítete: Lőrincz László

Kegyelemteljes húsvéti 
ünnepeket kíván 

a Magyar Közösség Pártja 
Tardoskeddi Szervezete

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 

a MOST-HÍD politikai 
párt helyi szervezete

     Príjemné prežitie veľkonočných 
 sviatkov praje miestna 
organizácia Politickej 
strany MOST-HÍD


