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Lapunk továbbra is előfi zethető 
kedvezményes áron,

3 €-ért egy évre a Községi Hivatalban, 
ill. a könyvtárban. 

LEGKISEBB LAKOSAINK 
2014

Vincze Damian  7.21.
Ivanič Zoja  11.14.
Csányi Šimon  11.27.

j

Šichta Damián  12.15.
y

Kovács Dávid  12.22.
Goľák Peter  12.29.

2015
Teplánský Andrej  1.2.
Skurák Dominika  1.5.
Uhráková Alžbeta  1.6.
Farkas Patrik  1.10.
Farkas Rebeca  1.10.
Molnár Rácz Ariana  1.21.
Nagy Natália  1.26.
Boroš Emma  2.2.
Polák Anika       2.2.
Bagita Sofi a     3.8.

2014
Ing. Tóth László és Mgr. Árgyusi Izabella  7.12.
Tamás Krisztián és Balogh Erika  9.20.
David Výborný és Kopecsni Beáta  10.11.

2015
Filip Macák és Varga Lívia  7.2.

IFJÚ HÁZASOK

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
2014

Kopasz Magdolna  (1932)  6.27.
Mészáros József  (1936)  12.1.
Vida László  (1923)  12.7.
Bara Terézia  (1926)  12.7.
Mgr. Mazan Ivan  (1971)  12.8.
Mészáros Mária  (1919)  12.12.
Juhász Kálmán  (1929)  12.20.
Kis-bara Anna  (1934)  12.28.
Csernák József  (1940)  12.29.

2015
Budík Irén  (1946)  1.4.
Szeder Károly  (1933)  1.12.
Ruzsiková Libuša  (1941)  1.14.
Ruzsik György  (1936)  1.20.
Tóth Gábor    (1952)     2.17.
Sztrecsko Erzsébet (1939) 3.12.

Szeretnék tudni, hány lakosa volt
Tardoskeddnek 2014-ben? Kíváncsiak,
hány kisgyermekkel, ill. lakóval gyara-
podott községünk lakosainak száma,
és hány helybéli fi atal lépett a házasság
kötelékébe? Íme, egy rövid statisztika,

y y p g

amelyből az is kiderül, hány fővel csök-
kent az összlakosság:

Tardoskeddnek a tavalyi esztendőben
összesen 5 283 lakosa volt. 44 kisgyer-

mek született, és 42 jegyes pár esküdött 
örök hűséget egymásnak. 70 új lakos 
költözött községünkbe és 51 költöztek el 
Tardoskeddről.

Végül említést kell tennünk arról a 72
lakosunkról is, akik már nem lehetnek
velünk, hiszen 2014 volt az az év, amikor
örökre eltávoztak közülünk. Emlékezzünk 
rájuk!  (bsz)

Egy kis statisztika

70  Január: 0 Borbély Mária (Gorkij u.), Bugyík Éva
Február: Grochalová Anna, Zsilinszky Ferenc, Tornai Katalin, Ivanics Károly 
Március:  Kucharová Mária, Mészáros Mária (Iskola u.), Borbély Katalin (Cseresznyés u.)

75  Január:  Borbély Ferenc (Cseresznyés u.), Pintér Terézia, Boros Mária (Ifjúság u.),
  Bús Katalin

Február:  Dózsa Margit (Petőfi  u.), Buda Ferenc, Sipos László, Černáková Helena
Március:  Bogdány József (Rózsa u.), Tornai László, Ivanicsová Mária (Sport u.)

80  Január:0   Gyurek Ferenc, Borbély Mária (Széchenyi u.)
Február:  Kollár Rozália, Boros Vince, Vincze Mária (Vansová u.), Gajdó Katalin
Március:  Vanya Elek, Varga János

85  Február: Érsek Gizella, Vacula Terézia
Március:  Kopasz József

Összeállította: Benkő Éva

JUBILÁNSOK

Csanádi Imre

HÚSVÉTOS
MoMostst vvirirraradtdtununkk vívígg órórárára,a,

hímes húsvét hajjnalára,,

húsvét hajnalt köszönteni,

lányt az ágyból kiönteni.

Lányok, lányok, ugorjatok,

nehogy szégyent most valljatok;

melleg pa lplantt lle úrúgn tot kok:

kököszszönöntőtőtt kekellll f fogogadadnonototokk.

IsIstetenn mementnts,s, hhogogyy dédézszsasaszázámrmraa

kútvizet zúdítsunk lányry a:

más szokásra kell már szokni –

illatszerrel locsolkodni.

Lányok, lányok, illatoztok,

de csak úgy, ha tojást hoztok.

HíHímes ttojájá tst, énéháhány s ézép szótót, –

dedehohogygy vvárárununkk egegyéyébb cécécócót!t!

Megkérdeztük a polgármestert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

A humor és a játék pedagógusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
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A TARTALOMBÓL:
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Élt egyszer egy dombtetőn
három fa. Gyakran beszélget-
tek, elmondták egymásnak
álmaikat, vágyaikat. Az első fa
egyszer így szólt:

– Belőlem egy kincseslá-
da lesz. Megtöltenek majd
arannyal, ezüsttel és sok-sok
drágakővel. Külsőmet is meg-
faragják, mindenki csodálni
fogja szépségemet.

A második fa is elmondta 
vágyát:

– Belőlem hatalmas hajót 
fognak ácsolni az emberek. 
Császárok és királyok fognak
utazni rajtam, hogy bejárják
a Föld minden zegzugát. Uta-
saim biztonságban fogják
érezni magukat rajtam!

A harmadik fa is beszélni 
kezdett:

– Szeretnék magasra nőni, 
hogy az erdő legmagasabb 
fája legyek. Az emberek min-
denhonnan látni fognak en-
gem a dombon, én pedig arra 
fogok gondolni, hogy nagyon
közel kerültem az istenhez és

k á áh Mia mennyek országához. Min-
dedenn ididőkők llegegmamagagasasabbbb ffájája a
leleleszszsz bbb lelelőlőlőlemem, ss aza e bmber kkek 
örörörörökökökökkékékéké rrrámámám fffogoggnanakkk ememléléléékkekeeznznniii.

ElElElEl úmúmúlltlt nnéhéhánááná yy yy évévév, , jöjöjöj ttttttttekkekek  
aaaa a a fafafafafavávávágógógógg kk.k.k. MMMMegegegegnénénénénéztztztztékékékékék aaaazzz ellelelsőősőső 
fáfáfáfáfáttt,t,t,t, éééééésssss s azazaz eeegygygygyikikik eeembmberer aaztztzt 
momomommomoonddnddndnn tattataa::

– Ez a fa nagyon erős, ha 
kivágom, biztosan megveszi
tőlem az asztalos – mondta, 
és nekifogott, hogy kivágja
a fát. A fa nagyon boldog volt,
mert tudta, hogy az asztalos
kincsesládát fog belőle készí-
teni.

A második fánál is megszó-
lalt egy favágó:

– Ez egy nagyon magas 
fa, a hajógyárban biztosan jó
pénzt fogok kapni érte.

A második fa is boldog volt, 
érezte, hogy álma beteljesült.
Nagy hajót fognak ácsolni be-
lőle.

Amikor a favágók a har-
madik fához értek, az nagyon
elszomorodott. Úgy érezte

gy

reményei szertefoszlottak.
Az egyik favágó megszólalt:

– Ezzel a fával nincsenek 
terveim. Kivágom és anyagát
elteszem.

Az első fából az asztalos
egy jászolt készített. Betet-
ték egy istállóba, és megtöl-
tötték szénával. A második 
fából ki h lá ó kfából egy kis halászcsónak 
kékészszülültt. AA ffaa rereméménynyeiei, hohogygy 
ffedédédélllz tetééén c áásáászs ááráár kokok éééss kikikirárárá--
llylylyokokoko fffogogoggognananakkk k hahaahajójójójóznznznii,i,, ssszezezertrtrte-e-e
fofofofoszszszszszlolololoottttttttt akaakaka . 

AAAA A hahahaarmrmrmadadadikikik fffátátá sszáázálflfákákkkákkákákákáká 
váváváágtgtgtgtákákákák öööösssss zeze,, ééséé ddddaraararababbabjajjajaititit 
egegyy sösötététt heheheelylylyyrererere rrrrakkakakaktáták.k

Teltek az évek, a fák már
megfeledkeztek álmaikról. Egy
napon egy asszony és egy em-
ber jött be az istállóba, ahol az
asszony egy gyermeket hozott
a világra. A kisdedet elhelyezte
a szénával teli jászolba, amely
az első fa anyagából készült.
A fának eszébe jutott egyko-
ri álma, és rájött arra, hogy
a világ legnagyobb kincsét
őrzi.

Ismét eltelt néhány év, ami-
kor néhány ember beült egy
csónakba, amely a második
fa anyagából készült. Az em-
berek közül az egyik fáradt
volt, és elaludt. Nagy vihar tört
ki, és a fa arra gondolt, hogy
a belőle készített csónak kép-
telen lesz ellenállni a hullámok-
nak. Az emberek felébresztet-
ték alvó társukat, aki felállt,
a szél felé fordult, és így szólt:
„Béke veled!”. A vihar egy csa-
pásra elmúlt. A fa, amelynek
anyagából a csónak készült,

rádöbbent, hogy fedélzetén
a királyok királya tartózkodik,
aki képes volt még a legerő-
sebb vihart is lecsendesíteni.

Aztán jött valaki, és vállára
tették a harmadik fa szálfáiból 
készített keresztet. Terhét egy 
város utcáján vitte, ahol az 
emberek szidalmazták, és gú-
nyolták őt. Amikor megálltak,
az embert felszögezték a ke-
resztre, amelyet azután felállí-
tottak a dombon. A harmadik
fa ekkor döbbent rá, hogy neki
is megvalósultak az álmai.
Erős maradt, magasan állt egy
domb tetején, és nagyon kö-
zel került istenhez, mert Jézus 
testét hordta magán.

Mind a három fának valóra 
váltak az álmai. Talán nem ép-
pen úgy, ahogyan azt egykor 
elképzelték. Mi sem tudhatjuk,
hogy istennek milyen tervei 
vannak velünk, hiszen isten
útjai kifürkészhetetlenek.

Feldolgozás

A HÁROM FA

Locsoló verset mondodok k momostst eel l nenektktekek, , Locsoló verset mondok most el nektek,
mit Édesanyámtól tanultam, mint gyermek. mit Édesanyámtól tanultam, mint gyermek.

De mint a cserépnek darabjbja lelveszszetettt, De mint a cserépnek darabja elveszett,
kikiegegésészízítetettttemem aa hhiáiánynyzózó részeket. kiegészítettem a hiányzó részeket.

GyGyGyGyásáásásztztzt ööltltött magára az egész természet, Gyászt öltött magára az egész természet,
mimidődőn n KrK isi ztztusus uururunknk aa kkeresztfán vérzett. midőn Krisztus urunk a keresztfán vérzett.

Jámbborr ttananítí ványai zokogvava ssiriratattáták,k, Jámbor tanítványai zokogva siratták,
midőn a jójó ggyermek a jó édesanyáyát.t. midőn a jó gyermek a jó édesanyát.

A meghalt teteststet a keresztről levetttékék, ,A meghalt testet a keresztről levették,
gygyócócsbsba a tekertrtékék, , sziklába temettéétéék.k.k.k. gyócsba tekerték, sziklába temették.

A katonák, kkikik J Jézézézézust megfeszízíteteetttték, A katonák, kik Jézust megfeszítették,
aa sísíróró asszonyokatt vvvízízzezel szététkkeergr ettétékk. a síró asszonyokat vízzel szétkergették.

Harmadnaap p múm lva mmegnnyyíyíllt aa sírr sszája, Harmadnap múlva megnyílt a sír szája,
KiKilélépepett belőle azaz élet t kik ráááályllyl a. Kilépett belőle az élet királya.

EzEzzezell mumutatatttt a a mem g, lleszz mémégg ffefeltltltáámám dadadáásás, Ezzel mutatta meg, lesz még feltámadás,
Lesz mmégég aa ssíríronon tttúlúlúl ööörörökkkkéé vavalólósáságg. Lesz még a síron túl örökké valóság.

Posta vagyok, poststa,a, ddde e érérégegeg n n isisi tetetttetem,m, Posta vagyok, posta, de régen siettem,
MóMMóMóMózezezezessss ss seseesesseeererererererregégégégégég bőbőből l hohozzátok érkeztem. Mózes seregéből hozzátok érkeztem.

NeNem m jöjöttem egygy napraa, sese nnemem eegygy óóó árárárara, Nem jöttem egy napra, se nem egy órára,
enenenengegegegeddedededellmlmlmlmettetet kkkkkérérérérérekekekekek aaaaa llllocococsososolklklkodododásásásrarara..engedelmet kérek a locsolkodásra.
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POLGÁRMESTERT
Megkérdeztük a 

El kell mondanom, hogy
önkormányzati szinten nem 
tudjuk teljes egészében elvá-
lasztani a kalendáriumi éveket 
egymástól, hiszen a 2014-
ben jóváhagyott pályázataink
2015-ben kerülnek megvaló-
sításra. Ebből kifolyólag ál-
líthatom, hogy befejeződött
a közbeszerzési folyamat a fa-
luközpont regenerációjára. 
A munkálatokat a nyertes cég
ígérete szerint tavasszal kez-
denék meg. Pozitív visszajel-
zést kaptunk a kamerarend-
szerünk bővítésével kapcso-
latos pályázatra, amely ha
sikeresnek bizonyul, közsé-
günk biztonsági rendszere 3-4 
kamerával bővül (a megítélt
összeg függvényében). Örö-
münkre szolgál, hogy az idei 
Szent István napok megszer-
vezésére 25.000,- € támoga-
tást hagyott jóvá az Európai
Unió. 2014-ben pályázatot
nyújtottunk be a Belügymi-
nisztériumba, ahol is tűzoltó-
autó igénylésére pályáztunk. 
Az elbírálás még folyamatban
van. A 2014-es jóváhagyott 
pályázataink közt szerepel
a kültéri játszótér létreho-
zása, amelynek kivitelezése
a Považská és a Roľnícka utca 
(ún. „Lapos“) területén való-
sul meg. A gyerekek különfé-
le hintákat, csúszdát kapnak
a szülők örömére. A játszótér 
és annak környezete még nem 
készült el teljesen, de bízok
benne, hogy az újság megjele-
nését követően már birtokuk-
ba vették a gyerekek a teret.

A megannyi benyújtott 
pályázaton kívül vannak 
olyan projektek, melyet ön-
erőből kívánnak megoldani? 

Mit lehet ezekről tudni?
Igen, elsődleges nagy mun-

ka, amely ránk vár az a Köz-
ségi Hivatal hőszigetelése és
festése. Párhuzamosan tata-
rozzuk a Szolgáltatások házát,
ahol még szabad helységeket
kínálunk a vállalkozóknak. Fo-
lyamatban van a következő 
10 bérház építése is, mely-
nek átadása 2015. őszére van 
tervezve. Sajnos, a tél folya-
mán az utaink is tovább rongá-
lódtak, egyre nagyobb kátyúk 
keletkeztek, melyeket fokoza-
tosan szeretnénk rendbe ten-
ni, leaszfaltoztatni. Folytatni
kívánjuk az árvízvédelmi intéz-
kedéseket, ezzel is lehetőséget

kínálva a munkanélkülieknek. 
A községünk autóparkja egy
használt, de jó állapotú sze-
mélyautóval bővült, köszön-
ve a pozitívan elbírált kérvé-
nyünknek. Mindig is fontos-
nak tartottam a környezetünk 
szebbé tételét, ezért 2015. áp-
rilis 25-én immár ötödik alka-
lommal hirdetjük meg a már
hagyományos „Szebb Tardos-
keddért“ elnevezésű progra-
munkat, ahol ebben az évben
is fákat, növényeket szeret-
nénk kiültetni.

Folytatódnak-e a termál-
fürdő területén a munkála-
tok?

A Tardoskeddi Termálfürdő 
Kft. 2015-ben 40.000,- € euró-
val emelte az alaptőkéjét, ezt 
az összeget a fürdő további 
fejlesztésére kívánja fordítani. 
Ez az összeg nem olyan nagy-
ságú, amely monumentális
invesztíciót engedélyez, ezért 
csupán kisebb beruházáso-
kat terveztünk erre az idényre. 
Tervben van a gyerekmeden-
cék attraktívvá tétele, ami any-
nyit jelent, hogy csúszdát, ill. 
vízköpőt szeretnénk instalálni
a medencékhez. A nagy me-
dencét talajcsempével szeret-

nénk kirakni, de természete-
sen a nyitást megelőzően még 
számos apró munka vár ránk.

Ez elmúlt hónapban köz-
ségünkbe látogatott Csicsai 
Gábor a Híd polgári párt par-
lamenti képviselője. Milyen 
céllal érkezett?

Tudjuk, a képviselő úr a 
Gazdasági Tanács tagja, illet-
ve aktív munkát vállal a mező-
gazdasági ágazatban. Abból
a célból érkezett Tardoskeddre, 
hogy kötetlen beszélgetés for-
májában ismertesse a község 

kistermelőinek az aktuális vál-
tozásokat a mezőgazdasági
szférában. Kitért a pályázati
lehetőségekre, majd ígére-
tet tett, hogy a közeljövőben
újra ellátogat a községünkbe. 
Itt szeretném felhívni a lako-
sok fi gyelmét a Vásárcsar-
nok adta lehetőségre, ahol
a tardoskeddi lakosoknak to-
vábbra is bérmentve kínálhat-
ják az árujukat. Hangsúlyozni
kívánom, hogy március 28-án
megszervezésre kerül a Kéz-
művesek Vására, ahol minden-
ki lehetőséget kap a szabadon
árusításra.

2015. február 13-án La-
dislav Briestenský tartott is-
kolázást a képviselő-testület 
tagjainak. Mennyien vettek 
rajta részt és miért volt az 
előadásra szükség?

Az előadást közösen az Ür-
ményi hivatallal (Mojmírovce)
közösen szerveztük. A mi 
képviselőink közül heten vet-
tek részt, de természetesen
a hivatal alkalmazottai is jelen
voltak. Az előadó arra töreke-
dett, hogy minél több informá-
ciót adjon át a képviselőknek 
az önkormányzat működésé-
ről, jogi hátteréről és a község
egyes vezető szervei közti
együttműködésről. Az újonnan
alakult testületben öt „újonc”
van, ezért szerettem volna, ha 
ők is megismerkednek a kép-
viselői kompetenciókkal, ezál-
tal is közelebb kerülve a köz-
ség működéséhez.

A húsvéti ünnepek köze-
ledtével mit üzen a lakosok-
nak?

Szeretnék kívánni minden
Kedves Tardoskeddinek és 
a Hírmondó olvasónak nagyon
kellemes és vidám húsvéti ün-
nepeket, a lányoknak és asz-
szonyoknak sok locsolót.

Köszönöm a beszélgetést!
 B. Sz.

Véget értek az ünnepek, elindult egy új kalendáriumi év, vele együtt az ak-
tív munka vehette kezdetét. A Tardoskeddi Hírmondó decemberi számában 
már szóba kerültek a 2014-2018 választási időszak tervei, ezért csak rövid 
tájékoztatóra kérem meg Tóth Marián polgármester urat, vázolja az előttünk 
álló időszakot.
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Az újonnan alakult képviselő-testü-
let ezidáig három alkalommal ülésezett.
2014. december 4-én volt az alakuló ülé-
se, amelyen a polgármester, Tóth Marián,
mérnök és a 12 községi képviselő letette
a törvény által előírt esküt. Ezen az ülé-
sen lett a polgármester javaslatára Halász
Gabriella alpolgármesternek választva,
MUDr. Borbély Zoltán pedig a testületi
ülések levezetésével lett megbízva abban
az esetben, ha polgármester vagy az al-
polgármester valamilyen okból kifolyólag
ezt nem tudja megtenni.

A második ülésre 2015. január 20-án
került sor. Ekkor alakultak meg az egyes
bizottságok, megválasztották az elnöke-
iket, alelnökeiket és a tagjaikat. A 2014-
2018 választási időszakban hat bizottság
fogja segíteni a képviselő-testület mun-
káját:

Közérdekvédelmi bizottság
Elnök Halász Gabriella
Tagok: doc. mérnök Balogh Zoltán, PhD.

 Takács Marianna, mérnök
  Mészáros Imre

Pénzügyi bizottság
Elnök: Buda Ferenc, mérnök
Alelnök: Csanda József

Tagok: Szabó Rozália, mérnök
 RNDr. Bara Mihály
 Zsilinszki Magdolna, mérnök 
 Šípoš Anna

Iskolaügyi, kulturális, sport és társa-
dalmi rendezvények bizottsága

Elnök: Ágh Zoltán
Alelnök: MUDr. Borbély Zoltán
Tagok: Mészáros Imre 
 Hamar Mária
 Szabó Ferdinánd
 Batyka Marián, mérnök
 Fugli Gyula 
 Újhelyi Ferenc
 PaedDr. Tóth Szilvia
 Mgr. Micsinaiová Jana

Egészségügyi, szociális és lakásügyi 
bizottság

Elnök: MUDr. Borbély Zoltán
Alelnök: Halász Gabriella
Tagok: Kele Lajos
 Takács Marianna, mérnök 
 Brat Erzsébet, mérnök
 Zsilinszki Magdolna, mérnök 
 Mgr. Geró Margit

Környezetvédelmi, árvízvédelmi, me-
zőgazdasági és földügyi bizottság

Elnök: Borbély Róbert mérnök
Alelnök: Bencze Mihály
Tagok:  Bíróczi Péter, mérnök 
 Tóth Attila, mérnök
 Tóth Kamil, mérnök
 Varga Károly
 Bogdány Gábor

Építésügyi, regionális, vállalkozói 
és idegenforgalmi bizottság

Elnök: Bencze Mihály
Alelnök: Borbély Róbert mérnök
Tagok: Veres László, mérnök
 Kovács Tamás
 Tóth Attila, mérnök
 Száraz Ferenc
 Csanda László, mérnök

A képviselő-testület ezenkívül jóvá-
hagyta, hogy Halász Gabriella, MUDr. 
Borbély Zoltán és doc. Ing. Balogh Zol-
tán, PhD. legyenek az esküdtetők a pol-
gári esküvő szertartásokon, jóváhagyta
a képviselő-testület tárgyalási rendjét és
a község alapszabályzatát.

Bračo Szilvia

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELSŐ ÜLÉSEIRŐL

A Tardoskeddi Hírmondó ol-
vasói közül biztos akad olyan, 
kiben felmerül a kérdés, vajon 
mit is tartalmaz e megnevezés? 
Az Európai Szociális Alap pár 
hónappal ezelőtt a községünk 
területén munkalehetőséget kí-
nált. A meghirdetett és elnyert 
pályázat eredménye lehető-
séget adott községünknek, 
hogy egy újabb előrelépéssel 
és munkaerővel gazdagodhas-
son.

A munkalehetőség lényege, 
hogy segíteni tudjunk minden 
olyan szociális helyzetben lévő 

embernek, aki bármilyen hiá-
nyossággal rendelkezik – gon-
dolva itt az írástudatlanságra,
olvasásra és más hiányossá-
gokra. E munkakör 2015. már-
cius 1-jétől indult (megj. a köz-
ség internetes oldalán találtam
rá az állásajánlatra, a szóbeli
állásinterjút követően nyertem
el a munkahelyet). 

Napi teendőim közé tartozik, 
hogy minden szociális hely-
zetű egyénnek a segítségére
legyek kérvények megfogal-
mazásában és megírásában,
nyomtatványok kitöltésében,

hivatalos ügyek intézésében.
A munkámból kifolyólag együtt
működök majd a helyi iskolák-
kal és óvodákkal, az orvosok-
kal, intézményekkel, mint pl.
Munkaügyi Hivatallal, Szociális
és Egészségügyi Biztosítóval,
Gáz-, Víz- és Villanyművekkel.
Szükség esetén a bírósággal
és a gyámügyi hivatallal is.
Mindenről részletes dokumen-
tációt kell vezetnem, amelyet
időközönként a Nyitrai kerület
egyik alkalmazottja ellenőriz
majd a község vezetőségével
együtt. Minden kedves érdek-

lődőt, és segítséget igénylőt
szívesen fogadok a Szolgálta-
tások Házában, naponta 8-12
óráig irodai munkát végzek,
majd a nap további szakaszá-
ban a terénbe dolgozok.

Bízom abban, hogy munkám 
eredménye nemcsak a szo-
ciális helyzetű egyének szá-
mára hozza meg majd a kívánt
előrelépést, hanem a község
többi lakosa számára is hasz-
nos lesz.

PaedDr. Takács Magdolna

KÜLSŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS
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2015 ÁPRILIS

Tardoskedd község képvi-
selő-testületében második al-
kalommal kaptak helyet a Híd 
polgári párt képviselői. A 12 
tagú testületben 2010-2014-
es időszakban 3, míg a 2014-
2018-as időszakban 4 „hidas“ 
képviselő reprezentálja a lako-
sok érdekeit.

Visszaidézve az elmúlt idő-
szakot, sikernek könyveljük el,
hogy a mi kezdeményezésünk 
alapján indult el 2010 tavaszán
a „Szebb Tardoskeddért“ el-
nevezésű projekt. Örömünkre 
szolgál, hogy mára egy közös-
ségi és községi rendezvénnyé 
nőtte ki magát. 2014-ben első
alkalommal rendeztük meg 
a Tardoskeddi Tökfesztivált, 
melyet 2015-ben is szeretnénk
megszervezni. Az önkormány-
zatban helyet foglaló képvise-

lők számos szakbizottságban
dolgoznak a 2014-2018-as
idényben. Jelen vannak a Szo-
ciális, egészségügyi és lakás-
politikai bizottságban, a Kör-
nyezetvédelmi bizottságban,
az Iskolaügyi, a kultúra és 
sport bizottságban, de nem
hiányozhatnak az egyes okta-
tási institúciók Iskola/Óvoda

y gy

Tanácsából sem. A bizottsá-
gi tevékenységeken kívül ré-
szesei vagyunk a községünk 
mindennapi életének. Gyakran
teszünk eleget a testvértelepü-
lések meghívásának is.

Köszönjük, hogy bizalmat
szavaztak nekünk, a legjobb
tudásunkkal kívánunk helytáll-
ni ebben a választási időszak-
ban is.

A Híd polgári párt önkor-
mányzati képviselői 

KÉPVISELŐI KITEKINTŐ

2014. novemberében és
decemberében három komo-
lyabb bevetésen vett részt
a tardoskeddi tűzoltócsoport.

2014. november 5-én az 
egység bejelentést kapott,
hogy a volt III. telepnél tűz
ütött ki. A helyszínre érkezve
megállapítást nyert, hogy egy
halom régi széna ég, amely ve-
szélyezteti a közeli kukoricást.
Az egységünknek egy tömlő
használatával sikerült megfé-
kezni a tűz továbbterjedését.
A község vezetőinek és a helyi
mezőgazdasági szövetkezet
mechanizátorának megbeszé-
lése alapján, a tűz megfékezé-
se érdekében, ügyeletet ren-
deltek el. Az épségben maradt
szénát elhordták, majd ezután
vízzel lelocsoltuk a leégett 
területet. Miután megfordult
a széljárás, a tűz már nem ve-
szélyeztette a kukoricát és a 
környékét sem. A bevetést kö-

vetően az egység visszatért az 
állomására.

Ugyanezen a napon, 2014.
november 5-én újabb tűz-
esetről kapott bejelentést
egységünk. Ezúttal a Halász 
utcában gyulladt ki egy sze-
mélygépkocsi. A tűz eloltására
1*D víz sugarat használtunk.
A tűz megfékezése után a hely-
színre érkezett az Érsekújvá-

g y

ri Tűzoltóság egysége, akik
elvégezték a szükséges tűz-
védelmi lépéseket, és az ún. 
termokamera segítségével
átellenőrizték a gépjármű mo-
torházát. Az események doku-
mentálása után a gépjárművet 
átadtuk a tulajdonosnak.

2014. december 7-én tűz-
oltócsoportunkat egy családi
ház tetejét ért tűzről értesítet-
ték a Dózsa György utcában.
A helyszínre érkezve megálla-
pítottuk, hogy a tűz elborította
a ház két szobáját és a tető-

szerkezetét. Érkezésünkkor 
már a helyszínen tartózkodott 
az Érsekújvári Tűzoltóság egy-

y

sége a tűzoltáshoz szükséges 
felszereltséggel. Egy C vízsu-
garat és egy magasnyomású
vízsugarat használtak. A mi 
egységünk természetesen se-
gédkezett az oltásnál, ezenkí-
vül feltöltöttük vízzel az érsek-
újváriak tartálykocsiját. A tűz 

eloltása után mi őriztük a hely-
színt, amíg meg nem érkez-
tek a rendőrség, ill. a Kerületi
Tűzoltóság szakemberei, akik
átnézték a helyszínt, majd do-
kumentálták az eseményeket.

Kérjük a Kedves lakosokat, 
hogy vigyázzanak Önmagukra,
ill. vagyontárgyaikra!

Menyhárt Tibor

Az önkéntes tűzoltók
bevetésen
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2014. 11. 24-én a közsé-
gi rendőrség tagjai értesítést
kaptak, hogy azonnal men-
jenek a helyi vasútállomásra,
ahol egy férfi t szúró fegyverrel
megtámadtak. Rendőrségünk
tagjai a helyszínen egy 21
éves fi atalembert találtak, aki
csendben ült a padon. Kér-
désünkre, hogy megtámad-
ták-e és van-e valamilyen sé-
rülése, azt válaszolta, hogy
igen. Majd felállt, és meg-
mutatta a bal mellkasát, ahol
a szvettere már át volt ázva a
vértől. Miután a felszólításunk-
ra levetette felső ruházatát,
kb. 2 cm széles szúrt sebet
találtunk a mellkasa bal felén.
O. Š. (Vágsellyéről költözött
Tardoskeddre) elmondta, hogy
miután kiszállt a vonatból
a vasútállomás és a B. Něm-
cová utca közti réten ment
haza, ahol a sötétben 2 roma
férfi  megállította, és pénzt kér-
tek tőle. Amikor megtudták,
hogy nincs nála pénz, az egyi-
kük megszúrta, és elfutottak.
O. Š. visszament a vasútállo-

g

másra, ahol a forgalmistának
elmondta, mi történt vele,
az pedig kihívta a gyorsmen-
tőket. O.Š. a kihallgatás során

p g gy

folyton változtatta vallomását,
nem tudta pontosan azonosí-
tani a helyet, ahol megtámad-
ták. A kórházba szállítását kö-
vetően a vasúti rendőrségnek
végül bevallotta, hogy otthon
iszogattak a bátyjával, össze-
vesztek, s az konyhakéssel
megszúrta őt.

2014. 12. 17-én a bűnügyi

ben 2 helyszínen, melynek so-
rán őrizetbe vették a 21 éves
K.M.-et, akit kábítószerrel ösz-
szefüggő bűnözéssel gyanúsí-
tottak meg. Sajnos, ezek a ká-
bítószerrel és pszichotropikus
anyagokkal összefüggő ko-
moly bűnesetek községünket
sem kerülik el.

2015. 1. 9-én a Coop Jed-
nota Supermarketben 2 egy-
mást követő lopási kísérletre 
került sor. Az elsőnél a tettes-
nek nem sikerült ellopni egy
idősebb hölgyvásárló (ZS. M.)
pénztárcáját, aki a táskáját
a bevásárló kosárra akasz-
totta, és a hentesnél vásá-
rolt. Nem fi gyelt a táskájára,
s a tettes ezt kihasználva ku-
tatni kezdett benne. Szeren-
csére, egy közelben álló vevő
ezt észrevette, és fi gyelme-
zette az idős hölgyet. A tolvaj
azonban mégsem ment haza
üres kézzel, sőt még jobban
is járt. Az üzlet előtt kifi gyelt
egy házaspárt, akiknek a háti-
zsákjából kivette a pénztárcát,
benne 400 €-val.

2015. 1. 19-én a községi
rendőrség tagjait családi vi-
szályhoz hívták. SZ.K. a szü-
leivel való veszekedés után
baltával szétverte a ház beren-
dezését, a bútorokat, a szá-
mítógépet, az ablakokat. Sőt,
még az apját is megtámadta,
akinek eltörte 2 bordáját.

2015. 1. 30-án ismét ugyan-
ilyen probléma volt a család-
nál, amikor a fi ú újra tört-zú-

agresszivitását, és feljelentést
tett. A fi atalembert súlyos testi
sértés és rongálás gyanújával
vették őrizetbe. Az esetet to-
vábbítottuk a járási rendőrka-
pitányságnak, mivel bűncse-
lekmény gyanúja áll fenn.

2015. 1. 28-án ismét pénz-
lopás történt a Jednota Su-
permarketben. Az ismeretlen
tettes kihasználva egy idő-
sebb hölgy (D.V.) fi gyelmet-
lenségét, a bevásárló kosárra
akasztott táskából eltulajdo-
nította a pénztárcát, benne
55 €-val és a személyes ira-
tokkal. A sértett csak a pénz-
tárnál vette észre, hogy eltűnt
a pénztárcája.

2015. 2. 6-án a községi
rendőrség tagjai bejelentést
kaptak, hogy a Jednota bevá-
sárló központ mögött kifosz-
tották az áruszállító tehergép-
kocsit. Amíg a gépjárművezető 
a rakodó részhez tolatott és
rakta ki az árut, valaki beha-
tolt a tehergépkocsi vezető-
fülkéjébe, és ellopott onnan
egy 650 € értékű mobiltele-
font, ill. az ott lévő pénztárcát
személyiratokkal és 30 €-val.
A környéken tartózkodók in-
formációi alapján néhány per-
cen belül sikerült azonosítani
a tetteseket. Meglepetésünkre
a tettet 2 kiskorú követte el,
a 12 éves F. V. és a 10 éves
K. R. A gyerekek először ta-
gadtak, de később mindent
bevallottak, és azt is megmu-
tatták, hová tették a pénztár-
cát. A telefont otthon rejtették

pott tárgyak vissza-
a tulajdonoshoz, aki
lytathatta munkáját.
bész a korukra való
elkerülte az őrizetbe

hiszen még nincse-
14 évesek. Viszont
ettükről értesítve lett
szociális hivatal, aki

ellenőrzést tart, hogy
a szülők részéről
megfelelő módon
folyik-e kiskorúak
nevelése.

A kozségi rend-
őrség számára már
rendszeressé vált,
ogy ki kell mennie

a helyi Jednota Supermarketbe.
2015. 2. 12-én L.M. táskájából
lopták el a pénztárcát a sze-
mélyi iratokkal és 150 € -val.
A zöldségek között válogatott,
majd amikor átment a hen-
tes pulthoz, már nem találta
a pénztárcáját.

2015. 2. 19. – Újabb lopás 
az említett Supermarketben.
Ezúttal CS. I. volt az érintett.
Szokás szerint a bevásárlóko-
sárra akasztotta nejlon táskáját
benne a pénztárcával, az ösz-
szes iratával, hűségkártyákkal,
10 €-val. A gyümölcs-zöldség
részlegnél vásárolt, majd át-
ment a tejtermékekhez, s itt 
már nem volt meg a pénztár-
cája. (A legtöbb esetben ezen 
a részen történtek a lopások
délelőtt 9.15 és 11.30 óra kö-
zött.) A sors fi ntora, hogy nem 
sokkal ezelőtt éppen ő fi gyel-
meztette ismerősét, hogy vi-
gyázzon, mert lopnak az üzlet-
ben. Pár perccel később már 
őt is meglopták.

A cikkből kiderül, hogy az 
elmúlt időszakban több pénz-
lopásra is sor került a bevásár-
ló üzletben. Ebből kifolyólag
felhívjuk lakosaink, elsősorban
a nyugdíjasok fi gyelmét, hogy
vigyázzanak személyes tár-
gyaikra (pénztárcákra, ridikü-
lökre, egyéb értékekre). A tás-
kákat ne tegyék a bevásárló
kosarakban, amelyeket aztán
vásárlás közben ott hagynak.
A tolvajoknak elég néhány
másodperc, és a táska tetején 
lévő pénztárcát már viszik is. 
Az üzletekbe ne vigyenek ma-
gukkal feleslegesen sok pénzt,
csak amennyire a vásárláshoz 
szükségük lesz. A médiákban 
való rendszeres fi gyelmezte-
tések ellenére, nyugdíjasaink,
sajnos nem igazán elővigyá-
zatosak, így könnyen a tolva-
jok céltáblájává válnak, akik 
kihasználják a fi gyelmetlensé-
güket, a mozgáskorlátozott-
ságukat. Ugyancsak felhívjuk
a fi gyelmet, hogy a táskákat
ne hagyják jól látható helyeken 
a bevásárló központ környé-
kén parkoló autókban sem. 
Ne adjunk esélyt a tolvajok-
nak!

Marenčák Péter,
községi rendőr

A községi rendőrség hírei
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 2015. január 16-án máso-
dik alkalommal szervezték meg
a faluházban a Tardoskeddi
pálinkabarátok találkozóját,
amely ezúttal is pálinkakósto-
lóval, és a legjobb tardoskeddi
hazai pálinkák versenyével
volt egybekötve. A résztvevők
0,5 l pálinkával nevezhettek
be, amelyek 5 kategóriában
voltak értékelve. Többek kö-
zött a szeszes ital színének és
illatának tisztaságát, az illat és
az íz intenzitását, harmóniáját
értékelték. Az italokat nemcsak
a szakemberekből álló zsűri, de
maguk a versenyzők is pontoz-
ták. A zsűri 2 főértékelője Varga
Edit és férje volt, akiknek a pá-
linkafőzdéjében Tardoskeddről

is többen főzetnek. A zsűri to-
vábbi tagjai: Sós Sándor (Léva),
Méri János (Környe).

 A jelenlévőket és a vendé-
geket Ágh Zoltán főszervező

j

köszöntötte, külön kiemelve
Beke László, Környe polgár-
mesterét és kíséretét, valamint
Tóth Marián, tardoskeddi pol-
gármestert és a zsűrit. Kez-
désnek 52 fokos tardoskeddi
homoktövis pálinkát lehetett
kóstolni, ami újdonság a pia-
con és szép jövőnek néz elébe.
Utána jött a többi gyümölcs- és
törkölypálinka kóstolása.

Végül elérkezett a várva várt 
eredményhirdetés. A legjobb
pálinka készítői:

Alma- és körtepálinka
kategória:
3. hely: Zelenka György
2. hely. Tóth Zoltán
1. hely: Méri János

Barackpálinka kategória: 
3. hely: Bíróczi Péter
2. hely: Sztíszkala Norbert
1. hely: Tóth Zoltán

Szilvapálinka kategória:
 3. hely: Zelenka György
 2. hely: Borbély József
 1. hely: Vanya Péter

Bor, törköly, 
és szőlőpálinka kategória: 
3. hely: Csányi László
2. hely: Csányi Gyula
1. hely: Bogdány Tibor

Egyéb kategória: 
3. hely: Vanya Zoltán.
2. hely: Mojzes Péter
1. hely: Várhelyi Vince

Különdíj:
Méri János - törköly pálinka

Bračo Szilvia

TARDOSKEDDI PÁLINKABARÁTOK II. TALÁLKOZÓJA

JUBILEUMI VÉRADÓ BÁL
Február 21-én, szinte hihe-

tetlen, de már XX. alkalommal
került megrendezésre a tardos-
keddi önkéntes véradók far-
sangi táncmulatsága. Termé-
szetesen ezen a rendezvényen
is átadásra kerültek a többszö-
rös véradóknak a MUDr. Prof.
Ján Jánsky nevét viselő érdem-
érmek, hiszen ez a bál a leg-
méltóbb és legmegfelelőbb al-

kalom erre.  Az elismerést Tóth 
Marián, polgármester, Radka 
Igrényiová, az Érsekújvári járási 

p g

vöröskereszt igazgatónője, va-
lamint Geró Margit a Vöröske-
reszt helyi alapszervezetének 
elnöke adta át. Kik részesültek 
az érdeméremben?

Bronz Jánsky érdemérem:y
Major Annabella, Ježek To-
máš, Kollár Gabriella, Pekarík 

Katalin, Sipos Vince, Vanya 
Dávid, Kollár Katalin, Vidová 
Eva, Chumeník Michal, Ta-
kács Marián, Csányi Péter, 
Bogdány István, Király Tibor, 
Balogh Tibor

Ezüst Jánsky érdemérem:y
Baranovič Renáta, Birkus 
András, Lancz Katalin, Major 
Róbert, Buják Roman, Vida 
Tibor

Arany Jánsky érdemérem: y y
Svetko László, Bara György, 
Buják Roland, Szikora  József, 
Bíróczi Zoltán, Jaššo Péter,

Gyémánt Jánsky érdem-y y
érem: Csányi István.

Valamennyiüknek gratulá-
lunk, és további jó erőt, egész-
séget kívánunk! S nem utolsó 
sorban köszönetünket fejez-
zük ki a tettükért, a véradásért, 
amelynek értékét nem lehet 
számokban kifejezni, csak meg-
köszönni. Hiszen ez a cseleke-
det, a másoknak nyújtott  ön-
zetlen segítség a jóságot, az 
emberi hozzáállást, a nagylel-
kűséget jelenti. Még egyszer: 
KÖSZÖNJÜK!                   

g g gg
B.Sz.

Tóth Zoltán (jobbra) a barackpálinka kategória győztese

A zsűri
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2015. január 14-én a köz-
ségi könyvtárban vendégül
láttuk PaedDr. Pukkai Lászlót,
aki a jelenlévőknek bemutatta
legújabb könyvét, a „Mátyus-
földi lexikon“-t. Pukkai László
nyugalmazott tanár, aktív éveit
a magyar nyelv és irodalom-,
valamint a történelem oktatás-
nak szentelte a Galántai Ma-
gyar Tannyelvű Gimnáziumban.
Szabadidejében helytörténeti
kutatásokat folytat. Több könyv
szerzője, illetve társszerzője. El-
mondása szerint, a Mátyusföldi
lexikon-t módszertani segéd-
anyagnak szánta pedagógusok
és szülők számára. A kötetben
ugyanis olyan mátyusföldi sze-
mélyiségeket igyekezett össze-
gyűjteni, akik életpályájukkal
bebizonyították, hogy a magyar
nyelvű oktatásban részesült di-
ákok is érhetnek el kimagasló
eredményeket az élet bármely
területén. Ezzel szeretett volna
rámutatni az anyanyelvi oktatás
jelentőségére és értékére.

A könyvben helyet kaptak
községünk jeles személyiségei
is: Méry Margit, Móder József,

Móder László, Morvay Gyula, 
Szikora György.

A könyv bemutatása után
kellemes, kötetlen beszélgetés,
illetve tapasztalat- és véle-
ménycsere következett. Köz-
ben az érdeklődők megvásá-
rolhatták és dedikáltathatták 
a szóban forgó könyvet. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki jelenlété-
vel megtisztelte rendezvényün-
ket.                    Ruzsik Katalin
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GRATULÁLUNK!

Újabb könyvbemutató 
a könyvtárban

2014. november 29-én Du-
naszerdahelyen került meg-
rendezésre a Tavaszi szél vi-
zet áraszt... országos népdal
- és népzenei verseny döntője.
A Csemadok tardoskeddi alap-
szervezete mellett működő
Férfi  kar teljesítményét arany
fokozattal jutalmazták. Vanya
István vezetésével a csoport
a következő összetételben

szerepelt: Fekete László, Csi-
kós Antal, Buják Sándor, Szvet-
ko Gyula, Vanya István, Szabó 
Ferdinand, Vanya József, Tan-
ka Árpád és Vida László.

y

A szép eredmény a lelkes
csoport becsületes felkészülé-
sének bizonyítéka. Sok szere-
tettel gratulálunk!

Fekete László

Dátum  Rendezvény  Szervező

2015. 4. 10 Gyurek Kupa futballtorna a Szikora
 György Stadion  Lucerna Polgári Társulás 

2015. 4. 16.  „Csernobil“ – Mészáros Ronald és 
  Tóth Ferenc fotókiállítása a Faluház
  galériájában  Tardoskedd Község

2015. 4. 16. Önkéntes véradás a Faluházban  Szlov. Vöröskereszt HA

2015. 4. 17-18.  Kiállítás és előadás sorozat 
 a II. világháború befejezésének 
 70. évfordulója alkalmából  Lucerna Polgári Társulás 

2015. 4. 25. „Szebb Tardoskeddért“ 
 – brigád  Tardoskedd Község

2015. 4. 30.  Majális  Tardoskedd Község

2015. május  Horgászverseny a Putnoki tavon  Putnoki Horgászszövetség,
 és a halastón  Mezőgazdasági Szövet-
  kezet
   
2015. 5. 8. Megemlékezés az I. és II.
 világháború tardoskeddi hőseiről 
 a Hősök szobránál

2015. 5. 8. Családi kerékpár túra        Sport Friends 2013
  Polgári Társulás

2015. 5. 13. XVI. Kistérségi Nemzetközi
 Amatőr Képzőművészeti
 és Fotóverseny a Faluházban  Tardoskedd Község

2015. 5. 29. Kirándulás Pőstyénbe  Lucerna Polgári Társulás 

2015. 5. 30.  Gyermeknap a Termálfürdőben Tardoskedd Község

2015. május/június      Vonatkirándulás, Sport Friends 2013
 gyermeknapi musical  Polgári Társulás

2015. 6. 6. Gyermek horgászverseny 
 a Bara tavon  Lucerna Polgári Társulás 

2015. 6. 20.  Gyerekprogramok a tájházban  CSEMADOK ASZ

2015. 6. 27.  Öregfi úk II. futballtornája            Sport Friends 2013
  Polgári Társulás

2015. 6. 27.  Móder Cup – Ifjúsági futballtorna
 és ingyenes könyvbörze  Lucerna Polgári Társulás 

2015. 7. 13-17.   Nyári gyermektábor 
 a Faluházban  Tardoskedd Község

2015. 7. 20-24.   Nyári kosárlabda tábor  Sport Friends 2013
  Polgári Társulás

2015. 7. 27 – 8. 7.   Nappali gyermektábor  Kelly Étterem

2015. nyár  Fafaragó tábor a Termálfürdőben  Tardoskedd Község

2015.8.20.  Búcsúi önkéntes véradás
 a Faluházban  Szlov. Vöröskereszt HA

2015. 8. 21-24.   XVII. Szent István Napok  Tardoskedd Község
 Borbély Lívia

ÉLŐ TARDOSKEDD
(KULTURÁLIS NAPTÁR – 2015 ÁPRILIS-AUGUSZTUS)
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A tavaszi szünidő alatt most is minden nap várta valami-
lyen tevékenység a gyerekeket a Faluházban. Milyen foglala-
tosságokat próbálhattak ki idén?

Kreatív újrahasznosítás címszó alatt PET palackokból és 
WC papír gurigákból készítettek vidám állatkákat. A tavasz 
jegyében színes tavaszi dekorációkat,
sótésztából tavaszi koszorúkat, hús-
véti nyuszikat és természetesen hímes 
tojásokat is készítettek különféle tech-
nikákkal. Megpróbálták, lehet-e létezni
számítógép, okostelefon nélkül. A lá-
nyok kulcstartókat varrtak, a fi úk pedig 
a legendás Merkúr építőjátékból alkot-
tak. Mivel mézeskalácsot nemcsak ad-
vent idején, de húsvétkor is lehet sütni,
a Faluház konyhájában illatozó és na-
gyon fi nom húsvéti díszek is sültek. A to-
jás formájú sütiket ki-ki tetszése szerint
díszítette. A mézeskalácsok nemcsak
szépek és színesek voltak, de fi nomak is, 
ezért még a helyszínen elfogytak.

 A szervezők ezúton mondanak köszö-
netet minden kedves segítőjüknek. Nekik
is köszönhető, hogy kellemesen és hasz-
nosan telt az idei tavaszi szünet!

                                         Borbély Lívia

TAVASZI SZÜNIDŐ
A FALUHÁZBAN
(2015. 3. 2. – 6.)
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Iskolai
kavalkád

SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA
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A humor és játék 
pedagógusa

Talán épp humorérzékének
köszönhetően maradt meg
mindvégig játékos kedve is. 
Szlovákia-szerte a magyar ol-
vasók ugyanis elmés játékairól
– a keresztrejtvényeiről ismerik
a nevét. Lőrincz László (74)
több mint fél évszázada szó-
rakoztat bennünket feladvá-
nyaival.

Már gyakorlott pedagó-
gusként került a tardoskeddi 
alapiskolába. Pályakezdő-
ként hol tanított?

A pozsonyi Duna utcá-
ban végeztem a tanítókép-
zőt, Tardoskeddről Hamar Ili,
Csányi Kati voltak az osztály-
társaim. 1960-ban kezdtem
tanítani Nagycétényben, két
év után kerültem szülőfalum-
ba, Berencsre. Itt 13 tanévet
töltöttem, de bezárt a magyar
iskola, és döntenem kellett.
El tudtam volna helyezkedni
a helyi szlovák iskolában, de
inkább a költözést választot-
tam. Feleségem Érsekújvár-
ban kapott állást, én pedig
Udvardra kerültem. Itt hét évig
tornát tanítottam, majd Szá-
raz Jóska hívott a tardoskeddi
alapiskolába, ahol 22 évig áll-
tam a katedrán, innen is men-
tem nyugdíjba.

Milyen emlékeket őriz Tar-
doskeddről?

Őszintén mondhatom, hogy
csak jó és szép emlékeim van-
nak. Örömmel, szívesen taní-
tottam. Elsősorban harmadi-
kos – negyedikes nebulókat
oktattam. Egyetlen komolyabb
konfl iktusra emlékszem: egy-
szer az egyik diák láncra fűzve
zsilettpengéket, vasdarabokat
hozott az iskolába, hát per-
sze, hogy meglegyintettem,
és behívattam az anyját...
A bársonyos forradalmat kö-

azóta sokan meg sem ismer-
nek az utcán, mivel már csak 
az olvasáshoz kell szemüve-
get viselnem. Bizony, napon-
ta szükséges edzeni, mindig 
töröm a fejem, és átlagban 
3 naponta készítek egy újabb 
rejtvényt. Rendszeresen fej-
tem a Fülest, Ügyest, Eszest, 

y

Kedvencet, Rejtvény koktélt... 
Készítettem már négylevelű
lóherét, pillangót, kereszetet,
szív alakú rejtvényt, de legin-
kább a klasszikus magyar fe-
kete-fehér négyzethálósra van 
igény. 

Olvasói visszajelzéseket 
szokott kapni?

Hogyne, az utcán is meg-
megállítanak. Még egykori tar-
doskeddi kolléganőim is meg-
szidnak, ha kimarad a nyomda 
ördögének köszönhetően egy 
kocka, vagy szerintük olyasmit 
raktam bele, ami nem is léte-
zik. Olyan kritikákat is kaptam, 
hogy túl nehezek a kereszt-
rejtvényeim, sok bennük az 
idegen szó. Tudatosan arra 

törekszem, hogy legyen súlya 
annak, amit csinálok. A jó rejt-
vény tanít is, ad valamit, mű-
veltebbé teszi az embert.

Most megfordíthatjuk 
a dolgot: általunk üzenhet 
az olvasóinak. Szeretne?

Okvetlenül. A tardosked-
dieknek szeretettel üzenem: 
szívesen emlékszem rájuk, 
nagy örömmel készítem nekik 
a rejtvényeket. Tornáztassuk 
az agyunkat! A fejtörők, me-
móriajátékok, egy sakkparti 
vagy a keresztrejtvényfejtés is 
mind hozzájárulnak szellemi 
frissességünk megőrzéséhez.
Sikeres megfejtést, jó szóra-
kozást kívánok!

Benkő Timea

vetően igazgatóként is mű-
ködtem, az alkalmazottakkal
sem kerültem soha összetű-
zésbe. Szeretek mindmáig
visszajárni tanítónapra, és ha
volt tanítványokkal találkozom
a városban, mindig kérdezek
a tardoskeddiekre. Osztályta-
lálkozókra is nagyon szívesen
megyek, kellemesen töltjük
együtt az időt.

Emlékszem, a lyukasórá-
kon mindig rejtvényekkel 
foglalatoskodott a kabinet-
ben. Honnan ered ez 
szenvedély?

1964 óta készítek
keresztrejtvényeket.
Nővérem fi a, Kazán 
Józsi küldte akkortájt
az Új Szóba a gye-

j

rekek számára a ke-
resztrejtvényt, és min-
dig én segítettem neki 
gépelni. Egy idő után ez
a helyzet adta az ötle-
tet, hogy akkor én pedig
megpróbálkoznék a fel-
nőtteknek szóló rejtvé
nyekkel. Mondha-tom
hogy később a Szlo-
vákiában megjelenő valameny-
nyi magyar lapnak dolgoztam:
Vasárnap, Új Nő, Szabad Föld-
y gy p g

műves, Szabad Újság, Tűzol-
p j

tó, Tábortűz, Jó Gazda, Csal-
lóköz, Remény. Sőt, két regi-
onálisnak is: Castrum Novum,
Tardoskeddi Hírmondó.

Hogyan készül az újsá-
gunk rejtvénye?

Nem használom az inter-
netet, a számítógépes techni-
kát. A mai napig négyzethá-
lós füzetbe, kézzel készülnek 
skandináv rejtvényeim. Utólag 
a lányom alkotja meg a számí-
tógépes grafi kát. Ehhez a hob-
bihoz sok segédeszköz kell: 
lexikonok, krónikák, szótárak. 

Ami honoráriumot kaptam
a hosszú évek alatt, mind szak-
irodalomra költöttem. Szá-
momra ez az érték. Tisztában
vagyok vele, hogy a világhá-
lón ma már pillanatok alatt
bármi kikereshető, de én régi-
módi vagyok, ha úgy tetszik:
maradi.

Mitől jó egy keresztrejt-
vény?

Sokak véleményével ellen-
tétben nem igaz, hogy a rejt-
vényfejtés csupán passzív

szórakozás lenne. A megszál-
lottak tudják, hogy érdemes 
a fejtés során különböző köny-
vekhez nyúlni, mert ezáltal
újabb információkhoz jutva
bővíthetjük tudásunkat. A napi 
sajtót is úgy olvasom, hogy
közben rendületlenül ollózzom 
az idézeteket. Keresem, mit 
használhatnék majd később
fel. Igyekszem mindig aktuális
gondolatot elrejteni a felad-
ványban, ügyelek rá, hogy az 
adott évszaknak megfelelő le-
gyen, és kapcsolódjon az ün-
nepekhez.

Ez az időtöltési forma vi-
selte meg a szemét?

Három éve megműtöttek,

A helyi alapiskolában volt egy közvetlen, közkedvelt, nagy 
mesélő kollégám. Amolyan kakukktojásnak számított egyet-
len férfi ember létére a sok alsó tagozatos tanító néni között.
„Harminc hosszú éve nap mint nap ebben a tyúkólban...
Esküszöm, azt veszem észre, hogy már én is ülve pisilek” 
– jelentette ki egyszer viccesen. Amikor most közösen fel-
idézzük Tardoskedden töltött éveit, elneveti magát: „Humor-
nak kell lenni.”

Húsvéti 

tö k h l úl

abinet-
a ritka 

z 
-
g 
-
-

m, 

vényfejtés csupán passzív 

Az első tardoskeddi osztállyal

Rengeteg szakirodalomra van
szükség
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70 évvel ezelőtt fejező-
dött be a II. világháború,
amely az emberiség törté-
nelmében a legtöbb halá-
los áldozatot követelte.
A világégés Hitler hatalom-
rajutásával és a nácizmus 
megerősödésével kezdő-
dött, 1939. szeptember
1-jén Lengyelország né-
metek által való megtáma-
dásával. A háborúban 70 
ország vett részt, s a har-
cokban 73 millió katona és 
civil halt meg. A világban 

A holokausztnak (égő 
áldozat, tömegmészárlás)
nevezett emberölésben 
6 millió zsidó halt meg. 
(A 80 tardoskeddi zsidó el-
hurcolása 1944. májusában 
történt, akiket a surányi 
gettóba, majd onnan a kon-
centrációs táborokba vit-
tek. Csak 16-an élték túl 
a borzalmakat.)

Számos nagyváros oda-
veszett. Az emlékek és el-
beszélések alapján a hábo-
rú előtt a hozzánk legköze-
lebb fekvő Érsekújvár (amit 

g

mi tardoskeddiek csak Új-
j (

várnak hívtunk) a Felvi-
dék 3. legnagyobb városa 
volt. Virágzó, épülő, szé-
pülő város. Az 1850-ben 

meginduló Bécs-Pozsony-
Érsekújvár-Pest közötti

g y

vonatközlekedés, a Nyitra 
folyón átívelő híddal fontos
vasúti csomóponttá tette 
a várost. Újvár volt az or-

p

szág egyetlen híres cigány-
muzsikás pályaudvara, ahol
naponta négyszer, az érke-
ző és induló gyorsvonatok
utasait a Rákóczi induló
zenéjével szórakoztatták.
Az 1938-as népszámlálás-
nál 39 496 lakos élt a város-
ban, ebből 19 386 volt

a magyar. A város ké
péhez hozzátartozott a fi á-
kerek sora, amelyek a vá-
rosközpont és a vasútállo-
más között végezték a sze-
mélyszállítást. A hagyomá-
nyos piacra, a lóvásárral
egybekötött Porciunkulára
a tardoskeddiek is gyak-
ran jártak, lovaskocsikkal.
Ennek az idillnek azonban
véget vetett a háború, főleg
a várost érintő bombázá-
sok. 

Érsekújvárt 3 bombá-
zás érte, amelyek szinte 
teljesen megsemmisítették
a várost. Az első két sző-
nyegbombázás 1944. októ-
ber 7-én, szombaton volt,
a harmadik egy héttel ké-
sőbb, október 14-én. A leg-
nagyobb pusztítás a vasút-

állomást és környékét érte. 
A fűtőház környékén 346
bombatölcsért (kráter) szá-
moltak össze. 40 mozdony, 
1300 megrakott vagon és 
3 vonatszerelvény semmi-
sült meg. Közel 4 000 em-
ber vesztette életét. Egész 
nap és éjszaka égett Újvár. 

gg

Tardoskedden is hallható
volt a bombák és a vasúti
kocsik robbanása. Este 
a magasabb helyekről, pad-
lásokról, vermekről nézték 
a riadt emberek, hogyan
ég Újvár.

Apánk is vasutas volt, 
állomás melletti őrto-

nyban szolgált, ahol 
gyelték a közelgő repü-
ket. Az első bombázás-
ál a torony is találatot 
apott. Két napig sem-

mit nem tudtunk róla. 
Amikor a romok alól ki-
ásták, törött lábbal, kéz-
zel, fejsérüléssel került 
kórházba. Nővérem és 
a bátyám gyalog men-
tek Újvárba, megke-

y gy gy

resni őt. Az út tele volt
hatalmas gödrökkel, 
6 m-es mély bomba-

csérekkel. A kórházban
rengeteg volt a sebesült.
Volt, aki a folyosón és a föl-
dön feküdt. A temetőben 
hosszú sorokban feküd-
tek az ismeretlen halottak.
Mindenki a hozzátartozó-
ját kereste. Nagy volt a fel-
fordulás, az ijedelem, min-
denfelől sírás-rívás volt hall-
ható. Rémisztő volt a szét-
tépett emberi és állati tes-
tek, a rombadőlt házak, el-
tűnt utcák, tövestől kitépett
fák látványa.

De ez még nem volt elég. 
1945. március 14-ének reg-
gelén senki sem sejtette,
hogy a város legtragiku-
sabb napja következik,
amelyet fekete szerdának 
neveztek el. Ez maga volt 
a pokol. Délben 13:08 óra-
kor megindult a bombázás, 

ami rommá változtatta az 
egész várost. 700 bombát
dobtak Újvárra, a város 
g

80 % elpusztult. Az akkori
3 394 házból 2 023 lakha-
tatlanná vált vagy úgy meg-
rongálódott, hogy le kellett 
szedni. A vasúti közleke-
dés, amely falunkat is érin-
tette, megsemmisült. Két 
hétig temettek, az ismeret-
leneket (más falvak lakóit)
közös sírba tették. Érsek-

( )

újvárt végül 1945. március 
29-én az ukrán front szaba-
dította fel.

A háború Tardoskeddet
sem kímélte meg. A kato-
naköteles férfi ak már 1942-
43-ban megkapták a SAS
behívót (rövidítése: sürgős,
azonnal siess!), és a front-
ra vitték őket. A harcokban,
a 30 °C hidegben sokan 
a Don-kanyarban fogytak 
meg. 

1944. áprilisában meg-
szűnt a tanítás az iskolák-
ban. A tanítókat elbocsáj-
tották vagy katonának vit-
ték. Az iskolát katonakór-
házzá alakították át. Köz-
ségünket előbb a német 
hadsereg katonái szállták
meg, és a nagyobb házak-
ba is belakoltatták őket.
Fegyverekkel, lőszerekkel
teli teherautóik az udvarok-
ban álltak. A kőhidat aláak-
názták. Itt felállítottak egy 
ágyúosztagot, mellyel a re-
pülőket célozták.

Falunkban nem volt lég-
oltalmi hely, így a csalá-
dok a kertek végén ástak
bunkerokat, melyekben
meghúzták magukat. Több
család kettévált, ha baj tör-
ténik, ne egy helyen vesz-
szenek el. Szirénázás je-
lezte a veszélyt, a repülők 
közeledését. Ezt hallván,
főleg mi gyerekek, a kiásott
bunkerekben menekültünk.

1945. március 27-én,
nagycsütörtökön falunkat
bombatámadás érte, mely-

a gonoszság uralkodott. 

a magyar A város ké-

ég
A

az
ron
fi g
lő
ná
ka
m
A
á
z

tölc
reng

A II. világháborúban elesett és eltűnt tardoskeddiek emléktáblái
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nek halálos és sebesült 
áldozatai is voltak. A repü-
lőkből bombákkal és fosz-
foros sorozatokkal lőtték
a házakat. Ezeket nehéz 
volt oltani, mert a tető ré-
szei egymás után gyullad-
tak meg. Főleg a nádas há-
zak égtek le. A nagy füstben 
alig lehetett látni. „Úgy lá-

g gy

tom, ég a házunk!“ – mond-
ta egyik bátyám. „Nem baj 
fi am, csak mi maradjunk!“ – 
volt a válasz. Szerencsénk-
re, mi megmenekültünk. 
Az udvarunkba leesett
bomba kidöntötte a szom-
széd ház falát – Terus néni
(Bogdány Teréz) a gyúró-
deszkát tette a bölcsőben
fekvő kisfi ára, hogy meg-
védje –, kitörte az összes 
ablakot. A szilánkdarabok, 
melyek az ajtókba, falakba
fúródtak, még évek múlva 
is emlékeztettek a borzal-
makra. Húsvét hete volt, de 
félelem és rettegés uralko-
dott az emberek szívében. 

Emlékekből idézve: 
„Az asszonyok váskára 
akasztva vitték a kenyeret 
a pékhez sütni. Jató fe-
lől felbőgtek, alacsonyan
szállva a repülők, melyek 
sorozatlövéseket adtak le. 

Az asszonyo
a kenyerekk
együtt a föld
kerültek, s hasa
va várták, míg e
múlik a veszély
Volt, aki a kút
ra ment vízért
s ott kapta a
halálos lövést.
A bombázás-
kor 14 személy
meghalt, 50-en
megsebesül-
tek, 23 ház
összedőlt vagy
leégett. Aztán
jöttek az oro-
szok (musz-
kák). Surány felő
hatalmas, dübörgő tankkal
a megszámlálhatatlan lovas
sereg. Elözönlötték az utcát
és az egész falut. Felfegy-
verezve házról házra járva
minden bunkerba, pincébe
benézve keresték a néme-
teket. Tőlük még jobban
lehetett félni. Az asszonyok
- anyám, ángyom - még az
arcukat is bekormozták,
hogy öregebbnek nézzenek
ki. Fiatal asszonyok, lányok
a padlásokon és pincék-
ben bújkáltak. Megtanul-
ták azt az orosz szót, hogy 

„bárisnya“, mert őket
keresték a katonakonyhára
krumplit pucolni.”

Katona halottak is voltak
a falunkban. Őket a temp-
lomkertben és a Máriácska
szobornál temették el. In-
nen kerültek 1947-ben Po-
zsonyba a Slavínra.

Falunk 1945. március
30-án 16 órakor szabadult
fel. 1945. május 8-án pedig
az egész II. világháborúnak
vége lett Európában Né-
metország kapitulációjá-
val. A béke és a nyugalom

helyett azonban fa-
lunkban a bánat és a fájda-
lom töltötte be az emberek
szívét. Tardoskeddről 86-an
soha nem tértek vissza. Ár-
vák, özvegyek, fájó szívű
anyák, hozzátartozók so-
káig várták, siratták őket.
A sebek lassan gyógyultak
be. Ma már csak a Hősök
szobra márványtábláin,
aranybetűkkel bevésett ne-
veik őrzik emléküket.

Kollár Mária
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Az érsekújvári vasútállomást 1944.október 14-én bombázták szét

TAVASZVÁRÁSTAVASZVÁRÁS

É S H ÚSVÉTÉ S H ÚSVÉT
AAAA rérééééréréréérééégggigigigigiiigi kkkkororororrrrrokokokkokkkkokokokoookokokok eeeeeeeeembmbbmbmbbmbmbbmbmbmbmbmbmmbmbeeeeerreeeeerereeereeeieeeieeee ssokok sszázállll lal kapp-

cscsololódódó tatakk aaa a ttetetermmrmrmmmmméséésésésésszezeththezez. MuMunknkájájukat, 
mindennapi életük rendjét, örömeiket, 
bánataikat is befolyásolta a természet 
örök változása. A tél és a nyár kettő-
sében, az élet és a halál párhuzamát 
látták. Mindezek szabályozták életü-
ket, melyet az ünnepek felosztottak 
kisebb - nagyobb szakaszokra. A hús-
vét ünnepe napjainkban is megőrizte 
tavaszünnep jellegét, felelevenítve az 
ősi tavaszköszöntő népszokásokat,
a termékenységgel kapcsolatos ünnep-
ségeket, melyek mellett tovább él a ke-
resztény ünnep gazdag szokásvilága. 
E népszokások azonban nem épültek 
be a keresztény vallás ünnepi rítusai-
ba, hanem azzal párhuzamosan, mint 
a falusi közösségek ünnepi szokásai 

mamararadtdtakak ffenn. AA hhúúsvévétotott memegegelőző 
farsangi időszak mulatságai például 
a tél legyőzését, a tavasz megérkezé-
sét jelentették. Az ezt követő a 40-na-
pos böjt hamvazószerdán kezdődik, 
amely onnan kapta nevét, hogy ekkor 
a templomban megszentelték az előző 
évi barka hamuját, megkenték vele a hí-
vők homlokát, elhárítva a bajokat. 

Nagyböjt alatt sok helyen egy nap 
csak egyszer ettek, olajjal vagy vajjal 
főztek, zsírt, húst nem ettek, csak ke-
nyeret és száraz növényi ételeket. Ma 
már nem ilyen szigorúak az egyház böjti 
előírásai, nem követelik meg a negyven-
napos koplalást, a tilalom csak az utol-
só hétre, nagypéntekre vonatkozik. 

Az említett hosszú böjti időszakot 
kisebb ünnepekre tagolták. A magyar 

nénéénénéééphphphphpphphagagaagaga yoyoyoy mámánynynybabbann a aa kkkköökkkköökökökökökökököökö bbbzbbzbzbzbzbzbzbbeeeeeeeeeeeeee sőőősősősősőssősőső vvvvvvvvvvva-a-a--a-aa-
sásárnrnapapokoknanak kk nenevüüüvükkk vovoltltlt:: aa aa a áámmáámámámámásosossssosss ddididdididikkkééééékéékékkké 
gulyásvasáárnapap, azaz öötötödidikéké ffekkekkkeketettttee-
vasárnap, a hatodiké virágvasárnap. 
Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti 
ünnepsorozat része. Két jellegzetes ma-
gyar népszokása volt ennek a napnak: 
a zöldág-hordás, más néven villőzés 
- a termékenységet segítő eljárás. 
Az ággal megütögették a fi atal lányo-
kat, menyecskéket. A másik népszokás 
a barkaszentelés, amely a keresztény 
és a “pogány” szokások ötvözetét 
mutatja. A virágvasárnap megszentelt 
barkának bajelhárító szerepet tulajdo-
nítottak. Néhány helyen a barkát a vi-
rágvasárnapot megelőző szombaton 
a gyerekek szedték. 

Feldolgozás
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– az esküvő – két 
ember életének összekötését jelentő ese-
mény. Az utána következő vendégséget 
Tardoskedden lagzinak nevezték, a ven-
dégeket lagzisoknak. (A tardoskeddi lag-
zikról, lagzisokról, lagziablakról már írtam 
a Hírmondó 2011/1 számában.)

A lakodalom két főszereplője az ifjú pár 
volt, de utánuk fontossági sorrendben a vő-
fély következett, akit nálunk dorozsbának 
neveztek, és akit gondosan választottak ki 
a rokonság fi atal férfi tagjai közül. Általában 

g

a menyasszony öccse, vagy unokatestvé-
re, ill. más rokona volt. Nagyon fontos volt 
a jó megjelenés, de kellett az is, hogy értel-
mes, rátermett legyen. Dorozsbának lenni 
rang volt, dicsőség. A jó dorozsba emelte 
a lagzi sikerét, általános elismerést aratott 
a lagzisok között és a falu előtt is.

Úgy 11-12 évesen még láttam, hallot-
tam igazi dorozsbát. Nyalka fi atal legény 
volt. Fehér ingben, fekete „lajbiban” (za-
kóban), kalappal a fején járta be a meghí-
vandó vendégeket egy héttel a lagzi előtt. 
Kezében volt a színes szalagokkal felpánt-
likázott dorozsba-pálca. Bement a házba, 
botjával megkopogtatta a földet, illedelme-
sen köszönt, majd így szólt a háziakhoz:

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Békesség e háznak majd minden la
     nak, 

Küldötte vagyok én egy boldog pár
Mert meg van írva a Szent Bibliába
Hogy a férfi ember nem élhet magá

Ádámnak is megvolt a maga Évája,
Kinek-kinek megvan az oldalbordáj
A vőlegény neve:......
A menyasszony.....

Szombaton az új párnál várjuk a lag
Néhány pohár bor, egypár ételfalat,
Egy kis lábforgatás egészéggel,
Meghívják e ház lakóit tisztességgel.

Ha a házban hajadon leány is 
olt, abban az esetben egy újabb
zalagot kötött a dorozsba botjára.
dorozsbát fontos feladatok várták
lakodalom napján is. Felpántliká-

ott botját kezében tartva, büszkén
ezette a menyasszonyt az eskü-
őre, egészen az oltár elé, ott adta
t a vőlegénynek, aki az esküvői

menetben a koszorúslánnyal ment.
A koszorúslány az esküvő után
már a dorozsba párja volt. Otthon,
a menyasszonyéknál a vendégeket
terített asztalok várták. A dorozsba
így ültette le őket:

Tessenek, tessenek asztalhoz 
    kerülni,

Ki-ki a párjával a padra leülni.
Türelmetlen már kint a csirke-

     paprikás,
Mert tudja, hogy mindenki őrá 

     vár.

A következő fogáshoz ez a vers
              járta:

Megsült már a hurka, a kolbász is vele,
Behoztuk, van hozzá jó fehér kenyírke,
A túrós kalács is szeretne bejönni,
Kedves vendégeknek igazán ízleni.

Az uzsonna után kezdődött a tánc. Este 
vitték (kísérték) messzire hangzó ének-
kel a menyasszonyt a vőlegény házához. 

Ott volt az ünnepi vacsora, amelyet az asz-
tali áldás elmondása után kezdtek felszol-
gálni a fi atalasszony-rokonok. A dorozsba
minden fogást úgy jelzett, hogy megko-
pogtatta az ajtófélfát. A fi nom tyúkleves
volt az első fogás, azt így kínálta:

Itt van az ízletes, fi nom tyúkhúsleves,
Rajta arany karikák, mint az aranypén-

 zek.
Jó gazdasszonyunk meg is fűszerezte,
Ne fi rtassa senki, miből mennyit tett

 bele.

A húslevesben 5-6 tyúkot és egy kakast 
is megfőztek. A főtt húsokat hozták be tor-
mával, töltelékkel, ezt ezzel a mókás vers-
sel kínálta:

Behoztam a kakast a nagy taréjával,
Ez sem vacakol már a szomszéd tyúk-

 jaival.
Hogy jutottam hozzá, mindjárt elmesé-

 lem,
Hallgassanak énrám fi gyelemmel, kérem.
Szaladgált a kakas a jérce nyomába,
Így hát fogtam magam, szaladtam utána.

g j y

Jól bírta a futást, mert még fi atal volt, 
Elcsíptem a nyakát, bárhogy is rikácsolt. 

A háziak mindig vágtak disznót a lagzi-
ra. Ki kisebbet, ki nagyobbat, de a vacsora
kirántott hússal és fasírozottal folytatódott.
Mellé savanyú uborkát adtak. Ehhez a fo-
gáshoz ez a vers járta:

DOROZSBA 
a lakodalmak házigazdája
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Nagy baleset történt itt tegnap hajnal-
   ban,

Megdöglött a disznó a hátsó udvarban.
Éles kés okozta szomorú halálát,

g g

Feldolgoztuk szépen, kirántottuk húsát.
Uborkát is hoztam a jó pecsenyéhez,
Aki okos, tudja, milyen étvágygerjesztő 

   ez.  
   Kedves vendégeink, egyenek belőle, 

Fogadom, hogy beteg senki nem lesz 
   tőle.

Az ételek feltálalása közben az italról 
sem feledkeztek meg. Általában bort ittak 
a lakomához. A dorozsba ezt így kínálta: 

Mikor öreg Noénk Isten parancsára,
A vízözön elől futott bárkájába,
Sok dolga közben mégis csak jót tette,
Hogy a szőlőtőkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,
Amiből erőnket, jó kedvünket nyerjük.
Legyen ezért most itt mindenkitől hála,
Igyunk emlékére és mulassunk máma. 

Következett a mulatás. Éjfél körül volt 
a menyasszonytánc, utána a fehér ruhás, 
átyolos menyasszonyból piros ruhás me-

nyecske lett. A menyasszonytánc után 
a vendégség jó húsos káposztával folyta-
tódott. Azt így tálalta fel a dorozsba:

Itt van a káposzta, ínyencek étele,
Ebből a tányérját ki-ki merje tele.
Van benne jó sok hús, tele van a tál,
A gazda hozzája jó étvágyat kíván!

A régi, kb. 80–100 évvel ezelőtti lagzik-
ban még túrós-, lekváros-, százrétű kalá-
csot kínáltak sütemény helyett, amit az 
otthoni kemencében sütöttek. Hajnal felé 
kulcsos kalácsot tettek az üvegek nyakára, 
úgy mentek énekelve „tyúkverőzni”. 

Később, a múlt század 40–50-es éve-
iben már egyre több süteményt és tortát 
tálaltak fel édességnek. Ám ezekről nem 

gy y

maradt fenn dorozsba-vers, hiszen a sza-
lagos bottal vendégeket hívó és ételeket 
kínáló dorozsba is lassan kiveszett a lag-
zikból. A vőfély szerepe akkor már csak
a menyasszony templomba vezetésére 
korlátozódott. Kár!

Az utóbbi 10–15 évben újra megjelent 
a vőfély, de az általában már nem a rokon-
ságból van, hanem arra az alkalomra szer-
ződtetett, a „vőfélyi tisztet” ún. másod-
állásban végző személy, aki munkájáért 
fi zetést kap. Szervezi, irányítja a lakoda-
lom menetét, versekkel tálalja fel az egyes 
fogásokat. Afféle ceremónia mesterként 
felügyeli a történéseket, szórakoztatja 
a vendégeket, hogy a lakodalom jó legyen, 
mert azt tartják, hogy amilyen a lakodalom, 
olyan lesz az új házaspár élete is.

Csomó Magda

VirágajándékozásiVirágajándékozási
illemtanillemtan

A maai mmodeern vvilággban nem éérde-
mes a vvirágokk szííneinnek szzimboolikká-
járól beeszéélni,, mivvel aa viráágkötéészzet
sookkkal szaabaddabb, táágabbb érteelme-
zéést kéépvissel, minnt koorábbban. ÉÉrde-

g

mes visszoont meggemlíteni az eegyees 
alapvvettő sszínek jjelenntésétt. A ffehér
tissztaasáágott, áártatlansságot jelkéépezi, 
a zölld aa reeméényt és aa létezzést, aa vöö-
röös aa sszerrelmmet és aa szabadsáágoot, 
a sárrgaa a hammissságoot és aaz iriggyssé-
geet, a rrózssasszín a szzerelmmet, aa sö-
téétkéék a hhűséégett, ak vviolasszín aa bba-
ráátsáágoot éss a vággyakoozástt, a feekeete
a kommoolyságoot, aa haláált, a bánaatott.

Háányy szzál viráágott adjuunk?
Haa eegy száál róózsátt adunk, üggyeel-

jünk ráá, hogyy azz hoosszú szárú le-
gyyenn. 110 száál aalatt páraatlan szzá-
mú sszáálbóól kkészzíttesssünkk csookroot, 
100 szzál feleett eez mmár mmindeegy.

Mikoor mmilyen vvirággot aajándéékooz-
zuunkk?

Első ranndirra fiatal lányooknakk illik
feehérr vvagy hhalvány színnű virrággot 
ajánddékkozni. AAz eelső találkkozássokkra
inkábbb ne  viggyünnk tűzpiroos virrággot 
- aa sszennveedél  j lké ét -, mert méééééééllly jjelle kéképéép tt -, mertt neeeenemmmm 
biztoos hhogy vvavalóss érzeelmekket tükrööz.

Háázaassáágggi évvfordulóraa szokáss 
vöörössróózsáábóól kkészzült
cssokkrokkat,, vvvirrágkkosaa-
raakatt ajjánddékok zni.

Időseebbb hhöhölgyek-
neek nee addjuununk vvö-
röösróózsa--csos krrot, 
legyeen inkáábább sööötététét -
teebb szzínűű, rorozsddavöö-
röös, llila. 

Gyyerreksszüülületésskorr és
keeressztelőkooor aprró sszir-
mú vviráágookaaat illikk ajáán-
déékooznni. KKissssllányny szzüle-
téésekkorr aaprróró róózsaszínűű vi-
ráágokbóól, kik sfiúú éérkezésekoor 
zööld,, kéék vviráágokkból álló ccsokroot
viggyüünkk. AA kkereeszteelés sszínee 
a fehhér,, ilyennn sszínnű virágokkból 
kéérjüük aa cssokkrkrokaat keereszttelő 
essetéébeen is.

Kóórhházi láááttogaatáskkor ne
viggyüünkk virrággogot, mmajdd csaak 
haa ootthhonn lálátoggagatjuk meeg 
a lábbaddozóó bbbeetegget.

Leegyyünkk tekintetttel
baallaagóó gyyeeereekünnk kí-
váánsságáraa, éééss nee erőől-
teessüünkk rrá hataal-
mas vvirággcccssok-k-

rrokaat, hha nem sszeretnné. Válaasszunk 
inkáább egyy szál virággot, melyy díszí-
ttéséébenn illik eggyénisségéhezz, vagy 
lepjüük megg olyyan keerek csookorral, 
aameely lleszááríthaató, éés évek múltán 
is keedvees eemlékk maraad.

CCserrepees viráágot nnem igazzán illik
aajánndékkoznni, leggfeljebbb csak kközvet-
len hozzzátartozzónak,, családdtagok-
nnak vaggy viirágggyűjtőnnek.

SSzinttén nemm illik kaktuszzt aján-
ddékkozni, kivvéve, ha aaz ajándéékozott
ggyűjjti azzt.

HHa leehett, ne ajánddékozzunk mű-
vvirágg-cssokrrokat. 

Virág ajándékozása 
vendégségben

VVenddégsségbeen a vvendégppár ese-
ttébeen mminddig a fférfi  addja át a ccsokrot 
aa háziaasszzonynnak. AA háziassszony-
nnak illikk a kkapoott viráágot jól látható 
hhelyyre állítani, kifejeezve velle örö-
mmétt, éss egyúttaal meggtisztelvve ezzel 
aajánndékkozóóját. Tappintatlanságnak 
sszámmít, ha a hááziasszzony eztt elmu-
laszztja.

F ld l áFelddolo gozás
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Tehát, hogy folytassam, 
amit a bevezetőben elkezdtem 
– ezt a sok szép dolgot valakik 
kitalálják és elkészítik. Min-
dig meglepődöm, milyen sok 
ügyes, kreatív nő van ebben 
a faluban milyen so-

kan tudnak valami érdekeset, 
nem mindennapit létrehozni. 
Többek között nyakláncokat, 
fülbevalókat készíteni. Az igaz-
ság az, hogy engem ez külö-
nösen érdekel, már személyes 
érintettség okán is, ami azt 
jelenti, hogy – imádom a szí-
nes nyakláncokat, fülbevaló-
kat, kitűzőket, szóval minden 
ilyen nőies holmit. Nem csak 
az arany fénylik ám, hölgyeim! 
De nem ám! Legyen itthon 
egy tele doboz, mindenfé-
le színű fülbevaló és minden 
blúzhoz, pulóverhez, sálhoz, 
kabáthoz, még táskához is, 
mást lehet magunkra aggatni. 
Legyen köztük elegánsabb és 
fi nomabb, feltűnőbb és hóbor-
tosabb, hosszabb, vagy rövi-
debb…

Így találtam meg Magyarné 
Csikós Csillát, aki nemcsak vi-
seli, de készíti is a fülbevalókat, 
nyakláncokat. Helyes, mosoly-

gós, hosszúhajú, vékony fi atal 
nő fogadott, aki egyrészt ifjú 
feleség, egy tengerkék sze-
mű, csodaszép kétéves fi úcs-
ka édesanyja, másrészt diák, 
aki tanul, vizsgákra készül, 

harmadszor pedig – rendkí-
vül ügyes. Készült a látogatá-
somra, mert az asztalon egy 
munkalapon már várt egy mini 
kiállítás: fülbevalók garmadája. 
Szivárványszínes, bolondos öt-
letek, barnára sült, nyári ruhás, 
fi atal lányoknak való darabok 
és visszafogottabb, klassziku-
sabb gyöngyszemek...

Csilla, mesélj! Miért éppen 
a divatékszerek?

– Igazat megvallva, nem a 
fülbevalókkal kezd-
tem. 14-15 éves le-
hettem, amikor elő-
ször voltam egy kéz-
m ű v e s t á b o r b a n
Szalkán. Roppant ér-
dekes volt, rájöttem,
hogy engem tulaj-
donképpen nagyon
megfogott a kézi-
munkázás. Főleg a
kevésbé szokványos
dolgok. Eltelt néhány

év, mikor aztán magam is el-
kezdtem próbálkozni a külön-
féle kézimunka technikákkal,
de még nem tudtam, mi is lesz
az igazán nekem való. Kipró-
báltam a textilfestést is, az in-
ternetnek köszönhetően mást
is, és úgy döntöttem, hogy
megpróbálok fülbevalókat ké-
szíteni. Tetszettek, gondoltam,
én is tudnék ilyeneket készí-
teni. Sőt, most már nekem is
vannak ötleteim. Színes gyur-
mából készítem őket. A nyers-
anyagot is a neten rendelem,
mert gazdaságosabb, és óriási
a választék. A gyurmán kívül
kellenek mindenféle fémdolgok
is: kapcsok, hurkok, drótok,
ragasztó... Miután kiitaláltam,
mit szeretnék elkészíteni,
a színes, jól formálható gyurmát
úgy alakítom, ahogy akarom.
Például a tortaszelet-fülbeva-
lók, vagy a szivárványalakú
fülbevalók több rétegből állnak,
s a különböző színes rétegek
szépen egymáshoz simulnak-
tapadnak. Még ragasztanom
sem kell őket. A kiformált da-
rabokat pedig kiégetem. Van
egy sütőlapom, arra rápakolom
az összeset, majd „megsütöm“
a konyhai sütőben. Ez égetés.
A „komolyabb“, kevésbé ext-
ravagáns daraboknál kristály-
gyantát is használok. A lapos
mintát azzal fedem be. Ettől

rögtön szolidabb, „éksze-
resebb“ lesz.

Mikor van minderre időd?
– Szabadidőm az bizony 

kevés van. 2013 februárjában 
született meg Áron fi am, a sze-

j

mem fénye. Ráadásul úgy dön-
töttem, hogy továbbtanulok. 
Az érettségi után, a Pázmány 
Péter Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karán szociálpeda-
gógiát tanultam. Most pedig 
elsős vagyok a Szent Erzsébet 
Egyetemen. Ez az első sze-
meszterem. Szociális munkás 
szeretnék lenni. Emberekkel, 
embereknek dolgozni... azt 
mondják, ez a legnehezebb, de 
úgy gondolom, hogy mégis ne-
kem való. Mit mondjak....nem 
unatkozom. De ha van egy kis 
szabadidőm, akkor „ékszere-
zek“. Elvittem már a dolgaimat 
a Vásárcsarnokban tartott bol-
hapiacra is, hiszen addig csak 
a család és a baráti kör ismerte 
a „műveimet“. A 2014-es ka-
rácsonyi vásáron sajnos nem 
tudtam ott lenni, de az idén 
semmiképpen sem hagyom 
ki. Annyira örülök, ha tetsze-
nek a fülbevalóim! Szeretném, 
ha minél többen megismernék 
és viselnék. Az lenne az igazi! 
Sok-sok ötletem van, nemcsak 
tiniknek, de minden korosztály-
nak. A nők kortalanok... igaz?

Csilla, most fején találtad 
a szöget! De még mennyire 
igaz!

Köszönöm és sok sikert, sok 
szuper ötletet kívánok.

Birkus Magda

Azért remek dolog Tardoskedden kiállításokra járni, mert ott az ember na-
gyon sok érdekes és szép dolgot lát. Például itt van mindjárt a Lucerna Pol-
gári Társulás tavaly őszi kiállítása, amelyre – szerencsémre – elmentem én is.
Jól tettem, mert itt aztán volt mit nézni... 
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Sokan vallják azt, hogy nem 
a ruha teszi az embert, mégis 
az öltözködés az önkifejezés és 
a másokra ráhatás egyik leg-
erősebb formája. A fénytelen, 
hideg téli napok után kifejezet-
ten jól esik, ha az ember - még 
ha csak átmenetileg is -, tavaszt 
költöztet a lelkébe, és persze 
a ruhatárába is. Az idei év ta-
vaszi trendszínek ingadozóak 
lesznek. Nem kell fáradnunk
a színek harmóniájának keresé-
sével, mert az idei tavaszi divat 
szerint végtelen a kombináció 
lehetőség. Az élénk, vidám és 
merész színek lesznek a leg-
meghatározóbbak. A gyenge és 
fi nom pasztellek sem tűnnek el, 
hisz a természetes árnyalatokat 
idéző darabok is hódítani fog-

nak, elletétben a feke-
te-fehér mindig is divato
volt, és mindig az is mara

Az idei tavasz öltözködési
kulcsszava az igényes, harmo-
nikus összkép lesz. A nők sze-
retik a könnyedséget, ami idén
tavasszal érzékelhetővé válik.
A világos, fényes és csillogó
színekben megjelennek a fi -
nom könnyű alapanyagok, a le-
zser visszafogodtan díszített
sziluettek. A könnyed rétege-
zés viszi majd az első számú
törvényt a ranglistán. Az idén
hódítani fognak a fél vállat sza-
badon hagyó szellős pulcsik
és a kötött árutrendek, amely
legfőbb alaptényezői a változó
struktúrák, leejtett szemek, lyuk
a lyuk hátán, és a hálóminta.

is visszatér a divat palettájára.
Önmagában viselve érvényesül
majd igazán, mely nemcsak ki-
emeli viselője sziluettjét, de egy-
úttal sokkal nőiesebbé is teszi
azt. Mellény alá is nyugodtan
felvehetendő, vagy érdemes
szűk pulcsit venni fölé, mely
kiemeli az alakot, és valame-
lyest nőiesebb is. Középpontba
lépnek a mellények is. Egyszínű
vagy mintás? Jöhet mindegyik!
Sportos, de akár elegáns szett-
hez is jól áll a mellény, kifejezet-
ten a szőrmemellény. A divatos
szőrme, nemcsak a mellénye-
ken, hanem a cipőkön, táská-
kon, ékszer kiegészítőkön is

megjelenhet. Bárhol a visele-
tünkön.

Továbbra is divatos az egy-
szerű, szűk szárú farmer, ami
csizmával, magassarkúval vagy
egy sima tornacipővel is jól mu-
tat. A tavaly nyári trendekből az
idei évre is átcsúszot a felhaj-
tott bokanadrág, amely csiz-
mával és félcipővel is hordható.

A divat első számú paran-
csa, hogy érezzük jól magun-
kat a viselt ruhánkban. Nincs
stílusosabb nő annál, mint aki
magabiztosan érzi magát a ru-
hájában.

Polakovič Adriana
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2015 tavaszán az ing 
is visszatér a divat palettájára
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GYÓGYPEDAGÓGUSI TANÁCSADÁS

Mivel is foglakozik a logo-
pédus, illetve a logopédia?

A logopédia kifejezés a gö-
rög logos: beszéd és a paideia:
nevelés szóból származik. Ez
a tudományág a beszédhibák
megelőzésnek és javításának
elméletét és gyakorlatát jelenti.
A logopédus az a szakember, aki
különböző pedagógiai és egyéb
módszerekkel segít az esetle-
ges beszédrendellenesség ki-
küszöbölésében, és megszün-
tetésében. A kisgyermekkort
érintő leggyakoribb beszédren-
dellenességnek számít: a hely-
telen beszédhangkiejtés, úgy-
nevezett pöszeség (pl. az „s“,
„sz“ hangok cseréje, nem meg-
felelő helyen történő hangkép-
zés „uvuláris-torok r“), a hada-
rás - túl gyors beszédtempó,
a dadogás – akadályozott be-
szédtempó, a megkésett be-
szédfejlődés - gyermek korától
elmaradó beszédindulás. Ren-
geteg terület van, amivel egy lo-
gopédus még foglalkozik, eze-
ket csak felsorolásban említe-
ném, pl. amutizmus - a kiala-
kult beszéd valamilyen okból
való nem használása pl. a gyer-
mek csak otthon beszél, rino-
lália-orrhangzóság, dysphagia-
nyelési nehézség, dysartria-
hangképzés folyamatosságá-
nak zavara, dysphonia- a hang-
szálak nem megfelelő hasz-
nálatából eredő beszédhang
képzési hiba pl. a rekedtség,
diszfázia - beszédértés és be-
szédprodukció zavara a kiala-
kulóban levő beszéd esetében,
afázia-beszédértés és beszéd-
produkció zavara a már meg-
szerzett beszéd esetében.

Mikor keresse fel a szülő 
a szakembert? Van- e megha-
tározott kor, időszak, amikor 
már a gyermeknek beszélni 
kell tudni?

Az 1-1,5 gyermek az őt kö-
rülvevő tárgyakat, személyeket
szavakban megnevezi, 2 éves
kora körül már 2 szavas egysze-
rű mondatokat alkot. A 2,5 - 3
éves gyermek mondatai már
3-4 vagy több szóból állnak,
illetve összetett mondatokat
is használ. Az óvodába kerülő
3 éves gyermek már rendel-

A gyógypedagógus, logo-
pédus sikere abban rejlik, 
ha sikerül kellő korrekcióval 
beindítani, megmozdítani azt 
a készséget, szervet, ami 
esetleg blokkolva van. Meny-
nyire fontos a szülő szerepe 
ebben a a folyamatban?

A logopédiai foglalkozás
tanítás és tanulás kölcsönös
folyamata. Például az új hang
elsajátításához és rögzítéséhez
nagyon fontos mozzanat az ál-
landó ismétlés. A logopédus ál-
tal megtanított ismeretek, feltét-
lenül igénylik az otthoni munkát,
ismétlést, ami által a megtanul-
tak rögzülnek. A kérdésre vála-
szolva a szülő szerepe nagyon
fontos, mert az alkalmankénti
foglalkozásokkal hosszútávú
eredményeket, csak szoros
együttműködés által érhetünk
el. A kisgyermekkori beszéd-
fejlődés szempontjából fontos-
nak tartom megemlíteni, hogy
a szülők próbáljanak időt sza-
kítani a közös beszélgetésekre,
társasjátékozásra, esti meseol-
vasásra, amivel nagy részben
hozzájárulhatnak a helyes be-
széd kialakulásához.

Köszönöm szépen a hasz-
nos információkat.

PaedDr. Tóth Szilvia

kezik olyan alapszókészlettel,
amivel a hozzá intézett egysze-
rű instrukciókat megérti, saját
szavaival igényeit, közölni va-
lóját kifejezi, és élményeit rövid,
történet formájában környe-
zetével tudatni képes. A 3-tól
6 éves korcsoport beszédjére
általánosan jellemző a beszéd-
hangok helytelen képzése, kiej-
tése, felcserélése vagyis a pö-
szeség. A gyermek korától és
a helytelenül képzett hangok
számától is függ, hogy a gyer-
meknek mikor indokolt a logo-
pédus segítsége. Mindenképp
javaslom a logopédiai fog-
lalkozást, annál a 2,5-3 éves
gyermeknél, aki nem beszél,
valamint azon nagycsoportos
gyermeknél, aki helytelenül ejti,
vagy felcseréli a beszédhango-
kat. 

Amennyiben mégsem in-
dul el, nem indul be a be-
széd, lehetséges-e, hogy ko-
molyabb problémával állunk 
szemben?

Ha a gyermek 3 éves koráig
nem beszél, és rövid időn belül
- többnyire az óvoda: új ingerek

hatására- , kis időn belül nem 
indul be a beszéd, ebben az 
esetben megkésett beszédfej-
lődésről beszélhetünk. Ennek 
hátterében különböző ténye-
zők állhatnak, problémás ter-
hesség, nehéz szülés, szülés 
utáni akadályozott adaptáció. 
Amennyiben a gyermek 3,5 - 4 
évesen sem fi gyel, a beszédre 
sem reagál (nem fi gyel), elfut, ha 
beszélnek hozzá stb.) a logopé-
diai vizsgálat mellett javasoljuk 
a fül-orr-gégészeti, neurológi-
ai, pszichológiai vizsgálatot is. 
A probléma felkutatása ilyen 
esetben összetettebb, hoszszú 
megfi gyelési folyamatot igé-
nyel, és mindenképp szak-
emberek együttes munkáját, 
hogy kiderüljön, mi miatt gátolt 
a gyermek beszédindulása. 
A háttérben lehetséges gátló 
tényező hallásprobléma, szo-
rongás vagy a gyermekkori au-
tizmus (komplex fejlődési zavar 
a gyermek szociális kapcsolat-
teremtő képességét, kommu-
nikációját, játékát, képzeletét, 
gondolkodását és viselkedését 
érinti) is lehet.

A Tardoskeddi Hírmondó gyógypedagógiai rovatát, Mgr. Kiss Mária, gyógype-
dagógus, logopédus beszélgetésével folytatnám. A beszélgetés során rávilágítunk 
a logopédus feladataira, majd kitérünk a leggyakoribb beszédhibákra is.

A babamasszázsról
A közelmúltban lehetőségem volt a tardos-

keddi Faluházban működő baba-mama klub-
ban előadást tartani, és élőben bemutatni 
a babamasszázst.

Sokszor kapom azt a kérdést, vajon mire
jó a babamasszázs, mit nyújt, mit ad a gyer-
meknek? Elsősorban gyógyítást testi-, lelki- és 
szellemi szinten, örömet ad az érintés, bizton-
ságérzetet és megnyugvást nyújt.

A kicsi babánál gyakori a hasgörcs, az
emésztési zavarok, a hasfájás. Egyszerű, 
masszírozó mozdulatokkal, amit az anyukák 
nagyon gyorsan eltudnak sajátítani, szinte 
pillanatok alatt megszűntethető a probléma. 
A masszázs nagyon rövid idő alatt megoldja 
az alvási problémákat. Nagy segítséget nyújt 
a légúti megbetegedéseknél, tisztítja a hurutot, 
fellazítja a náthát, javítja a baba vérkeringését, 
nyugtatja az idegrendszert (sok a hiperaktív 
gyerek), erősíti az immunrendszert.

A kisgyermekek izomzata gyönyörűen fej-
lődik, ez a masszázs pedig jó erőnlétet bizto-
sít a babának, segítséget nyújt a gerincoszlop 
egészséges fejlődésénél.

Azok az anyukák, akik ellátogatnak a baba-
masszázsra, két-három alkalom után teljesen
elsajátítják a masszázst, és odahaza önállóan,
akár napi szinten is masszírozhatnak.

Nagy örömömre szolgál, amikor látom, illet-
ve kapom a visszajelzéseket, hogy harmoni-
kus, szeretett-teljes kapcsolat jön létre éppen
a masszázsnak köszönhetően anya és gyer-
meke között. Az érintés összeköt, az érintés
gyógyít, az érintés örömet nyújt. Tessék bátran
kipróbálni mindenkinek ajánlomkipróbálni, mindenkinek ajánlom.

vaHorváth Év
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AZ AKUPUNKTÚRÁS KEZELÉS 
SZLOVÁKIÁBAN

Az akupunktúra a hagyo-
mányos kínai orvoslás része. 
Kezdetei a Krisztus előtti 3. év-
ezredben fedezhetők fel. Euró-fedezhetők fel. Euró-
pában a 17. században jelent 
meg, és SSzlovákiában az alkal-
mazása azz 1960-61-es években 
kezdődöttt. Az akupunktúrát 
tanulmányyozta az Egészség-
ügyi Viláágszervezet (WHOHOHO)),)), 
majd hivvatalosan jóvvváháháhagaggytytyty aaa a 
az akupuunktúrás kekekezezelélélééésstst
néhány betegsésééégnnééléll..
Az akupunktúrás kee-
zelés alapfeltétteeelee
a kezelés előtt mmmmemem ggg-g
állapítani a ddddddiiiiaii ggg-
nózist. EEz a maaai 
o r v o s t u d o m á nááááá yy y 
összes eszköze
felhasználásával 
történik. Tudni il-
lik, ha ez az alap-
szabály nnem volna
betartva, bekövet-
kezhet aa legsúlyo-
sabb komplikáció 
– egy szüükséges más-

fajta kezelés késedelme. Főleg 
erre a tényre való tekintettel 
a szlovák akupunktúrás orvo-

k i k t k lé i t hsok igyekeztek elérni azt, hogy 
Szlovákiában az akupunktúrás 
kezelést orvosok végezzék. 
Sikerült nekik az akupunktú-
rát az hivatalos 

egészségügy keretei közé 
besorolni. A Szlovák Orvo-
si Társulaton belül létezik 

Ak ktú Tá l tegy Akupunktúra Társulat. 
A Szlovák Egészségügyi Egye-
tem Orvostudományi Karán 
orvosok számára oktatnak 

akupunktúrát. Sikeres vizsga 
után az orvosok megszerzik 
a specializációt az akupunk-
túra területén. Az orvosok az 
így megszerzett szaktudással, 
melyet állandóan kell bővíte-
niük, hatásosan és biztonsá-
gosan tudnak akupunktúrával 
gyógyítani.

MUDr. 
František DrančikFrantišek Drančik

R E C E P T S A R O K

PUNCS-KARAMELL SZELET
PISKÓTA:
10 tojás, 10 kanál porcukor, 10 kanál

búzaliszt, 1/2 csomag sütőpor, barack-
lekvár, csoki

PUNCS:
2dl erős fekete tea, 2,5 dl rum, 15 dkg

porcukor, 2 kanál kakaó, 1 vaníliacukor

KRÉM:
15 dkg kristálycukor, 2,5 dl tejszín,

1 teavaj, 1 kanál porcukor, 2,5 dl tej,
1 kukorica-keményítő ( Zlatý klas ), 2 to-
jássárgája

A tojásfehérjét kemény habbá ver-
jük a porcukorral, óvatosan hozzáadjuk
a sárgáját is, majd fakanállal lassan be-
lekeverjük a sütőporos lisztet. Papírral
bélelt pléhen 2 piskótalapot sütünk be-
lőle.

A hozzávalókból elkészítjük a pun-
csot.

A krémhez a kristálycukrot karamelli-
záljuk, majd óvatosan hozzáadjuk a fel-
melegített tejszínt. Ezt addig keverget-
jük, míg a tejszín sima nem lesz, utána 
hidegre hűtjük. A tejből, keményítőből 
és tojássárgából sűrű pudingot főzünk. 

Ha kihűlt, kikeverjük a vajjal, amit porcu-
korral kevertünk simára, végül hozzáad-
juk a felvert karamelles tejszínt. Az alsó
piskótalapot megkenjük baracklekvárral,
ráhelyezzük a másik piskótalapot, amit
meglocsolunk a punccsal. Erre kenjük
a krémet, végül olvasztott csokibevo-
nóval leöntjük.                                   L.Á.



TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ 2015 ÁPRILIS

22

LSH CARPHUNTER TEAM
2015. április 12-e van. Pont-

ban ebéd előtt. Az LSH Carp-
hunter Team tagjainak arcán fe-
szült összpontosítás tükröződik.
A délelőtti mérések eredménye-
it nagy fi gyelemmel jegyzik be
a táblázatba. Az igazság pillana-
tai. A csapatot már csak percek 
választják el hónapokig tartó
szívós igyekezetük és kemény 
munkájuk sikeres kicsúcsosodá-
sától. A Nap éles sugarai szinte
átdöfi k az albári halastó széltől 
fodrozódó felületét. A huszon-
egy, fáradtságtól elcsigázott 
csapat csaknem 48 órája vívja
könyörtelen harcát nemcsak az 
idővel, hanem főleg a lenyűgö-
zően szép, nemzetközi halász-
versenyek megrendezésére is
alkalmas, hatalmas tó némán
tátogó lakóival. Nehezen tud-
nánk kitalálni, mi is játszódhat 
le a kétfős csapatok tagjainak 
fejében. Taktikai változtatásokra
már túl késő van, a megfelelő 
boilies csalétken vagy a pelleten
gondolkodni pedig fölösleges.
(boilies (bojli) – speciális, főtt
tésztából és más hozzávalókból,
többek között halhúsból, tejből,
gabonafélékből és zöldségből
készült horgász-csalétek, ami-
be kötőanyagként tojást, vala-
mint különféle zamatanyago-
kat és esszenciákat kevernek,
pellet – haltáp-granulátum).
A pontyvadászok rezzenéstelen
tekintete egy pár horgászbotot 
bűvöl: acélkötelék, melyet csak 
a verseny végét jelző dudaszó
szakíthat el. Az elmúlt két nap
a csapaton belüli megbeszélé-
sekkel, a különböző taktikák és
stratégiák összehangolásával,
erős és gyenge pillanatokkal, de

főleg izgalommal vegyes feszült-
séggel volt teli, hiszen a hatszáz 
eurót csak a legjobb viheti el.
A víz felett szétterülő csendet 
13 órakor elnyújtott, jellegzetes
hang töri meg. Vége. Megvan az 
LSH Carp Cup első évfolyamá-
nak győztese. 

Ki, vagy mi az az LSH Carp-
hunter Team, és mit jelent ez 
az elnevezés?

Mgr. Ladics Zoltán és Vince
Gyula – két eltökélt tardoskeddi
horgász-őrült. Pontyvadászok.
Gyermekkoruktól horgásznak
és a 2012-es év választóvonal
volt számukra. Egy utolsó pilla-

natig elszánt, kitartó és harcias
csapattá alakultak. Ha ezekhez
a jellemvonásokhoz hozzá-
adunk egy-két hét felkészülést,
amely a stratégia felépítéséről
szól, amikoris aprólékosan, lé-
pésről lépésre megtervezik, mit
és hogyan tesznek majd a ver-
seny elejétől a végéig, az ered-
mények sem maradnak el (lásd
lent). Szakértők szerint az LSH

Carphunter Team egy remekül
összehangolt páros. Jellemző
rájuk a rendkívül fegyelmezett,
minden apró részletre odafi gye-
lő horgászat. Maguk a srácok
is azt mondják, hogy tökéletes
a horgászösszhang köztük. Ha-
lat fogni csak jó hangulatban,
de mindig odafi gyelve és töké-
letes komolysággal lehet. Ennek
ékes bizonyítéka a saját maguk
által kialakított szisztéma, amit
minden versennyel tovább tö-
kéletesítenek. Taktikájuk, ami
több, szorosan egymáshoz
kapcsolódó, kipróbált lépés-
ből áll, maradjon az ő titkuk.
Ugyanakkor mindketten hozzá-

fűzik, hogy meglepetésből azért
soha nincs elég, akkor pedig jön
a stratégia-váltás – amíg csak
a horgászat kapások és győztes
fogások sorozatává nem válik. 

2015 az LSH Carphunter
Team számára a kihívások éve.
A legnagyobb kihívás a saját
nemzetközi horgászversenyük,
az I. LSH Carp Cup megszer-
vezése lesz (lásd a víziót fent).
Kihasználva az eddigi verse-
nyek alatt szerzett személyes
tapasztalataikat, legfőképpen
az induló csapatok nevezé-
si díjainak összegét szeretnék
minimalizálni, természetesen
betartva a nemzetközi verse-
nyekre vonatkozó összes alap-
szabályt. Semmivel sem ke-
vésbé fontos azonban a minél
több versenyen való részvétel,
hiszen éppen így lehet további
tapasztalatokat szerezni, töké-
letesíteni a horgásztechnikát,
új „vizes” barátságokat köt-
ni. Sajnos, a csapatnak nincs

anyagi támogatója, tehát a te-
temes nevezési díjak, az utazás 
és a versenyek költségei Zoli és 
Gyuszi pénztárcáját terhelik.

Végezetül pedig örömmel
elmondhatom, hogy 2014 au-
gusztusától az LSH Carphunter 
Team a Sport Friends Tvrdo-
šovce 2013 Polgári Társulás-
hoz tartozik, és a sportbarátok 
körét szélesíti. Nagy álmuk 
megvalósításához, – hogy részt 
vehessenek tekintélyes, elis-
mert nemzetközi versenyeken 
–, adója két százalékával Önök 

yy

közül bárki hozzájárulhat.
A fi gyelmes olvasónak való-

színűleg feltűnt, hogy az írás-

ból nem derül ki, hogy az LSH 
Carphunter Team elnevezés 
mit is jelent pontosan. Az angol 
nyelv ismerőinek természete-
sen teljesen világos, hogy egy 
pontyvadász csapatról van szó. 
Vajon mit jelenthet az LSH? 
A hárombetűs rövidítés to-
vábbra is titok marad. A srácok 
szavai szerint, ha elárulnák, el-
pártolna tőlük a horgász-sze-
rencse. 

Batyka Marian, mérnök,
a SFT 2013 Polgári Társulás

elnöke

Fotó: Mgr. Ladics Zoltán és
Vince Gyula archívuma

Az LSH Carphunter Team sikerei:

13. hely 48-órás verseny, Padány (SK)  2012 július

1. hely 48-órás verseny, Sipos-tó, Lajosmizse (HUN) 2012 szeptember

1. hely+legnagyobb hal        72-órás verseny, Nagyteveli víztározó (HUN) 2013 április

1. hely 48-órás verseny, Szászpa, Lajosmizse (HUN) 2013 május

1. hely 48-órás verseny, Tüskevár, Debrecen (HUN) 2013 június

7. hely 48-órás verseny, Füzes-tó, Kecskemét (HUN) 2013 augusztus

6. hely 48-órás verseny, Szászpa, Lajosmizse (HUN) 2013 szeptember

1. hely+legnagyobb hal        72-órás verseny, Bogácsi tó, Eger (HUN) 2013 október

20. hely 72-órás verseny, Maconkai víztározó (HUN) 2014 április (70 csapatból)

1. hely 24-órás verseny, Béla (SK)  2014 június

2. hely 72-órás verseny, Fish Arena, Lajosmozse (HUN) 2014 június

Vince Gyula és Mgr. Ladics Zoltán, az LSH Carphunter Team tagjai
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Könnyen elkészíthető, vidám dekorá-
ciók, amelyekhez nincs szükség sem-
mi másra, csak kupakra műanyag pa-
lackról, szívószálra, befőttes gumira,
festékre.

Az alapanyagok itt is
csupa apróságok:
WC-papír guriga, ró-
zsaszín pom-pom az
orrnak, szürke vagy
fehér festék, maradék 
szürke, fehér, rózsaszín
papír, maradék szalag 
a masninak, ragasztó 
és fekete fi lc

 A Tardoskeddi Sportklub a 2014/2015-ös évadban 4 csapatot in-
dított a kerületi bajnokságokban, 2 pedig a járási bajnokságban:

 „A“ csapat – IV. liga dél-keleti csoport
 Ifjúsági csapat - IV. liga dél-keleti csoport
 Idősebb diákok – III. liga déli csoport
 Fiatalabb diákok - III. liga déli csoport
 Felnőtt „B“ csapat – II. osztály

AZ ŐSZI IDÉNY KIÉRTÉKELÉSE:

„A“ csapat
8. hely, 15 mérkőzés (6 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség), 21 pont
Keret:  Molnár, Bránický – kapusok
  Spevák, Augustín, Csabai, Kökényesi, Kostolányi, 
  Lakatos, Kovács, Krupanszki, Benko, Dikácz, Máté, 
  Piskla, Oláh, Blaško, Kósa
Góllövők:  Benko (11), Kovács (6), Dikácz (5), Kósa (4), Csabai (3),
  Oláh (2), Piskla, Augustín, Krupanszki (1-1- 1).
Sárga lap:g p   Kökényesi (5), Szpevák (5), Lakatos (4).
 A legtöbb percet (1 350) Kovács Roland töltötte a pályán, aki min-
den egyes mérkőzésen az elejétől a végéig játszott.
Távozók: Augustín, Vincze – Felsőszeli, Blaško – Andód, Bránický 
  – Naszvad
Érkezők: Malý Mário – Nagykér, Lakatos Mário – ifjúsági csapat

Ifjúsági csapat
10. hely, 15 mérkőzés (6 győzelem, 20 döntetlen, 7 vereség), 20 pont

Góllövők: Csanda (14), Máté (9), Lakatos (7)
 A legtöbbet játszó játékos Lakatos Mário volt, 1 350 percet töltött 
a pályán.
Sárga lap:g p  Tkáč (5), Vanya (5), Lakatos (4)
Piros lap:p  Vas (2), Csanda (1)

Idősebb diákok
14. hely, 12 mérkőzés (0 győzelem, 0 döntetlen, 12 vereség), 0 pont
Góllövők: Zsigmund Mário (3)

Fiatalabb diákok 
13. hely, 12 mérkőzés (1 győzelem, 1 döntetlen, 10 vereség), 4 pont
Góllövők: Lakatos (5)

Felkészítő csapat
2. hely, 9 mérkőzés (7 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), 22 pont
Góllövők: Lakatos Viktor (24)

„B“ csapat
4. hely, 11 mérkőzés (5 győzelem, 4 döntetlen, 2 vereség), 19 pont
A legjobb góllövők:gj g   Ludas Roman (7), Balogh Krisztián (5)

Újhelyi Ferenc, a Sportklub elnöke

Gyerekeknek
Vidám búvártojások

Tapsifülesek

S P O R T H Í R A D Ó

x – világosbarna, I – fekete, O – fehér, • – világoskék, Δ – rózsaszín,  sötétbarna
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• Jobb félni, mint megnősülni.

• Ki korán kel, egész nap álmos marad.

• Belegabalyodott, mint sündisznó a rágógumiba.

• Szeretem a munkát, akár órákig is el tudom nézegetni.

• Ha dolgozni támad kedvem, leülök egy sarokba és megvá-

rom amíg elmúlik.

• A csúszó-mászók sohasem botlanak meg.

• A csapatmunka az, amikor sokan csinálják, amit mondok.

• A csapatmunka lényege: mindig van kit hibáztatni.

• Evés közben jön meg a szomszéd.

• A számítógépek sohasem fogják az emberi hülyeséget

pótolni.

• Jobb ma egy szemüveg, mint holnap két üvegszem.

• Reggelizni mentem. Ha nem jönnék 12:30-ig, akkor ebé-

delni is.

• Jöttem, láttam, s most nem győzök bocsánatot kérni.

• Legszebb öröm a söröm.

• Életem a száguldás! Mondta a csiga, és bedőlt a kanyar-

ban.

• A bort tisztán szeretem, a pálinkat meg piszkosul.
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Egy húsvéti versike két sorát idézzük.
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