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23. 8. 2013 od 1900 hod.
AMFITEÁTER TVRDOŠOVCE

XV. DNI SVÄTÉHO ŠTEFANA
TVRDOŠOVCE � 23 – 26. 8. 2013 Vstupné:  predpredaj: 7,- € na mieste: 9,- €

Belép díj: el vételben: 7,- € helyszínen: 9,- €

www.tvrdosovce.sk
XV. SZENT ISTVÁN NAPOK

TARDOSKEDD � 2013. 8. 23 – 26.

2013. 8. 23 1900 órától
TARDOSKEDDI SZABADTÉRI SZÍNPAD

Tóth Vera

Nótár Mary

Pataky m vek 

2013. AUGUSZTUS 22-26.
XV. Szent István Napok

Csütörtök
augusztus 22.

Búcsúi véradás (Faluház)
Tardoskeddi Métanap

Péntek
augusztus 23.

15.30 Kiállításmegnyitó Simonyi Lajos munkáiból (Faluház)
16.00 Ünnepi képviselő – testületi ülés (Faluház)
17.00  Koszorúzási ünnepség a Szent István-szobornál (Szent István tér)
19.00 Koncertsorozat a Szabadtéri színpadon
 Tóth Vera, Nótár Mary, Pataky művek, Edda művek
 Belépő: elővételben 7.- €, helyszínen 9.- €
 6 éves korig ingyenes a belépés

Szombat
augusztus 24.

 8.00 Ízek utcája – szabadtéri főzőverseny (Felvégi park)
 kísérő programok, versenyek 
 9.00 Virgonckodó játszópark Lali Bohóccal (Felvégi park)
 9.00 Kisvonat (Szent István tér)
13.00 Szabadtéri főzőverseny kiértékelése
15.00 Kézműves vásár (Alvég)
15.00 Borudvar (Alvég)
16.30  Folklórcsoportok felvonulása (Sportpálya, Szent István tér, Alvég)
17.00 XV. Folklórfesztivál (Alvég)
20.00 Térzene a borudvarban a Varjos zenekarral

Vasárnap
augusztus 25.

10.30 Ünnepi szentmise (Szent István római katolikus templom)
17.00 Bajnoki futballmérkőzés (Sportpálya)
21.00  Hagyományos búcsúi mulatság az Atlantic-kal (Sportpálya – volt Rozálka)
 Egész nap: kirakodóvásár, búcsú, borudvar

Hétfő
augusztus 26.

17.30  Barátságos futballmérkőzés (Sportpálya)
19.00 Kincső I� úsági Néptáncegyüttes (Szabadtéri színpad)
 Esti fürdőzés DJ Danival (Tardoskeddi termálfürdő)
 Szent István napi tűzijáték (Tardoskeddi termálfürdő)
 Egész nap: kirakodóvásár, búcsú
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Lapunk továbbra is előfi zethető
községi hivatalban és a könyvtárban
dvezményes áron, 3 euróért egy évre.

LEGKISEBB LAKOSAINK 
Kopečná Eva 2013. 3. 13.
Farkaš Alojz 2013. 3. 26.
Kiss Tifani 2013. 3. 28.
Major Patrik 2013. 6. 6.
Lakatoš Sabrina 2013. 6. 12.
Tóth Natália 2013. 6. 16.
Szikora Péter 2013. 6. 18.
Maršovská Laura 2013. 6. 18.
Rafael Kevin 2013. 6. 21.
Szetei Sebastian 2013. 6. 29.
Hegedűs Károly Dániel 2013. 7. 3.
Lantos Johanna  2013. 7. 13.
Slažanský Filip 2013. 7. 14.

IFJÚ HÁZASOK
Dóža Gábor és Miškovič Margit 2013. 3. 9.
Szetei Gábor és Miklovič Silvia 2013. 3. 16.
Bednár Zoltán és Hédervári Štefánia 2013. 3. 23.
Ing. Kálazi Attila és Truppová Eva 2013. 3. 23.
Kelko Roland és Sági Kitti 2013. 4. 6.
Ing. Juhász Péter és Tanka Judit 2013. 4. 27.
Lakatoš Norbert és Kotlár Sandra  2013. 5. 20.
Bencze Ádám és Veres Emese 2013. 6. 1.
Nagy Gábor és Czuczorová Lenka  2013. 6. 15.
Arpáš Peter és Kráľová Monika 2013. 7. 6.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Szekan László (1946)   2013. 3. 9.
Borbély János (1935)   2013. 3. 20.
Tóth Viktória, szül. Boros (1925)   2013. 3. 22.
Ruzsik Ilona, szül. Szabó (1945)   2013. 3. 25.
Zelenická Alžbeta, szül. Štefániková (1926)  2013. 4. 3.
Labai Mária, szül. Száraz (1932)   2013. 4. 16.
Vida Mária, szül. Buják (1962)   2013. 4. 20.
Kurucz Irén, szül. Pörge (1932)   2013. 4. 21.
Dózsa József (1924)   2013. 4. 26.
Birkus Antal (1944)   2013. 5. 3.
vdp. Borbély Péter (1939)   2013. 5. 14.
Balay István (1954)   2013. 5. 23.
Mészáros Károly (1943)   2013. 5. 26.
Bugyík Gyula (1936)   2013. 6. 2.
Lakatoš János (1949)   2013. 6. 3.
Ladics Erzsébet, szül. Juhász (1919)  2013. 6. 3.

mre (1941)   2013. 6. 14.
Olga, szül. Csanda (1922)   2013. 6. 17.

Oszkár (1941)   2013. 6. 17.
Jozef (1948)   2013. 6. 22.

éz, szül. Cibulka (1929)   2013. 6. 24.
Anna, szül. Balogh (1929)   2013. 7. 7.
tán (1949)   2013. 7. 8.
ria, szül. Bédi (1930)   2013. 7. 12.
er Robert (1968)   2013. 7. 14.
os István (1954)   2013. 7. 18.
Béla (1932)   2013. 7. 24.
sky Erzsébet, szül. Bugyik (1922)  2013. 7. 25.
Ida, szül. Juhász (1939)   2013. 7. 27.
ermina, szül. Kovács (1922)   2013. 7. 27.

70  Március: 0 Csányi Vilma, Szőgyényi Ferenc, Ku
Április: Varga József, Vojtuš Dominik 
Május:  Balogh Ferenc
Június:  Sós Emil
Július:  Borbélyová Helena

75  Március:  Csomó Magdolna
Április:  Agh Irén 
Május:  Major Marcela, Szabó Mária, Mészá

 Június: Vanya Mária, Szőgyényi Antal, Balo
 Július:  Szeder Ilona
80  Március:0   Szeder Károly

Április:  Virág József
Május:  Baranovics Irén, Vanya Vince
Június:  Mojzes Valéria, Borbély Zsuzsanna,

  Vanya Mária, Vanya László, Bencze
 Július:  Szikora Ferenc, Konečná Vilma, Van
85  Március:  Bara János

Április:  Nemesi Irén
Június:  Karáčoň Anna
Július:  Čáni Zsuzsanna, Fialka Erzsébet, Be

90  Március:0   Varga Júlia
Április: Drenina Rozália
Május:  Bara Paula

 Június:  Vida László

JUBILÁNSOK
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MUDR. HALZL OTTÓ - GYERMEKORVOS RENDELÉSI IDEJE 

Hétfő 7.00 – 12.00 Tardoskedd 12.00 -15.30 Palárikovo

Kedd 7.00 – 11.00 Palárikovo  11.00 -15.30 Tardoskedd 

Szerda 7.00 – 12.00 Tardoskedd 12.00 -15.30 Palárikovo

Csütörtök 7.00 – 12.00 Tardoskedd 12.00 -15.30 Palárikovok

Péntek 7.00 – 12.00 Tardoskedd 12.00 -15.30 Palárikovok

Tisztelt olvasóink!

Amikor e sorokat írom, már javában
folyik az aratás, a nap perzseli az utcá-
kat, termőföldeket. Aki megteheti, keresi 
a hűs árnyékot, elmerül a medence vizé-
ben, de mindnyájan várjuk a felüdülést 
hozó eső cseppeket. Igazi forró nyár van,
a vakáció ideje és a strandolásé. Lapunk 
legújabb száma is ennek jegyében készült.
A megszokott rovatokban megtalálják 
községünk polgármesterének beszámo-
lóját, melyben betekintést nyernek a helyi 
termálfürdő felújításába. A Szent István
napok már tizenötödször kerülnek meg-
rendezésre, az elmúlt 14 évről Ruzsik Ka-
talin készített összefoglalót. Olvashatnak 
még Simonyi Lajosról, festőművészről és
tatanárrrrólól,,, akaki i sosok évenen kkereresztül tevékeny-yy
kekekekek deddededetttttt TTTararardododoskskskedededdededennn. AAAzzz őőő ő fefefef stststmémém nynyye-e-e
ibbibőlőllőlőlő nnnnn íyíyíyíyíyíyy lilililil kkk kikikiálálállílílí átátáss aa FFallluháháhhá bzbzbanan,,, memellylylyy tetet 

a búcsú alatt is megtekinthetnek az érdek-
lődők. Hírmondónkból most sem hiányoz-
hat a múltidézés. Kollár Mária segítségé-
vel felidézzük a régi aratások hangulatát. 
Csomó Magdolna komorabb vizekre evez 
cikkében, az idei ár- és belvíz okozta ká-
rokkal kapcsolatban emlékezik az 50 évvel 
ezelőtti árvízre. Nemcsak a múltat idézzük 
meg, de olvashatnak rövid beszámolókat 
a közelmúlt kulturális és egyéb eseménye-
iről, illetve a községünk területén működő 
szervezetek tevékenységéről. Most sem
hiányozhatnak a könnyed, szórakozást kí-
náló rovatok.

Kedves olvasóink, kellemes kikapcso-
lódást kívánunk a XV. Szent István Napok 
alatt. Reméljük, mindenki megtalálja a szá-
mára érdekes programot. Válogassanak 
kedvükre a kínálat idén is bőséges!kedvükre, a kínálat idén is bőséges!

aa szszererkkekesztőőtőő ééség ne éévévébbbben
BooBoBoBorbrbrrbrbr élélély yy y LíLíviviaaaa
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2013 AUGUSZTUS

POLGÁRMESTERIbeszámoló 

2013. június 29-én új köntösben meg-
nyitotta kapuit a Tardoskeddi termálfürdő.
A fürdő nemcsak megszépült, de vál-
toztak a jogi viszonyok is. A termálfurat
a tardoskeddi Mezőgazdasági Szövetke-
zeté, míg az ingatlanok Tardoskedd köz-
ség tulajdonát képezik.

A nyitás napját többhónapos mun-
kálatok előzték meg. Felszedtük az asz-
faltburkolatot, áthelyeztük a kerítést, 
teljesen új szociális helységeket-, beltéri
kávézót-, teraszt építettünk. Felújítottuk
a vízvezetékrendszert, a meglévő meden-

céket, kültéri zuhanyzókat vásároltunk.
Anyukák kérésére a pici babák számá-
ra medencét telepítettünk, kibővítettük
a játszóteret. Megnöveltük a térfi gyelő 
kamerákkal a biztonságot. A tardoskeddi
lakosok számára 25 százalékos, kedvez-
ményes belépést biztosítottunk. Aki eljött
a megnyitóra, vagy már kipróbálta a víz 
jótékony hatását, személyesen is tapasz-
talhatta a változásokat.

Azt hiszem az elmúlt 30 évhez ké-
pest rengeteg munkát sikerült elvégezni, 
köszönve a Közhasznú vállalat vezetőjé-

nek, alkalmazottaknak, a mezőgazdasági
szövetkezet munkásainak, és nem utol-
só sorban a támogató vállalkozóknak,
az „akaró embereknek“, akiknek fontos, 
hogy a község előre mozduljon, ne hátra.
Hihetelen számomra, hogy községünkben
minden igyekezet ellenére akadnak olyan
lakosok, akik a kritikát, a rosszat keresik
akár a fürdő felújításában is, annak elle-
nére, hogy a többség a lendületet várta.
Hiszem, hogy összefogással mindenki
megtatálhatja benne a kiaknázatlan, pozi-
tív lehetőséget, csak akarni kell.

A következő fényképek a fürdő felújítási munkálatok során készültek:
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Úgy gondolom, hogy a fürdő területére látogató vendé-
get kellemes látvány fogadja. A tulajdonosok és a kivitelezők 
(90 százalákban tardoskeddi cégek) azon munkálkodtak, hogy
kényelmes, az előírásoknak megfelelő fürdőzést bizosítson az 
idelátogatóknak.

Tardoskedd nem fürdő nagyhatalom, és az elmúlt éveket nem 
tudjuk rövid idő alatt behozni. A Kft. célja, hogy a nyári idény 
befejezésével tovább folytassa a megkezdett utat. Szeretnénk
kimélyíteni és befedni a kismedencét, beltéri öltözőt kialakítani,
hogy a fürdő télen is használható legyen. Remélem a további 
elképzeléseink sikerülnek.         Ing. Tóth Marian
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A KÖZSÉGI HIVATAL TÁJÉKOZTAT

NE ADJUNK ESÉLYT 
A CSALÓKNAK 
ÉS A TOLVAJOKNAK!

A községi rendőrség felhívja
a lakosok fi gyelmét, hogy köz-
ségünkben csalók garázdál-
kodtak, akik kisebb-nagyobb
pénzösszeget próbáltak ki-
csalni az idősebb lakosoktól.
Ezek a személyek azt állítják,
hogy a Szlovák Gázművek
vagy a Villamosművek al-
kalmazottai. Amennyiben az 
említett vállalatok Tardoskedd
területén végzik az órák leol-
vasását, azt a helyi hangszóró
segítségével tudomásul adjuk.
Mielőtt bárkit az udvarunkba
engedünk, kérjük ellenőriz-
zék a személy azonosságát;
a megbízott személyek mindig
rendelkeznek szolgálati igazol-
vánnyal. Járőrözés alatt több-

ször tapasztaltuk, hogy sokan
hagyják őrizetlenül és lezárat-
lanul a kerékpárjukat. Kérjük
fi gyeljenek jobban, ne adjanak
esély a tolvajoknak.

KÖZREND ELLENI 
KIHÁGÁSOK, RENDHÁ-
BORÍTÁS, KÖZLEKEDÉSI 
SZABÁLYOK

A nyári hónapok alatt rend-
szeresen megnövekszik a be-
jelentett csendháborítások
száma. Többször kell kiszáll-
nunk a helyszínre csendhá-
borítás-, verekedés-, lopás-,
családi viták-, veszekedések
miatt. Legtöbbször a közleke-
dési táblákat rongálják meg,
volt már példa arra is hogy sze-
métládákat, fákat illetve jármű-
veket rongáltak meg. A közsé-
gi rendőrség felhívja a lakosok

fi gyelmét, hogy tilos a faágak, 
bokrok, száraz növények tü-
zelése, valamit a szennyvizet 
közterületre engedni. Tilos
a határban és a közterülete-
ken szemetet lerakni, illegális
hulladéklerakatokat létrehozni.
Ezekért a kihágásokért hely-
színi bírságot rovunk ki.

Továbbá gondot okoznak 
községünkben a kóbor ku-
tyák, ezért felkérjük a ebtu-
lajdonosokat, hogy a négylá-
bú kedvenceiket ne engedjék
szabadon kóborolni a közterü-
leteken, veszélyeztetve lako-
sok testi épségét.

HALÁLOS KIMENETELŰ 
BALESET

2013. július 9-én súlyos
baleset történt községünkben
a Coop Supermarket előtt, 

ahol személygépkocsival el-
ütöttek egy gyalogost. A bal-
esetben életét veszítette egy
nyolc éves kislány, Vanesa 
L. Ezért is felhívjuk a lakosok
fi gyelmét, főként a gyermeke-
két, hogy vigyázzanak jobban
a gyalogátkelőhelyeknél is.
Annak ellenére, hogy az átjá-
rón a gyalogosoknak van elő-
nyük, csak akkor lépjen az út-
testre, ha biztos benne, hogy
a sofőr észlelte a gyalogost és
fékez. A gépjárművezetőket
ezúttal kérjük, hogy legyenek
óvatosak, elővigyázatosak és 
vezessenek a képességeikhez 
mérten, fi gyeljenek a kerék-
párosokra, gyalogosokra és 
a forgalom minden résztve-
vőjére.

Borbély Rajmund
rendőrparancsnok

A Földterületek felújított nyilvántartásának bejegyzése után 
2013 februárjában ismételten a kiskertek eladásának megkez-
désére került sor. A rendezetlen kiskertek az egyes utcákban 
a múltban az utcafront kiegyenesítésével keletkezett. 2006-ban
már elkezdődött a kiskertek rendezése, de mivel a legtöbb kis-
kert pontos területének meghatározására geometriai bemérésre 
volt szükség, valamint községünkben a földterületek nyilvántar-
tásának felújítasa folyt, így a rendezések elmaradtak.

A katasztrális térképek alapján, melyeket községünk az Ér-
j y gy

sekújvári Kataszteri Hivatalból szerzett be, rendezetlen kiskertek
a következő utcákban vannak: Felvég, Alvég, Napkelet, Jesenský
J., Hársfa sor, Hviezdoslav, Sport, Ady E., Május, Kinizsi, Malom,
Virág, Iskola, Mély, Érskújvári út, Ifjúsági, Széchényi, Káposztás,

p y j

Gorkij, Gárdonyi, Kossúth L., Szőlöskert , Majakovszkij és Po-
zsonyi út.

A képviselő-testület 19/12022013-as E/2. pontú határozata 
értelmében a rendezetlen kiskertek használói levélben voltak 
felszólítva, hogy 2013 április 30-ig igényelhetik a kiskertek tu-
lajdonjogba való rendezését 0,67 €/m2 árért. Ezután az időpont 
után a kiskertek eladási árát a képviselő- testület határozza meg.
A község lakossága a kiskertek rendezésének lehetőségéről tá-
jékoztatva volt a kábeltévén és a hangszórón keresztül, ill. a falu 
honlapján, valamint az érintett használók levélben is értesítve
voltak. A meghatározott időpontban azaz 2013. február 30-ig
320 kérvény volt beadva, melyben a kiskertek rendezését igény-
lik községünk lakosai.

A kiskertek rendezését a Tardoskeddi Községi Hivatal folya-
matosan biztosítja, azonban a 138/1991-es törvény értelmében 
az eladás bonyolult folyamat. Az eladás jóváhagyása háromszor 
kerül a testületi választmány elé. Először az eladás módja, a vevő
személye és az ár van meghatározva, majd maga az eladás ke-
rül jóváhagyásra, végül az adásvételi szerződés jóváhagyására
kerül sor. 

A Községi Hivatal először azon kiskertek rendezését végzi, 
amelyeknek területe pontosan van meghatározva és nincs szük-
ség bemérésre.   Čapucha Katalin

Községünk vezetőségének alap prioritásai közé tartozik, hogy
az itt élők számára komfortos, kényelmes lakhatást biztosítson.
Fontosnak tartjuk, hogy a fi atal családok mellett az idősebb ge-
neráció számára is adott legyen a feltétel a kiegyensúlyozott
élethez, méltó legyen a gondoskodás, az ellátás.

A kitűzött célok érdekében Tardoskedd község 2014.január
1-jétől szeretné bővíteni az idősek részére a jelenlegi szociális-, 
étkeztetési-, illetve gondozási szolgáltatásait. Számukra napközi
otthont kívánunk biztosítani.

   Az intézmény működtetési helye a jelenlegi Vendégház lesz,
ahol már zajlanak az átépítési munkálatok. Az otthont  napon-
ta 12 időskorú, nyugdíjas, illetve rokkant-nyugdíjas látogathat-
ja majd.  A napközi otthon biztosítja az idelátogatók ápolását,
gondozását, a jó társaságban eltöltott hétköznapokat, a szemé-
lyi higiéniát, a  rendeszeres gyógytornát, különböző progamok
megszervezését valamint a terápiás célirányú foglalkozásokat. 
Biztosítva lesz a tízórai, a napi egyszeri meleg étel valamint az 
uzsonna.

Az intézmény célkitűzése, hogy az idelátogatott lakosok élet-
körülményén javítson, valamint hozzájáruljon a lakosaink hétköz-
napjainak gazdagításához úgy társasági mint humánus szinten. 
      Mgr. Veres Judit

KISKERTEK RENDEZÉSENapközi otthon felnőtteknek

A községi rendőrség tájékoztat



WWW.TARDOSKEDD.SK

7

Az alábbiakban két lénye-
ges, a falu szempontjából is 
fontos beruházásról, az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati
döntésekről szeretném tájé-
koztatni az olvasókat.

A TESCO üzletlánc tardos-
keddi üzletközpontjának va-
lamint a bérlakásépítés jóvá-
hagyását megkülönbözetett
fi gyelemmel kisérte a nyilvá-
nosság. A TESCO üzletlánc 
beruházása több mint féléves
tárgyalások és egyeztetések
után lett véglegesen jóvá-
hagyva. A testület december 
11-i XIX. ülésétől kezdve az 
önkormányzat minden ülésén
téma volt a telkek eladása és 
az üzletközpont lokalitásának
meghatározása. A képviselő-
testület már februárban egy-
hangú, 12 igennel elfogadott
határozata nyilvánvalóvá tette
a TESCO üzletközpont kiépí-
tésének szándékát. A febru-
ártól májusig tartó tárgyalások
meghozták az eredményt. 
Az építkezési bizottság ja-
vaslatára a májusi XXII. kép-

viselő-testületi ülés ugyan-
csak egyhangúlag elfogadott
22/28052013 A/6 határozata
megerősítette a TESCO üzlet-
központ kiépítését, az ingatlan
eladásának módját, valamint a 
33.- €/m2 eladási árat a telekel-
adást kezdeményező ALEKSA 
Kft. számára azzal a feltétel-
lel, hogy a befektető munká-
latokkal besegít az új piactér
k i é p í t é s é b e n .
Az üzletközpont
a községi hivatal
melletti ingatla-
non épül fel, ahol
egy épület bon-
tásával megfele-
lő nagyságú te-
rület keletkezik.
Az építkezéssel
egyidőben a volt 
fi úiskola mellett
közös parkolóval
kiépül az új községi piactér, és
a történelmi értékű 108 éves
óvoda épülete sem sérül.

A másik témakör a bérla-
kások építése. A lakáskérdést
elsősorban a fi atal családok, 
de mellettük az idősebbek

vagy az egyedül élő lakosok
lakáskérdésének megoldását
a képviselő-testület megala-
kulása óta prioritásnak tekin-
tette. A testület tavaly októ-
beri XVII. ülésén beindította
a bérlakásépítési programját,
fi gyelembe véve a lakosok
igényeit, több variánssal kez-
dett dolgozni. Az idei évben
az összkomfortos lakások

kaptak zöldet az alacsonyabb
sztenderdű lakásokkal szem-
ben. A testület előnyben ré-
szesítette a bérlakásépítés
új formáját; a vállalkozó sa-
ját fi nanszírozásában felépíti
a község igényeinek megfele-

lő bérlakást, majd azt eladja
a megrendelőnek, amely utó-
lagosan igényli az állami tá-
mogatást. A testület februári 
ülésén jóváhagyta 2x5 össz-
komfortos bérlakások építését
a már meglévő bérlakások-
kal szemben, majd a májusi 
XXII. rendkívüli ülésen eldőlt,
hogy az érsekújvári S.H.F Kft.
lesz a kivitelező. Augusztus
első felében megkezdődtek
a munkálatok; az építkezési
terület bemérése és kijelölése
a geológiai és a kötelező ar-

cheológiai vizsgálatok, így
minden remény megvan arra, 
hogy ez év végéig a bérlakások 
elkészülnek, és a kolaudálás 
után átadásra kerülnek.

 Bencze István,
községi főellenőr

A Helyi Közhasznú Vállalat 2013 –ban
4 munkást és 1 vezetőt alkalmaz. A köz-
ség terültén a kiegészíő munkálatokat
(különböző programokon belül pl. árvíz-
védelmi program) 12 munkás végzi. Sze-
retném hangsúlyozni, hogy az említett
program 95% -os állami költséggel mű-
ködik, míg a falu 5%-kal járul hozzá a bé-
rekhez. Ezen felül 33 lakosnak biztosítunk
munkát, az ún. aktivációs munkák keretén
belül, akik szintén besegítenek a vállalat
munkálataiba.

Falunk nagyságát, terjedelmét, in-
gatlanainak számát illetően mindig akad
a tervezett (hulladék-, különválogatott
hulladék szedés,) munka mellett javítani
való, megoldásra szoruló technikai- és
építészeti probléma.

Áprilisban az árvíz és belvíz okozta
p

gondok elhárításán dolgoztunk, a nagy-
teljesítményű vízpumpákkal és a hordoz-
ható motoros szivattyúkkal segítettünk
a bajba szorult lakosainkon. Kora tavasz-
szal elkezdtük a termáfürdő átépítését.
Áthelyeztük a kerítést, megnagyobbí-

p

tottuk a fürdőrész területét, tereprende-
zésbe kezdtünk, új vízvezetékrendszert
helyeztünk el öntözés céljából valamint
a medencék feltöltésére, átcsináltuk a

focipálya öntözését, így minden vezeték 
a föld alá került. Az épületben lebontottuk a
falakat, a régi betonplacc rekontruálásába
kezdtünk, teljesen felújítottuk a szociális 
helységeket. Kicseréltük az összes vil-
lanyvezetéket új villanyszekrényeket,
villámhárítót szereltünk fel, átcsináltuk
a vízházat és a kinti világítást is.

A termálfürdő terütetén zajló munká-
latokon kívül felújítottuk a Máriácska-,
Nepumuki Szent János emlékművet, víz-
elvezték- rendszert építettünk az árvíznek 
kitett területeken (folytatni fogjuk) folya-

matosan karbantartjuk az óvodáinkat,
közreműködésünkkel elkészült az iskola 
területén a közlekedési park.

Jelenleg a Vendégház átalakításán dol-
gozunk, mely napközi otthonként fog szol-
gálni, zajlik az utak javítása, az Üvegtigris
g y g

épületének, falának szigetelése, festése.
A közeljövőben a régi Napocska óvoda
átépítéset, tataroztatását tervezzük.

Bízok benne, hogy a lakosok értékelik 
az igyekezetünket, munkánkat, melyből
mindig akad.

Varga Károly 

A FŐELLENŐR TÁJÉKOZTAT

A Helyi Közhasznú Vállalat életéből
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2013. március 25-én került sor a köz-
ségi könyvtárban a „Könyvfaló keres-
tetik“ olvasópályázat kiértékelésére.
A feladat beszámoló, ill. könyvajánló ké-
szítése volt egy-egy elolvasott könyvről.
A legtöbb munkát beküldő pályázó nyerte
el a „Könyvfaló“ címet. Az idei verseny-
be 30 gyermekolvasó nevezett be, ami
több, mint 160 elolvasott könyvet takar. 
A „Könyvfaló“ címet a magyar olvasók
közül Bugyik Fanni, a Szemerényi Károly 
Alapiskola 6. osztályos tanulója nyerte el,
aki 19 munkával nevezett be a versenybe.
A szlovák olvasók közül Viktória Kóňová,
a Jan Amos Komenský Alapiskola 5.A 
osztályos tanulója nyújtotta be a legtöbb
beszámolót, összesen 25-öt.

A verseny megrendezése már több évre 
tekint vissza, célja megszólítani a szűkebb
régió községeit, valamint Tardoskedd
testvértelepüléseit Magyarországról, Ro-
mániából és Ukrajnából, így is szorosabbá
fűzni közöttük az együttműködést. A be-
érkezett pályamunkákból szervezett kiállí-
tás megnyitójára 2013. május 7-én került
sor a Faluházban. A szervezők egy kis
kultúrműsorral kedveskedtek a megjelent
vendégeknek és az alkotóknak. A szlo-
vák alapiskola diákjai – Alexandra Igaz és
Pavol Belovič - népdalokat énekeltek, va-
lamint Ivanič Teodóra, a magyar alapisko-
la diákja, zongorajátékával szórakoztatta
a jelenlévőket. A falakon díszelgő közel
250 képzőművészeti alkotás és 51 fotó
látványa igazán lenyűgöző volt.

Mgr. Rybár Csilla

Könyvfaló

XIV. Kistérségi 
és Nemzetközi Amatőr 

Képzőművészeti 
és Fotóverseny

2013 áprilisában az Élő Hagyományok
Polgári Társulás és Tardoskedd Község 
kosárfonó tanfolyamot indított azok részé-
re, akik el akarták sajátítani a kosárfonás
technikáját. A résztvevők megtanulták az 
alapvető és szükséges elméleti ismerete-
ket és gyakorlati fogásokat.

Már hagyománynak számít a tardos-
keddiek körében, hogy minden év má-
jusában ellátogathatnak a kaktuszok és 
pozsgások kiállítására. A rendezvény fő-
szervezője Balogh Vince, aki nemcsak
nagy lelkesedéssel gyűjti a szúrós növé-
nyeket, de neveli, nemesíti őket. A tárla-
ton több száz kaktuszt és pozsgás nö-
vényt tekinthetnek meg az érdeklődők,
melyek több gyűjtő — Jaššová Alžbeta,
Truchlyová Marta, Balogh Vince és
Behula Ivan – tulajdonát képezik.

Kosárfonó tanfolyam

Kaktuszok és pozsgás 
növények kiállítása

Május a szerelem hónapja, ezzel szo-
rosan összefügg a májusfaállítás. Mi is
megtiszteltük ezt a hagyományt, amikor 
május előestjén a felszalagozott fa alatt
énekeltek a helyi alapiskolák diákjai. Köz-
ségünk polgármestere, Ing. Tóth Marián 
szívélyesen üdvözölte a jelenlévőket, majd
beszédében elmondta május elsejének
történetét. A kora esti órákban az utca-
bálé volt a főszerep, majd kilenc órakor 
meggyújtották a már tradíciónak számító
majálisi tábortüzet.

Úgy döntöttünk, az idén kicsit rend-
hagyó módon ünnepeljük a gyereknapot. 
2013. június 1-jén, szombaton reggel fél 
nyolckor indult az autóbusz Magyarország
felé. Kirándulásunk célpontja a Budapesti
Fővárosi Nagycirkusz volt, ahol megnéz-
hettük az Itáliai cirkusz csodái c. előadást.
A műsor megtekintése után ki-ki saját igé-
nyére igazíthatta programot, így volt, aki
az állatkertbe, vidámparkba látogatott, de
voltak olyanok is, akik a Városligetben töl-
tötték az idejüket, megtekintették Vajda-
hunyad várát, a Millenniumi emlékművet 
a Hősök terén, valamint ellátogattak
a Közlekedési Múzeumba.

Majális

Gyereknap 
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Ezt a sokatmondó címet
adta polgármesterünk, Tóth
Marián, mérnök annak a ta-
vaszi nagytakarításnak, me-
lyet községünkben a Föld
napja alkalmából az idén már
harmadszor szerveztek meg.
Ebbe a sikeres akcióba több,
mint 300 személy kapcsoló-
dott be. Munkájukkal értéket:
rendet, tisztaságot, szépséget
teremtettek. Hogy kik voltak
ők? Azok, akik Tardoskeddet
szeretik, saját munkájukkal
szabadidejükben is szépítik.
Ott volt a község önkormány-
zata a polgármester úrral
az élen, ott voltak a községi
hivatal dolgozói a COOP-
szerviz dologzói, a vadászok,
a nyugdíjasok, a rokkantszö-
vetség, az élő hagyományok
ápolói, a Csemadok tagjai,

a pedagógusok vezetésé-
vel az iskolások, az óvónők
a szülőkkel, a szövetkezeti ta-
gok a munkagépekkel.

A kijelölt helyeken csopor-
tok szorgoskodtak. A faluból
kivezető utak mentéről fel-
szedték és elszállították a oda 
„feketén” kihordott mindenfé-
lét. Sajnos, vannak szemetelő
polgáraink is. Igaz, a számuk
már fogyóban. Míg két évvel
ezelőtt még 88,3 tonna sze-
metet kellett utánuk eltakaríta-
ni, az idén már „csak” három
tonnát. 

A község minden részé-
ben szorgos kezek dolgoztak.
Festették a templomkerítést, 
gereblyéztek, öntöztek, bok-
rokat, fákat, virágokat ültettek. 

Amilyen szívet-lelket me-
lengető volt látni a sok-sok

lelkesen dolgozó önkéntest,
olyan szemet gyönyörködte-
tő volt munkájuk eredménye. 
Megszépült a község köz-
pontja, tiszták lettek az utcák, 
terek, az iskolák és óvodák
udvara, környéke.

A szépen lenyírt fűszőnye-
gek szélét frissen kiültetett
színes virágok szegélyezték.
Ezek értéke mintegy 1000
euró volt, ennek felét közsé-
günk egyik virágkertésze (Pál 
Vince) szponzorálta.

A takarító-községszépítő
akció után a Kelly vendég-
lőben látták vendégül, és kí-
nálták frissítővel a jól végzett 
munka örömével odasereglő 
dolgozókat.

Mindenki örült a sikeres 
akció eredményeinek. Tardos-
kedd valóban szebb lett.

Jó érzés végigmenni a meg-
szépült, tiszta utcákon, leülni 
a virágokkal beültetett tere-
ken.

Köszönet érte a szervezők-
nek és minden szorgalmas, 
segítőkész lakosnak, a szpon-
zoroknak, iskolásoknak.

Becsüljük meg munkáju-
kat, örüljünk neki! Őrizzük meg

j g jg

Tardoskedd utcáinak, tereinek 
tisztaságát, szépségét, me-
lyet nagyon sokan idegenek is 
megcsodáltak, amikor Borbély
Péter Andor atya temetésére 
százával jöttek máshonnan is 
azok, akik tisztelték, szerették. 

Tardoskedd szebb lett, és
egy rendezett, tiszta község-
ben lakni jobb.

Csomó Magda

A SZEBB TARDOSKEDDÉRT

SUMMER PARTY A FÜRDŐBEN
2013. július 27-én a Tardos-ardos-

keddi termálfürdőben első al-
kalommal került megrenddezés-
re az ún. Summer party. 

 A szép időjárás öröömére 
250 vendég választottaa für-
dőnket szórakozás helyyszíné-
ül. A gyermekek a kézzügyes 
sarokban szorgoskodhhattak, 
ahol Vincze Viki és Száraaz Ber-
ni segítségével szebbnél szebb 
alkotásokat készíthettek, illet-
ve a bátrabbak az ügyeességi 
játékokat is kipróbálhhatták. 
Az ügyesen teljesítő gyyerkek 
a fürdő logójával ellátottt lufi t 
kaptak, amivel egész napp vidá-
man szaladgáltak. Akik pedig 
a vízben érezték jobban mmagu-
kat, azoknak úszómesteerünk, 
Petrécs Tóth Csilla mutatoott vízi
aerobic gyakorlatokat. AAz él-
vezetes, ám fárasztó torna 

után az éhes szájak a Rozálka után a
zó helyszíni büféjében lak-kávéz
k jól, a frissítőkről pedig hattak
málfürdőben üzemelő bár a term

k d tt T é toskodott. Természetesen, dgondo
ári hangulat sem lenne tel-a nyá
eenene nnélélkükül,l, aamimitt DjDj DDanani-i-jjes zeze

kökökököszszszss öönönnönheheheheetütüünknknkk. .naakk kkkk
ááááár r sosokakann épépéppp a a nynyugugododt t BáBáBáBááB
yyyeyeyeyeyeyeyezezezzeett t imimimmiatatatt t t t szszszszerererereteteetnenek kk k aaaa füfüfüfüfüfürr-r-rrrkörnrnnnnyyyyyyyyyy

lllátátátogogoggatatnini, ezezezenenn aaa sszozom-m-mmdőőőőbbbebeebeeebeeee
n n n nnn nnnnnn nn nnnnnnnn nn n méméémémémémémémémémmmémémémémmmémémémmémémémémmémémmméémémémmééééméééééémémémééééééééééééémééééémmmmm giggiggigigggggggggggggggggggggggg sssssss a a a a gygyyyyyyyyyygyyygygyyygyyyyyyyyyyygyyererererrekekekeekeekekekkzszszsszsssivivivivivvvajajaajajaa tótótótóóóóóóóótótóóóóóóóóóóóóóóóóóóólll,l,l  baaaattotoooooooonnnnn

a szórakozó vendégtőll
volt hangos a fürdő. A nap
végén mindenki fáradtan 
és elégedetten távozott. 
Bí k b h köBízunk benne, hogy a kö-
vetkező rendezvényün-
kekett isis hhasasononlóló sszázámbmbanan 
titittiszszszsztetetetelilililikkkk memememegggg aaaa vevevendndndé-é-é-é-
ggegek.k.   BuBugygyíkík SSzizimomonanananan
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 Nem kétség, hogy éle-
tünk egyik legszebb időszaka
a gyermekkor. Sokan szíve-
sen és örömmel emlékeznek
vissza a felejthetetlen pillana-
tokra. Egy ehhez hasonló, ma-
radandó emléket szerettünk
volna szerezni tanodánk di-
ákjainak, amikor 2013. május 
30-án, gyermeknap alkalmával
vendégül láttuk a négyszeres 
Európa-, és hatszoros aerobik
világbajnok Katus Attilát.

Nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a tardos-
keddi Szemerényi Károly
MTNYAI megvendégelhette
Magyarország egyik legis-
mertebb életmód szakértőjét,
aki közvetlenségével azon-
nal belopta magát mindenki
szívébe. Egy harmincperces
torna keretén belül megmoz-

gatott óvodást, iskolást, pe-
dagógust, szülőt egyaránt.
A fi tnesszgurutól megtudtuk,
hogy célja olyan típusú tor-
naórák bemutatása, ahol nem
koreográfi ákat kell megtanul-
ni, hanem egyszerűen lekö-
vethető erősítő, alakformáló
gyakorlatok kerülnek bemuta-
tásra. „Arra törekszem, hogy
mindenki jól érezze magát az
órámon, de kellemes izomláz-
zal távozzon.” - mondta Attila
a tornaórát követően.

A testedzést egy tartalmas
beszélgetés követte, amely
során az életmód szakértő
elmesélte tapasztalatait, amit
diákjaink nagy odafi gyeléssel
hallgattak. Attila rámutatott
arra a tényre, hogy számos
betegség megelőzhető lenne,
ha időben változtatnánk élet-

módunkon, étkezési
szokásainkon. Nem azt
kérte, hogy mondjunk 
le a jó ízű ételekről, 
csupán annyit szeret-
ne, hogy mindent mér-
tékkel fogyasztjunk, és
egy csipetnyit sportol-
junk. Ilyen formában
szeretne Katus Attila
minél több gyermeket
rászoktatni az egészsé-
ges életmódra.

Emlékezetes marad
számunkra az idei gyer
meknap, hiszen eg
olyan emberrel talá
kozhattunk, aki számo
kiemelkedő eredmén
mellett a Magyar To
nász Szövetség díj tula
donosa, és mindent
megtesz annak érd
kében, hogy a jöv
nemzedéke megér
se a helyes életmód
egészséges étkezés
szokások fogalmát.

Büszkék va
gyunk arra, hogy
a tardoskeddi A
véndégül látta Ka-
tus Attilát!

Mgr. Bíróczi 
Renáta

igazgatónő

Akkor jó a világ, 
ha jó benne 
gyereknek lenni....
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„Hiszem, hogy minden nap ke-zedben a lehetőség, hogy valaki éle-tét megváltoztasd“!
(Katus Attila)

SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA
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A Szent István Óvodában
a tavalyi évhez hasonlóan az
idei iskolaévben is mozgal-
mas, élményekkel teli óvo-
dai életet sikerült nyújtanunk
a gyermekek számára.

A tartalmas mindennapo-
kat egyéb szolgáltatásokkal
is kiegészítettük, mint pl. kép-
zőművészeti nevelés, szlovák
nyelv ismertetése, illetve a test-
mozgásunk az egészségért
programmal. Több témával,
világnapokkal foglalatoskod-

tunk, de márciusban egy telje-
sen új, fontos témát boncolgat-
tunk az óvodásokkal. A VILÁG

j g

GYERMEKEI című kiállítással
és előadással mutattuk be
a gyermekeknek, hogy milyen
sokszínű az emberi kultúra, és
hogyan élik mindennapjaikat
a velük élő, egykorú gyerme-
kek szerte a világon. Az ovi-
sokat az óvónők „átváltoztat-
ták” eszkimóvá, kis japánná,
négerré, indiánná és egy kis-
lány az európai életet mutatta

be. A színdarab bemutatása
után beszélgetések, megfi -
gyelések alapján megnevezték
a különbségeket. A kiállítá-
sunk célja, hogy a hozzánk 
ellátogatott vendégek – az
óvodások, a Szemerényi Ká-
roly Alapiskola alsó tagozat
diákjai, a szülők- felfi gyel-
jenek pár apró részletre.
Gondolunk itt a társadalmi,
a kultúrális és a nemzeti-
ségi különbségekre. Fon-
tos, hogy a kisgyermekek
megértse, hogy mindenkit
egyaránt kell szeretni, úgy
ahogy a Mennyi Atya is
szeret minden gyermeket
a Föld színén.

Emellett minden ün-
nepünkön hagyománya-
inkat kiegészítve, más
előadók meghívásával
tettük emlékezetesebbé a kö-
zös programjainkat.

Az óvónők szakmailag
mindent megtesznek, hogy
a tőlünk iskolába menő gyer-
mekek a körülményeikhez
mérten a legmagasabb szín-

vonalú nevelést kapják. Idén
12 gyermek ballagott el az
óvodánkból, akiknek kívánunk
sok sikert, kitartást és jó ered-
ményeket az iskolában.

Ezúton szeretném meg-
köszönni a lelkes szülőknek,

a helyi egyházközös-

ségnek, az önkormányzatnak,
intézményeknek, támogató-
inknak az egész éves együtt-
működést és támogatást.

Mgr. Bencze Michaela
Szent István Óvoda,

igatózgatónője

A Magyar Tanítási Nyelvű
Óvodában június 14-én zajlott

gy y

az évzáró ünnepély és egyben
a ballagás is. Az idén négyen
búcsúztak az óvodától, ők
szeptemberben iskolába in-
dulnak. Az ünnepély beveze-
tőjében az évfolyamán tanult
dalokból, mondókákból adtak
elő néhányat, majd mesét dra-
matizáltak. Elköszöntek a kis-
csoportosok és a középsősök
is. Sok-sok ajándékot kaptak
az ünnepeltek, sok meglepe-
tésben volt részük, végül kis

vendégség, fi nom torta zárta
a napot.

Ahogy a kedves ballagá-
si vers is mondja, „gyorsan
múlnak el az évek....“, hát úgy
pörögnek a napok, a hetek az
óvodában is. Számos program
tarkította a hétköznapjainkat,
tette színesebbé napjainkat.
A farsangi időszakban meg-
tartottuk a hagyományos jel-
mezbálunkat, egész napra
hercegnők, tűzoltók, lovagok,
és más fi gurák vették hatal-

mukba a óvodát. A be-
iratkozás időszakára

yílt napot tartottunk,
melyet maci kiállítás

színesített. Húsvét
előtt tavaszváró ün-
nepséget szervez-
tünk, bár az igazi
tavasz még sokat
váratott magára.

M á r c i u s b a n
könyvtárlátogatá-
son voltunk, Ruzsik
Kati könyvtáros néni

mutatta be ne-
künk a köny-
vek birodalmát.
Május végén
az óvoda ap-
raja-nagyja ki-
rándulni indult.
Kicsit félve in-
dultunk, hiszen 
nem nagyon
kedvezett az 
időjárás azon a héten, de az 
állatparkban viszont gyönyörű
napsütéses idő fogadott ben-
nünket. Az elfogyasztott tízórai
után nézegettük az állatokat,
beszélgettünk róluk, és még
egzotikus állatokat is simogat-
hattak a bátrabbak. Visszafelé, 
a buszon mindenki elmond-
ta, melyik állat tetszett neki
a legjobban. Fáradtan, de él-
ményekkel tele érkeztünk visz-
sza az óvodába.

Hagyományos gyermek heti
programjainkat ebben az év-
ben is úgy terveztük, szervez-
tük, hogy óvodásainknak sok

élményben lehessen részük. 
Az alapiskola diákjaival eltöl-
tött közös délelőtt, a sportnap,
az elsős és másodikos tanulók
látogatása az oviban, a kirán-
dulás fokozta az élményt.

A gyerekek mosolya, jó-
kedve igazolta számunkra,
hogy ebben az évben is sike-
rült emlékezetessé tennünk 
a gyerekhét napjait óvodásaink 
számára. A nyári szünidő után 
örömteli iskolakezdést kívá-
nok a leendő kis elsősöknek,
mi pedig tárt karokkal várjuk 
szeptemberen a kis ovisokat.

Bc. Pintér Adriana,
igazgatónő                                        

ISTEN SZERET MINDEN GYERMEKET

ÓVODAI  KITEKINTŐ
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2013. március 16-án, egy nap-
pal nemzeti ünnepünk 165. év-
fordulója után tartotta tisztújító
évzáró taggyűlését a 330 tagot
számláló tardoskeddi Csema-
dok-alapszervezet. 

Az érsekújvári területi választ-
mánytól Kovács Tamás, titkár,
valamint Berényi Margit és Nagy
Varga Dávid küldöttek tették tisz-
teletüket a nagyközség Faluhá-
zában. Mogrovič Magdolna, le-
köszönő elnök beszámolójában
utalt arra a döntésére, amelyet
egy éve hozott a taggyűlésen,
miszerint utolsó éven látta el
a vezetői funkciót. Helyét most
Fugli Gyula vette át e poszton,
akit a tagság egyhangúlag sza-
vazott meg. 

A vezetőség köszöntötte
a 80 éves Sztrecsko Ferencet,
aki idős kora ellenére máig aktív
tagja a Férfi  karnak. Buják Vince,
fafaragó, a Magyar kultúra lo-
vagja ajándékkal érkezett: díszes
emléktáblába véste a 40 éves
Férfi  kar valamennyi egykori és
jelenlegi tagjának a nevét. 

A 12 éve néphagyományain-
kat őrző Tardoskeddi citerások
CD- és DVD-keresztelővel tették
emlékezetessé az évzáró tag-
gyűlést. A kép- és hanghordozón
rajtuk kívül szerepel a Fehér akác
asszonykórus és a már említett
Férfi  kar is egy-egy népdalcso-
korral, Vanya István pedig szólót
énekel. Benkő Timea

CSEMADOK TARDOSKEDDI ALAPSZERVEZETE ÉLETÉBŐL

2013. április 21-én XXIV. 
alkalommal került megrende-
zésre a Komáromi Imanap. 
A szervezők: a Jó Pásztor Ala-
pítvány, a Pázmáneum Polgári 
Társulás, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség és a komá-
romi római katolikus plébánia 
arra kérték fel a tardoskeddi 
Csemadok ASz, hogy népvi-
seletben képviseljék falujukat 
a lelki programon. Az imanap 
egyik bátor kezdeményezője 
Mons. Lénár Károly lelkiatya 
volt. Az atya hosszú időn ke-
resztül tevékenykedett plé-
bánosként a községünkben. 

Jó Pásztor Alapítvány elnöki
tisztségét is betöltötte, emiatt
esett a választás községünk
hagyományőrzőire.

A felkérésre pozitívan re-
agált alapszervezetünk elnö-
ke, Fugli Gyula és községünk
polgármestere, Tóth Marián is.
A községtől megkaptuk az
útra a 9 személyes mikrobuszt.
Az áldozati adománynak szánt
kenyeret a Sztíszkala pék-
ség, az almát a szövetkezet
szponzorálta, a szőlőt és a bort
a Csemadok ASz.

A kilenctagú csoport (hár-
man a Férfi  karból, hatan a Fe-

hér Akác asszonykórusból)
örömmel képviselte Tardos-
keddet a felvidéki katolikusok
legnagyobb imatalálkozóján.
A szabadtéri keresztúton falunk
névtábláját, Buják Vince fafara-
gónk által készített, Lénár atya
arcképét és nevét megörö-
kítő táblát is körülhordoztuk.
A szentmisén mi vittük az áldo-
zati adományokat az oltárhoz –
Orosch János püspök és Mario
Giordana apostoli nuncius elé.
Ugyanígy mi adtuk át a kö-
szönet virágait az istentisztelet
végén az egybegyűlt hívek ne-
vében a két papi méltóságnak.

Megtisztelő volt számunkra, 
hogy szerves részei lehettünk
a XXIV. imanapnak.

Mojzes Erzsébet

Új Csemadok-
elnököt választottak 
Tardoskedden

A Szlovák Rokkant Szö-
vetség helyi szervezete 2013.
április 27-én tartotta az évzá-
ró tagsági gyűlését a Faluház 
nagytermében. A helyi szerve-
zet elnöke, Ludasová Tatiana 
ismertette a tagsággal az elmúlt
év eredményeit, kiértékelte 
a vezetőség 2012-es évi tevé-
kenységet. Az évzáró gyűlésen 
a tagság elfogadta a határo-
zatokat, a 2013-as évi tevé-

kenységek tervezetét, vala-
mint a 2012-es évi pénzügyi
beszámolót. A közgyűlésen
magas volt a részvétel, ven-
dégként megjelent községünk
polgármestere Tóth Marián
mérnök, továbbá a járási szer-
vezet elnöke Horník Viliam, és 
a járási titkár Bugosová Eva. 
A tagsági gyűlés másik ré-
szében a szórakozáson volt 

a hangsúly. A kultúrműsort
a Nyugdíjas Klub mellett mű-
ködő Rozmaring énekkar szol-
gáltatta, akik szép magyar és
szlovák dalcsokrot adtak elő.
Az előadás után a szervezet
elnöknője virággal köszöntötte
a Rozmaring énekkar tagjait,
mivel idén ünnepelték fenn-
állásuk 20. évfordulóját. A jó
hangulatot fokozta a tombola-
húzás öröme, majd estig szó-

rakoztak jó zene mellett.
2013. június 5-én a helyi

szervezet egy kedves összejö-
vetelt szervezett a Faluházban
a jubiláló tagok tiszteletére.
Az 50. 60. illetve a 70. szü-
letésnapjukat ünneplőket az 
elnöknő virággal és apró aján-
dékkal köszöntötte. A jókíván-
ságokhoz csatlakozott közsé-
günk polgármestere is.

2013. június 6-án 36 tagunk
vett részt a járási sport és re-
kreációs vetélkedőn, melyre
az érsekújvári strandon került
sor. Nemcsak a kedvező idő-
járás miatt mondható sike-
resnek ez a rendezvény, de
a helyi szervezet tagja 3 első
és 1 harmadik helyezést is el-
ért. Ezúton gratulálok a nyer-
teseknek. A vetélkedő gazdag 
tombola sorsolással ért véget,
majd folytatódott a délutáni
program fürdéssel és vidám
dalolással. Mindenki, aki részt 
vett a rendezvényen elégedet-
ten és boldogan távozott ott-
honába.

A helyi rokkant szervezet
egész évben aktívan műkö-
dik tagsága érdekében. Azo-
kat a tagokat, akik betegség
miatt nem tudnak részt venni 
a rendezvényeinken, kirán-
dulásokon személyesen láto-
gatjuk meg otthonaikban és 
élelmiszer csomaggal kedves-
kedünk nekik. Ezúton szeret-
ném megköszönni a támoga-
tást falunk polgármesterének, 
a képviselő-testületnek és
minden kedves támogatónk-
nak.         

  Ludasová Tatiana,
a helyi szervezet elnöke

A SZLOVÁK ROKKANT SZÖVETSÉG HELYI 
SZERVEZETE ÉLETÉBŐL

Jó Pásztor vasárnapja 
Komáromban
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Minden kultúrát kedvelő
lakosunk tudja, hogy közsé-
günkben működik a Rozma-
ring csoport. Az énekcsoport
Vince Károly ötlete alapján 
alakult 1993. február 15-én.
A kezdet nem volt zök-
kenőmentes, de
már március 15-én
fellépett a dalkör 
a Hősök szobránál. 
Nehezen, de össze-
jött 11 daloló hölgy, 
akik dalcsokrot adtak
elő. Ezután, az anyák
napi ünnepélyen is-
mét dalcsokrot adtak elő.
A rendezvény után a csoport 
létszáma bővült, Ficza Aran-
ka, Fialka Erzsébet, Kollár Iza-
bella, Vanya Margit és Mojzes 
Gizella társult, akik oszlopos
tagjai lettek a dalkörnek. Jú-
lius közepén az énekcsoport
két blokkban szerepelt Kör-
nyén a Nemzetiségi Sörfeszti-
válon. E rendezvény után töb-
ben kiléptek a csoportból, de 
helyükbe új énekesek léptek.
Az énekkar tovább bővült,
amikor több férfi  tette színvo-
nalassá a dalosok munkáját.

Rövid időn belül barátokra
leltünk a szenci és a vágtor-
nóci nyugdíjasokban. A szenci 
barátok révén ismertük meg 
a bánhidai nyugdíjas klub da-
losait. Talalálkozásunkor ve-
gyes műsorral szórakoztattak
bennünket. Így az ő repertoár-
gy

jukból tanulva mi is bővitettük

műsorunkat,
szólóénekkel, versekkel, jelen-
tekkel és táncokkal. Dalkörünk 
énekait megkedvelte Bonyhád
város akkori polgármestere,
aki a Rozmaringot meghívta 
egy nagyszabású ünnepélyre,
mely keretén belül került sor 
a Bonyhád és Tardoskedd 
közti együttműködési szerző-
dés aláírására.

Mikor Vince Károly lemon-
dott az elnöki tisztségről, he-

saival is. A dalkör megalaku-
lásakor célul tűzte ki a nyug-
díjasok szórakoztatását kul-
turális műsorokkal. Ezért már 
tradícióvá vált, hogy a Roz-
maring énekkar évente há-
rom nagy projektet szervez és
realizál a faluban, mégpedig

teadélutánt, anyáknapi
ünnepélyt és a jubi-

nsok ünnepét. Ezen 
endezvényeken kívül
 csoport fellép más

kulturális eseménye-
ken is falunkban.
Éveken át a Rozma-
ring rendszeresen 
szerepelt számos 
nyugdíjasotthonban,
intézetben és külön-
féle nagyszabású
ünnepélyeken.

Ma már 2013-
at írunk. Ez az jelenti, hogy
a Rozmaring dalkör fennál-
lásának 20. évfordulóját ün-
nepli. Az elmúlt húsz év alatt
a csoportból egy erős dalkör
és kulturális közösség alakult
ki, mely képviselni tudja nem-
csak a nyugdíjasotthont, de
községünk jó hírét is terjeszti
hazánkban és külföldön egy-
aránt. 

A dalkör tagja 2013. január-
jától készültek e jeles esemény

nepséget kétszeri alkalomra
tervezték.

Az első ünnepi aktus 2013. 
március 23-án zajlott a Falu-
házban. Minden énekes be-
kapcsolódott a rendezvény
sikeres végbemenetele érde-
kében, hisz több magyaror-
szági barátot is meghívtak,
mégpedig: Környéről, Bony-
hádról, Tatabánya Bánhidáról
és Szákszendről. A csopor-
tokat elkísérték a települések
polgármesterei, jegyzők. Köz-
ségünket reprezentálták a volt
polgármesterek: Kele Lajos,
RNDr. Bara Mihály, PaedDr.
Juhász György és a jelenle-
gi polgármester Tóth Marián
mérnök. Meghívott vendégek
közt voltak azok a személyek,
akik a 20 év alatt támogatták
az énekkart. Jelen
voltak a volt, illet-
ve már nem aktív
tagok is. A rendez-
vény háziasszo-
nya Biróczi Va-
léria volt, ünnepi
beszédet tartott
Hamar Mária el-
nök. Tóth Marián 
mérnök szintén
köszöntötte a ju-
biláló Rozma-
ringot saját és

a nyugdíjasklub tagjait és min-
den érdeklődőt. A jelenlevőket 
az iskolák táncosai is üdvözöl-
ték, akik a műsor elején léptek 
színpadra. A műsort Buják Er-
zsébet vezette, mely a 20 év 
legsikeresebb számaiból volt
összeállítva.Az iskolák tanu-
lói ajándékkal kedveskedtek
a dalosoknak. Mojzes Erzsé-
bet a Fehér Akác Asszonykó-
rus jókívánságait tolmácsolta
a jubilánsoknak. Mindenkit
fi nom frissítőkkel vendégeltek
meg. Az ünnepélyek rendkívü-
lien sikerültek.

Mit kívánhatunk a Rozma-
ring énekkarnak a követke-
ző 20 évre? Sok-sok erőt, jó 
egészséget, kitartást, odaadó
munkát és rengeteg sikeres
fellépést. Mgr. Hegyi Olga
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Jubilál 
a ROZMARING

lyére Vanya Lajos lépett, aki
maga is tagja volt a dalkörnek
és a szíveügye volt a Rozma-
ring dalkör. Barátságot kötöt-
tünk Nagyatád, majd később
Szákszend nyugdíja-

előkészítésére és megünnep-
lésére. Minden a kerek évfor-
duló jegyében zajlott. Hamar 
Mária a Nyugdíjas Klub jelen-
legi elnöke a vezetőség tagja-

ival karöltve úgy döntött,
hogy egy nagyszabású,
színvonalas rendezvény-
nyel ünneplik meg a 20. 
éves jubileumot. Az ün-

az önkormányzat nevében is. 
A műsorban felléptek a ven-
dégcsoportok is, majd meg-
kezdődött a gratulációk a vi-
rágcsokrok átadása. A nyug-
díjas klub vezetősége szer-
kesztett és készítetett egy
szép emlékkönyvet, amely
összefoglalja a dalkör húsz
évét. Minden kedves vendég
és tag is kapott egy példányt.
A rendezvény kellemes beszél-
getéssel és vendégséggel fe-
jeződött be. 2013. április 5-én
zajlott a második rendezvény,
ahová sok szeretettel várták
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„Én mindenhol jól érez-
tem magamat.“

S
imonyi Lajos szájából
hangzik el ez a sok min-
denről árulkodó, akár

egy élet mottójaként is értel-
mezhető mondat egy Himmler
György, Vank Ernő és Juhász
Gyula által forgatott portré-
fi lmben. Egy olyan ember szá-
jából, aki minden működési
helyén megtalálta a szépet és
értékeset, s aki minden közös-
ségnek hasznos, megbecsült
tagjává tudott válni.

Az ipolysági galéria név-
adója a városhoz közeli Horvá-
tiban született (ma Kistompa,
szlovák nevén Tupá község ré-
sze). Édesapja, az idősebb Si-

p g

monyi Lajos, kántortanítóként,
édesanyja, Schneider Vilma,
nevelőnőként került a község-
be. 12 gyermekük közül Lajos
Ferenc másodikként született
1904. december 19-én. Már
egészen zsenge kisgyermek
korában megmutatkozott rajz-
készsége, s bár a népes csa-
lád igen szerény körülmények
között élt, szülei mégis tanu-
lásra, tehetsége fejlesztésére
biztatták. Pollák Tamás gyerki
plébános tanácsára az eszter-
gomi Főreál Gimnázium diákja
lett. A képzőművészeti alap-
ismereteket Királyfalvi Kraft
Károlytól sajátította el, az 1. vi-
lágháború után pedig Háber
János rajztanár volt a meste-
re. Az érettségi vizsga letétele
után, az 1925/26-os tanévben
Prágában a Német Műsza-
ki Főiskola Építészeti karán

g

két szemesztert hallgatott, de
édesapja váratlan halála miatt
megszakította tanulmányait.
1926. október 1-jén Prágában
bevonult katonának, innen ha-
marosan a litoměřicei tiszti is-
kolába vezényelték. A sikeres
vizsgák után tizedesi rangban
Ungvárra helyezték. Itt sze-
relt le 1928. március 31-én.
A katonai szolgálat után 1929.
január 1-jétől segédtanítói ál-
lást kapott Ipolynyéken. Gya-
korlatilag ekkor tanított az
ipolysági régióban, szülőfalu-
jához viszonylagos közelség-
ben. Később Naszvadra került,
s ettől kezdve az érsekújvári
járás településein működött.
A 2. világháború idején, 1943.
szeptember 1-jétől november
14-ig Udvardon működött, az-
tán tartalékosként több ízben

is behívták katonai szolgálat-
ra. Véglegesen Komáromnál
szerelt le 1945. április 2-án.
37 és fél évesen, a háború ide-
jén vette feleségül Kovács Edit
tanítónőt.

Magyar iskolák hiányában
egészen 1950-ig hivatalnok-
ként tevékenykedett. 1950. 
szeptember 1-jétől került Kürt-
re, ahol öt évet tanított, 1955-
től pedig a tardoskeddi iskola
igazgatói posztját töltötte be.

Az ötvenes években mun-
ka mellett szerezte meg főis-
kolai képesítését. A Pozsonyi
Pedagógiai Főiskolán törté-
nelmet és képzőművészetet
tanult. Az eperjesi P. J. Šafárik
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Egyetemen képzőművészet-
ből szerzett egyetemi diplo-

mát, Hegyesi Gyula és Gál
Tibor festőművészek voltak
a mesterei. 1960. szeptember 
1-jétől 1965. augusztus 31-ig,
nyugdíjba vonulásáig a Nyitrai 
Pedagógiai Főiskola képző-
művészeti tanszékén oktatott,
majd Párkányban telepedett
le. Elkötelezett művészként, 
pedagógusként felkarolta a vá-
rosban élő képzőművészeket, 
tanította, tanácsokkal segítet-
te őket, hathatósan támogatta
a Pince Galéria létrehozását. 
Szorgalmazta a Párkányi Mű-
vészeti Alapiskola képzőművé-
szeti osztályának megnyitását.
A képzés 1966. szeptember 
1-jén indult meg az új tago-
zaton, melynek Simonyi Lajos
tíz évig volt igazgató-tanítója.

Ugyanez év szeptember 13-án
Udvard község díszpolgárává 
avatták.

Bár Simonyi Lajos élete fo-
lyamán szinte az egész orszá-
got bejárta, sok településen
élt, sokféle emberrel találko-
zott, nem feledkezett meg az 
Ipoly mentéről, szülőföldjéről
sem. 1992-ben mintegy 200 
művét ajándékozta Ipolyság-
nak. E nagylelkű gesztussal 
elősegítette a város első ál-
landó jellegű galériájának
megalapítását, melyet 1992. 
május 29-én nyitottak meg. 
A hála és elismerés jeléül 
1994. december 19-én Ipoly-
ság első díszpolgárává vá-
lasztotta őt. Pedagógiai mun-
kásságát a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége
1995-ben tiszteletbeli tagság
adományozásával ismerte el.
1997. december 18-án Ipoly-
ságon került bemutatásra
a Honti Múzeum és Galéria 
Baráti Köre gondozásában 
napvilágot látott, „Cselekvő
iskola – cselekvő nyelvtanítás“ 
című könyve. A kiadványban 
írója több, mint 37 éves peda-
gógusi pályafutásának tapasz-
talatait összegezte.

Díszpolgárunk 1998. április 
3-án hunyt el. Végakarata sze-
rint az ipolysági temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. 1998. 
április 7-én ipolysági és Ipoly-
ság környéki barátai, tisztelői
mellett Párkányból, Udvardról, 
Tardoskeddről, Naszvadról, 
Kürtről, Ipolynyékről érkezett 
küldöttségek kísérték utolsó
útjára. Sírja az A/22-es parcel-
lában van, és a legszigorúb-
ban védettek közé tartozik.

Simonyi Lajos a maga sze-
rény, egyszerű módján igen 
gazdag életet élt. A szegény-
ség, a nélkülözés, a meg-
próbáltatások dacára mindig 
a szépséget kereste az őt kö-
rülvevő világban. Hosszú pe-
dagógusi pályafutása mellett
a képzőművészet tette teljes-
sé az életét, hiszen eszközei-
vel érzékeltetni tudta mindazt 
a különlegességet és eszté-
tikumot, amit a leghétközna-
pibb dologban is felfedezett.
A realista ábrázolásmód híve 
volt, szorgalmas, termékeny 
alkotó. A 2. világháború idején 
azonban sok műve elpusztult, 
hagyatékában alig maradt 
1948 előtti alkotás, leginkább
karikatúrák, portrévázlatok él-

Tardoskedd díszpolgára, 
Simonyi Lajos

emlékére

Közös örökségünk
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ték túl a pusztulást. A fenn-
maradt néhány munka kissé 
romantikus, szépítő látás-
módot tükröz, a később ké-
szültekre inkább a nagyfokú 
pontosságra, a részletek pre-
cíz kidolgozására való törek-
vés a jellemző. Mindössze az 
1960–70-es években készült 
linó- és igelitmetszetek meg-
munkálásában tér el realista 
alkotói alapelvétől. Tájképei-
ből, falurészleteiből békesség,
nyugalom sugárzik. Több száz 
képet alkotott. Kiállításainak

száma meghaladta az ötvenet.
Jeles festőnk és pedagógu-

sunk képeivel együtt gazdag
könyvtárának jelentős részét 
is Ipolyságnak ajándékozta.
A mintegy 800 kötet a mester
néhány személyes tárgyával
egyetemben a Honti Múze-
umban kapott helyet, a Honti
Galéria pedig 2000. december
19-én vette fel a Simonyi Lajos
Galéria nevet.

Díszpolgárunk emlékét
igyekszünk méltóképpen ápol-
ni. Leginkább művészetét nép-

szerűsítjük, alkotásait párká-
nyi, lévai, nagymarosi, tardos-
keddi, szobi, váci, veresegy-
házi, balassagyarmati és 
zselízi kiállításokon mutattuk
be. Magyar György párká-
nyi szobrász terrakotta mell-
szobrot, Simon M. Veronika 
székesfehérvári festőművész
pasztellportrét készített Simo-
nyi Lajosról. Mindkét alkotást
a galériában helyeztük el, La-
jos bácsi több személyes tár-
gyával együtt. Születésének

centenáriumára 2004-ben em-
léktáblát avattunk, halálának
10. évfordulóján a múzeum 
előtt emlékfát ültetett a Honti 
Múzeum és Galéria Baráti köre.
Idén, halálának 15. évforduló-
ján 2 ipolysági kiállítás mellett 
Veresegyházán, s egykori mű-
ködési helyein: Tardoskedden,
valamint Párkányban mutatjuk 
be alkotásait.

Bendík Márta,
Pálinkás Tibor

Ipolyság

A jelenkorban a zenei
stílusok listája igencsak
hosszú. A legismertebbe-
ket említve ilyen pl.a klasz-
szikus zene, jazz, rock ‚n’
roll, beat, metál, reggae,
fl amenco, rap, blues, folk,
techno, punk, funky, drum
and bass, dubstep, count-
ry, trance, soul, fado. A lis-
tát még hosszan sorol-
hatnám, mivel az emlí-
tett stílusok még többfelé
szétágazódnak. Mindenki
megtudja találni a hozzá
legközelebb állót. A zene
hallgatását két részre osz-
tanám:

1. Amikor nem kell gon-
dolkodni a zenén, ilyen
amikor az ember elmegy
szórakozni, táncolni és
csak jól akarja érezni ma-
gát. Ebben az esetben
a zene úgymond az adott
környezethez tartozó és
kívánt „kellék“, ami jelen
van, de valójában „csu-
pán“ az összhatás egyik
alkotóeleme, ami hiányoz-
na ha nem lenne. Talán
a legjobb példa erre a fi lm-
zene. Véleményem szerint
az a legjobb fi lmzene, amit

az ember nem vesz ész-
re, nem tudatosít, mivel
a zene annyira szépen ösz-
sze van olvadva a fi lm cse-
lekményével, és pont ezért
az emberi agy természe-
tesnek veszi, és összha-
tásként éli meg.

2. Amikor meg akarjuk
érteni a zenét. Ilyen eset-
ben fontos a megfelelő
környezetet megterem-
teni, mert valjuk be, nem
lenne túl sok értelme kint
a kertben, kapalás közben
Chopin műveket hallgatni,
teljesen elvesztené a va-
rázsát, de mondjuk késő
esti órákban, egy fárasztó
nap után a kandalló mel-
lett egy kényelmes karos-
székbe dőlve, egy üveg
bor társaságában már
minden körülmény adott,
hogy megfelelőképpen
tudjam élvezni, elemezni
a zenét és persze elérni
azt a hatást, hogy a világ
kikapcsol egy időre és
a zenén kívül megszűnik
minden létezni. Ki kell zár-
ni minden zavaró tényezőt
pl. telefon, emberek...stb.
A legjobb egyedül hallgat-

ni a zenét, és úgy értel-
mezni, ahogy csak nekünk
tetszik, mert ha már valaki
ott van velünk az gyakran
nagyon idegesítő tud lenni
pl. tüsszög, köhög, zörög
a székkel, telefonál, be-
szélget. Sajnos ha kon-
certen vagyok, nem za-
varhatom el az idegesítő
embereket (akik sok eset-
ben nem a zene miatt van-
nak ott), ezért csak szépen
csendben elküldöm őket
„melegebb éghajlatra“.

Mindenkit jellemez az,
hogy milyen zenét hallgat.
Sokan vannak, akik ítél-
keznek a számukra nem
megfelelő, vagy nem ért-
hető zenei stílusok miatt.
Vannak akik a rock ‚n’
roll-t az ördög zenéjének
tartják, és vannak aki-
ket teljesen felszabadít.
Az elektronikus zenét so-
kan monotonnak tartják
az általában egyhangú
lüktetés miatt, de kár len-
ne beskatulyázni, mert
sok érdekes hatást lehet
kelteni a modern technika
segítségével. A klasszikus
zenét sokan ódivatúnak

gondolják, másoknak pe-
dig az élet értelmét adja.
Személy szerint a mulatós
zenét és a rappet még nem
tudtam hová tenni ma-
gamban, egyszerűen nem
tudok azonosulni velük.
A disszonáns (nem ösz-
szecsengő) klasszikus ze-
nét kedvelők csoportjához
tartozom, persze ha valaki
meghallja ezt a zenét, rög-
tön rámondja, hogy hami-
san szól, általában ez az
első reakció...és igaza is
van, tényleg hamis. Nem
kell, hogy egy zene szép
vagy összecsengő legyen,
fontosabb, hogy hatás-
sal legyen ránk, mindegy,
hogy pozitívan vagy nega-
tívan...botránykoztasson
meg, feszültéget keltsen,
nyugtasson meg, repítsen
el, telítse be az elmét és
a szívet.

Butaság lenne ítélkezni
azokon a dolgokon, amiket
nem értünk vagy nem is-
merünk. Rossz zene nincs,
csak az igények különböző-
ek. Számomra zene nélkül
üres és értelmetlen lenne
a világ.            Tóth Ferenc

NEM LÉTEZIK ROSSZ ZENE
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idejében is fontos szerepe
volt a búcsúnak a falu életé-
ben. A búcsú tulajdonképpen
egyházi ünnep – a templom
védőszentjének napja – s mint
ilyent, a falusiak komolyan vet-
ték, épp ezért minden család-
ban nagy készülődés előzte
meg. Mindenki kitakarítot-
ta, kicsinosította a saját 
portáját, az asszonyok sü
töttek-főztek, hiszen
ilyenkor hazalátogattak
a távolba szakadt csa-
ládtagok is. A vasárnapi
szentmisén a templom 
megtelt hívőkkel. Vitatha-
tatlanul ez volt az év leg-
jelentősebb eseménye,
a kirakodó vásárok,
a körhinták, a bálok,
a szórakozás ideje.
Ez tulajdonképpen
a mai napig így van
Természetesen,
az évek alatt na-
gyot változott az 
ünnep arculata;
a kézi hajtású kör-
hintákat felváltot-
ták a modern tech-
nika vívmányai, a 
valamikor nagy att-
rakciónak számító
lövölde lassan fele-
désbe merül, a ki-
rakodó vásárban az 
állatok és a háztartá-
si eszközök helyett, fröccsön-
tött műanyag játékot (abból is
a leggyatrábbat), esetleg ruhát
árusítanak.

Ennek ellenére maga a bú-
csú még mindig nagy ese-
ménynek számí. Annál is in-
kább, mert az idén van 15 éve,
hogy a búcsúi ünnepek „ösz-
szenőttek” a Szent István napi 
ünnepségekkel. Mivel temp-
lomunk védőszentje Szent
István, ezért 1997-1998-ban
megfogalmazódott az akkori
vezetőségben a Szent István
napi ünnepség ötlete. Az első
ilyen rendezvényre azonban
1999-ben került sor. Abban
az időben még talán csak re-
mélni merték, hogy olyan ha-
gyomány válik belőle, amely

kitart 15 évig (és reméljük
még sokkal tovább is). Mára
igen jelentős és közkedvelt
eseménnyé nőtte ki magát.
A rendezvény fő programpont-
jai a kezdetektől napjainkig
változatlanok (pl. a pénteki 
koncert, a folklórcsoportok
felvonulása, a folklórfesztivál,

egy-egy kiállítás megnyi-

tása, a kézműves vásár, majd
később a gulyásfőző verseny), 
a kísérőprogramok azon-
ban évről évre változnak. Az 
első években volt ökörsütés
a helyi mezőgazdasági szö-
vetkezet jóvoltából, párbajví-
vók bemutatója, népzene. Az 
utóbbi években pedig igazán
mindenki találhatott kedvére 
valót a kínálatban: gyerek-
programok, kézműves fog-
lalkozások, cserkészjátékok,
póni lovaglás, kisvonat, sport-
játékok, különböző versenyek,
zumba, borutca, táncház. Po-
zitív változás a kezdetekhez
képest, hogy az egyes progra-
mokban mindig többen vesz-
nek részt, egyre több érdeklő-
dőt vonzanak, többen veszik
ki a részüket a szervezésből is.

Ennek nagyon jó példája a 
gulyásfőző verseny, amely-
be a kezdetekkor épp csak
néhányan neveztek be, pár 
év múltával viszont már 
28 bográcsban rotyogott a
gulyás és egyéb fi nomság.
Mára talán ez lett a rendez-
vénysorozat legjobb hangu-
latú programpontja. Szom-
bat délelőtt a felvégi park
mindig megtelik emberekkel,
megfordul itt a falu apraja-
nagyja. Kedvét leli itt gyerek és
felnőtt egyaránt, és az ünnep-
ségnek ezt a részét még az is
szereti, akinek egyébként a 
búcsú nem a kedvenc ünnepe. 

A Szent Ist-
ván napok és
a búcsú négy 
napja alatt,
azonban mindig
több helyszínen
zajlanak az ese-
mények, amelyek
mindegyikét ren-
geteg ember lá-
ogatja. Az elmúlt
5 év alatt az ünne-

pek alkalmából 30
lőadóművész adot
oncertet a szabad

éri színpadon, vala
mint bemutatkozta
a helyi zenekarok,
a folklórfesztiválon
ez idő alatt kb. 170 
folklórcsoportban
csaknem 2500 sze-
replő állt színpadra,
három alkalommal
nézhettük meg a 
Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes,

illetve az Ifjú Szivek Tánc-
színház műsorait, és 18
kiállítást tekinthetett meg
a tardoskeddi közönség.
A zenés műfajok kedvelő-
inek körében sikert arattak
az István a király és a Má-
ria evangéliuma című rock-
operák, valamint szintén
a szabadtéri színpadon
bemutatott operett és
musical összeállítások.
A program részévé vált a
képviselő-testület ünnepi
ülése is, amelyen átadás-
ra kerülnek a falu- illetve 
polgármesteri díjak. Sok 
jelentős esemény épp
a Szent István napok-
hoz fűződik, pl. a Falu-
múzeum megnyitása (a
régi és az új egyaránt),
a Szent István szo-

SZENT ISTVÁN NAPOK 
TIZENÖTÖDSZÖR
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„A helyzet, amelyben az egyén
találja magát, annak eredménye, 
amit ő és előtte mások átéltek, 
tettek és gondoltak, a visszavon-
hatatlan döntéseké tehát. Egye-
dül a múltnak tud ható be, hogy 
az ember gondolkozni, cseleked-
ni és létezni tud (ha számot vet 
ezzel a múlttal). Ebben áll létezé-
sének történetisége.” Erich Frank

Egy csodálatosan szép, rend-
kívül érdekes könyvet ajánlok min-
den olyan olvasó fi gyelmébe, akit 
érdekel a történelem.

Egy nagymúltú magyar fő-
nemesi család, Károlyi grófok 
évszázadokon átívelő, mozgal-
mas, eseményekben gazdag 
története bontakozik ki előttünk 
ennek a páratlan gondosság-
gal és ornamentikusan felépí-
tett, nagyívű könyvnek a lapjain. 
A publikáció sok szempontból 
egy kimeríthetetlen tárház is, 
amelyben elmélyülhetünk. Ta-
lálhatunk benne példaképeket 
és önigazolást, kereshetjük 

a magyar identitásunkat, elemez-
hetjük a lezajlott folyamatokat, 
amik kivetítődnek a későbbi ko-
rokra, sőt jelenünkre és jövőnkre is 
hatással vannak. 

Elénk tárul a Károlyi grófi  csa-
lád kronológiai sorrendbe szedett, 
ezer évre visszatekintő története. 
Megismerjük a dinasztia egyhá-
zi- és politikai életben fontos sze-
repet betöltő, kiemelkedő tagjait: 

gróf Károlyi Sándor volt a Rákó-
czi-felkelést lezáró szatmári béke
aláírója, gróf Károlyi István építtet-
te a magyar romantikus építészet
gyöngyszemeként számontartott
fóti katolikus templomot, gróf Ká-
rolyi Alajos nagykövetként vett
részt a berlini kongresszuson, gróf 
Károlyi György volt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia egyik alapítója,
Széchenyi István és Wesselényi
Miklós mellett a reformkor egyik
legnagyobb formátumú alakja, gróf 
Károlyi II. Lajos volt a Nemzetközi
Vadászati és Vadvédelmi Tanács
egyik megalapítója.... és még so-
rolhatnánk a diplomatákat, kato-
nákat, mecénásokat. Gróf Károlyi
I. Lajos, Nyitra megye főispánja
alapította a család tótmegyeri
ágát. Itt éltek, közel hozzánk, szin-
te egy kőhajításnyira, és nem is-
merjük őket. Ezer szállal kötődtek
Tótmegyerhez, gyönyörű – ma is
megtekinthető – kastélyuk ott áll
a park közepén. Törődtek a falu né-
pével, az ott élő emberekkel. Isko-
lákat, kórházat, templomot, kápol-
nákat építettek és tartottak fenn,
közben előrelátóan, szervezetten,
okosan fejlesztették, korszerűsí-
tették a mezőgazdasági termelést,
az erdősítést, vadgazdálkodást.
Nem csak az emberekkel, de az
állatokkal is törődtek. Létrehozták
a világhírű fácánost- meghívót
kapni a híres-neves megyeri va-
dászatokra rangot, megtisztelte-
tést jelentett. A Károlyi grófi  család

számos tagja fontos, történelem-
formáló esemény irányítója volt.
Olyan eseményeké, melyek hatása
országra, régióra, a körülöttük élő
emberekre visszavonhatatlan ha-
tással volt. Széleslátókörű, művelt
emberek voltak, akik sok esetben
megelőzték saját korukat is.

Büszkén, magától értetődő
módon vállalták magyarságukat,
ami ma is követendő példaként áll
előttünk. Újító szándékuk, munká-
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juk, modern felfogásuk, ragyogó-
an okos, előrelátó gondolkodásuk
kézzelfogható, szemmel látható
hatása egészen napjainkig ott van
mindenhol, ahol éltek. 

A Károlyi család ma élő tag-
jai sem tagadták meg őseik hitét,
felfogását, változtatni, tenni akaró
elkötelezettségét.

A könyv írója, Szabó Imre mér-
nök, Tótmegyer szülötte, hihetetlen
alapossággal kereste, kutatta fel
ennek a neves, magasan értékel-
hető grófi  családnak az ezeréves
történetét, bemutatva nekünk,
olvasóknak a történelmi hátteret,
a jelentős, országfejlesztő, példa-
mutató, értékeket teremtő ese-
ményeket, történéseket. Minthogy
személyesen ismeri a Károlyi csa-
lád tótmegyeri ágának ma is élő
tagjait, nem csak levéltári adatokat
tár elénk, de különleges családi
fotográfi ákat is bemutat, melyek
csak növelik a könyv színvonalát
és értékét.

Rabul ejtenek az enciklopédi-

kus tényszerűséggel, pontosságal 
megírt történelmi részeket átszövő, 
lírai fi nomságú legendák, melyek 
emberi sorsokról mesélnek és úgy 
csillanak meg a könyv lapjain, mint 
a kastélypark ősöreg fenyőfáinak 
borostyánkönnyei....

A falu – Tótmegyer – a Károlyiak 
lakhelye, valamikori otthona és bir-
toka még most is éli és érzi a grófi  
család munkálkodásának minden 
előnyét. A kastély falai, a templom 
téglái, a park régi fái, a föld minden 
röge, a kanálisok vizének minden 
cseppje, a régi épületek megrecs-
csenő gerendái, a hely szelleme 
– velünk élő, lélegző történelem. 
A Károlyi grófi  családnak köszön-
hetően magyar történelem is, ami 
ott van Szabó Imre remek és cso-
dálatos könyvének minden egyes 
lapján. Ne hagyjuk elveszni, felmor-
zsolódni, elenyészni hazaszerete-
tünket, büszkeségünket, magyar-
ságtudatunkat. Mindezek nélkül 
szegényebb lenne az életünk. 

Legyen ez a könyv minden tör-
ténelem-szerető, magyar ember 
egyik legkedvesebb olvasmánya. 

Birkus Magda

A NAGYKÁROLYI GRÓF KÁROLYI 
CSALÁD EZERÉVES TÖRTÉNETE

KÖNYVAJÁNLÓ

bor, a Szent István érme, az
emlékoszlop felavatása, a
Felvégi szoborpark, a Falu-
ház, valamint a Vendégház
átadása és a Barátságosz-
lop felavatása is. Volt a 15
év alatt zenei premier (hiszen
a tardoskeddi közönség
számára 2001-ben itt vált
ismertté a Kicsi Hang vers-

éneklő együttes), valamint
politikai esemény is (2008-
ban községünkben ejtette
meg hivatalos találkozóját
Dušan Čaplovič, kisebb-

g j

ségekért felelős szlovák
miniszterelnök-helyettes és
Kiss Péter magyar kancellá-
riaminiszter).

Mindezekből látható, hogy
az önkormányzat évről évre 
pénzt és fáradságot nem kí-
mélve törekszik arra, hogy a 
Szent István napok hangu-
lata és színvonala fokozód-
jon. Márpedig nem kevés kell 
mindkettőből ahhoz, hogy az 
ünnepség programja minél 
több ember tetszését elnyerje,
élvezhető legyen. Sok esetben
nehéz a lakosok kedvébe jár-
ni, hiszen sokrétűek vagyuk.
Más tetszik a fi atalnak, az
idősebbnek. A szándék pedik
az, hogy mindenki megtalálja
magának a kedvéhez valót. 
A lakosok dolga pedig nem
más, mint megtisztelve mind

azok munkáját, akik energi-
ájukat áldozták rá, részt ve-
gyenek a számukra érdekes
műsorokon, és jól érezzék
magukat.

Jó szórakozást az idei és
a mindenkori Szent István
napi ünnepségeken!

Ruzsik Katalin
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Esténként az aratásból hazatartó
fi atalok, fáradtan, de jókedvvel éne-
keltek az úton, ezzel is erőt gyűjtve
a következő napokra.

Az aratás az év egyik legnehezebb
és legfontosabb munkája volt, mely
a nyári hőségben kora hajnaltól késő
estig tartott. Ez a munka biztosította
sok családnak az egész évi megélhe-
tést. A táplálkozásban legfontosabb
szerepe a kenyérnek volt. A lisztnek
való gabonát saját maguk termelték
ki. Míg azonban a kenyér az asztalra
került, sokat kellet dolgozni érte. Ha
az időjárás kedvezett, volt elegendő
eső, bizakodva nézte a parasztember
a határt, hogy jó termés ígérkezik-e.
Április 25-én Szent Márk napján kör-

gy g

menettel vonultak a közeli búzaföldre,
búzaszentelésre Adj jó erőt csendes

a jó termésért és a természeti csapá-
sok elkerüléséért.

A néphit szerint Szent János nap-
ján június 24-én megszakad a búza
töve, nem nő tovább, lehet készülni
az aratásra, amely általában Péter-
Pál napján, június 29-én kezdődött.
Az aratás hónapja július volt. A Sarlós
Boldogasszony napja – július 2. – már
a nevében jelzi azt az időt, amikor még
az asszonyok sarlóval aratták a gabo-
nát. Ő az aratás patrónája (védője).

y g

Tardoskeddnek nagyon jó a ter-
mőföldje. Már a régi időktől itt ter-
mesztették a kenyérgabonát, a búzát,
a rozst, majd a takarmányokat, az ár-
pát és a zabot.

Hogyan zajlott az aratás?
Eszközei a sarló, kasza, fagereb-

lye voltak tehát gépek híján kézzel

akik vitték az aratóknak a friss vizet.
Községünkben az 1900-as évek ele-
jén a lakosság 85 %-a földműveléssel 
vagy állattenyésztéssel foglalkozott. 
A kisgazdáknak lovai, ökrei, tehenei 
voltak. Az 1925-ös összeírásnál a lo-
vak száma 603, míg szarvasmarha 
1905 darab volt a falunkban. 

Sokan szerződtek részaratónak 
a környékünkön lévő uradalmi birto-
kokra. Legtöbbször párban (kaszás 
és marokszedő) már előre kiegyeztek 
a bérben, amely kilenced vagy tized 
rész volt a gabonából. Természete-
sen a kaszásokat jobban megfi zették, 
mint a marokszedőket. Jánosházán 
(Tagon) az esztergomi hercegprímás 
200 holdján, majd a Czanek major, 
Méhespuszta, Feketepart, Kenderes, 
Rózsamajor földjein sok tardoskeddi

naltól sötétedésig tartott. Délben 1 óra 
pihenést tartottak és elfogyasztották 
a kiszállított ebédet. Vasárnap nem 
dolgoztak.

Az aratás befejezése után az ara-
tók búzából és mezei virágból ara-
tókoszorút fontak, majd a fi atalok 
közösen, énekszóval a földbirtokos, 
a nagygazda, vagy az intéző elé vit-
ték, aki átvette a koszorút és meg-
vendégelte az aratókat. A koszorút 
a következő aratásig megőrizték. Volt 
ahol arató bált is rendeztek. Ilyenkor 
birkagulyást, káposztát, túrós-, má-
kos kalácsot ettek, és énekszó mellett 
iszogattak. A fi zetésre, a terményre 
még várni kellett, ezt csak a cséplés, 
azaz a masinázás után kapták.

A kaszás aratás persze már 
a múlté A 2 világháború után a kézi

ARATÁS ARATÁS 
HAJDANÁN

„Búza, búza, de szép tábla búza,
kihajlik a tardoskeddi útra...”

1111111188888888

búzaszentelésre. „Adj jó erőt, csendes 
felhőt, határunkban áztasd meg a me-
zőt” – énekelték. A kosarakba össze-
gyűjtött búzát imába foglalva a pap 
megszentelte. Ebből vittek haza az 
asszonyok egy keveset, és az állatok-
nak szórtak belőle. Pár szálat az ima-
könyvük lapjai közé tettek, 

és 1 évig
ő r i z -
get ték. 
I m á d -
koztak 

lye voltak, tehát gépek híján kézzel 
végezték a munkát. A kaszát jól ki-
kalapálták, hogy a mezőn már csak 
fenni keljen. A sarlót megélesítették. 
Az aratás sorrendje a következő: elő-
ször az őszi, majd a tavaszi árpát,
búzát, rozst, végül a zabot aratták le.
A határba kocsival, vagy gyalog men-
tek. A gyalogosok vállukon a kaszát, 
tarisznyájukban az ennivalót, az asz-
szonyok a vizes agyagkorsót vitték.
A kaszások az első vágás előtt meg-
emelték kalapjukat, az égre néztek,
és Isten áldását kérték a munkájukra.
A módosabb gazdák cselédjeikkel, 
szolgáikkal és fogadott aratókkal
dolgoztattak. A szegényebbeknél
az egész család aratott. Az apa volt 
a kaszás, az anya vagy a nagyobb 
lány volt a marokszedő, vagy kötöző. 
A kisebb gyerekek is segítettek, rakták 
a köteleket és gereblyéztek.

Az öreganya (nagymama) vagy 
az anya otthon főzte az ebédet, mert 
a forró napon, a nehéz munkánál fon-
tos volt a főtt étel. Dél felé a nagyobb 
gyerek gyalog – a gazdáknál lovas ko-
csin vitték az ebédet. 2-3 literes tejes-
kannában a levest és fedeles, fonott 
kosárban (már akinek volt) a tészta-
félét néha váskára akasztva a vállu-
kon. Az ebéd leggyakrabban savanyú 
krumpli- vagy bableves, és darás, tú-
rós, vagy mákos tészta volt. Húst csak 
nagynéha ettek. A nagy melegben
fontos szerepe volt a vízhordóknak,

Rózsamajor földjein sok tardoskeddi
aratott.

A summások vándorló mező-
gazdasági munkások voltak, ők is 
terményt és némi fi zetséget kaptak.
Ellátásuk szegényes volt, istálókban,
tárolókban vagy csak kint a földeken 
aludtak.

A nagybirtokok végeláthatalan
búzatábláira már hajnalban, 2 órakor 
elindultak a férfi ak kötelet csavarni, 
mert még harmatos volt a búza szára, 
könnyebben lehetett tekerni. A kalá-
szokat egymásnak szembe csavarták, 
ebből lett a kötél.

A kaszások már reggel 5 órakor 
felsorakozva vágták a rendet. Bő vá-
szongatyában, vászoningben fekete
kalappal a fejükön arattak. A gatya
hátsó részén felkötve lógott egy tok-
mányban a kaszakő, mellyel fenték, 
élesítették a kaszát. Mögöttük az asz-
szonyok, hátrakötött kendővel a fejü-
kön sarlóval szedték a levágott gabo-
nát. 2-3 marokból lett a kéve, melyet 
a kötöző a szalmakötéllel összekötött.

A kévékből kint a földön kereszte-
ket raktak. A kalászokat befelé tették,
hogy ne ázzanak meg. Egy keresztet 
4x4 kévéből meg egy papkévéből 
állítottak össze. A papkéve ferdén le-
takarta a kalászokat. A birtokot vége-
láthatatlan mezsgyéin 10-15 kereszt 
követte egymást. Viharok, nyári zá-
porok idején az aratók a keresztekben
találtak menedéket. A munka kora haj-

a múlté. A 2. világháború után a kézi
aratást kiszorították a gépek. Előbb 
a kaszálógép, amely levágta, madzag-
gal összekötötte, és sorba ledobta 
a kévéket. Ezt ló, később traktor húz-
ta. Az 50-es években a napszámba 
járt 13-15 éves gyerekek hordtuk ösz-
sze a kévéket és raktuk a kereszteket. 
A mácsonyás árpa összeszúrkálta
sokszor a karunkat. Dögösre, Fekete-
partra a Kőhídtól traktor vitt bennün-
ket. A gabonatáblákon a hosszú 
keresztsorok várták az 
aratókat. A kisgazdák 
lovaskocsikon haza-
hordták a kévéket 
és a szérűn asz-
tagokba rakták. 
(A cséplősről
majd legkö-
zelebb, talán
jövőre emlé-
kezünk meg.)

Az 1950-es évek-
ben a kombájnok –
azaz arató- és cséplő-
gépek megjelenése jóval
megrövidítette és meg-
könnyítette az aratást.

Ma már csak kevesen
értékelik és tudják, hogy
a mezőgazdaságban dolgo-
zóknak milyen fontos szere-
pük van a mindennapi kenye-
rünk előteremtésében.

Kollár Mária feldolgozása
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A víz az élet alapja. Nélküle
nem élhetnénk, nem létezne sem
állatvilág, sem növényvilág. A víz
életünk nélkülözhetetlen tartozéka,
de időnként megnehezítője, meg-
keserítője is. 

Nincs folyónk, csak egy ka-
nálisunk, hivatalos neve Turáni
patak, nekünk Kiskanális. Őseink
számára soha nem volt veszélyes,
mert az esővizet tavak fogták fel,
illetve gondozott árkok juttatták
el a Kiskanálisba. Az meg elvitte
a Cergátba (Nagykanális), ahon-
nan a Vágba jutott. A problémát
régen inkább a vízhiány okozta, ha
tűz ütött ki valahol, nem volt mivel
oltani. Ezért az artézi kutak feles-
leges vizét medencékbe fogták
fel. Az volt a víztartalék tűzoltásra,
esetleg állatok itatására.

Árvíz nálunk ritkán fordult elő.
g

Azt sem a Kiskanális okozta. Csak
levéltári adatokból tudjuk, hogy
1813-ban a tőlünk hét kilométerre
folyó Vág megáradt vize tenger-
ré változtatta községünk határá-
nak vasúton túli részét, és eljutott
egészen a falu széléig. Ugyanez
megismétlődött 1856 decemberé-
ben is. Végül a megépített töltésekg g p
megszelídítették a Vágg vizét arány-
laaagggg hohohosssssszúzúzú iiidődődőrerere.. . 
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megszűnt minden közlekedés. 
A vasútállomásra, vagy onnan a fa-
luba csak gyalog, a kanális tölté-
se mellett, a Kőhídon át lehetett 
eljutni. Pedig akkor még nagyon 
sokan utaztak vonattal munkába. 
Az 1963-as tardoskeddi árvíz csak 
néhány napig tartott, de a kár, amit 
okozott, több, mint 1 millió akkori 
korona volt. 51 családot kellett ki-
lakoltatni a kanális mentéről, ahol 
a víz körülvette a házakat, elöntöt-
te az udvarokat, kerteket. 19 ház 
megrongálódott, sok állat, baromfi  
elpusztult. 

Jött 1965 júniusa. Akkor volt 
a nagy csallóközi árvíz. Az Alpok-
ban elolvadó rengeteg hó vizétől 
hatalmasra duzzadt a Duna vize. 
Pozsonynál elérte a 900 cm-t és 
még tovább emelkedett. Hullám-
zott, hömpölygött, írtózatos erővel 
zúdult neki a töltéseknek. 1965. 
június 15-én Pat és Izsa között át-
szakította az átázott gátat. Ömlött 
a víz lakott területekre, szántóföl-
dekre. Megtalált minden árkot, 
kanálist és nyomult felfelé egészen 
Tardoskeddig. Ijesztő volt látni 
az állandóan emelkedő, zavaros 
vizet, ahogy a Kőhíd irányába, te-gy y
hát felfelé folyott. Így ért el a Duna 

gy y
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kezdett, a bogyai férfi ak hazamen-
tek, segítettek a katonáknak elta-
karítani az árvíz nyomait, lakhatóvá 
tenni a megmaradt házakat. 65 ház 
összeomlott.

Az asszonyok, gyerekek, idős 
emberek három hétig maradtak 
községünkben. Nehéz heteket él-
tek át, de hálásak voltak, hogy se-
gítséget kaptak. 

A tardoskeddiek mindenben 
segítettek nekik, mert átérezték, 
hogy milyen nehéz helyzetben 
vannak, megértették, hogy az árvíz 
földönfutóvá tehet bárkit.

Csallóköz sok-sok állami se-
gítséggel újraépült, megszépült. 
A faluban lassan el is felejtet-
tük a víz okozta veszélyt. Meg-
szűnt néhány tó, beépült néhány 
alacsonyan fekvő terület, bete-
metődött sok vízelvezető árok. 
És 1987 tavaszán a víz újra táma-
dott Tardoskedden. A sok-sok hó 
elolvadása után ismét megteltek 
a folyók, kanálisok. A vízszint so-
káig magas volt, ennek következ-
tében megemelkedett a talajvíz, 
megjelent (akkor először) a pincék-
ben is. Állt az utcákon, árkokban. 
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Néhány utcában tavak keletkeztek. y
Ugyanez megismétlődött 1999 
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kénytelen volt kiköltözni pár napra 
az otthonából az azt veszélyeztető 
víz elől. 

Alig telt el három év, eljött az 
idei, a 2013-as év. A véget érni 
nem akaró tél, majd a rengeteg 
eső és hó vize olyan mértékben 
borította el községünk egyes ré-
szeit, hogy március 31-én Tóth 
Marián polgásmester úr kényte-
len volt harmadfokú árvízveszélyt 
hírdetni. Az árvízvédelmi készült-
ségnek köszönhetően (a község 
magasteljesítményű szivattyúkat 
vásárolt), sikerült megakadályoz-
ni, hogy a víz házakba törjön be. 
A talajvizeket sajnos nem tudtuk 
elkerülni. Ismét szivattyúzni kellett, 
menteni a menthetőt. 

De nem sejthettük, hogy 2013 
júniusa megmutatja, milyen az 
ezeréves árvíz. Európa szerte 
megáradtak a nagy folyók: előbb 
a Moldva (Vltava) és a Labe, ezek 
Csehországban okoztak soha nem 
látott árvizeket. A Duna menti or-
szágok is átélték az évezred árvi-
zét. Bajorország és Ausztria után 
elért hozzánk is az eddig soha 
nem látott árvízszint. A korszerű 
védőgátak és a hadsereg, vala-
mint emberek ezreinek igyekezete 
megakadályozta, hogy a rendkívüli 
magasságú víz elárassza egész 
Pozsonyt, Komáromot vagy Pár-
kányt, de a buzgárok (olyan feltörő 
vizek, melyek a megtelt folyóme-
der mellett törnek fel) nagyon sok ) gy
kárt okoztak így is. 

A víz éltetőnk, jó szolgánk, de
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Az előrejelzések szerint öt-
ven éven belül két nyugdíjas jut
3 aktív keresőre. Az egészség-
ügyi ellátás, illetve a rászorulók
ellátásának lehetőségeit és fi -
nanszírozását még csak most
kutatják. Bár a lakosság örege-
désének témája főként a nyug-
díjrendszerrel kapcsolatban
merül fel, az egészségügyi ellá-
tásban is hasonló problémákat 
jelenthet a későbbiekben.

Ing. Majer Krisztinával, a Ge-
nerali Szlovákia biztosító nyit-
rai regionális kirendeltségének
igazgatójával beszélgettünk
a biztosítás terén elérhető új le-
hetőségekről, melyek segítenek
megoldani ezt a nehéz élethely-
zetet.

Miért döntöttek úgy, hogy 
egy teljesen új biztosítást hoz-
nak a piacra, amely megoldást 
jelenthet az időskorúak jára-
dékára szorulók számára?

A demográfi ai mutatók szerint 
nőni fog a mások segítségére
szoruló emberek száma, azo-
ké akik szociális ellátást fognak
igényelni, míg a szociális szol-
gáltatásokat nyújtó intézmények
helyzete már most is riasztó.
A 60 és 74 év közti lakosok 
91%-a állandó orvosi ellátást
igényel. Ebből kifolyólag fel-
tételezhető, hogy rászorulnak
valamilyen szociális szolgálta-
tásra, segítségre. A lakosok tá-
jékozottsága ezen a téren nem 
elégséges, csupán az egyhar-

mada ismeri a rászorultság fo-
kozatait, és csak az 5%-a tud-
ja pontosan, mit is jelentenek.
Az emberek ezzel a témával
csak akkor foglalkoznak, ami-
kor személyesen is érintettek.
A szociális szolgáltatásokat
nyújtó állami intézmények szá-
ma nem elégséges, sok helyen
az érdeklődő hosszú várólista 
végére kerül. A magánintézmé-
nyekben volna ugyan elég sza-
bad férőhely, de a nyugdíjasok 
többségének ez a magas költsé-
gek és alacsony nyugdíjak miatt
nem elérhető. Ezért szükséges
más forrásokat keresni, melyek
segítenek a helyzet megoldásá-
ban.

Kinek ajánlják ezt a biztosí-
tást?

Figyelembe véve a fenti té-
nyeket, és azt, hogy idősebb
korban a rászorultság kockáza-
tának mértéke megnövekszik,
a SEMPRE biztosítást elsősor-
ban az idősebb embereknek 
ajánljuk. A biztosítást azonban
megköthetik szüleik számára
a gyermekeik is. Gyakori esetek
közé tartozik, hogy a szülőtől
távolabb élő gyermek nem tud-
ja ellátni az időközben már tá-
mogatásra szoruló szülőt, ezért
kell más megoldást keresni.
A biztosítás már 30 éves kor fe-
lett megköthető.

Mit lehet ebből a biztosítás-
ból fi nanszírozni?

Szociális rászorultság ese-
tén a biztosításból
fakadó teljesítés
havonta folyósított
nyugdíj formájá-
ban, melynek az 
összegét az ügyfél
állapítja meg 250 
eurótól 2500 euróig
terjedhet.

A biztosítás fe-
dezi a szociális 
szolgáltatások in-
t é z m é n y e i b e n 
nyújtott ápolást 
is?

A felhasználás 
jellegét teljes mér-
tékben az ügyfél
dönti el. Lehetősé-
ge van házi ápo-
lóra, vagy intéz-
ményben történő
ápolásra fordítani
az összeget, illetve
idősek otthonára,
vagy más szociális

szolgáltatásokat nyújtó intézmé-
nyekre.

Miért van 10 évre beállítva 
a szolgáltatás fi zetése

Tapasztalatból és statisztikai
adatokból adódik, hogy hosszú
távú ápolást igénylő személyek
esetében a 10 év ennek az op-
timális hossza.

A biztosításhoz nyújtott asz-
szisztensi szolgáltatások már 
megszokottak. Hogyan van ez 
ebben az esetben?

Természetesen a segítség-
nyújtás hozzátartozik a bizto-
sításokhoz, és úgy gondoljuk,
hogy az ilyen típusú biztosí-
tásnál különösen fontos, mivel
azok az emberek, akik először
találkoznak a rászorultság fo-
galmával, gyakran nem tudják,
hogy mit kell tenni és kivel kell
kapcsolatba lépni. A biztosítás-
hoz nyújtott asszisztensi szol-
gáltatás az „első segély”, mely 
segít tájékozódni az új élethely-
zetben, tanácsot tud adni szo-
ciális szolgáltatásokat nyújtó
létesítmények kiválasztásában,
segít az elhelyezésben, jogi és 
orvosi konzultációt biztosít, lelki
támaszt és egyéb szolgáltatá-
sokat nyújt. Nagy segítség le-
het ebben a helyzetben a www.
nesebestacnost.sk honlap, amely
teljes körűen lefedi a szociális
szolgáltatások egész területét.

Kérem, mutassa be az olva-
sóknak a Generali Biztosítót.

A szlovák piacon a három
piacvezető biztosító közé tar-
tozunk. A Generali PPF Holding 
az egyik legnagyobb biztosítási
csoport Közép- és Kelet-Euró-
pában, amely 14 országban van 
jelen, több, mint tizenhárommil-
lió kliensnek nyújt szolgáltatást,
akik élvezhetik egy erős nemzet-
közi hátterű partner előnyeit, és 
biztosítási tapasztalatait életbiz-
tosítási és egyéb területen is.

Napjainkban a Generali Cso-
port az egyik legnagyobb biz-
tosító társaság Európában, és
a világ további 64 országban
van jelen. Az olasz piac veze-
tője, erős pozíciót és jelentős
piacrészt foglal el több Nyugat-
Európai országban, mint például
Németország, Franciaország,
Ausztria, Spanyolország, Svájc
és Izrael. Az utóbbi években
a csoport jelenetős erősödést
mutat Közép-Kelet-Európában
is, eljutott a Távol-Keletre, bele-
értve Kínát és Indiát.

A Generali Szlovákia elsőren-
dű feladata az ügyfelek szolgá-
lata. Folyamatosan vezetjük be
a legkorszerűbb rendszereket,
és nagy hangsúlyt fektetünk az
alkalmazottaink képzésére és
szaktudására, hogy ügyfeleink
első osztályú szolgáltatást és 
maximális kiszolgálást kapja-
nak – a minőségi tanácsadástól,
a biztosítás menedzsmentjén át
a gyors ügyintézésig.

Fiókjainkban és ügyfél központ-
jainkban a kliensek rendelkezésé-
re állunk bármikor, ha szükségük
van ránk. Tanácsot adunk, hogy
mit kell tenni a biztosítási ese-
mény bekövetkezése után, eset-
leg megszervezzük a segítséget
és segítünk a kár elhárításában.

A nyitrai kerületben 17 fi ók-
ban várjuk az ügyfeleket. Tardos-
kedden a Szolgáltatások házá-
ban várjuk ügyfeleinket hétfőn,
kedden és pénteken. Közsé-
günkben 10 munkatársunk nyújt
komplex szolgáltatást, és szak-
szerű munkájukkal hozzájárul-
nak, ahhoz hogy megoldást ta-
láljanak a váratlan helyzetekre,
illetve segítséget nyújtsanak az
igényelők részére.

Mik a biztosító céljai?
A Generali Biztosító célja,

hogy folyamatosan fi gyelemmel
kísérve a piaci keresletet az ügy-
feleink számára magas színvo-
nalú és innovatív termékeket
kínáljon, amelyek rendszeresen
érnek el magas helyezést a bizto-
sítási és a pénzügyi intézmények 
rangos versenyein. Az ügyfelek
számára minőségi termékek
széles választékát kínáljuk, úgy
gépjármű-, ingatlan-, utazás-,
élet- és balesetbiztosítást, mint
egyéni biztosítási megoldásokat
vállalkozók számára.

A biztosítás mellett még szí-
vesen állunk a jó ügy mellé is.
Ezért hosszú távú és állandó
partnerei vagyunk különböző
kulturális rendezvényeknek, va-
lamint a sport-és jótékonysági 
projekteknek Szlovákiában.

Az 2010-es árvíz alatt Tardos-
keddnek nedvességelszívó ké-
szüléket adományoztunk, amely
az árvíz következményeit segí-
tett megszüntetni a középületek-
ben és a családi házakban. Már 
hagyományosan támogatjuk
a Szent István Napokat, külön-
böző kulturális rendezvényeket 
és sporteseményeket az óvo-
dákban és az iskolákban. Szíve-
sen segítettünk, illetve pénzügyi
segítséget nyújtottunk a közle-
kedési pálya megépítéséhez az
iskola területén, amely úgy gon-
doljuk, hozzájárul a közúti biz-
tonság növeléséhez, különösen
a fi atal generáció körében.      

hirdetés

A MÁSOK SEGÍTSÉGÉRE SZORULÓ 
EMBEREK SZÁMA NÖVEKSZIK

... a chcem,
aby to tak zostalo.”

www.generali.sk I 0850 111 117

„Vždy

rodinu postarať...

som sa
vedela o seba a svoju

Poistenie nesebestačnosti SEMPRE
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Edző: Kačerjak Pavol
Kapusok: Borbély Adam, Tóth

Patrik, Pintér Dárius, Petréč Alan
Játékosok: Kele Dávid, Fiala 

Adrian, Divéky Marek, Tkáčik Dá-
vid, Ruzsik Máté, Sehnal Sebas-
tián, Bencz Zoltán, Tóth Gergő,
Sós Alex, Vanya Csaba, Csányi
Ábel, Harendarčiková Paulínka,

y y

Lakatoš Viktor, Bihari Kevin,
Harendarčik Tomáš, Buják Sa-
muel, Balogh Nikolas, Oršulík
Oliver, Igaz Alexandra, Lakatoš
Kevin, Čičman Marco. 

g

A Sport Klub legfi atalabb
játékosai sikeres évet zártak.
A 2012/2013 idényben több kü-
lönböző rendezvényen is részt
vettek, így például 2013. 1. 31-én
az érsekújvári SVX Cupon, Érsek-

gy p

újvár, Udvard, Megyer, Szemere
és Szentmihályúr csapataival
mérkőztek. A csapat megszerez-
te a győztesnek járó kupaserle-
get, továbbá a torna legjobb gól-
lövője Bihari Kevin és a legjobb
kapus pedig Tóth Patrik lett.

A területi labdarúgó szövetség
kupamérkőzése 2013. március
3-án zajlott Surányban, ahol Su-
rány, Megyer, Szentmihályúr, Kis-
újfalu, Párkány, Komját és Tar-
doskedd csapatai mérték össze

tudásukat. A döntő mérkőzést
Tardoskedd Szentmihályúrral ját-
szotta 5:0 végeredménnyel.

2013. június 8-án a csapat
meghívást kapott Pozsonyba,
a 14. Várkonyi kupára, ahol olyan
sport klubokkal mérhették össze
erejüket, mint az FK Senica, PFK 
Piešťany, FC Slovan Galanta, FC
Lokomotíva Devínska Nová Ves,
MŠK Thermál Veľký Meder és
ŠK Vrakúň Bratislava. A tar-

ý

doskeddi csapat itt is a megér-
demelt első helyen végzett, a hat
meccs mindegyikét megnyerte.
A győztes csapat tagjai érmé-
ket kaptak, de legbüszkébbek
a győztesnek járó serlegre.
A torna legjobb góllövője Divéky
Marek lett.

Újabb meghívást 2013. 6.
15-ére kaptak Udvardra, ahol
a hazai, a Komáromi, Ógyallai

p

előkészítőkkel mérkőztek. Ezen
a tornán is sikerült elnyerni az
első helyezést, az első mérkő-
zést Komárom csapatával 9:0-ra
nyerték, az Ógyalla elleni meccs

p

2:2 állással végződött, végül
büntető rúgásokkal sikerült meg-
nyerni ezt a mérkőzést is. 

Az előkészítő csapat 2012/ 
2013-as idénye összegezve na-

gyon sikeresnek mondható, ösz-
szesen 16 mérkőzést játszottak,
ebből 12 győztes meccset, 1 dön-
tetlent és csupán három mér-
kőzést veszítettek el. Összesen
37 pontot szerzett a csapat, ami

csak 4 ponttal kevesebb, mint
a tabella első helyen található
Nagysurányi csapat pontszáma.
Ugyanannyi pontot szerzett még
Komját csapata, de rosszabb

gólaránnyal végeztek. Bihari Ke-
vin lett a 2012/2013 idény leg-
jobb góllövője. 

Az elért sikerek a rendszeres 
edzéseknek és az edző, Kačerjak 
Pavol türelmes munkájának kö-

szönhető. Az edzőnek és a kis 
növendékeinek sok szeretettel 
gratulálunk és további jó sport-
eredményeket kívánunk!

Tkáčik Pál Renáta

Tardoskedd sporttörténetéből 
nem hagyhatjuk ki az 1971-ben 
megalakult női labdarúgócsapa-
tot. A 18 lányból álló csapat nagy 
lelkesedéssel játszott az akkori 
járási bajnokságban Kurucz Fe-
renc és Ágh Ferenc edzők veze-
j j gj

tésével. Berta Katalin a csapat-
kapitány így emlékezik: „Az évek 

során a lányokkal szinte minden
bajnokságot megnyertünk, voltak 
olyan mérkőzések ahonnan több
gólos különbséggel tértünk haza.
Jók voltunk a fejelésben (Cibulka
Blanyi), tudtunk pontos labdákat 
osztogatni (Czimmermann Kati)
és szögletet rúgni (Móder Klá-
ri). A lányok nagy lelkesedéssel,

példaértékűen jártak 
edzésekre. A lab-
darúgáshoz érzett 
szeretetükre felfi -
gyeltek az akkor már 
I. Szlovák Bajnoksá-
got játszó Elektrosvit 
Nové Zámky vezetői 
is. Az egyik edző-
mérkőzés keretén
belül kiválasztottak 

több játékost is, köztük jómaga-
mat.“ Rövid időn belül Berta Ka-
talin átigazolt az érsekújvári csa-
pathoz, ahol középcsatárként,
illetve kapusként 4 évig erősítette
a csapatot. Legnagyobb sike-
rét a Budapesten megrendezett
Nemzetközi Tornán érte el, ahol
elnyerte a legjobb góllövőnek járó
díjat.

A női labdarúgás Tardoskedden
25 év után 1998-ban újraéledt.
Zelenka György ed-
zővel az élen a 22 
lány a II. Szlovák 
Bajnokságban ját-
szott. A csapat 
lelke Gőgh Kriszti, 
Zelenka Csilla és 
Zsilinszky Marta 
a többi lánnyal kö-
zösen szép sport-
eredményeket értek 

el, öregbítetve a sport klub és 
falunk jó hírnevét.

Azóta eltelt 15 év. Milyen jól 
mutatna a krónikában egy újabb 
női focicsapat megalakulása, 
amely nem kizárt hisz napjaink-
ban is két tardoskeddi lány edz 
a srácokkal, egyenlőre a felkészí-
tő csapatban. A mérkőzéseken 
nemegyszer bizonyították már 
rátermettségüket. 

-BL-

ELŐKÉSZÍTŐK SIKEREI
A 2012/2013 IDÉNYBEN

NŐK A FUTBALLPÁLYÁN 

FUTBALL LESEN

A TARDOSKEDDI SPORT KLUB A CSAPATA LETT
A 2012/2013 IDÉNY BAJNOKA

(V. LIGA – NYUGAT-SZLOVÁKIA – KELETI CSOPORT)
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Szilvázzunk!
A hazai szilva szezonja egészen októ-

berig tart, ezért a lila gyümölcs az egyik 
legjobb választás az őszi nassoláshoz.
Fogyasztásával B- és C-vitaminhoz ju-
tunk, de olyan fontos ásványi anyago-
kat is beviszünk szervezetünkbe mint 
a szív- és érrendszer működését támoga-
tó kálium, a foszfor, a vas, a magnézium
és a kálcium. A szeptemberi hajrában
kifejezetten érdemes naponta egy kevés
szilvát elmajszolni: javítja az immunrend-
szer ellenállóképességét, serkenti az 
agyműködést, jó hatással van az ideg-
rendszerre, magas rosttartalmánál fogva
pedig kitűnő salaktalanító. Székrekedés
esetén a legjobb orvosság, ha éhgyomor-
ra megeszünk pár szem friss vagy aszalt
szilvát.

Tipp: Tisztítókúra szilvával
Emésztőrendszerünk, májunk és ve-

sénk tisztítása érdekében érdemes pár
napos szilvakúrát tartani. A szilva és
az aszalt szilva ugyanis az egyik leg-

jobb természetes méregtelenítő: a héjá-
ban található nagy mennyiségű cellulóz-
nak köszönhetően serkenti a bélmoz-
gást, így megszabadít az emésztőrend-
szerben lerakódott salakanyagoktól.
A kúra alatt célszerű diétás étrendet
követni, és az egyik főétkezés helyett
30-35 dkg szilvát fogyasztani. Ügyeljünk

gy y

a folyadékbevitelre is: igyunk legalább
2,5 - 3 litert ásványvíz és gyógytea formá-
jában!

„Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack”

Színesítsük meg az ősz első napjait
a népmesei hármassal!

A szőlő kiváló B- és C-vitamin forrás,
de bővelkedik folsavban és biotinban is. 
Az ásványi anyagokból megtalálható ben-
ne a kálium, foszfor, kálcium, nátrium,
magnézium. Kitűnő hatással van egész-
ségünkre: idegerősítő, izomregeneráló,
vértisztító, méregtelenítő, elősegíti a bél-
betegségek gyógyulását.

Vitamintartalomban az alma sem ma-

rad le: bővelkedik C- és B-vitaminokban,
béta-karotinban, tartalmaz vasat, mag-
néziumot, kalciumot. Jótékonyan hat az 
agyműködésre, pektintartalmánál fogva
pedig hozzájárul a jó emésztéshez. Savas 
levének köszönhetően kifejezetten frissí-
tő, üdítő hatású, jó hatással van emész-
tésre és a bélfl órára, méregtelenítő és 
tisztító hatású. Gyógyító hatása már rég 
óta ismert: a mondás szerint naponta egy 
alma az orvost távol tartja. Az ősziba-
rack is kitűnő szeptemberi vitaminforrás: 
a benne rejlő A- és C-vitaminnak köszön-
hetően természetes antioxidáns; niacin-,
magnézium- és cink tartalmánál fogva pe-
dig hangulatjavító hatású.
Őszi kincs - a körte
A nyár végétől érő édes-zamatos fi -

nomság kitűnő őszi C-vitamin forrás, 
egy felnőtt napi szükségletének kb. 
20-25 %-át biztosítja egy darab körte. 
Lúgosító, vízhajtó és sóoldó hatásának
köszönhetően ideális tisztítókúrákhoz,
gyümölcsnapokhoz, de természetes meg-
oldást jelenthet vesekő, reuma, és kösz-
vény esetén is. Magas rosttartalma ser-
kenti a bélműködést, gyorsabban távoz-
nak a rákkeltő anyagok, ezáltal fontos 
szerepe van a vastagbélrák megelőzésé-
ben.                                         feldolgozás

VITAMINNAL
Tél előtt i feltöltődés

NÉGER SZELET
Hozzávalók: 
Tészta: 11 tojás, 22 dkg porcukor, 22 dkg darált dió, 4 ek. 

kakaó, 2 ek. liszt, ¼ csomag sütőpor, 1 zacskó vaníliás cukor.
A 11 tojásfehérjéből készült habhoz fokozatosan hozzáadjuk 

a porcukrot, 11 sárgáját, diót, kakaót, a lisztet, amiben elkev-
ertük a sütőport, vaníliás cukrot. A kész masszát sütőpapírral 
bélelt tepsibe öntjük és megsütjük. 

Párizsi tejszínhab: 3 doboz 33% tejszín (összesen 750 ml), 
3 ek. cukor, 23 dkg étcsokoládé vagy tortabevonó, 12 dkg vaj.

A párizsi krémet lehetőség szerint már egy nappal koráb-
ban el kell készíteni, mégpedig úgy, hogy az összes hozzávalót 
lassú tűzön 3 percig főzzük, majd hagyjuk kihűlni. Másnap ke-
mény habbá verjük.

A kihűlt tésztát meggylekvárral megkenjük, majd rátesszük 
a párizsi krémet. Végül reszelt csokit szórunk rá.

Hűtőben tároljuk!  
A recepteket az ünnepi asztalra Halász Gabriella válogatta.

SÓS STANGLIK 
ÉS TEKERCSEK

Hozzávalók: 
400 g liszt, 200 g margarin (Palmarin), 200 g reszelhető sajt,

250 ml tejszín, 1 tojás a kenésre, 100 g szeletelt sonka, 100 g
szeletelt szalonna

A margarint, a reszelt sajtot, a tejszínt és a lisztet összedol-
gozzuk, majd szobahőmérsékleten állni hagyjuk kb. 10 percig.
Ezután a tésztát két részre osztjuk. Az egyik részt elnyújtjuk 
3 mm vastagságúra, majd betakarjuk a szeletelt sonkával és
feltekerjük. Az így kapott tekercset 5 milliméterenként fel-
szeleteljük és egyenként a tepsire fektetjük, majd megkenjük 
tojással.

A tészta másik feléből 10 -12 centiméteres stanglikat formá-
zunk, melyeket becsavarunk a vékonyra szeletelt szalonnával,
majd tepsire helyezzük és megkenjük tojással.

Mindkét sós süteményt 180 °C-ra előmelegített sütőben
sütjük.

Lassan véget ér a nyári napsugár és a pihenés időszaka, kezdődik az óvoda,
iskola, a felnőttek pedig ott folytatják a munkát, ahol a szabadság előtt abba-
hagyták. Míg lelkünk a nyaralás emlékeiből táplálkozhat a hűvösebb hónapokban,
testünk ásványi anyag- és vitaminkészletét is érdemes feltölteni a nyárvégi zöld-
ségek, gyümölcsök segítségével.

Az ünnepi asztalra
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 KERESZTREJTVÉNY 
KOVÁCS I. 
Szeptemberi

köszöntő

R. 1. rész

Előre

Ede
Gyilkol Péter Kis üveg-

edény

R. 4. rész

Indulatszó
Toka - 

szlovákul

Női név
Vapiti 

azonos
hangzói

Névelő Kolduló 
személy

Jól
hasadó 
ásvány-

fajta

T C
Egyházi
hangsor

Bútorfajta

Olaszor.
város

Csigafajta
Budapesti

sport-
egyesület

Vajk, Mór
Határozó-

szó
Paripa

Germá-
nium, 

lantán, jód
Tea, Flóra

Némán 
ver!

Kamionok 
jelzése

Elavult

Kettős betű

Vég...,
testrészek

Férfi név

Kínai súly-
mérték

Kelet

R. 3. rész

R. 2. rész
CS É E

Vanádium, 
nitrogén

Lajtorla

Megszó-
lítás

Röntgen

Kötőszó

Vagyis

Angol 
sarkkutató

Európai
népek

Rádius
Azonos
mással-
hangzók

A kazal
közepe

Stroncium
vegyjele

Hiányos 
stressz

Magyaror.
megye

Gallium
... end, 
szeren-
csés vég

Istenfélő

Brazília 
tagállama

Börke-
darab

Zoltán

Haran-
gozást
elvégez

Határozói
rag

Kötőszó

Római öt

Kamrában
van!

Barlang-
ban van!

Hiányosan
zárol!

Vissza: 
toldalék

... angyal

Vitamin

London 
peremei L

Római 1

Kalcium
vegyjele

Fejfedő 
népiesen
Reggeltől

estig

Olga, Anna

András

Mesterség

Antik

A Időmérő

Készítette: Lőrincz László

A GYEREKEK MINDENT TUDNAK !!!

• A félsziget egy olyan sziget, amit 
nem fejeztek be teljesen.

• A nagyi azért kövér, mert tele van
szeretettel.

• Minél öregebb az ember, annál 
drágábbak lesznek a fogai.

• Amikor a nagyinak fájnak a fogai,
egyszerűen pohárba teszi őket.

• A svájci teheneket elsősorban 
csokigyártáshoz használják fel.

• Az akvárium egy mini tenger, ahol
a házi halacskák úsznak.

• A lepke egy olyan rovar, amely 
a helikopterek családjából szár-
mazik.

• Anya pocijában van egy baba, csak
azt nem tudom, hogyan nyelte le.

• Az állatkert egy szuper hely. 
Olyan állatokat is lehet látni, ame-
lyek nem is léteznek.

• Nem vagyok megkeresztelve,
de azért be vagyok oltva.

• Az életbiztosítás egy olyan pénz, 
amit az kap meg, aki túléli a halá-
los balesetet.

• Szardínia lakosait szardíniának hívják.

• Nagyon megijedtem, amikor anya 
megbetegedett. Azt hittem, apu 
fog főzni ránk.

• Nem tudom hány éves vagyok, mert
ez állandóan változik.

• A gyerektartás a gyerekek fi zeté-
se, amikor apa elköltözik otthon-
ról.

• A leghasznosabb állat a disznó.
Mindene felhasználható, elejéből-
hátuljából hús van, a bőréből cipő,
a szőréből kefe, a nevével meg
káromkodni lehet.
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A TARDOSKEDDI SPORT KLUB 
FENNÁLLÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL RENDEZETT 
ÜNNEPSÉGSOROZAT
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