
1

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA
XXXXXXXXXXXVXXXXVXVVVVVVVVXXXVXVXVVXXXXXXVXXXXVXVXVVXVXVVXVVXVXVVVXVXVXVXVXVVXVXVXVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...... évévvévvvfofofoffofofolylylylyyyyamaamammmaamamma  |||||||||||||  1111.111.111111 sssssssssssssssszzzzzzzázázázáááááááázááázázázzz mmmmmm ||||||| 222222222222222222222000000000011010110110000100000000110 4444444444444444444444444444444444444444444 444 4 444444444 44 ááááááááápááááápáápáááápáápáápápápááááááppááppppáápáppápáá iiriiriirrririirrirr liiiilillilliliiliss ssss ss ssss |||||||||||||||| ÁrÁÁrÁÁrÁrÁÁrrrrÁrÁÁrrÁÁrÁÁÁÁÁrÁÁÁÁÁÁrÁÁrraa:a:a::::a:a 111111111 222222,2,2,2,22,222222222222222,,,,,,2,,,,, 0 0 €€

IS
SN

IS
SN

IS
SNSS
N

13
33

13
3

1
25-2

5
9-

2
9-

2
9

003030



TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ 2014 ÁPRILIS

2

Lapunk továbbra is előfi zethető
a községi hivatalban és a könyvtárban

kedvezményes áron, 3 euróért egy évre.

LEGKISEBB LAKOSAINK 
Stieranka Kevin  2013. 12. 13.
Csabai Sophia  2013. 12. 14.
Kamancza Emma  2013. 12. 16.
Kešjar Sofi a  2013. 12. 28.
Jesenič Simona  2014. 1. 3.
Bihari Jennifer  2014. 1. 5.
Baláž Viktória Anabel  2014. 1. 26.
Sztojka Manuela  2014. 2. 7.
Rumanovský Lukáš  2014. 2. 14.
Tanko Vivien  2014. 2. 20.
Alakša Samuel  2014. 2. 25.
Barusová Denisa     2014. 2. 27.

IFJÚ HÁZASOK
Prígl Peter és Provodovská Veronika 2014. 1. 11.
Árendáš Michal és Brlai Veronika   2014. 2. 28.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Szvetko Mária (1928)  2013. 12. 5.
Zsilinszky Emma (1940)  2013. 12. 7.
Kurucz László (1950)  2014. 1. 3.
Újhelyi Julianna (1939)  2014. 1. 3.
Konečni Vilma (1933)  2014. 1. 10.
Stojka Karolina (1929)  2014. 1. 13.
Balla Margit (1932)  2014. 1. 14.
Borbély Antal (1937)  2014. 1. 20.
Arató Ferenc (1929)  2014. 1. 22.
Vincze Barbara (1934)  2014. 2. 5.
Vanya Mária (1927)  2014. 2. 8.
Szabóová Mária (1980)  2014. 2. 15.
Sipos Maximilian (2011)  2014. 2. 15
Bencze Terézia (1928) 2014. 3. 14.
Bara Paulína (1923) 2014. 3. 21.         
Bédi Tibor (1968) 2014. 3. 26.

70  December:  0 Balogh István (Gyümölcsös u.), Bencze Zoltá
  Ludas Ilona

Január:  Dudák Andrej ,Száraz Gizella, Szikora István
  Balogh Rozália (Rózsa u.), Csányi Katalin (Új

j , ,

Február:  Szőgyényi Mária, Harčová Paula, Bogdány M
  Birkus Ida, Bugyík Ferenc (Ifjúság u.)

Március:  Kurucz Julianna, Vida László, Kele Éva, 
, gy ( j g ))

  Csányi József (Kossutha u.), Tóth Gyula, Lud
75  December:  Vanya Valéria (Pozsonyi út)

Január:  Černák Pál, Balogh Magdolna (Kollár u.), Van
y ( y )

Február:  Csanda István, Zsilinszky Mária (Cseresznyé
 Március: Dózsa József, Tóth Zsuzsanna (Alvég), Mész
  Vanya Teréz (Kinizsi u.), Kopečný Mária, 
  Bugyik Irén, Varga Margit
80  December:0   Buják Valéria, Vas Rozália

Január:  Pintér Terézia, Balogh Katalin (Szövetkezet u
  Mészáros Mária (Ifjúság u.)

Február:  Major Valéria, Záhorsky Margit
Március:  Vanya József (J. Kráľa u.), Potoczká Alžbeta

85  December:  Pál Júlia, Kollár Lajos, Balogh István (Alvég)
Március:  Brešli Ilona

90  Február:0   Hrebin Mária
Március:  Cibulka Ilona

JUBILÁNSOK

TARTALOM
Megkérdeztük a polgármestert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. – 4. old.
A községi hivatal hírei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. – 8. old.
A Szemerényi Károly Alapiskola életéből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. old.
Baba-Mama Klub Tardoskedden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. old.
Küzdeni csak akkor tudunk, ha van miért  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. old.
Bresťák Sándor kiállítása a Faluházban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. old.
Az új vásárcsarnok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. old.
Visszatekintés a múltba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. old.
Emlékezés a holokausztra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. old.
Tavasz a kertben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. old.
Frizura trendek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. old.
Húsvét a Brit szigeteken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. old.

Kedves Olvasóink!

Amikor ezeket a sorokat olvassák, is-

mét eltelt több, mint három hónap a Tar-

doskeddi Hírmondó legutóbbi számá-

nak megjelenése óta. Reméljük, ebben

a lapban is találtak sok olyan olvasniva-

lót, amelyik elnyerte a tetszésüket. Most 

is igyekeztünk a kedvükben járni és olyan

cikkeket írni, úgy összeállítani a maga-

zinunkat, hogy azt örömmel olvassák 

a húsvéti ünnepek idején és azt követő-

en. Külön öröm, hogy egyre több az elő-

fi zetőink száma, amit nagyon köszönünk.

Ez a visszajelzés is arra biztat bennünket,

hogy tovább folytassuk az utat. Igyekezni 

fogunk a jövőben is sok hasznos, ismer-

tető és kikapcsolódásra szánt cikket írni 

és átadni önöknek. Szerkesztőink nevé-

ben nagyon kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánok valamennyi Olvasónknak és Előfi -

zetőnknek! A Tardoskeddi Hírmondó leg-

újabb számának olvasásához pedig min-

denkinek nagyon jó időtöltést kívánok!

B č S il i k ő é éb

Radnóti Miklós:

Száll a tavasz
Csúszik a jég a folyón, foltosra sötétül ss

 a part is,
olvad a hó, a nyulak meg az őzek lába

 nyomán már
kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi 

 sugár lubickol.
Száll a tavasz kibomolt hajjal, heverő 

 hegyek ormán,
tárnák mélyein és vakondok túrta

 lyukakban,
fák gyökerén fut , a rügy gyöngéd hónalja

 tövében,
s csiklandós levelek szárán pihen

 és tovaszáguld.
S szerte a réten a domb fodránS szerte a réten, a domb fodrán, 

 fodros tavakon kék
láláláláláláláláálllálálálállángngngngngnngnggnggagagaggagagagagggg lllll lololololoobbbbbbbbbbbananananan aaaaaaaazzzzzzz z égégégégégégéggégggg....

n, Buda Julianna, 

n, 
jvári út)
,

Mária (Rózsa u.),

das Károly

nya Melánia 
és u.)
záros Anna (Felvég), 

u.), 

K

Bračo Szilvia, a szerkesztőség nevében
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Böjt van, közeledik húsvét 
ünnepe. Ilyenkor Jézus Krisz-
tus szenvedésére, kínhalálára 
és feltámadására emlékezünk. 
Húsvét mindig egy kicsit hát-
térbe szorul az év legszebb 
ünnepével, a karácsonnyal 
szemben, hiszen akkor ör-
vendezünk, Jézus Urunk szü-
letését ünnepeljük. A húsvét 
azonban régebbi eredetű ün-
nep. Bibliai gyökerei az ókorba 
nyúlnak vissza – Izrael népének 
történelmébe.

Pascha – Átvonulás. Az Úr 
Angyala minden elsőszülöttet
megöletett Egyiptomban, hogy 
kiszabadítsa népét a fogság-
ból. Izrael házait azonban meg-
kímélte, mivel azok bárány-
vérrel voltak megjelölve. Meg-
védhette őket a bárány vére? 
Igen, mert – ahogy egy 2. szá-
zadi ismeretlen szerző mond-
ja – Krisztus vérét jelképezte. 
A kiválasztott nép ezek után 
minden évben megünnepelte 
a Paschát – húsvétot. Ilyenkor 
az apa, a családfő mindig az 
asztalfőn foglalt helyet, imád-
kozott és énekelt. Bárány-
húst fogyasztottak, innen ered 
a magyar húsvét kifejezés is. 
Ezen az ünnepen nemcsak 
a múlt eseményeiről emlékez-
tek meg, de a valóságban 
átélték az Úr jelenllétété ét, segít-

g g

ségét, védelmét. Az utolsó va-
csora, amelyet Jézus urunk
a tanítványaival töltött, szintén
ilyen ünnep.

A keresztény egyházban 
a húsvétot a legrégebbi idők óta
ünneplik. Az egykori Galliából
(mai Franciaország) származó
Egéria nevű zarándok 380 kö-
rül 3 évet töltött a Szentföldön.
Írásaiban arról számolt be, mi-
lyen nagyszabású ünnepségek
zajlottak húsvétkor Jeruzsá-
lemben, Jézus sírjánál. Fontos,
hogy a mai rohanó világban
szánjunk időt arra, hogy elgon-
dolkodjunk az élet alapvető
értékein – tudjunk dicsérni, ün-
nepelni, tudjunk átélni dolgokat
és tudjunk hálásak lenni. Ezért
szeretnék mindenkit – hívőt és
nem hívőt egyaránt – elhívni
a templomunkba, hogy idén
is megünnepeljük a húsvétot.
Ahol majd mindnyájunkat fel-
lelkesít és megerősít a még ma
is élő és aktuális Isteni szó. Jé-
zus Krisztus feláldozta magát
a bűneinkért, hogy mi tovább
élhessünk. Ez azonban nem
ért véget a halállal. Ő feltá-
madott. Ahogy egy prédikátor
a 2. századból mondta: „Em-
ber, ismerd meg nagyságodat 
– drága vérrel lettél megváltva”.

Kürthy Tamás, plébános

TISZTELT OLVASÓK! KEDVES HÍVŐK!

Tisztelt lakosok!
k épületének állaga leromlott, ezért halaszthatatlanná váltAz elmúlt időszak folyamán templomunk

a felújítása.
mérten vállaljanak szerepet adományaikkal Önök isTisztelettel kérjük, hogy leheh tőtőséégeikhez 

nkéntes, összege tetszőleges, minden segítséget szíve-a templom felújításában. A támogatás ön
sen fogadunk.

uttatni hozzánk:Adományaikat a következőző mmódon tudják elju
�� számra: 5044951230/0900banki átutalással a követkekezőző számla
� ett adomány-gyűjtődobozba. személyesen a templomban elhelyeze

Minden jólelkű adakozót a Jóisten sokszorosan áldjon meg!
TARDOSKEDDI PLÉBÁNIA HIVATAL

Csiba Kálmán: 
SZERESSÉTEK A TEMPOLOMOT

„Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek a drága házat:
szeressétek a templomot.”
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2014 ÁPRILIS

A POLGÁRMESTERT
Polgármester úr, községünkben az 

utóbbi időszakban több látványos be-
ruházás valósult meg. A legutóbbi az 
Iskola utca területén újonnan épült 
bérházak megépítése volt. Elégedett-e
a kivitelezés folyamatával, a házak 
mennyiségével?

Így van, 2014.március 4-én ünnepélyes
keretek között sikerült átadni az új bérhá-
zakat. Az építkezési folyamat 5 hónapig 
zajlott, ami a terveknek megfelelt. Ter-
mészetesen, a lakások minőségét az idő 
fogja megmutatni, de bízok benne, hogy
nem merül fel olyan gond, amit nem lehet
elhárítani. Az átadott bérházak 10 család-
nak nyújtanak kényelmes megélhetést.
A bérlők kiválasztásánál fi gyelembe vet-
tük, hogy valamennyi lakos tardoskeddi
legyen, és természetesen megfeleljen
a követelményeknek, gondolok itt a lako-
sok gazdasági helyzetére, állandó mun-
kaviszonyra, stb. Mivel a bérházak iránt 
nagy az érdeklődés, ezért a képviselő-
testület határozata értelmében, tavasz-
szal további bérházak építését tervezzük 
Tardoskedden. Célunk, hogy a községben 
maradjanak a fi atalok, az újonnan alakult 

családok. A Jókai utca területén az önkor-
mányzat lehetőséget kínál azoknak, akik 
családi házat szeretnének építeni, hiszen 
ezen a területen alakítanánk ki szabad tel-
keket.

Tudom, hogy fontos az Ön számára
a környezet, amelyben élünk, hiszen
az Ön polgármestersége alatt indult el 
a községi nagytakarítás, az ingatlanok 
felújítása, a használt épületek raciona-
lizációja. Folytatódik-e 2014-ben is ez 
a megkezdett folyamat?

Igen, mindenképpen. Mint, ahogy
a szólás mondja: „Mindenki maga sorsá-
nak a kovácsa.” – a gondolathoz annyit
tennék hozzá, hogy rajtunk múlik, hogyan
éljük az életünket, illetve milyen környe-
zet fog közre. Amíg az egyes lakosok az 
illegális lerakatok számát fogják növelni,
addig az önkéntes lakosoknak mindig
lesz dolga. Természetesen, a takarításon 
kívül nélkülözhetetlen a rendezett falu-
központ is. Amikor 2012 februárjában
átadásra került a felújított faluközpont, 
bíztam benne, hogy lehetőség nyílik a pá-
lyázat folytatására. Ez 2013-ban adott volt,

így egy újabb pályázatot nyújtottunk be
a Regionális fejlesztési alaphoz. A köz-
ség ebben az esetben 1.119.142,86 € 
igényelt. Április 1-jén tudtuk meg, hogy
a beadványunkat pozitívan bírálták el.
A projekt része a Faluház előtti tér, a Vásár-
csarnok előtti járdarész, a Községi hivatal
előtti tér, valamint az udvarrész felújítása,
de nem marad ki a projektből a Szolgálta-
tások háza előtti tér felújítása sem. A pá-
lyázat lényege, hogy a faluközpont a lako-
sok és a községünkbe látogatók számára 
barátságos és emlékezetes helyet bizto-
sítson, valamint a nyugalomra vágyóknak
kellő helyet nyújtson a pihenéshez. A pá-
lyázat elbírálását követően a közbeszer-
zési folyamatra kerül sor, majd a győztes 
vállalattal aláírásra kerül a szerződés. Mint
olvasható, mindennek megvan a maga
folyamata. Hiszen, ha nem épül, szépül,
az nem azt jelenti, hogy nem foglalkoz-
nak vele, csupán sok esetben tovább tart
a papírmunka, mint maga a kivitelezés.

A Faluház előtti tér új járdakövet kap,
a térnek része lesz egy új szökőkút, amely
hangulatosabbá teszi a környezetet.
Az épület melletti részen új parkolóhelye-

Megkérdeztük  

A képen látható az a látványkép, amely tartalmazza
az egyes változásokat a központunkban.
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ket kívánunk biztosítani, illetve padokat el-
helyezni. A tér természetbarát hangulatát
a növényzet adja majd meg. Törekedtünk 
a biztonságos közlekedésre is, így több 
neonlámpára számíthatnak a járókelők. 
A Vásárcsarnok környékét is szépíteni
szeretnénk új virágágyással és növé-
nyekkel. A községi hivatal előtti tér asz-
faltburkolata új járdakővel lesz pótolva,
a járdakövek színei jelzik majd a járda
egyes részeit és annak kihasználását.
Az így kialakított új tér teret ad majd egy
emléktábla elhelyezésére, a lakosok szá-
mára pihenést biztosító padok kihelyezé-
sére, valamint zöld övezet kialakítására,
melynek része lesz több díszfa kiültetése 
is. Mindemellett a tér része lesz néhány
parkolóhely is, amely a községi hivatal-
ba látogató, ügyeit intéző polgárok szá-
mára nyújt majd parkolási lehetőséget.
A Községi hivatal átellenében lévő Szol-
gáltatások háza előtti tér a jelenlegi kul-
turális emlékműveink megőrzése mellett
egy sétánynak ad helyet. A sétány része 
lesz egy látványosabb pergola padok-
kal, amelyek a pihenést biztosítják majd
a lakosok számára. Mivel a pályázat zöld
utat kapott, így a munkálatok hamarosan
elkezdődnek.

2014. március 21-én átadásra került 
a volt Napocska óvoda épületében az 
új Vásárcsarnok. Miért tartotta fontos-
nak, hogy a községben ilyen jellegű 
csarnok nyíljon?

Be kell vallanom, én még abban a kor-
ban nőttem föl, amikor is a szüleim ker-
tészkedtek, próbálták a saját kertjükben
megtermeszteni az asztalra valót. Mikor
Tardoskeddre kerültem, szinte valameny-
nyi háztartásban még ter-
meltek, míg a mai idők-
ben, szinte minden kertet
zöldövezet díszít. Sajnos
az emberek - nemcsak
nálunk - lassan elfelej-
tik, hogy milyen az iga-
zi paradicsom, paprika
stb. íze, esetleg hogyan
is illatozik a friss hús.
A Vásárcsarnok lényege,
hogy próbáljuk támogat-
ni a hazai termelőket és 
termékeiket, legyen az 
növény, zöldség, hús, tejtermék vagy házi
sütemény stb. Fontos, hogy szemléletet
váltsunk, és az emberek újra az ehetőt,
az egészségesebbet vegyék, és fogyasz-
szák. A csarnokban a helyi mezőgazdasá-

gi szövetkezet üzlete, a TIBI szaküzlet és
a TEVA pékség is helyet kap.

Közeledik a húsvét. Az Ön családja,
hogyan éli meg az ünnepet?

Nálunk az ünnep mindig a családé.
Az év szinte valamennyi napja aktív mun-
kával telik, így igazán nagyon jó, ha együtt
lehetünk. Hanna lányom igazából életé-
ben először éli át a locsolkodás hangu-
latát, így biztos nagy élmény lesz. Mivel
víz/ kölnivíz nélkül nincs húsvéthétfő, így
a szokásoknak is adózunk fi am, Gergő
örömére. Körbejárjuk a rokonokat, meglo-
csoljuk a déd- és nagymamákat, akik izga-
tottan várják, hogy illatos kölnit hintsünk
a hajukra. Sajnos, a húsvéthétfő han-
gulatát, hagyományát mára már egyre
kevesebb család tartja fontosnak. Úgy
gondolom, a jelen emberének ápolnia
kell a szokásait, hogy legyen mit átadni

gyermekeinknek. Kívánok minden kedves
olvasónak vidám húsvéti locsolkodást,
kellemes ünnepek!

Köszönöm a beszélgetést!
B.Sz.

A Vásárcsarnok átadása képekben
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a köztársaságielnök-választás
1. fordulója, amelyet a parla-
ment elnöke 2013. december
19-én írt ki. Tardoskedden
4 választókörzet volt kialakít-
va. Az 1. körzet az új alapisko-
lában, a 2. és 3. körzet a Falu-

házban, a 4. körzet a Mély úti
óvodában állt rendelkezésre.

Az a választópolgár, aki
nem tudott abban a választó-
körzeben szavazni, amely-
be be van jegyezve választói
igazolványt kérhetett a köz-
ségtől. Ezzel a lehetőséggel
21 tardoskeddi lakos élt. Köz-

ségünkben a 4 384 szava-
zásra jogosult választópol-
gár közül 1 494-en mentek el
szavazni, ez 34,07 %. Érdekes-
g

ségként megemlíthető, hogy
az országos átlag 43,4 %.

Mivel az 1. fordulóban egyet-
len jelölt sem kapta meg az ér-

vényes szavazatok több mint 
50%-át, 2014. március 29-én
került sor a 2. fordulóra. A má-
sodik fordulóba a két legtöbb 
szavazatot kapott jelölt jutott,
azaz Robert Fico és Andrej
Kiska. Tardoskedden a rész-
vételi arány a 2. fordulóban 
45,50 % volt. A 4378 szava-

zásra jogosult választópolgár
közül 1996-an járultak az ur-
nához.

Fico Robert 239, Kiska And-
rej 1753 szavazatot kapott.

Ezúton mondunk köszöne-
tet minden tardoskeddi vá-
lasztópolgárnak, aki élt sza-

vazati jogával és részt vett
a köztársaságielnök – válasz-
táson. Köszönjük a választóbi-
zottságok tagjainak, a községi
hivatal alkalmazottainak és 
a községi rendőrség tagjainak
a választások problémamen-
tes lezajlásánál nyújtott segít-
ségüket. Mgr. Veres Judit

A KÖZSÉGI HIVATAL TÁJÉKOZTAT

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
A nyugat-szlovákiai

vízművek értesítik a la-
kosságot, hogy a vízórák 
leolvasása 2014. április
1-jei hatállyal évente 2 al-
kalommal történik majd 
Tardoskedden: áprilisban 
és októberben. A leolva-
sást végző szakember
a nyugat-szlovákiai víz-
művek igazolványát fogja
viselni, amelyen fel lesz-
nek tüntetve a személyi
adatai és telefonszá-
mai. Ezek segítségével
lehet majd azonosítani
a kilétét, ill. megtudni 
a munkájával kapcsola-
tos összes információt.
A vízóra leolvasók egyút-
tal arra kérik a lakosokat, 
hogy tegyék lehetővé
a hozzáférést a vízórá-
hoz. Arról, hogy mikor, 
melyik utcákban fogják
leolvasni a vízórákat, 
időben értesítjük majd 
lakosainkat a helyi hang-
szórón keresztül.

2014. február 6-án az önkormányzati képviselők főellenőrt 
választottak. 3 jelölt közül 2 jutott tovább a második forduló-
ba, győztesként Tóth Éva, mérnök került ki. Arra kértük Őt, 

j jj

mutakozzon be Tardoskedd lakosságának.

Köszönöm a lehetőséget,
hogy a Tardoskeddi Hírmondó
hasábjain is bemutatkozhatok.
Gútai lakos vagyok, 2 kiskorú
leánygyermek édesanyja. A ko-
máromi Selye János Gimná-
ziumban érettségiztem, majd
felvételt nyertem a Pozsonyi 

Közgazdasági Egyetem, Nem-
zetgazdasági Karára. Mérnöki
diplomámat a Régiók gazda-
sága szakon szereztem 1998-
ban. Egyetemi tanulmányaim
során részletesen foglalkoz-
tam a közigazgatás és önkor-
mányzat problematikájával,
gazdálkodásával és pénzel-
látásával, költségvetéssel.
Az egyetem befejezése után
egy magánvállalatnál kezdtem
dolgozni könyvelőként. Ennél
a vállalatnál 13 évig tartott
a munkaviszonyom. A 13 éves
szakmai gyakorlatom során
a pénzügyi könyvelés, bérel-
számolás terén szereztem ta-
pasztalatokat.

2010-ben Gúta városa pá-
lyázatot hirdetett a városi fő-
ellenőr posztjának betöltésére,
amelyet sikeresen elnyertem.

Ezt a funkciót 2010.november 
1-jétől 50%-os részmunkaidő-
ben végzem. Törekszem arra, 
hogy a szakmai gyakorlat mel-
lett, lexikális tudásomat gya-
rapítsam. Ennek érdekében 
a pozsonyi Komensky Egye-
tem Jogi Karának hallgatója
vagyok.

Szeretném, ha pár szóban 
ismertetné a főellenőr mun-
kaköri leírását.

A Szlovák Nemzeti Tanács 
Tt.369/1990 számú, a községi 
önkormányzatokról szóló tör-
vénye értelmében az ellenőrző
tevékenység terjedelme a kö-
vetkező:

• a község vagyonával és 
vagyoni értékű jogaival való
gazdálkodás és rendelkezés
törvényességének, eredmé-
nyességének, gazdaságossá-
gának és hatékonyságának
ellenőrzése,

• a község bevételeinek, ki-
adásainak és pénzügyi műve-

leteinek ellenőrzése,
• a panaszok és petíciók el-

intézésének ellenőrzése,
• az általános érvényű jog-

szabályok betartásának el-
lenőrzése, beleértve a község
rendeletei betartásának ellen-
őrzését is,

• a helyi képviselő-testületi
határozatok végrehajtásának
ellenőrzése.

Mint főellenőr az ellenőrzési
tevékenységemet a Szlovák 
Nemzeti Tanács Tt.502/2001
számú, a pénzügyi ellenőr-
zésről és belső auditról szó-
ló törvénye alapján végzem.
A munkafeladatok során épí-
teni kívánok mindazokra a ta-
pasztalatokra, ismeretekre és
készségekre, melyekre eddigi
pályám során tettem szert. 
Fő célom, hogy a közpénzzel, 
közvagyonnal való gazdálko-
dás a Szlovák Köztársaság és
az Európai Únió törvényeivel,

g

szabályaival összhangban va-
lósuljon meg.

Köszönöm az információ-
kat, a munkájához sok sikert 
és kitartást kívánok.

BL

Az egyes jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma Tardoskedden:

Bárdos Gyula  593
Andrej Kiska  474
Robert Fico   122
Milan Kňažko  107
Radoslav Procházka  107
Pavol Hrušovský  39
Helena Mezenská  26
Viliam Fischer  5

Jozef Behýl  3
Ján Jurišta  2
Stanislav Martinčko  2
Milan Melník        2
Ján Čarnogurský          1
Jozef Šimko              0

Összesen   1483 szavazat

BEMUTATKOZIK A KÖZSÉG FŐELLENŐRE

KÖZTÁRSASÁGIELNÖK-VÁLASZTÁS 
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A Tardoskedd község ál-
tal meghatározott helyi adók
kiszabásának és fi zetésé-
nek feltételeit a 6/2013-as és
a 7/2013-as számú általános 
érvényű rendelet határozza 
meg, mely 2014. január 1-jén
lépett hatályba.

A 6/2013-as számú általá-
nos érvényű rendelet az in-
gatlanadó kiszabásának és
fi zetésének feltételeit határoz-
za meg községünk területén.
A telek és a földadó, az épít-
ményadó és a lakásadó éves 
adókulcsa az előző év óta nem 
változott. Továbbra sem válto-
zott az adómentesség az épít-
mény és lakásadó alól azon
70 év fölötti lakosok számára, 
kiknek ezek az ingatlanok ki-
zárólag lakhatási célokra szol-
gálnak.

A 7/2013-as számú általá-
nos érvényű rendelet a követ-
kező adók kiszabásának és fi -
zetésének feltételeit határozza 
meg községünk területén:

1) ebadó,
2) közterület-használati adó,

3) szállásadó,
4) árukiadó automat-adó,
5) játék automata adó.
Szintén változatlan maradt

az ebadó éves adókulcsa,
azaz 3,50 € egy 6 hónaposnál
idősebb kutyáért. Az ebadó
adómentességét a 70 év fölöt-
ti, vagy a rokkantigazolvánnyal
rendelkező lakosaink igényel-
hetik. Az adómentesség csak
1 kutyára vonatkozik, a többi
kutya után már köteles a tulaj-
donos adót fi zetni.   

Tekintettel arra, hogy ezen
adók a közterület-használa-
ti adón kívül egy határozattal
vannak megszabva, minden
változást, tehát az adókötele-
zettség létrejöttét vagy annak
megszűnését az adóalany
január 31-ig köteles benyúj-
tani az adókezelőnek arra az 
adó megállapítási időszakra,
amelyben ezekre a változá-
sokra sor került, adóbevallás
formájában.

A közterület-használati adó
tárgyát a közterület sajátos
használata képezi, mely alatt
a szolgáltatásnyújtást szolgá-

ló létesítmény elhelyezését,
építési berendezés, elárusító
létesítmény, cirkuszi létesít-
mény, vidámparki és egyéb
attrakciós létesítmények el-
helyezését, lerakodóhely el-
helyezését, gépjármű tartós,
őrzött parkolón kívüli parkol-
tatását és egyebeket értünk.
A közterület-használat adó-
alapját a használt közterület
m2-ben megadott nagysága
képezi. Az adóalany, legké-
sőbb az adókötelezettség lét-
rejöttét megelőző napon köte-
les bejelenteni sajátos közte-
rület-használati szándékát az
adókezelőnek. Abban az eset-
ben, ha az adóalany a köz-
terület-használati szándékát
az adókezelőnek nem jelenti
be, és az adókezelő ellenőrzés
folyamán tudomást szerez,
a közterület sajátos használa-
táról, felszólítja az adóalanyt
az adóbevallási kötelezettsé-
gére.

A szálláshelyadó tárgya
szállásadóhelyen átmeneti
szálláshely nyújtása természe-
tes személy számára fi zetség

ellenében, melynek besoro-
lását külön rendelet állapítja 
meg.

Az árukiadó automata-adó
tárgyát azok a készülékek és 
automaták képezik, melyek 
fi zetés ellenében árut adnak
ki, és a nyilvánosság részére 
hozzáférhető helyeken vannak
elhelyezve. A játék automata-
adó tárgyát olyan játékgépek
képezik, amelyek fi zetség 
ellenében indulnak el vagy
üzemelnek, miközben nem 
adnak ki pénznyereményt, és
a nyilvánosság részére hoz-
záférhető helyeken vannak
üzemeltetve. Az adóalany az 
a természetes vagy jogi sze-
mély, aki az árukiadó automa-
tákat vagy a játék automatákat 
üzemelteti. Hrubá Judit

A községi rendőrség a 2014.
januárja és februárja közti idő-
szakban a következő tevé-
kenységeket folytatta:

- szolgálati ellenőrzés: 46 al-
kalom,

- együttműködés az Érsekúj-
vári Járási Rendőrfőkapitány-
sággal: 21 alkalom,

- együttműködés a bűnügyi
szakosztállyal: 3 alkalom,

- együttműködés a bíróság-
gal: 15 alkalom,

- együttműködés a Munka-,
Szociális és Családügyi Hiva-
tallal: 3 alkalom,

- együttműködés az Érsek-
újvári Tűzoltó- és Mentőszol-
gálattal: 3 alkalom.

Hat esetben idegen szemé-
lyek ellenőrzését végeztük el
átvilágítással együtt. Rendsze-
resen végzünk ellenőrzést az
alapiskolák területén és az 
épületben, ahol 3 esetben kel-
lett megoldanunk az igazga-
tóság által benyújtott panaszt
a szülőkre, akik megszegték
a törvény 47 § 1 számú bekez-
désének d) cikkelyét. Az év
első két hónapjában 2 eltűnt

személyt kellett keresnünk,
akik aztán szerencsésen elő-
kerültek. Három esetben kap-
tunk bejelentést nagykiterje-
désű tűzre, az egyik során saj-
nos 2 személy életét vesztet-
te. Háromszor kellett illegális
fakivágás bűntettét oldanunk,
a tettesek mind a három eset-
ben elő lettek állítva. Az illegá-
lis szemétlerakatok ellenőrzé-
se során 2 elkövetőt sikerült 
tetten érni, pénzbeli büntetést 
róttunk ki rájuk. A község köz-
lekedési jelzőtábláinak ellen-
őrzése során kb. 30 esetben
találtunk hiányosságokat.
Ezenkívül 4 kóbor kutyát fog-
tunk be.

Szeretném megkérni lako-
sokat, hogy ne hagyják kint
a szabadban, ill. a kertjeikben 
az olyan értékesebb tárgya-
ikat, mint a fűnyíró, motor-
kerékpár, rotovátor, réz, alu-
mínium és hasonlók, mert az 
utóbbi időben több esetben
tulajdonítottak el ilyen tárgya-
kat.

Borbély Rajmund
 parancsnok

Feltételek:
� a technika és a felhasználandó anyag szabadon választható
� a beérkezett munkákat nem osztjuk kategóriákra, a besorolás 
 is korhatár nélkül történik
� az értékelés folyamán a zsűri minden településről kiválasztja 

 a legjobb alkotást
� 1 résztvevő legfeljebb 2 alkotást nyújthat be
 (fotó kategóriára ez nem érvényes)
� minimális méret: A4, kemény lap
� minden munkára kérjük feltüntetni az alkotó nevét, 
 életkorát, elérhetőségét 

Az elkészült alkotásokat legkésőbb 

2014. április 30-ig 

kell postázni, illetve leadni a Faluházban.

A helyi adók fajtái és ezek kiszabásának és fi zetésének feltételei

A községi rendőrség hírei
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Tisztelt diákok!
A községi választmány a szociális komisszió javaslatára XXV.

ülésén a 24/13082013 számú határozatában anyagi támoga-
tást hagyott jóvá a végzős főiskolai, illetve egyetemi hallgatók
részére.

Az anyagi támogatás azokat a végzős főiskolai hallgatókat
érinti, akik első alkalommal sikeresen fejezték be a főiskola, 
egyetem I. illetve II. fokozatát, napi tagozaton vagy távúton egy-
aránt.

Az anyagi támogatás egyszeri támogatás, éspedig:
- 50,00 euro a főiskola, egyetem I. fokozatának sikeres 

 elvégzése esetén,
- 70,00 euro a főiskola, egyetem II. fokozatának sikeres 

 elvégzése esetén.

Feltétel:
-  írásos kérvény,
-  a diploma fénymásolata,
- a kérelmező állandó lakhelye Tardoskedd,
- nincs anyagi kötelezettsége a községgel szemben.

A fent említett határozat 2013. szeptember 1-jétől lépett ér-
vénybe, így első alkalommal vonatkozik a 2013/2014 tanévre. 
Ez azt jelenti, hogy a főiskolai hallgatók először 2014 májusától
kérvényezhetik az anyagi támogatást.

Ezúton kívánunk minden főiskolai, egyetemi hallgatónak sok
türelmet és kitartást tanulmányaik befejezéséhez, és a diploma
megszerzéséhez. Benkő Éva

Főiskolai hallgatók fi gyelmébe

 A Hírmondó augusztusi 
számában arról tájékoztattuk
a lap olvasóit, hogy 2014. ja-
nuár 1-jétől a 448/2008-as
számú törvény értelmében
községünkben egy új szo-
ciális szolgáltatást nyújtunk
a község által kialakított nap-
közi otthonban, azon felnőttek
részére, akik más személyek 
segítségére szorulnak, vala-
mint napjaikat tartalmasan
szeretnék eltölteni. Az intéz-
mény működtetésére kért 
állami támogatást a Munka-
ügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium jóváhagyta, így
2014.február 11-én aláírásra 
került a pénzügyi hozzájáru-
lásról szóló szerződés. Febru-
árban a felújított helyiségeket 
berendeztük. Az új napközi
otthon 2014. március 3-án
kezdte meg működését az Al-

végen. A márciusi hónapban
két idős hölgy látogatja rend-
szeresen az otthont, viszont
kérvényt több tardoskeddi
lakos is benyújtott. Az intéz-
mény 2 tardoskeddi szak-
képzett szociális gondozónak
nyújt munkalehetőséget, akik 
megfelelnek az előírt munka-
követelményeknek.

 Ezúton szeretnénk felhív-
ni azon lakosok fi gyelmét,
akik emberi kapcsolatokra
vágynak, és mindennapjaikat
kellemes környezetben sze-
retnék eltölteni, hogy látogas-
sák meg napköziotthonunkat.
Az intézmény dolgozói minden
idelátogatót szeretettel várnak 
szervezett programok kereté-
ben, képzőművészeti ill. krea-
tív foglalkozások terén.

Mgr. Haluza Szilvia

MÁR MŰKÖDIK 
A NAPKÖZI OTTHON

A szolgáltatás alkalmas mindazoknak, akik egyedül él-
nek, segítségre és támaszra szorulnak, illetve kelleme-
sen és hasznosan szeretnék eltölteni napjaikat, valamint
azoknak, akik hozzátartozójukkal élnek, de azok nem
tudják biztosítani az egésznapos gondoskodást.

A következő szolgáltatásokat nyújtjuk
(hétköznapokon 7.00 – 17.00 óra közt):

� segítség a rászorulóknak 
 és más személyeknek
� szociális tanácsadás és rehabilitáció
� napi háromszori étkezés
� személyszállítás
� munkaterápia, hobbitevékenység

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2014-es év elejétől 
az újonnan megnyílt napközi otthonunkban kínálunkk 
szociális szolgáltatásokat azon tardoskeddi idősekk 
számára, akik kellemes, kultúrált közegben szeretnékk 
eltölteni napjaikat. A napközi otthon hétfőtől pénte--
kig, 7-től 17 óráig működik és napi 3-szori étkeztetéstt 
biztosít. Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy szükségg
szerint az otthonba illetve a haza szállítás is igénybee 
vehető.

Éljenek a lehetőséggel!

Tisztelt lakosok, kedves nyugdíjasok!

TARDOSKEDDI NAPKÖZI OTTHONTARDOSKEDDI NAPKÖZI OTTHON
FELNŐTTEK RÉSZÉREFELNŐTTEK RÉSZÉRE
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TAVASZI SZÜNIDŐ
Idén a nyugat-szlovákiai ke-

rület alap- és középiskolásai 
február 24. és 28. között él-
vezhették a tavaszi szünidőt. 
Már hagyomány, hogy közsé-
günkben ezekben a napok-
ban különféle foglalkozásokat 
szerveznek a Faluházban a tar-
doskeddi fi atalok számára, 
hogy a gyerekek hasznosan 
töltsék a szünidőt, ne csak ott-
hon üljenek a számítógép vagy 
a tévé előtt.

Hétfőn a papírfonásé volt 
a főszerep. A megjelent gyere-
kek Kiss Gizella segítségével 
röplapokból készítettek kosár-
kákat és ékszereket ezzel az 

érdekes technikával. Kedden 
mobiltelefon-tartókat lehetett 
varrni. A sajátkészítésű mo-
biltartó mégiscsak eredetibb, 
mint az üzletben vásárolt. 
A délelőtt további részét kint 
a szabadban töltötte az ifjú-
ság. A Szent István téri park-
ban játszottak labdajátékokat. 
Szerdán a szünidőzők az Élő 

j j

Hagyományok polgári társulás 
székhelyét keresték fel a Dózsa 
György utcában, ahol a társu-
lás tagjai kerti kemencében sü-
töttek nekik kalácsokat. Miután 
jóllaktak, körülnéztek a portán, 
s érdeklődéssel nézegették 
a kiállított tárgyakat. A nap szí-

nesebbé téte-
le végett, gye-
rekjátékokkal 
szórakoztat-
ták magukat. 
Csütörtökön 
régi CD leme-
zeket lehetett 
ú j rahaszno-
sítani. A gyerekek
szépen kiszínezték 
őket, és egy-ket-
tőre mutatós dísz-
tárgyakká váltak
a már használha-
tatlanná vált CD-k.
Az utolsó napon 
a 60. számú Sík 
Sándor cserkész-
csapat tagjai láto-
gattak el a Faluházba, 
hogy új játékokkal 
ismertessék és szó-
rakoztassák a gyere-
keket. 

Kedves gyerekek!
Szeretettel várunk 
benneteket jövőre is. 
Töltsük együtt a tava-
szi szünidőt 2015-ben 
is. 

Bračo Szilvia

k 

TaTardrdososkekedddd KKözözséségg PoPolglgárármemeststereree 4.4. aalklkalalomommamal l hihirdrdetetii memegg aa

cícímű vvere senyt, amemelylyyy

2014. július 1. és augusztus 15. között zajlik.

Várjuk jelentkezését!

AA vAAA vveersenenyybebe az udvarrrrólól, illeetve a kiskertről készült fényképek beküldésével lehet bene-
vevvezvezni.nini A A fféényyképeketet függeetlen bizottság fogja elbírálni. A beküldött fényképre a tulajdo-
nnnonosnno neenen vvétvététvét és cíímétmét kérjük feltüntetni. A borítékot az alábbi címre küldjék: Obecný úrad, 
NovovNo ozáozázámmmocmocmoco káká 56, 94941 10 TTvrdošovce. A borítékra kérjük írják rá: „Verseny“. A versenyre 
eee-m-mmeeeee maila eennn n is i bebee e lehet nevezezznzni ai  starosta@tvrdosovce.sk címre. Az e-mail tárgyában kérjük 
fffffelffelfelffff tüünntüüntüü tettttt nini „VVVe„VVVV rseny“.

Jelentkezni 2014.8.15-ig lehet.

A vA vA A eeerser ennnnynyny kiik ééértééér ékeléséree 2014.4. augusztus 22-én kerül sor a XVI. Szent István napi ün-
nepepne ééélyélyéélyélyess s kééppk visvisisselőe -testüületi üüllésen. A három legszebb udvarért, ill. kiskertért járó díjat 
közközöközö sééggséégs üünnkkkü pooolgááármerr sterere fogogja átadni. 
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pört a farsangi idény. Számos bál kínál-
kozott a vigadni vágyóknak. Az iskolánk
területén szintén minden évben megren-
dezzük a farsangi jelmezbálunkat. Ez az
év sem volt kivétel. A farsangi promenádot
az első osztályosok felavatása előzte meg,
mely a Rock and Roll jegyében zajlott.
A harmadikas fi úk és lányok megmutatták
az alsó évfolyam tanulóinak, hogyan is kell
rokit táncolni, felelevenítették a kor jelleg-
zetességeit, majd közösen megtekintették
a Bendek Elek színjátszó csoport előadá-
sát. Ezt követően színreléptek a szebbnél
szebb, érdekesebbnél érdekesebb jelme-
zek az intézetünk napközi otthonában.
Nem hiányozhattak a karneváli kavalkád-
ból: a királylányok, a kis cicák, a lovagok
sem. A jelmezbál nem kerek a farsangi
fánk nélkül, amelyért a szülői szövetség-
nek tartozunk köszönettel.

SZEMERÉNYI KÁROLY ALAPISKOLA

Érdekes társadalmi világban élünk.
Akarva akaratlanul sajnos halljuk, hogy
egyre többen lesznek különböző káros
szenvedélyek rabjai. Szinte fel sem kap-
juk a fejünket ha kiderül, hogy egy kiskorú
dohányzik, azonban megdöbbenést vált ki
bennünk, ha a gyerek alkoholt fogyaszt,
estleg a drogokhoz nyúl. Iskolánk mindig
is fontosnak tartotta, hogy foglakozzon
a megelőzzéssel, ezért hívtunk szakelő-
adót Gáspár Károly személyében. Az elő-
adás nem volt hétköznapi, ugyanis fi lm-

vetítéssel indult. Karesz 
végakarata című doku-
mentum fi lmet nézték meg 
a felső osztályos tanulók. 
Ezt követően Gáspár úr el-
mesélte a saját fi ának törté-
netét, aki 21 évesen heroin 
túladagolásban halt meg. 
Az előadó kitért azokra
a tényezőkre is, melyek 
esetleg befolyásolják a fi a-
talok viselkedését. Rámu-
tatott a szülői felelősség-
re is. Megdöbbentő volt 
látni, hogy egy jószituált, 
szerető, mindent megadó 

család gyermek, miként válik drogossá,
heroinfüggővé. A tanulóink fi gyelmesen
hallgatták a megtört apa fájdalmas gon-
dolatait. Sajnos a függőségért (legyen az
alkohol, drog, számítógép függőség), nem
kell elmenni a szomszédba, hiszen köz-
ségünkben is felütötte a fejét a probléma.
Legyünk óvatosokak, fi gyeljük gyermeke-
ink viselkedését, szokásait. Amennyiben
változást észlelünk, ne féljünk segítséget
kérni. Mert, ha nem veszünk tudomást
a gondokról, az nem azt jelenti, hogy nin-
csenek. Az iskola igazgatósága

Karneváli hangulat az iskolában 

Jobb félni, mint megijedni 2014-ben is beiratkoztunk

A 2013- as év az iskolák számára po-
zitívan indult. Sikerült bevezetni a termál-
vizet az intézet központi rendszerébe,
és így megoldódott egy hosszú történet.
Az említett évben csupán 3 hónapot fűtöt-
tünk a termálvízzel, s ennek ellenére sike-
rült közel 15,000 eurót megspórolni. Mivel
tetemes összeg gyűlt fel, ezért a fenntar-
tóval és a szlovák iskola igazgatójával úgy
döntöttünk, hogy a tornaterem nyílászáróit
cseréljük ki, ami már meg is valósult.

A 2013/2014-es új fűtési szezont már 
teljes egészével a termálvízzel biztosítot-
tuk. Így a szokásos 40000 köb gáz helyett

j g

4 500 köböt fogyasztottunk el. Ez a tény
arra sarkallt bennünket, hogy tovább gon-
doljuk a tatarozási szándékunkat. Ezért
az így megspórolt összeget továbbra is 
a tornaterem felújítására fogjuk fordítani.
Ez alkalommal szigetelni fogjuk az említett
épületet.  

Községünk valamennyi iskolájában
2014. február 6-án zajlott a beiratkozás.
Ezt a napot számos rendezvény előzte
meg. Iskolánk valamennyi tanulója ven-
dégül látta a magyar óvodák kis diákjait,
hogy közösen megnézzék a Kuttyomfi tty
Társulat előadását: Az eltáncolt cipel-
lők címmel. Ezt követően Kiss Mária,
gyógypedadógus tartott szakelőadást
az iskolás korú tanulók szüleinek az iskolai
érettségről, amelyet mindig nagy érdeklő-
dés övez. A beiratkozó tanulókat LEGO
és építői kiállítás várt, ahol számos épí-

tőelem volt kiállítva. Immár nyolcadik éve 
zajlik iskolánk területén készség- és krea-
tivitást fejlesztő foglalkozás, melyet egész
évben azok a nagycsoportos óvodások
látogatnak, melyek a magyar iskolában
folytatják tanulmányaikat. Fontosnak tart-
juk az ilyen jellegű foglakozást, hiszen 
elősegíti, hogy a kis tanulók könnyeb-
ben beilleszkedjenek az iskolai légkörbe.
Az intézetünkben zajló munka meghozta
gyümölcsét. A 2014/2015-ös iskolai évre 
19 tanulót irattak be a Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába.

Újra szépül az iskola
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Az elmúlt írások során szá-
mos témakört jártam körbe. 
Szó esett az egyes tanulási 
zavarok típusairól, a gyógype-
dagógiai diagnosztika fontos-
ságáról, de nem maradtak ki a 
játékok sokoldalúságai sem.

Az integrálálas során arra 
törekszünk, hogy az egyén ré-
sze legyen a társadalomnak, 
bekapcsolódjon a kortársai 
mindennapos életébe - szocia-
lizálódjon. Ebben a hosszantar-
tó folyamatban, csak akkor ér-
hetünk el sikereket, ha a család 
- a törvényes képviselő együtt 
működik a pedagógusokkal, 
gyógypedagógusokkal. 

A gyermekek többsége csa-
ládban nevelkedik. A szülők 
ezáltal sok tapasztalattal ren-
delkeznek a gyermekükről. Az 
a szülő, aki fi gyelemmel kíséri 
gyermeke növekedését, ész-
reveszi, ha a nebuló fejlődése 
eltér az átlagostól. Akkor is így 
van ez, ha nem meri magának 
bevallani.

A tanulásban akadályo-
zottság gyanúja többnyire az 
óvodában, leginkább a nagy-
csoportban merül fel. Az óvo-
dapedagógus jelzi a szülőnek 
a problémát. Az információval 
már a szülőnek kell továbblép-
ni, meg kell keresni a megol-
dáshoz vezető utat. Szeretném 

hangsúlyozni, hogy az óvo-
dában felmerülő nehézségek,
nem minden esetben vezetnek
tanulási zavarhoz. A nagycso-
portos óvodás (aki február
15-ig beiratkozik), az iskolá-
ig még fejlődik. Sőt, az iskola
1. osztályában is megfi gyelé-
sen megy keresztül, ezért csak
a 2. osztálytól kezdve integ-
rál az iskolák többsége (szerk.
megj. ez a tény nem vonatkozik
a testi-, a lelki fogyatékkal szü-
letett gyerekekre).

Az írsásaimban leginkább 
a pedagógiai aspektusokra
igyekeztem fókuszálni, ezért
most a szülők fontosságára
és szerepére szeretnék kitér-
ni. A szülőre sokkolóan hat az
a tény, ha kiderül, hogy a gyer-
meke kevésbé teljesít, esetleg
lemarad az évfolyamtársaitól.
Szerencsés esetben a pedagó-
gussal együtt igyekszik a szülő
megkeresni a gond forrását.
Szakemberhez fordul, ki meg-
erősíti vagy ellentmond a felte-
véseknek. Amennyiben beiga-
zolódik a feltevés, elkezdődik
a megfelelő szakvélemények
alapján az iskolai integráció
folyamata. Ebben az esetben
a tanulónak lehetősége nyí-
lik a saját képességei szerint,
egyéni tempóban lépegetni
a tanítási órán. Így motiváltabbá
gy p p g

válik. Pozitívan hat az az érzés
is, hogy a tanár segíteni akar.
Amennyiben a diszgrafi áról,-
ortográfi áról beszélünk, a tanu-
ló különböző kedvezményeket
kap. Gondolok itt: a szóbeli fe-
lelés előnyére, a tollbamondást
általában másolás, betoldás
formájában oldjuk meg. Dol-
gozat írás esetében csökken-
tett mennyiséget ír a gyermek.
A diszlexia diagnosztizálása
során a pedagógusnak töre-
kedni kell arra, hogy a tanuló
csak kevesebb mennyiségű
szöveget olvasson fel, így el-
kerülve, hogy nevetség tárgya
legyen. A folyékony olvasás
hiányát különféle „elrejtő me-
chanizmusok“ jellemzik. Tanu-
lók ok nélkül nevetnek, ismétlik
a szavakat, vagy elterelik a fi -
gyelmet más viselkedési for-
mákkal. Ha ezek a tünetek fel-
halmozódnak, a gyermek nem
tudja legyőzni őket, felesleges,
hogy a gyermek hangosan ol-
vasson az egész osztály előtt,
és így elmélyítse pszichikai
szenvedését.

Amíg az iskolában a gyer-
meknek nap mint nap meg kell
felelni, addig a szülőn múlik,
hogy otthon, a családi közeg-
ben megleli- e a nyugalmat.
Számos alkalommal találkoz-
tam olyan esettel, hogy a szülő
nagy elvárásokat támasztott
a gyermeke elé, aki ezeket nem
tudta teljesíteni. Ilyen esetben,

még inkább megnövekedett
a frusztráltság, sőt neurotikus
tünettel is párosult pl. dado-
gás. Mit tegyen tehát a szülő?
Elsődlegesen segítse gyer-
mekét, teremtsen a tanításra
való felkészülés során nyugodt
légkört, a munkának kisebb
egységekben kéne folynia,
a szülőnek buzdítania kellene
gyermekét, próbálja elkerülni
a kudarcot. Tudni kell azt is,
hogy a családi konfl iktus-
helyzetek negatívan befolyá-
solják a gyermek fi gyelmét.
De a tanulásban segít, ha
naplót, üzenőfüzetet veze-
tünk, ahová a gyermek beírja
a feladatait. Nélkülözhetetlen,
hogy a szülő minden nap aktí-
van foglalkozzon gyermekével.
A tananyag mennyiségétől füg-
gően fontos szüneteket tartani
a koncentráció és odafi gyelés
miatt. Törekedjünk arra is, hogy
a tanításra való felkészülés ha-
zai környezetben kisebb tanu-
lók esetében ne haladja meg
a max.1 órát, tartsunk szüne-
tet, mert „friss” fejjel könnyeb-
ben befogadjuk az információt.

Amennyiben a speciális ta-
nulási rendellenesség fi atalabb
korban kerül megállapításra,
a szülői támogatásnak még erő-
sebbnek kell lennie. A szülő a
gyermek tanítójává is válik, ezért
fontos, hogy felelőssőgteljesen
álljon hozzá a tanulsáshoz.

PaedDr. Tóth Szilvia

Végre megérkezett a tavasz! 
Csapatunk szokásához hűen 
idén is kihasználta a tavaszi 
szünetet és február 27-től már-
cius 2-ig a cserkészek apraja és 
nagyja csodálatos napokat töl-
tött a palásti Ivánka kastélyban. 
Ebben az évben rendhagyóan 
a szímei, nagyfödémesi, lévai 
és palásti csapatokkal tanyáz-
tunk. A tanyázók a sok színes 

program mellett felfedezhették
a helyiség szépségeit is. A pa-
lástiak szívélyesen fogadták
a cserkészeket, mikor egy-egy
őzikével vagy szarvassal sze-
rettek volna fényképezkedni.
De voltak olyanok is, akik csak
egy gilisztát találtak, s azzal
kapták magukat lencsevégre.
Hazaérkezve a gyerekek nem
győzték mesélni élményeiket,

ráadásul a más csapatokkal
eltöltött pár nap alatt sok új ba-
rátság szövődött a gyerekek és
a vezetők körében is.

Sajnos, a tanyázáson nem
tudott mindenki részt venni,
de az otthon maradt vezetők
is hasznosan töltötték szabad-
idejüket. A Faluházban meg-
rendezett foglalkozások kertén
belül pénteken a cserkészek vi-
dám játéknappal kedveskedtek
a gyerekeknek. Bár a lányok
fáradtan, de rengeteg élmény-
nyel gazdagodva tértek haza.
Elmondásuk szerint az egész
nap vidáman telt és ahogy
a gyerekek, úgy ők is nagyon
jól érezték magukat.

Az elkövetkezendő hóna-
pokban is rengeteg program
várja majd cserkészeinket, ter-

mészetesen csak a tartalmas
és szórakoztató őrsi összejö-
vetelek mellet, de ezekről majd
a következő számban írunk.

Bugyík Szimi
csapatparancsnok

Gyógypedagógiai  tanácsadás

A szülő fontossága 

Betekintés a cserkészek életébe
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A tardoskeddi Baba-Mama 
Klub 2013. októberében nyi-
totta meg ismét kapuit azzal 
a nem titkolt szándékkal, 
hogy Tardoskedden, valamint
a környéken élő kismamákat, 
anyukákat összefogja, ismer-
kedési lehetőséget biztosítson
számukra.

Régebben már működött
községünkben ilyen jellegű
klub, de az sajnos megszűnt.
Kijelenthetem viszont, hogy az 
1-2 éves gyerkőcök zöme már 
társaságba vágyik, s mivel az 
óvoda a koruk miatt még nem 
jöhet szóba, ezért is nagyon
megörültem a kezdeménye-
zésnek, hogy falunkba is le-
gyen újra baba-mama klub.

Már az első találkozásra
14 édesanya hozta el cseme-
téjét. Ez is azt bizonyítja, hogy
van érdeklődés, és jó ötlet volt 
a klub létrehozása. Ezúton 
szeretnék köszönetet monda-
ni falunk vezetőségének, hogy
lehetővé teszik számunkra, 
hogy heti 2 alkalommal talál-
kozhassunk, és gyermek ka-
cajtól legyen hangos a Faluház
nagyterme.
Őszintén merem állítani,
gyg

hogy a klub nemcsak a játszás-
ról szól, hanem a gyerekeknek 
és az anyukáknak is egyaránt
sokat ad. Segíti a gyermekek
testi és lelki fejlődését, szo-

cializálódássát, valamint 
a társadalomba való 
beilleszkedését is..
Az anyukákknak taaa---
pasztalatccserét,t,, 
hasznos taná--
csokat, infformá-
ciókat ad, illetve 
segíti a szürkee
hétköznappokbólll 
való kilépésst.

Nagyon sok 2-33 
éves korú gyerek zár-
kózott, neem tud nyitni 
a többiek felé, de idővel ezekfelé de idővel ezek
a gondok is megoldódnak,

ha más gyerekkel találkoznak.
A szülés utáni depresszió-,
illetve az évek óta itthon lévő
anyukák néha egyhangú életé-
nek leküzdésére is kiválóan al-
kalmas ez a hely. A heti kétszer 
két óra, lehetővé teszi a kikap-

csolódást és a beszélgetést csolódást és a beszélgetést
egymással. Magamról tudom,

ezek nagyon fontosak egy
anyának. Nekünk nem csak
otthon kell helytállni, gyereket
nevelni, a háztartást vezetni, 
hanem nőnek is kell marad-
nunk. Foglalkozni magunkkal,
kibeszélni dolgokat, tanácsot

kérni és adni, vagy csak emékérni és adni vagy csak em-
berek közé menni. És ha ez 

gy

az egyensúly megvan, akkor 
tudunk mindenre összponto-
sítani és összetartani a csalá-
dunkat.

Az elmúlt idő alatt kiala-
kult egy 10-12 anyukából és 
gyerkőceikből álló társaság.
Persze néha cserélődünk he-
tenként, attól függően melyik 
pici beteg, vagy melyik anyuka
tudja megoldani az eljövetelt.

Gyere el Te is közénk, szíve-
sen látunk:

• ha gyermeket vársz, kis-
gyermeket nevelsz,

• ha szívesen megosztod 
gyermeknevelési tapasztala-
taidat másokkal,

• ha szeretnéd még óvoda 
előtt közösségbe vinni a gyer-
kőcöt,

• ha szeretsz beszélget-
ni, tanácsokat, információkat
cserélni, miközben gyermeked 
is jól érzi magát kortársai köré-
ben.

Bármikor jöhetsz, csatla-
kozhatsz. Kérem az apukákat,
nagyikat támogassák ebben
az édesanyákat. Igen is jó ki-
csit kimozdulni, és nagyon
hasznos a csemetéknek is!

Legvégül ajánlom fi gyelme-
tekbe a Tardoskeddi Kisma-
mák facebook oldalát, ahol
mindig pontos információt
kaphattok a találkozók idő-
pontjáról.

Remélem mihamarabb talál-
kozunk!

Mgr. Morvai Szikora Tímea

BABA-MAMA KLUB
TARDOSKEDDEN

“Miközben megpróbálunk mindent
megtanítani gyermekeinknek az életről,

gyermekeink megtanítják nekünk,
hogy miről is szól az élet.”

(Angela Schwindt)



WWW.TARDOSKEDD.SK

13

Versenyezni jó! A verseny-
szellem, a megmérettetés
motivál, tudásra ösztönöz.
Számos versenylehetőség kí-
nálkozik az életben nemcsak
a felnőttek, hanem a gyerekek
számára is. Amennyiben is-
koláskorú tanulókról van szó, 
nem feltétlen szükséges az 
iskola, a pedagógus szerepe.
Csupán az fontos, hogy legyen
egy irányító, vezető személy, 
aki tereli, vezeti a versenyzőt.

Versenyfelhívásokra, pályá-
zatokra bárhol ráakadhatunk,
ha nyitott szemmel járunk.
Számos felhívás kínálkozik az 
újságokban, rádióban vagy
akár az interneten. Pályázni
sok mindenért lehet. A felnőt-
tek számára talán a pénz a mo-
tiváló, míg a gyerekek beérik
könyvjutalommal, oklevéllel.

Az iskolánk sikertörténete
az interneten kezdődött, ami-
kor is a Palóc Társaság A Ma-
gyar Kultúra Napja tisztele-
tére 18. alkalommal hirdetett
pályázatot. Az alap- és kö-
zépiskolás tanulók 10 témából
választhattak maguknak valót.
A fogalmazás műfaja szaba-
don választható volt. A Kárpát
- medence magyar lakta terü-
letéről érkező pályaműveket
Kolczonay Katalin egyetemi
oktató bírálta el. Az értékelés
során elhangzott, hogy 122 

dolgozat érkezett a felhívásra, 
szinte valamennyi a témának 
megfelelően volt feldolgozva.
A dolgozatok között volt élet-
történet, önéletírás, családi
fényképek üzenete, hétközna-
pi hazaszeretet, de bemutatás-
ra kerültek az ezermesterek,
mesteremberek, alkotók, akik
a szűk régióban élnek. A ver-
senyfelhívás még november-
ben szerepelt a Palóc Társa-
ság internetes oldalán, így volt
idő aprólékosan feldolgozni
a választott témát: Ki, kinek 
ezermestere címmel. Isko-
lánkból Tóth Gergő küldött 
pályamunkát, aki Buják Vince 
életútját, munkásságát dol-
gozta fel. Még mielőtt papírra
vetette volna a gondolatait,
több alkalommal járt Vince 
bácsinál, hiszen a dolgozat 
alapja a gyűjtőmunkára épült.
A képekkel illusztrált 15 olda-
las pályaművet decemberig
kellett postázni, majd nem ma-
radt más hátra, mint várakozni
az eredményhirdetésre. Csu-
pán a nyertes dolgozatok íróit 
hívták meg az átadásra, mely-
re 2014. január 19-én került 
sor Budapesten a Vár terüle-
tén található Magyarság Házá-
ban. A rendezvény fővédnöke: 
Horthy Éva (Horthy Miklós
lánya) Buzánszky Jenő, (a
Nemzet Sportolója, az Arany-

csapat tagja) Zetényi Csu-
kás Ferenc (a Kárpát-me-
dencei Vitézi Rend főkapitá-
nya) volt.

„Nagyon megörültem, mikor
megkaptam a meghívót, ami
azt jelentette, hogy a nyerte-
sek között szerepel a munkám.
Külön megtiszteltetés volt,
amikor arra kért fel Z. Urbán
Aladár a Palóc Társaság elnö-
ke, hogy olvassak fel a dolgo-
zatból. Rettenetesen izgultam,
de a családom és Vince bácsi
bátorított- ők is elkísértek az 
átadásra. Felemelő érzés volt, 
amikor méltatták a munká-
mat, anyukám még zokogott 
is. Majd következett az át-
adás. Kiderült, hogy én va-
gyok a legfi atalabb díjazott, 
aminek külön örültem. Ren-
geteg könyv és ajándék várt
a győztesekre. Harmadik he-
lyezettként, nyolc jutalom-
könyvvel, oklevéllel és Bu-
zánsky Jenő által dedikált fut-
ball-labdával térhettem haza.
Örömöm határtalan volt.“ - fe-“
lelte kérdésemre Gergő.

Mint ahogy mondani szok-
ták: „Minden valamire jó.“
Ez a pályázati felhívás lehe-
tőséget nyújtott, hogy egy
10 éves tanuló belekóstoljon
a gyűjtőmunkába, ami a ké-
sőbbiekben nem lesz kárára.
Fontos, hogy megtanuljuk az 
információt begyűjteni, eset-
leg feldolgozni. Erre ösztön-
zöm a tanulókat is, legyen
az alap- vagy akár középis-
kolás.

             Tóth Presinszky Mária 
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Küzdeni csak akkor 
tudunk, ha van miért 
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Idén ünnepeltük az 1848/ 
49-es magyar forradalom és
szabadságharc 166. évfordu-
lóját. Ezúttal is szentmisével
és az emlékoszlop megko-
szorúzásával hajtottunk fejet
a szabadságharc hősei, ill. 
tardoskeddi vértanúi Bugyík 
József, Tóth József és Drex-

ler Ferenc emléke előtt.
Ünnepélyünkön tiszteletét
tette több meghívott vendég,
többek között Venyercsan 
Pál, a Szlovák Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetsé-
gének titkára, Nagy József,
a Híd politikai párt országgyű-
lési képviselője, Potápi Árpád 

p p ggyg

János, Bonyhád testvérváros-
unk polgármestere, Tóth Fe-
rencet, Tolna megye kormány-
megbízottja. Valamint baráti 
településeink képviselői.

A rossz időjárás miatt ezút-
tal bent a templomban hang-
zottak el az ünnepi beszédek.
Tóth Marián, községünk pol-
gármestere a szabadságharc 
3 tardoskeddi vértanújának 
hősiességét emelte ki, akik 
példát mutatva kiálltak a véle-
ményükért, a hazájukért, vala-
mennyi tardoskeddiért.

Többéves hagyomány, hogy
e neves ünnepen községünk 
polgármestere tart ünnepi be-
szédet Bonyhádon, a mi ren-
dezvényünkön pedig a bony-
hádi polgármester szól a je-
lenlévőkhöz. Így volt ez idén

p g j

is. Potápi Árpád János a köz-
gy

elmúltat is felidézte beszédé-
ben. Azokról az évekről szólt,
amikor március 15-ről nem
nagyon lehetett beszélni, se
nyilvánosan megünnepelni.
Éltünk akár Csehszlovákiában,

y g p

akár Magyarországon. Szerin-
te ez még bensőségessebbé

tette gyermekkorunkban azz 
ünnepet, s ezt az érzést kellee-
ne tovább adnunk a gyermee-
keinknek. Nagy József arróól 
beszélt, hogy most is olyan váá-
laszokra lenne szükség, minnt 
amilyeneket a márciusi ifjakk 
fogalmaztak meg koruk nagyy 

kérdéseire. Azérrt 
oltak e válaszokk 
orradalmiak, merrt 
jak, pontosann 

érthetőek voltakk, 
s az emberek úgyy 
érezték, érdemess 
kiállni értük.

Az emlékoszz-
lopnál közséé-
günk kultúrcso-
portjai tartottakk 
rövid műsortt, 
majd az önkorr-

mányzatok, a pártok éss 
civil szervezetek képviselőői 
helyezték el virágaikat az em-
lékműnél.              Bračo Szilviaia

MÁRCIUS 15. ÜNNEPLÉSE
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Április 1-jén a helyi könyv-
tárban sor került a „Könyvfaló 
kerestetik“ című olvasópá-
lyázat 3. évfolyamának kiér-
tékelésére. Az idén a verseny 
szabályai kicsit módosultak. 
Csak olyan könyvről készült 
ajánlóval lehetett benevezni, 
amelyet a községi könyvtárból 
kölcsönöztek ki, és csak kéz-
zel írott munkákat fogadtunk 
el. Talán ez a szigorítás volt az 
oka, hogy a „Könyvfaló“ címért 
az idén csak 7 pályázó szállt 
versenybe – mindannyian lá-
nyok, ám ők összesen 84 mun-
kát adtak be. Néhányuk színes 
illusztrációkkal is kiegészítette 
az ajánlóját.

A versenyt végig torony-
magasan vezette és így a ma-
gyar olvasók közül a „Könyv-
faló“ címet jogosan nyerte el 
Dobrovodsky Mária, 9. osztá-
lyos tanuló, aki 44 könyvet ol-
vasott el. A szlovák olvasóknál 
a tavalyi nyertes, Viktória Kóňo-
vá, 6. osztályos tanuló védte 
meg a címét.

A nyertesek igyekezetét 
oklevéllel, valamint könyvcso-

maggal jutalmaztuk. Ám a ver-
seny többi résztvevője sem
ment haza üres kézzel. Ők is

y j

átvehettek egy emléklapot, va-
lamint egy kis ajándékot.

Az idei „Könyvfalóknak“ gra-
tulálunk, kívánjuk, hogy a köny-
vek még sok szép élményt
szerezzenek mindannyiuknak,
valamint, hogy az olvasás sze-
retete kitartson egész életük 
folyamán. Továbbra is sze-
retettel várjuk őket könyvtá-
runkban.             Ruzsik Katalin

KÖNYVFALÓ KERESTETIK 2013/14
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Már több éve, március 28-
án, pedagógus nap alkalmá-
ból községünk ünnepi ebédre 
várja azokat a pedagóguso-
kat, akik most, illetve nyug-
díjazásuk előtt a tardoskeddi
tanintézményekben tevékeny-
kedtek. Azokat a tanítókat, ne-
velőket, oktatókat, óvónőket
köszöntjük, akiknek hivatása,
elsődleges feladata gyerme-
keink tanítása, oktatása, neve-
lése és a tudás útján való ha-
ladás elősegítése. Községünk
ezzel a rendezvénnyel köszöni
meg az egész éves odaadó
munkájukat, a gyermekeink
érdekeit szem előtt tartó, ön-
feláldozó tevékenységüket.
Az ünnepélyen minden évben
külön köszöntik azokat a pe-
dagógusokat, akik az adott
évben ünneplik kerek szüle-
tésnapjukat. 2014-ben négyen
részesültek ebben az elisme-
résben.

A Szemerényi Károly Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolából
Mgr. Kósa Károlynak gratu-k
láltak kollégái és községünk
önkormányzata 70. születés-
napja alkalmából. A tanító bá-
csi 1966-ban kezdte pedagó-
giai pályafutását a tardoskeddi
alapiskolában. Ettől az évtől
kezdve nevelte, oktatta a tu-
dásra szomjazó nemzedéket.
Pedagógusi munkássága mel-
lett aktívan bekapcsolódott
a község életébe, önkormány-
zati képviselőként tevékenyke-
dett. A mai napig a Szemerényi
Károly Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola futball-szakkörének
vezetője.

A J. A. Komenský Alapisko-
lának 2 ünnepeltje van: Mgr. 
Provodovská Klára, aki a 60.
életévét tölti be a közeljövő-
ben, valamint Mgr. Jozef Pi-
píška, aki nyáron lesz 75 éves.

Provodovská tanító néni
1979-től tanít a helyi szlovák
tannyelvű alapiskolában. Bár
az intézményt időközben átne-

vezték, ő továbbra is a tantes-
tület tagja maradt és tanítja az 
1. és 2. évfolyam kis tanulóit.
Évekig volt az 1-4. évfolyam

y

metodikai szövetségének ve-
zetője. A diákokat nemcsak
a matematikai órákon moti-
válja tanításával, de számos
versenybe bekapcsolódik ve-
lük és a sakk-kör vezetőjeként 
a logikájukat is fejleszti.

Pipíška tanító bácsi 1990-től
lett a szlovák tannyelvű alap-
iskola pedagógusa egészen
2000-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Ezután is lehetett rá számítani,
többször helyettesítette kollé-
gáit. Matematikára és fi zikára
tanította a diákokat, sok-sok
matematikai olimpiászra ne-
veztek be sikeresen. Évekig

p

volt a matematika-fi zika-tech-
nikai nevelés bizottságának
elnöke.

A Mély úti szlovák óvodából
Vanyová Marta jubilál az idén, 
ősszel tölti be 70. életévét.
A pedagógiai középiskolában 
letett szakérettségi vizsgája
után Mojzesovon tanított, majd
1966-ban lett a helyi szlovák
óvoda óvónője. Itt nyugdíjba
vonulásáig nevelte a kis óvo-
dásokat nagy szeretettel és
megértéssel.

A rendezvényen többek kö-
zött PaedDr. Mészáros Iveta,

önkormányzati képviselő tar-
tott ünnepi beszédet. Ebből
idézünk részletet: „Március
28. – pedagógusnap. Nekünk,
pedagógusoknak ez megfe-
lelő alkalom arra, hogy egy
pillanatra megálljunk és fel-
elevenítsük azokat a felejthe-
tetlen pillanatokat, amelyeket
az iskolánkban, óvodánkban
diákjainkkal átélünk.
Ezen a napon mérle-
gelhetünk. Valakinek
a pedagógusi munka
sok-sok évet jelent
a katedra mögött, de
mindannyian meg-
egyezhetünk egyben:
munkánkat szeretettel
végezzük. Átadni a tu-
dást, szeretetet adni,
nevelni nagyon nagy
és felelősségteljes
munka. A legszebb
út a gyermeki lélek
megismeréséhez. Út,

gy

amely biztosan nem 
könnyű, sok türel-
met, áldozatot, és
önkontrollt igényel.

J . A . K o m e n s k ý,
akire most emlékezünk, meg
volt győződve arról, hogy
a jó iskola jobb embereket
ad a világnak. Évszázadok

j j

óta visszatérünk gondolata-
ihoz, és tisztelgünk az egyik
legnemesebb foglalkozás,
a tanítói hivatás előtt. Ennek
a napnak szakmai büszkesé-
günk, társadalmi megbecsü-
lésünkről is szólnia kellene,
amellyel falunk vezetősége,
Tóth Marián polgármesterrel

az élen meg is tisztel, s amit 
nagyon szépen köszönünk.

A pedagógus munkája nem-
csak a tudás átadásáról szól.
Nemegyszer a pszichológus,
tanácsadó vagy a gondos szü-
lő szerepét is gyakoroljuk. A jó
tanító ismeri az összes rá bízott
diákot. Felismeri a szükségle-
teit, anyagi problémáit, segít
a nehéz pillanatokban. Nem-
egyszer ötvöződnek bennük
az olyan tulajdonságok, mint
a tudás, tolerancia, empátia,
megértés. Ez a hivatás teljes

embert igényel. Erről tudnának
tanúskodni volt nyugdíjas kol-
légáink. Elismerésemet feje-
zem ki jövendő kollégáim felé,
amiért ebben a korban, amikor
a menő szakmák a számítás-
technikával, a pénzügyekkel,
a reklámmal és a marketinggel
kapcsolatosak, ők ezt a nemes
foglalkozást választották, mint
pedagógia.”

Bračo Szilvia

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj!
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

Pedagógusnapra
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Tardoskedden a Faluház ga-
lériájában Tavaszváró kiállítás 
nyílt Bresťák Sándor festmé-
nyeiből. Az ünnepi rendezvény 
hangulatát emelte a Fehér 
Akác asszonykórus fellépése. 

A kiállítás azért kapta a ta-
vaszváró címet, mert az elő-
készületek még télen megkez-
dődtek, abban az időszakban, 
amely fő jellemzője a komor-
ság és a szürkeség. A téli ri-
degséget kívánták a szerve-
zők megtörni az alkotások 
színkavalkádjával, a hideget 
száműzni a festmények meleg 
tónusaival. A tárlaton elme-
rengve, a közelünkbe férkőz-
nek az évszakok, a természet, 
bebarangolhatjuk járási város-
unk, Érsekújvár jól ismert tere-

g j j

it, utcáit. A fi gyelmes szemlélő 
részt vehet egy éjszakai sétán 
is Tardoskedden. A festmé-
nyek alkotója, Bresťák Sándor 
festőművész 1953–ban szüle-
tett Érsekújvárott. Autodidak-
taként indul, önmagát képzi, 
képzőművészeti adottságait 
állandóan fejleszti. 1978-tól 
a Képzőművészeteket Kedve-
lők Klubjának tagjaként tevé-
kenykedik. 1983-tól 1986-ig 
a zebegényi Szőnyi István 
képzőművészeti szabadiskola 

hallgatója Magyarországon. 
Tanára, Kórusz József festő-
művész, akinél sokszorosító 
grafi kát tanul, rézkarcokat, 
metszeteket, illetve mély és 
magasnyomással készülő gra-
fi kákat készít. Korga György 
festőművésznél pedig az 
olajfestészeten belül a plain
air festészeti technikát gyako-
rolja.

1980-tól több kiállításon is 
alkalma nyílik bemutatkozni 
a nagyközönség előtt, vala-
mint számtalan járási és ke-
rületi versenyen állít ki, ahol 
munkáit több díjjal is jutalmaz-
zák. Vörösmarty születésének 
200. évfordulója alkalmából ki-
írt pályázat különdíjasa. 2006-
ban illusztrálja Strba Katalin 
és Strba Sándor szerzőpáros
- Érsekújvár az iroda-

lom tüükrrééébbeennn ccímmű űűű 
könyvéét. FFFeeesstmmt é-é--é-
nyei és s grrrafififia kkkááiá ttöböbbbbb-b-b-bb-
nyire ismmmeeerőőőrősösöökknknnknnéléééléé , 
magángyyűjjttőőkőkkknnnéén l,l vvaa-
lamint kközzzinnnntééét zzettetetetek-k-
ben találhlhaaatóóókkkkó mmmmmegeg, 
itthon éss küüükülflffööldddödödödd nn 
egyaránt. Érrrseeesekkkúújvvvj ááráááár--
ban él és aalkkkokottt.

A képzőőmmmműűűvvéésssszzzezzez --
tet kedvelelő kööökköööözzözööözözözözözözzözööözöööööööööööööözzönnn-nn-n-n-n-n-n-n-n-nnn-n-n-n-n-n-nn-n-nn-n-n-n-n-n-nn-n-nn--n
ség méégggg mmmmmámmmáááámámámáááámámmám jujujujujujujujujujujjuj ss sss s 
6-ig mmegeegggteteteteeeteekkkiikik nnnntnttntthhheheheheeheheeheeh ttitititiiitttti 
Bresťák SáSááSáSánnnddddndn ooorororrroor aaaaaaal-l--l--l-ll
kotásait aaa FFFFFaaalalluuuuhhhhhhuuhuhháázáázááázázzázáázáz 
galériájábbaanan.. . 

BBooorrbbbbéééléléléllyy yyy y yyy LLLíLíLíLííííLLívivivivviviviivv aaaaaaaaa

Tavaszváró
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Ha hihetünk Emlékköny-
nk adatainak, a Csemadokvün
rdoskeddi alapszervezetetar
82-ben rendezett utoljára198

al- és nótaestet. A rendezvényDa
akkori mozihelyiségben ésaz

gányzenével zajlott, de márcig
kor is többen a színpadonakk
tak azok közül az énekesekállt
zül, akik most 2014. márciusköz
én is.1-j

A műsor újszerűsége főleg 
két zenész közreműködésé-
nek köszönhető: Mészáros 
Sándornak és Petrécs Arnold-
nak. Szólóénekeseink és cso-
portjaink élőzenei kíséretét ők 
biztosították fáradhatatlanul. 
Hatalmas meglepetést okozott 
a fi atal tehetség, Benkő Nikolas 
szaxofónjátéka is. 

A legidősebb szereplő a 78
éves Varga Kati néni volt, aki-
nek produkcióját áhítatos 
csend kísérte. A napsugaras, 
boldog ifjúságot idézte nép-
dalaival. Üde színfoltja volt 

g g

a műsornak Rybár Csillának 
köszönhetően a Szivárvány 
néptánccsoport Zorba, a görög 
című koregráfi ája. 

A Fehér Akác asszonykó-
rus 20 éve énekel népdalokat, 
de hangszeres kísérettel idei 
farsangi hagyományőrző ba-
tyubálunkon mutatkoztak be
először – tegyük hozzá: nagy

sikerrel. Most töb
műfajban megcsillan
tották tehetségüket
tánc-, mulatós- és
operettdalokban is
Néhányan közülük
a szólóéneklést is
bevállalták: Mojzes
Erzsébet, Spevák
Izabella és Varga
Angelika. Voltak
szereplők, akik nem
csak a színpadon, 
de az életben is
már 35 éve párt al-
kotnak: Bara Márta
és Mihály. Kézen-
fogva, szerelmes 
népdalokkal léptek 
a világmegváltó 
deszkákra. A Férfi  
kar 12 erős torkú
tagja vidám hangulatot vará-
zsolt sikamlós szövegű nótáival,
a Tardoskeddi citerások pedig
cigánydalokkal hódították meg
a közönség szívét. 

Ha maradt bennünk némi
hiányérzet, akkor azt a Zengő
4-es okozta, akik ezúttal sajnos
nem léptek fel. Jómagam pe-
dig Vanya Pityu bácsi szólójára

vágytam volna, mert gyerek-
korom Csemadok - dalestjeiről 
rá emlékszem a legélénkebben, 
legszívesebben. Talán majd 
legközelebb hagyja magát 
meggyőzni. Ez a legközelebb 
újra Fugli Gyula ötletein és szer-
vezői tehetségén múlik majd. 
A mostaniért hála és köszönet, 
Elnök úr! Benkő Timea
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Tisztelt lakosok, 
kedves természetbarátok!
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te már alig tudjuk elképzel-
ni, hogyan is éltek elődjeink 
100, 200 évvel ezelőtt. A ma 
embere számára már csak 
egy-két gombnyomás kell 
ahhoz, hogy villanyt gyújtson, 
hideg vagy meleg vize legyen, 
s a lakásban beállítható hő-
mérséklettel védje magát 
a hideg vagy a meleg ellen is. 
A rádió, televízió, telefon és 
a számítógépeknek köszön-
hetően kapcsolatban van az 
egész világgal. S ha néha – 
néha valami miatt megszűnik 
az áramszolgáltatás, szinte 
megáll az élet, s mérgelő-
dünk, tehetetlennek érezzük 
magunkat.

Elődeinknek mindebben 
nem volt részük, mégis él-
tek és szoros rokoni, baráti, 
s jó szomszédi viszonyban 
voltak egymással. Most újra 
egy kis múltbéli időutazásra 
hívom Önöket. Nézzük meg 
g

a falunkról fennmaradt első 
fényképet, mely talán még 
az 1800-as években készült. 
A falu központjában a temp-
lomhoz vezető széles utcát, 
az Alvéget láthatjuk rajta. 
A sűrűn egymás mellett álló 
kis házak sárból, földből, 
agyagból épültek, s szalmá-
val, náddal voltak befedve. 
Az Alvéget a Fővégtől a temp-
lom osztotta ketté. Apám gyer-
mekkorában (1884) a fi úiskola 
helyén egy magaslat (domb) 
állt. Kocsikkal hordták szét 
a földet, mielőtt az építkezés 
megkezdődött. Valaha temet-
kezési hely lehetett, mert 

csontok is előkerültek. A vas-
úthoz vezető utat az 1900-as
években készítették el. Házak
csak gyéren álltak. Az Újfalu
házai, mint a neve is mutatja,
később 1923 után épültek.
A Köztelek, a kanális melletti
és a vasúti úthoz nyíló utcá-
kat, főleg az 1950-es években
mérték ki házhelyekké.

A régi utcák gidresek-göd-
rösek, porosak, sárosak vol-
tak, melyen tehenes és lovas-
kocsik jártak. S ha jött az este,
sötétség borult mindenre.
Csak a holdvilág és a csilla-
gok világítottak. A házakból
is csak gyér fény szűrődött,
mert a mécsesek, petróleum-
lámpák pislákoló fénye alig
világította meg a szobácskát,
s mivel ez is drága volt, így
időben ezeket is eloltották.
Az utcák esténként, főleg té-
len kihaltak voltak. Hová is
mentek volna az emberek?
A fonóból, tollfosztásból ha-
zasiető lányok, asszonyok,
csak a közeli házakba jártak.
Fűtéskor a nyitott kéményből,
kürtőkből egy-egy szikra elég
volt ahhoz, hogy a nádtetők,
szalmakazlak, sopák, kam-
rák tüzet fogjanak, lángba
boruljanak. Sajnos ez több-
ször is megtörtént. Ilyenkor
félreverték a harangokat. Tűz
van, tűz van – kiabálták. En-
nek hallatán a férfi ak kannát,
vas vellát ragadtak, siettek
segíteni. Egymásnak kézből
kézbe adták a vizes vödröket,
s mentették a menthetőt.
Néha családok váltak hajlék-
talanná, és halálesetek is elő-

fordultak a gyorsan terjedő 
tűzben. Ki ne ismerné a Bun-
gyi cigányról elhíresült törté-
netet, aki egy égő ház pad-
lásáról, az ott tárolt sonkát, 
kolbászt akarta menteni, 
s a rászakadt tető alatt ő is 
bennégett. Gyermekkorom-
ban, kb. 1946 után, az Alvé-
gen nekünk szemben egy 
nyári vasárnap délután, 4 ház 
udvarán csaptak fel a lángok. 
A kazlak égtek, egy kisfi ú is 
elhunyt a tűz által. Az utcán 
álló két medencéből szinte 
minden vizet kihordtak. Így 
mentették meg a házakat. 
Sőt, arra is biztosan többen 
emlékeznek, amikor 1950-
es években három kisfi ú halt 
meg egy lakástűznél.

Nagy folyók, patakok híján 
falunkat árvizek nem fenye-
gették, de a vörös kakasnak 
is nevezett tűz sokszor ven-
dégeskedett itt. A múlt szá-
zadban, az emberek nyugal-
ma felett éjjeli őrök, ismertebb 
néven a bakterok őrködtek. 
Az volt a dolguk, hogy éjnek 
idején járták a falut, tűzve-
szélyt jelenteni, az árvizek 
közeledtét jelezni, a kocs-
mák záróráját betartatni, éjjeli 
kóborlókat ellenőrizni. Régi 
eredetűek az idő múlását 
jelző bakternóták, melyeket 
énekelve adtak elő. Nemcsak 
az időmúlását jelezték, de fi -
gyelmeztették a lakosságot 
néhány tennivalóra.

„Mindenki vigyázzon házára,
cselédjére, gyertyájára,
hogy tűz ne legyen kárára.“

Este 10 órától minden órá-
ban éneküktől volt hangos az 
éjszaka. Kezükben a vihar-
lámpa, melyben olajmécses 
világított. Másik kezükben 
hosszú nyélen hegyes végű 
dárda (alabárd) volt, mely 
segítségével a tüzet oltották. 
A község fogadta fel őket. 
Általában nagy családból ne-
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héz munkát már nem bíró, 
60 – 70 éves emberek voltak. 
Fizettségük 1 – 1 kenyér, ke-
nyérgabona, s némi pénz is 
volt. Tardoskedden az utcákat 
felosztották egymás közt. 

Télen este tíz órától, nyá-
ron 11 órától jelezték az időt. 
Csupán éjfélkor, 12 órakor 
nem szólaltak meg. Azt tar-
tották, ez a visszatérő holtak, 
kísértetek órája, kiket nem illik 
zajjal ijesztgetni.Néhány bak-
ternóta így szólt:
„Tizet ütött már az óra, 
térjetek hát nyugovóra.”

„Tűzre, házra vigyázzatok,
le ne égjen a házatok.”

A hajnali ébresztő így szólt:
„4 óra van felkeljetek, álomból 
felébredjetek.
Kakasszóra ébredjetek, az Úr 
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Istent dicsérjétek.
Szűz Máriát is kérjétek, hogy 
segítsen benneteket.
4 óra van felkeljetek.”

Községünkben 1930-ban 
megszűnt a bakterok munká-
ja. Az 1930-as évektől nagy 
változások kezdődtek falunk 
életében. A sötétséget felvál-
totta a fény, megjelent a vil-
lany. 1931-ben az első lakás-
ba, Csányi Ferenc (Lelenc) ke-
reskedő házába bekapcsol-
ták a villanyt, és propagáció 
céljából az áruház előtt, az 
útkereszteződésnél utcai lám-
pát is szereltek fel. 1933-ban 
Húsvétkor kigyulladt a villany 
a templomban, és a templom-
torony órái is világítani kezd-
tek. Ez nagy tetszéssel járt. 
A falu utcáinak közvilágítását 
93 villanykörte biztosította. 
Egyre több lakásba beve-
zették a villanyt, megjelentek 
az első rádiók, ami közelebb 
hozta a világ megismerését. 
Falunk rátért a fejlődés és a 
modernizáció útjára.

Kollár Mária
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A holokauszt nemzetkö-
zi éve van. 70 évvel ezelőtt
kezdődött a zsidó népirtás,
melynek aljas célja az volt,
hogy a zsidókat kipusztítsák
és vagyonukat elharácsol-
ják. 

Előbb megkülönböztető
sárga csillagot kellett viselni-
ük a kabátjukon, majd egyet-
len bőrönddel kellett elhagy-
niuk otthonaikat, megalázó
módon gettóba kényszerí-
tették mindannyiukat: férfi -
akat, nőket, gyermekeket.
A gettókból zsúfolt marha-
vagonokban hurcolták el
őket a haláltáborokba, ahol
életüket gázkamrában vé-
gezték.

Az első transzportot 1944.
január 27-én indították el
a lengyelországi Auschwitz-
be, ahol 1945 januárjáig
1 200 000 ember lelte halálát
a gázkamrákban az elmond-
hatatlan szenvedések kö-
vetkeztében. Érsekújvárból
4 500 zsidó embert vittek el,
akik közül csak 320-an élték
túl a koncentrációs táboro-
kat és tértek vissza. 

Tardoskedden is éltek zsi-
dó családok. Szorgalmas,
d l k k dők lt k

soha senkinek nem ártottak,
de az ő sorsuk is ugyan-
az volt: gettó, elhurcolás,
gázkamra, halál. Emléküket
a HOLOKAUST-emlékmű őr-
zi a Községi hivatallal szem-
ben.

Emlékezzünk rájuk 
kegyelettel!

�   �   �    �    �    �   �   �   � 

Az itt élő zsidók közül fő-
leg a Winter név volt az,
amely ismert lett Európa-,
sőt világszerte.

Ugyanis falunk szülötte
volt Winter Sándor, a pős-
tyéni fürdő megalapítója,
aki a poros-sáros falucs-
kából világhírű fürdővárost
teremtett. Mit tudunk róla?

Winter Sándor 1829. au-
gusztus 19-én, Tardosked-
den született egy szegény
zsidó családban. Érsekúj-
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várban tanult, boltos lett.
1867-ben feleségül vette
egy trencséni vaskereske-
dés tulajdonosának leányát,
Kácser Henriettát. Ipolysá-
gon egy kis textilboltot nyi-
tott. Ezen kívül foglalkozott
útépítéssel is, később tégla-

gyárat, gőzfűrésztelepet és
mészégetőt alapított. 1889-
ben gróf Erdődy Ferenctől
bérbe vette a pőstyéni für-
dőt és megalapította a Win-
ter és fi ai vállalatot. 

A bérleti szerződést 99
évre meghosszabbították.

A Winter család felújíttatta
a régi, elhanyagolt, lepusz-
tult fürdőépületeket. Fel-
újíttatta a Napóleon-fürdőt,
a Kurhotelt (a mai

fürdőigazgatóság székhe-
lye) és néhány gazdasági
épületet.

Winter Sándornak három
fi a volt: Ferenc (1868–1900),
Lajos (1870–1968), Imre
(1878–1943) és egy leánya,
Emília (1869–1941).

Fiát, Ferencet az ipolysági
cég vezetésével bízta meg,
Lajost pedig 1890-ben be-
vonta a pőstyéni fürdő épí-
tésébe. Később Imre is csat-
lakozott hozzájuk. Ő lett
a Pőstyéni Muzeális Társu-
lat elnöke, majd a pőstyéni
balneológiai múzeum meg-
alapítója.

A fürdő területén közben
felépült a Sándor-pavilon,
melyet Winter Sándorról ne-
veztek el. Az 1897–1898-as
években a szigeten, szem-
ben a tavacskákkal, felépült
a Ferenc József Fürdőpa-
vilon. Winter Sándor nagy
súlyt helyezett a pőstyéni
fürdő propagálására itthon
és külföldön egyaránt.

1909. április 16-án halt
meg Pőstyénben.

Nagyot alkotott, világhírű
fürdőt teremtett, megérdem-
li, hogy művét nagyra érté-
keljük, hiszen községünk
szülötte volt.

Csomó Magda

E M L É K E Z Ü N K

dolgos kereskedők voltak,
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Ha belegondolunk, a tavasz 
első hírnökeit nem is nagyon 
láttuk. Csupán az allergiások 
érezték a tiszafa-, a ciprus-, 
a mogyorófélék, valamint a nyír, 
az éger és fűz virágporának 
nem éppen hálásnak mond-
ható hatását. Folyt az orra, 
könnyezett a szeme, bizony 
nem éppen a hagymától. Így 

y y

történhetett, hogy a gyümölcs-
fák már februárban rügyez-

tek, a vadszilvák, a mandulák,
a korai sárgabarackok is idő-
nek előtte virágba borultak;
már januárban virított a ker-
tekben a hunyor, a téltemető,
a hóvirág, utánuk a sáfrány,
de a tulipánok javarészét hiá-
ba fogjuk várni, ugyanis száz
hideg nap szükséges ah-
hoz, hogy a tulipánok legjava
tündököljön. A nárciszokról,
a jácintokról nem is beszélve.

Ugyanis a talajlakó rágcsálók
tél nem lévén meg nem tépá-
zott populációja valamit meg-
hagyott nekünk, embereknek
is. Törhetjük is a fejünket, főleg,
ha a gyümölcsfákra gondolunk,
hisz’ ki ne ismerné a levéltet-
veket, a kabócát, az atkákat,
amik a szokatlanul enyhe tél-
nek köszönhetően mind-mind
átteleltek. A baj tehát már az
első nekifutásra sem kicsi.

METSSZÜNK, 
VAGY MÉG VÁRJUNK?

A kérdés helyénvaló, de 
mégsem ok nélküli. Vannak
gyümölcsök, melyek az el-
nyúló ősznek köszönhetően
hosszan vegetáltak, mint 
például a szőlő, vagy né-
hány almatermésű. Majd jött
a fagy második fordulója… 
szárazon… és ez komoly
fagykárokat okozott a vesz-
szőkben. A szőlőt, ha még 
nem fakadt meg, minden-
képp az „élő” vesszőig visz-
sza kellett tisztítani, aki csak
szemre számolta, az térjen 
vissza a tőkékhez, és takarít-
sa le a felesleget. Ha valami 
okból kifolyólag megfeled-
keztünk a tavaszi lemosó 
permetezésről, vagy kifutot-
tunk ennek alkalmazhatósági
idejéből, a rügyfakadás utá-
ni szerek közt keresgéljünk.
A koktélban legyen: rovar-
ölő -, gombaölő szer is, de
mindig csak a megenge-
dett dózisban alkalmazva!
Ügyeljünk arra is, hogy nap-
sütéses, kellemesen me-
leg időben permetezzünk.

Megtörtént a rügyfakadás
a metszés előtt? Semmi baj,
csak arra ügyeljünk, hogy
a szabályoknak megfelelő-
en metsszünk, akár virág-
záskor, vagy azt követően.
Értem ezt az őszibarackra,
de az almatermésűekre is. 
Ha már virágzik a fa, leellen-
őrizhetjük a virágba pillantva 
azt is, mekkora kárt okozott
a rövid téli fagy, esetleg egy
hajnali talaj menti Bonifácos.
Ha egy kis szerencsénk van,
mi lehetünk a termés meny-
nyiségének beállítói a virág-
zatok meghagyásával, illetve,
ellenkezőleg lemetszésével.

ÜLTESSÜNK, 
VAGY SEM?

A másik nagy dilemma,
hogy mikor, mit ültessünk. 
Az ügyesebbje már február-
ban elmagolta a borsót, sár-
garépát, petrezselymet, sa-
látát, retket. Semmiképp se 
ragaszkodjunk a naptárhoz.
Ha meleg van a napon, nem
azt jelenti, hogy tényleg me-
leg van pl. egy paradicsom
vagy egy paprika kiültetésé-

hez, a tökfélékről (pl. ubor-
ka) nem is beszélve. Vannak
dolgok, amiket nem érde-
mes siettetni. Ha a hőmé-
rő higanyszála három egy-
mást követő napon 10 cm
mélységben meghaladta
a +15 °C-t, valamint az idő-
jósok nem mondanak több
fagyot, ültethetünk bátran;
ha nem, akkor csak a bátrak,
a vakmerők. A tavasz kiváló
például a fűszerkert felfris-
sítésére, mely növények a
nyár folyamán üdítő teákként
oltják szomjunkat. Levendu-
la, zsálya, citromfű, kakukk-
fű, bo
mind-m
vasszal
érzéken
szemez
ez az a
összpon
Pálmák
kakiszilv
cédrus, 
citrom, 
nám, m
tetésre k
ezeknek
hogy m
gyökere
vetkező

IRTSUNK, VAGY SEM?

A nagy tavaszi kérdések 
egyike. Mikortól lehet perme-
tezni, gyomirtózni, meddig
lehet fákat csonkolni, fi atalí-
tó metszést kivitelezni? Nos,
a válasz prózaian egysze-
rű. Fiatalító visszametszést,
a rügy fakadásáig lehetséges 
megejteni, azután csupán
a növények kárára megy 
mindez. Ami a permetezése-
ket illeti, amíg nincs megfele-
lő abszorpciós felület (levél),
és a hőmérséklet legalább
nem plusz tíz fok feletti, nem 
érdemes nekifognunk, kivé-
ve a téli permeteket, melynek 
az ideje a cikk megjelené-
sekor sajnos már rég lejárt.
Hasonlóképp például egy 
gyomirtó sem fog működni
+10 °C alatt, és ez az őszi 
permetekre is érvényes.

HOGY MIT IS
KÍVÁNHATNÉK ÍGY
A TAVASZ DEREKÁN?

Mindenki ültessen el egy 
fát magáért, egyet a család-
jáért, egyet pedig az unoká-
kért, ha ezt minden évben
megejti, ettől az évtől kez-
dődően eszébe jut majd az
a tél, amely ősszel kezdődött 
valamikor késő december-
ben, majd a január végi ta-
vaszon elfeledte, hogy volt…
csak a fák maradtak.

Ing. Tóth Kamill

A nap lágy sugarainak hatására, mindenki észrevette, hogy a tél nem igazán
mutatkozott… Mintha ősz után a tél csupán két hétre jött volna el, majd rögtön
a tavasz váltotta a műszakot. Ez a tény rengeteg előnnyel, de főleg hátrányokkal 
jár. A következő sorok ezen előnyöknek és aggodalmaknak adnak majd helyet.

Tavasz
a KERTBEN

rsikafafű,ű, mmentaféléékk,k, 
mind ülültetethhetők ttaa-a-a-a--

. Ha vav laaki faggyy-y---
ny nnöövényekkeeetttttt
z, akkkokor szinttéénnnnnnn
az időősszak, ammirrreeeeeeee
ntosítani kellll……………………
, rozmaring, függeeee,,,eee  
va, télálló banáánn,,, 

ciprus, téláálll óóóóóó
és még sorololhahatt-t---

most keell, hogyy kkiüüiüll-----
kerüljön. A nyárár kkeeelllll
k a a növényeknenekkk,k,,,, 

meggfogamodjanaakkkkk,,,
et verjenek a kököö---
ő télig. 
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Idén a természetes, lágyan
omló fürtökön van a hang-
súly. A sellőhullámoknál ter-
mészetesebbet nem is tu-
dunk elképzelni. A lényeg, 
hogy olyan legyen, mintha 
a tengerparton a nap szárí-
totta volna meg a fürtjeidet.

A 2013-as év kedvenc ha-
ja, a bubifrizura idén is divat 
lesz. Ezúttal azonban a fazon 
nincs szigorú szabályokhoz
kötve: lehet kócos vagy zse-
lézett, frufrus vagy hanyagul
beszárított, a lényeg, hogy 
bubi legyen.

A fejtetőre fésült copfok 
helyett idén a tarkó alá fé-
sült copfok hódítanak. Ele-
gánsak, nőiesek, és pofon-
egyszerű elkészíteni őket 
– a lényeg, hogy a haj minél 
alacsonyabban legyen ösz-
szefogva. A stílus sincs kőbe 
vésve – lehet kócos vagy szi-
gorúan lesimított a frizurád.

Felejtsd el a hajvasalót, 

idén a természetesre szárí-
tott, egyenes fürtök a diva-
tosak. Nem kell gondosan,
órákig vasalgatni a frizurádat 
- elég, ha egy nagy körkefé-
vel lazán kihúzod, és kicsit
összekócolod a tincseidet.

Ebben az évben hangsú-
lyozd a választékodat, és fé-
süld az egyik oldalra a tincse-
idet. A szép, ovális archoz
remekül passzol a lesimított 
frizura, de más arcformáknál
is működik - akkor azonban 
inkább kócosra érdemes el-
készíteni.

Feltűnő kiegészítők
A romantikus virágfüzérek 

mellett a fémes fejpántok és 
a mintás turbánok hódítanak 
az idei szezonban. Minden
alkalomra találhatsz tökéle-
tes hajba valót, ha pedig épp
nincs kedved hajat mosni, 
a legjobb választás a turbán 
lesz.

Kontyok és fonatok
A feltűzött és fonott frizurák 

hódítanak. Idén minden haj-
költemény kócosabb, mint
2013-ban. Az sem baj, ha itt-
ott kilóg jó pár szál, a lényeg 
a természetes hatáson van.

A legtrendibb hajszínek 
2014-ben

„Idén egyik hajszín sem lesz
egyeduralkodó, minden szín
divatos. Ha mégis ki kéne
emelnem néhányat, akkor 
a mélyvörös, a rozészín és 
a burgundivörös egy kis vio-
lettel keverve. 2014-ben még
inkább a természetességen 
lesz a hangsúly – nincsenek 
határozott melírek, csak vi-
lágosabb-sötétebb színhatá-
sok. Az ombre még mindig
hódít, de csakis úgy, ha na-
gyon fi nom átmenettel ké-
szül.” - teszi hozzá a fodrász. 

Vavrecky Petra

A HANGSÚLY 2014-BEN AZ EGYSZERŰSÉGEN
ÉS A NŐIESSÉGEN LESZ
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HÚSVÉT A BRIT SZIGETEKEN
Véget ért a farsang.
Búcsúzóul pár angolszász
érdekességet kínálunk.

A húsvét Nagy-Britanniá-
ban tradicionális ételekről, ősi
szokásokról és időtlen hagyo-
mányokról szól. Eme ünnep
kezdete jóval a kereszténység
elterjedése előtti időkre nyúlik.
Az angolszász istennő, Eostre 
imádása már a keresztény val-
lás térhódítása előtt szokás-
ban volt. Eostre szent állata
a baknyúl volt, jelképe pedig
a tojás, ami az újjászületést és
a tavasz termékenységét je-
lentette.

A Palacsinta Nap, nálunk
húshagyókedd, angol eredeti-
b Sh T d ” G óben „Shrove Tuesday” „Gyón-
tató Kedd” - a húsvét előtti 41. 
napra eső kedd – nagyböjt elő-
estéje. Ezen a napon a régebbi 
időkben minden keresztény 
kötelező bűnbánatot tartott 
mielőtt gyónást és feloldozást 
nyert, innen ered a „Gyón-
tató Kedd” elnevezés. Ez az 
utolsó lehetőség mindenféle 
ételek fogyasztására, a bő-
séges étkezés ugyanis nagy-
böjtben tilos. Tehát a házban 
megmaradt tojásokból, vajból,
zsírból a britek palacsintát 
készítettek, ezért ezt a napot 
palacsinta napnak nevezték. 
A legenda szerint egy bizo-
nyos Olney városbeli háziasz-
szony annyira belefeledkezett 
a palacsinta sütésbe, hogy 
elfeledkezett a miséről. Már 
csak a harangszót hallotta 
meg. Ekkor kirohant a házból 
a palacsintasütővel a kezében 
és addig futott, míg a temp-
lomba nem ért, hogy el ne 
késsen a miséről. Ez a szokás 
mára széles körben elterjedt 
olyannyira, hogy Nagy-

Britannia szerte palacsin-
ta versenyeket rendeznek.
A legrégibb és leghíresebb 
a buckinghamshire-i Olney-
ban tartott verseny. Ez 415
yard (380 méter) futás, melyen 
tizenhat év feletti főkötőt és
kötényt viselő nők vehetnek
részt. Nekik fel kell dobniuk 
a palacsintájukat, és megfor-
dítaniuk így a serpenyőben
legalább háromszor a verseny 
alatt. A nyertes csókot kap
a palacsinta harangozótól és 
egy imakönyvet a vikáriustól.

Nagy-Britanniában úgy-
i té i t E ó tszintén mint Európa szerte 

húsvétot a nagyböjti időszak 
előzi meg, ami Hamvazószer-
dával (Ash Wednesday) kez-
dődik. A böjti időszakot visz-
szafogottan szokás ünnepelni,
ugyanakkor magát a húsvétot 
hosszadalmas készülés előzi 
meg. Itt is hagyománya van a 
tojásfestésnek, amit I. Edward 
király tett népszerűvé, ugyan-
is 1290-ben 450 tojás meg-
festését rendelte el húsvéti 
ajándékként. Húsvét vasárnap 
reggel templomba mennek az 
emberek, melyek gyönyörűen 
fel vannak díszítve liliommal. 
Ilyenkor a legszebb ruháikat 
veszik fel. A nők és gyere-
kek nagyon gyakran viselnek 
úgynevezett „húsvéti kalapot” 
(Easter Bonnet), mely egy vi-
rágokkal feldíszített kalap. 
A húsvéti szokások, mint a 
tojás görgetés (Egg Rolling),
húsvéti tojásozás (Pace 
Egging, Pace Egg Plays), 
a Morris tánc (Morris dance 
és a Húsvéti nyúl (Easter 
Bunny) kiállítása mind 

szerves részét képezik a hús-
véti hagyományoknak Angliá-
ban. A locsolás errefelé nem 
elterjedt szokás.

Húsvéthétfőn tojásgurí-
tó versenyeket rendeznek
az emberek. Felmennek egy
domb tetejére, és onnan le-
gurítják a tojásokat. Az nyer,
akinek a tojása először ér le
a völgybe törésmentesen.
Ez a játék nagy népszerűség-
nek örvend.  Számos helyen 
táncos, zenés ünnepségeket,
felvonulásokat, versenyeket
rendeznek. Az ünnepségek ré-
szeként speciális tavasztánc-
ra szakosodott társulatokat
hívnak, hogy megfelelőkép-
pen előadják a Morris táncot.
Ez a tradició nem újkeletű, sőt 
ezer éves múltra tekint vissza, 
mitöbb ez a tánc a legnagyobb
lát á á hú éti ülátványosság a húsvéti ünnep-
körben. Ezt a táncot mindig 
hivatásos férfi  tánccsopor-
tok adják elő, hogy elijesszék 
a gonosz Tél szellemét. A tán-
cosok öltözete nagyon hagyo-
mányos - fehér inget, piros se-
lyemövet, fekete nadrágot és 
szalmakalapot viselnek. Piros 
és zöld szalagok, virágok és 
zászlók szintén megfi gyelhe-
tőek az egyenruha részeként.

Természetesen az 
angoloknak is van 
saját, hagyo-
m á n y o s 

húsvéti ételük. A legnépsze-
rűbbek közé a Hot Cross Bun 
tartozik, ami egy mazsolás
péksütemény kereszt alak-
ban bemetszve még sütés
előtt. Eredetéről több történet 
is kering. A legszebb közülük 
egy tengerész fi át hazaváró
asszonyról szól. Egy alkalom-
mal a tengerész, mielőtt kiha-
józott, megkérte anyját, hogy
nagypéntekre süssön neki Hot 
Cross Bun-t. Addigra tervezte
ugyanis a hazatérését. Azon-
ban soha nem tért vissza. At-
tól kezdve az özvegy minden
nagypénteken sütött a fi ának, 
abban a reményben, hogy ha-
zatér. Miután meghalt, a házát 
egy kis pub-bá (kocsmává)
alakították, ahol még mindig
látható a háló a zsemlékkel. 
A pub neve „The Widows`s
S ” l tt i A ÖSon” lett, vagyis „Az Özvegy 
Fia”. Minden évben egy ten-
gerész egy új zsemlét helyez 
a hálóba, és az arra járó hajó-
sok, tengerészek imát monda-
nak az özvegyért.

Szeretném mindenkinek 
a fi gyelmét felhívni, hogy kü-
lönböző területekre különböző 
népszokások vonatkoznak. 
A cikkben olvashatóak a legál-
talánosabbak, amelyek egész 
Nagy-Britannia területére ki-

terjednek.
Mgr. Bugyík Beatrix
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EGÉSZSÉGES-E A TOJÁS?

HÚSVÉTI RECEPT    HÚSVÉTI RECEPT    HÚSVÉTI RECEPT

Hozzávalók 8 személyre:
25 dkg zöldborsó, 20 dkg

sárgarépa ,5 dkg piros kápia
paprika, 35 dkg burgonya,
10 dkg alma vagy savanyú
uborka, citromlé, só, bors,
6 evőkanál majonéz, 3 evő-
kanál tejföl, 2,5 dl víz, 1 koc-
ka zöldséges leveskocka,
2 dkg zselatin, 5 tojás

A díszítéshez: 1 piros kali-
forniai paprika, 1 csokor pet-
rezselyemzöld

Elkészítés:
A tojásokat 10 perc alatt 

keményre főzzük. A kockákra
vágott sárgarépát, burgonyát
és a zöldborsót külön kevés
sós vízben puhára főzzük.
Az almát meghámozzuk, kis
kockákra vágjuk, és meglo-

csoljuk egy citrom levével.
A zöldségeket és az almát 
egy nagy tálba tesszük.

A majonézt a tejföllel, só-
val, borssal elkeverjük, és 
ezt a mártást összekeverjük 
a zöldségekkel. 2,5 dl vízben 
elkeverjük a leveskockát, és 
a zselatint folytonos keverés-
sel kis lángon feloldjuk ben-
ne. Félretesszük hűlni.

Az őzgerincformát kibé-
leljük folpackkal úgy, hogy 
túlnyúljon a formán. A zse-
latinos levet hozzákeverjük 
a majonézes salátához. A sa-
láta felét elsimítjuk a forma 
alján, és sorban beletesszük
a kemény tojásokat. Befedjük 
a saláta másik felével, és rá-
hajtjuk a fólia széleit minden 
irányból. A formát az asztal-

hoz ütögetjük,hogy egyen-
letesen kitöltse a saláta. Le-
galább 5 órára hűtőbe tesz-
szük, de még jobb, ha egy 
egész éjszakát tud dermed-
ni. Másnap a tálalótálra bo-
rítjuk, eltávolítjuk róla a fóliát, k róla a fóliát, 

és tetszés szerint díszítjük.é é i dí í j k
Piros paprikából kiszúrunk
virág formákat, és petrezse-
lyem levelekkel díszítjük. Hi-
degtálon jól mutat és fi nom.

Brenkus KláraBrenkus Klára

A tojás igen fontos és sok-
oldalú alapanyag a konyhá-
ban. Sokféleképpen készít-
hetjük el, és sokféleképpen
használhatjuk fel. Fontos
tápanyag a kiegyensúlyozott
táplálkozásban.

A tojásnak mind a fehér, 
mind a sárga része igen
gazdag tápanyagokban, fő-
ként fehérjében és ásványi
anyagokban. Nagy meny-
nyiségben található benne
cink, szelén, kálium, kalcium,
foszfor, magnézium, vala-
mint nátrium. Vitamintartal-
ma is igen jelentős, hiszen
gyakorlatilag az összes lét-
fontosságú vitamin megtalál-
ható benne, így az A-, B-, C-,
D- és E-vitamin is.

MIÉRT ÉRDEMES
FOGYASZTANI?
A tojás több olyan táp-

anyagban is gazdag, ame-
lyek elősegítik a szív egész-
ségét, így például megta-

lálható benne a betain és 
a kolin is. A terhesség és 
szoptatás alatt a megfelelő 
mennyiségű kolin fogyasz-
tása különösen fontos, mivel
nélkülözhetetlen az agy nor-
mális fejlődéséhez.

A TOJÁS TÁPÉRTÉKE

1 tojás tartalmaz:rtalmaz: 
- 78 kalórriát
- 6,3 g fehérjét
- 5,3 g zssírt
- 1,6 telíteett zsírt
- 212 mg koleszterint

TUDTA-EE
Bizonyoss márkájú ttttojojojojoooojjjá-á-á-á-áááááááááá

sok már tarttalmaz-z-z-z-z-z-z-zz---
nak omegga-3
zsírsavat is,
attól függően, 
hogy mivel etet-
ték a tyúkokkat. Ezt
érdemes mindig 
ellenőrizni aa csoma-
goláson.

A tojás növeli 
az energiaszin-
tet is, ezáltal ja-
vítja az emész--
tőrendszer éés
a vese működéését. 
D-vitamin-tartalmának 
köszönhetően jó hatással 
van a csontokra, megakadá-a megakadá
lyozza a csontritkulás kiala-
kulásátkulását. 

Kedvezően hat a súlyvesz-
tésre is. Ha reggelire tojást
fogyasztunk, fehérjetartal-
mának köszönhetőennnn 

hosszabb ideig nem érzünkh bb id i é ü k
éhséget.

Együk tojást rendszere-
sen, de mértékkel!

www.hazipatika.hu

Majonézes zselatinos 
saláta tojással
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Készítette: Lőrincz László

• Az élet szakadatlan küzdelem. Délelőtt az 
éhséggel, délután az álmossággal.

------------------------------------------
• A halász azért megy ki a tóra, hogy halat 
fogjon. A horgász meg azért, hogy ne legyen 

gy gygy gy

otthon.
gg

------------------------------------------
• A munka azoknak való, akik nem tudnak hor-
gászni.

------------------------------------------
• A nyúl az egy igazi jellem. Ott ül a fűben, 
de akkor sem szívja!

y gy gy gy g

------------------------------------------
• Minden reggel ágyba viszem a páromnak
a kávét. Neki már csak meg kell darálnia...
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• Ha olajos lesz a kezed, akkor elkezd visz-
ketni az orrod.

------------------------------------------
• Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is.

------------------------------------------
• A törhetetlen játékok legfőbb haszna, 
hogy ezekkel kiválóan össze lehet törni min-
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------------------------------------------
• Az élet előttem áll, és nem látok tőle semmit.

------------------------------------------
• Azért van a vonaton két mozdonyvezető, 
mert ott akkora a zaj, hogy egy ember el se 
tudná viselni!IG

AZ
SÁ

GO
K


