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XVIII.   SZENT   ISTVÁN   NAPOK
TARDOSKEDD  �  2016. 8. 19 – 22.

www.tardoskedd.sk

M Ű S O R

2016. augusztus 18. (csütörtök)
 8:00 Búcsúi véradás (Faluház)

2016. augusztus 19. (péntek)
 15:30 Ludas József utca átadása 
   (Az Iskola utcai bérházaknál)
 16:30 Ünnepi képviselő-testületi ülés (Faluház) 
 17:30 Tóth Ferenc: Izland, fotókiállítás 

  megnyitója (Faluház) 
 18:00 Koszorúzási ünnepség a Szent István-
  szobornál (Szent István-tér)
20:00 Koncertsorozat (Szabadtéri színpad)
  Vastag Tamás, Dankó Szilvia, 
  Irigy Hónaljmirigy  
  Belépő: elővételben 7,- €, helyszínen 9,- € 
  (6 éves korig ingyenes) 

2016. augusztus 20. (szombat)
 08:00 – 14:00   Ízek utcája – szabadtéri főzőverseny 

(Felvégi park) 
 Kísérő programok:  
09:00 Gyerekparadicsom kicsiknek és nagyoknak 
  egyaránt  
 09:30 WWW – A virtuális világ veszélyei – pódium 
  beszélgetés Stefanovits Nórával, 
  pszichológussal
 10:00 Tambores – dobshow
 10:00 Labdarúgó mérkőzés idősebb diákok csapata: 
  Tardoskedd – Zselíz 

(Szikora György Sportpálya)
 10:00 – 11:00  Tardoskedd legízletesebb pogácsája - 

  nevezés  (Felvégi park)
 11:00 Versenyek, ügyességi játékok
 12:00  Labdarúgó mérkőzés Tardoskedd diákcsapata - 
  Zselíz diákcsapata  (Szikora György Sportpálya)
 13:00 Szabadtéri főzőverseny kiértékelése 
 13:20 Tardoskedd legízletesebb pogácsájának 
  kihirdetése
 

 09:00 – 12:00   II. Szent István-napi Futóverseny 

   (Faluház előtt)
 14:00  Bajnoki futballmérkőzés: Tardoskedd Ifjúsági 
  csapata – Kisudvarnok  

(Szikora György Sportpálya)
 15:00 Borudvar megnyitása (Alvég)
  Kézműves vásár (Alvég)
 16:30 Folklórcsoportok felvonulása 

(Termálfürdő - Szent István tér - Alvég)
 17:00  Bajnoki futballmérkőzés: Tardoskedd B 
  csapata – Bart  (Szikora György Sportpálya)
 17:00 XVIII. Folklórfesztivál megnyitása (Alvég)
 20:00 Népzene a borudvarban 
 21:00 Utcabál a Szabadtéri színpadnál 
  (Belépő: 2,- €) 

2016. augusztus 21. (vasárnap) 
10:30 Ünnepi szentmise a Szent István római 
  katolikus templomban 
15:00 Bab Társulat fellépése (Termálfürdő)
17:00 Bajnoki futballmérkőzés: Tardoskedd A csapat 
  – Hetény  (Alvég)
19:00 Amatőr zenekarok fellépése: 
  Trapper Band – Oroszlány, 
  RM Project – Tardos (Alvégi színpad)
21:00 Utcabál a Szabadtéri színpadnál 
  (Belépő: 2,- €) 
 Egész nap: kirakodóvásár, búcsú, borudvar 

2016. augusztus 22. (hétfő)
20:00 Nosztalgia buli DJ Čekuval 
   (Tardoskeddi termálfürdő)
21:00 Bemutatkozik a PoleDance Studio
   (Tardoskeddi termálfürdő)
21:30 Tűztánc show (Tardoskeddi termálfürdő)
22:00 Szent István napi tűzijáték 
   (Tardoskeddi termálfürdő)
      Egész nap: kirakodóvásár, búcsú 
   (Tardoskeddi termálfürdő)
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IFJÚ HÁZASOK
Ing. Loboda Otto és Alakšová Diana  04.16. 
Mgr. Kluka Tamás és Mgr. Csikós Monika  05.07. 
Lacina Miroslav és Számelová Eva  05.28. 
Mészáros Péter és Buda Ildikó    05.28.
Ing. Balogh Zoltán és Tóth Andrea  06.04.
Keresztes Ľudovít és Szőke Anastázia  06.04. 
Mgr. Ladics Zoltán és PaedDr. Kiss Beáta   07.09.
Hatala Marek és Ludasová Michaela  06.11. 
Molnár Tamás és Szabó Angelika  06.18. 
Száraz Dávid és Saskői Linda  07.09. 
Kurucz Mário és Vaňa Szilvia  07.16.
Gyetyák Tamás és Balogh Erika  07.16.
Bc. Balogh Zsolt József és Bc. Lukács Anikó  07.23.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Vanya Ilona  (1922)  03.05
Roller Margit  (1939)  03.20
Vida Vilma  (1932)  03.20
Ivanics Károly  (1945)  04.15
Bihari Gyula  (1944)  04.21
Buják Rudolf  (1960)  05.04
Bencze Valéria  (1934)  05.05
Mészáros Anna  (1939)  06.02
Rosko Zsuzsanna  (1934)  06.03
Major Lajos  (1953)  06.07
Kopasz József  (1930)  06.14
Csányi Zsuzsanna  (1928)  06.15
Fugli Erzsébet  (1926)  06.17
Csányi Anna  (1928)  06.26
Száraz Zsuzsanna  (1944)  07.09
Vanya József  (1937)  07.09
Brucknerová Mariana (1973)  07.10
Zahrátka Rozália  (1930)  07.10
Borbély Károly    (1936) 07.22

OLVASÓINK FIGYELMÉBE
Magazinunk továbbra is előfi zethető 

kedvezményes áron,
3 euróért egy évre a Községi Hivatal 

13. számú irodájában, ill. a helyi 
könyvtárban. 

Köszönjük, hogy olvasnak bennünket.

70  Április:  Bugyík Dénes, Borsányi Etelka, Mgr. Horáček Ilona, Mészáros László (Kertész u.),
  Galó Kálmán, Marsovszky László, Vida Mária (Széchenyi u.),
 Május:  Borbély Alexander (Virág u.), Varga Mária (Szőlőskert u.) 
 Június:  Pintér György, Bíróczi Pál
 Július:  Vincze Irén, Juhász Anna, Kozma Edit
 Augusztus:  Cirók Vladimír, Lipták Zsuzsanna, Jasso Erzsébet, Žilinsky László (Halász u.), 
  Tóth Cecília
75  Április:  Vanya Vince (Kinizsi u.), Mellen Imre, Bihari Verona, Vanya Zsuzsanna (Štúru u.),
  Ruzsik Irén, Kuchar Vince
 Május:  Virágh Imre, Balogh Margit (Május u.), Tóth Irén, Modránszky László
 Június:  Bédi Margit (Rákóczi u.), Mészáros József (Hviezdoslav u.), Birkus Zsuzsanna 
  (Puskin u.), Csikós László, Czibulková Jozefa, Száraz István (Napkelet u.)
 Július:  Brat Mária, Vincze Ilona (Gorkij u.), Szabó Márta, Vincze Mária (Gorkij u.), 
  Bogdány Irén, Szpevák Antal, Ježo Ján
 Augusztus:  Ladics Gyula, Harča Árpád, Tatai Ilona, Vas Károly, Bogyó Géza, Boros Mária
  (kpt. Jaroš u.)
80  Április:  Vanya Mária (Újfalu), Bencze Anna, Mészáros József (Gorkij u.), Mgr. Hegyi Olga,
  Szabó Lajos (Újvári út), Juhász Ilona
 Június:  Ludas Valéria (Gorkij u.), Arató Irén, Vanya Júlia (Újfalu) 
 Július:  Vanya Ilona (Felvég), Švancár Júlia, Major Károly, Bugyik Ilona (Kertész u.), 
  Bugyik József (Vasúti út), Csányi Irén (Diófa u.)
 Augusztus:  Jeruška Margit, Virág Magdolna
85  Április:  Vanya Mihály (Sládkovič u.)
 Május:  Vanya Pál (Újfalu) 
 Július:  Dózsa Mária (Újvári út)
 Augusztus:  Grochal Veronika
90  Május:  Bogdány Mária (Újfalu)
 Augusztus:  Borbély Mária (Vasúti út)
95  Augusztus:  Vida Mária (Vansová u.)

JUBILÁNSOK

A társasági krónikát összeállította: 
Benkő Éva
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Felébredt a nap, kapuját kitárta,
Nótával köszönti a dalos madárka.

Ébredez az erdő, már a rét sem alszik,
Madár dalolása messzire elhallszik.

 
Harmat rezeg az ágon, fénye meg-megcsillan,

Rásüt a napsugár s egyszerre elillan.
Ragyog az áldott nap, a szellő se lebben.
S dalol a kis madár mindig ékesebben.

 
Fölkelt a méh is, döngicsél a réten,

Zümmög a bogárka, röppenésre készen,
Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban,
Megfürödvén előbb harmatos virágban.

 
Dalolj madár, dalolj, örvendezz a nyárnak,
Dalolj, amíg a szép napok le nem járnak.
Majd jön az őszi szél, elhervad a virág...
Dalold, amíg lehet! ó, de szép a világ!

Benedek Elek Reggeli dalReggeli dal

Felhívjuk lakosaink fi gyelmét, hogy ezentúl naprakész információkat kaphatnak 
Tardoskedd községgel kapcsolatban, többek között az aktuális rendezvényekről, 
eseményekről, felhívásokról stb. Ehhez nem kell más, csak hogy okostelefonjukba 
telepítsék az ehhez szükséges mobiltelefonos alkalmazást, melyet az Androidos 
OR telefonokban a Google Playen keresztül találnak meg. Az applikáció elérhető 
az iPhone-on is, a AppleStore-ban. A keresőbe írják be: „Tvrdošovce”.

Legyenek Önök is jól tájékozottak!

FELHÍVÁS

Molnár Rácz Bryan  02.06
Döme Nikol  02.12
Kopečná Olivia  02.16
Tóth Laura  02.16
Dóža Félix  02.24.
Tóth Sebastián  02.29.
Pšenáková Diana  03.11.
Kovács Marcela  03.12.
Zaťko Erik  03.13
Keresztes Laura  03.23
Anyalai Renáta  04.02
Sárközi László  04.19
Lakatoš Rikardo  04.21
Žigová Viktória  04.29
Farkas Amira  04.30
Hnízdo Marek  05.06
Slamenka Róbert  05.14
Baloghová Zuzana  05.24
Koczka Félix 06.02
Kotlár Barbora  06.17
Benyík Oliver  06.14
Lojková Megan 06.21
Bihari Giovanna  06.25
Kurucz Viktória 07.10

LEGKISEBB LAKOSAINK 
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POLGÁRMESTERT
Megkérdeztük a 

Polgármester úr! Még a 
múlt évben bezárásra került 
községünk hulladéklerakata. 
Milyen alternatívát kínál a fa-
lu a község lakosainak? Ho-
vá lehet hivatalosan kivinni 
a hulladékot, hogy ne sért-
sük a törvényt?

Elsődlegesen magyarázat-
ra szorul a hulladéklerakat, ill.
a szeparálás fogalma. A hulla-
déklerakás, ill. annak elhordá-
sa a mi esetünkben a kommu-
nális hulladék, a mindennapi
életben a háztartásokból szár-
mazó hulladék, amelynek az 
elszállítását a község bizto-
sítja. Két hetente a kukaedé-

nyeket összeszedjük, kiürítjük.
Ezzel a szolgáltatással kap-
csolatos az ún. kukadíj ille-
ték kifi zetése, melyet a lakos 
és a vállalkozó egyaránt fi zet. 
A szeparáció, avagy másod-
felhasználás a mindennapi 
fogyasztás során keletkezett 
hulladék különválasztásával 
történik. A különgyűjtött hul-
ladékok közé tartoznak a PET 
üvegek, fóliaalapú hulladékok, 
műanyagok, konzervdobozok, 
üdítőitalok alumíniumdobozai, 
de ezen felül már az akkumu-
látorok, háztartási cikkekben 
használt elemek, autógumik, 
használt olajak, a konyhai hul-
ladék, zöldhulladék és az épít-
kezési hulladék is. Ezeknek 
a hulladékoknak a besorolá-

sát, ill. a gyűjtésével kapcso-
latos feltételeket, megsemmi-
sítésével járó kötelességeket 
a 79/2015 sz. hulladékokról 
szóló törvény tartalmazza. 
Fontos elmondani, hogy a tör-
vény értelmében 2016. július 
1-jétől a község gyűjtőudvar 
létrehozásával biztosítja la-
kosai számára a lehetőséget, 
hogy hulladéktól függően díj-
mentesen, vagy díj ellenében 
le tudják adni a szeparált hul-
ladékot. Amennyiben nem 
a gyűjtőudvart részesíti előny-
ben a lakos, hanem a köz-
területeinket, a határainkat 
szennyezi, a törvényből kifo-

lyólag büntetéssel sújtható 
a vétkes. Bízom benne, hogy 
a Szebb Tardoskedd nagy-
takarításnak és a lakosok 
tudatos hozzáállásának kö-
szönhetően, közösen ezt az 
újdonságot is hamarosan 
megszokjuk. Bővebb informá-
ciókhoz a www.tardoskedd.sk 
vagy a 035/6492213 telefon-
számon juthatnak az érdeklő-
dők.

A község aktívan odafi -
gyel a környezetünkre. Meg-
óvása érdekében több intéz-
kedést is bevezetett. Lehet 
tudni, hogy melyek azok?

Ez év áprilisában immár 
hatodik alkalommal szervez-
tük meg Föld napja alkal-

mából a már említett Szebb 
Tardoskeddért nagytakarítást. 
Az akció lényege, hogy első-
sorban megtisztítsuk a közte-
rületeinket, a határi részeket az 
illegális hulladéklerakatoktól, 
másodsorban pedig megszé-
pítsük községünket új növé-
nyek kiültetésével. Közös ér-
dekünk, hogy lakosaink minél 
nagyobb számban vegyenek 
részt a rendezvényen, így ma-
gáévá érezve az egyébként 
is lakosainkat szolgáló szép 
parkokat, közterületeket, pihe-
nőhelyeket, kiskerteket. A se-
gítőkész emberek mellett 
akadnak olyanok is, akiknek 
még ezek után is közömbös 
a környezete. Előfordul, hogy 
a határi utakon, árkokban, 
tavak partjain stb. rakják le il-
legálisan a hulladékot. A köz-
ségi rendőrök intézkedéseinek 
köszönhetően, nagy részben 
sikerül megtalálni a vétkest. 
Ennek ellenére, szükségét 
éreztük, hogy sorompókat he-
lyezzünk el a Golgota utca ele-
jén, valamint a Kollár utcában, 
az ún. Réti úton, ahová a hul-
ladék nagy részét helyezték el. 
Továbbá térfi gyelő kamerákkal 
láttunk el több utcát és letérőt, 
amely 24 órán keresztül bizto-
sítja a terület megfi gyelését. 
Bízom benne, hogy a lakosok 
a jövőben a gyűjtőudvar által 
kínált lehetőségeket aktívab-
ban ki fogják használni, hiszen 
nincs miért „tilosban járni“. 

Gyermeknap alkalmával 
megnyílt a 2016-os nyári 
évad a termálfürdő terüle-
tén. Milyen újdonságokkal 
várják a látogatókat?

Igen, a Tardoskeddi Ter-
málfürdő kft. minden évben 
igyekszik az anyagi keretein 
belül újdonsággal szolgálni 
a látogatóknak. Ebben az év-
ben a szolgáltatásainkat sze-
rettük volna bővíteni, ezért 

került megépítésre egy ún. 
kneipp taposó, amely relaxá-
ciós élményeket nyújt a für-
dőzőknek. Természetesen, 
családbarát hírében álló ter-
málfürdőnk az időjárás függ-
vényében kínál hétvégi prog-
ramokat. Szeretnénk megren-
dezni a hagyományos fafa-
ragók találkozóját, gyermek-
programokat kínálni, de nem 
maradhatnak ki a sportolók 
sem pl. a zumbások, az erőbaj-
nokok találkozója. Mint ahogy 
az utóbbi években megszok-
hatták, a Szent István Napok-
nak is helyet ad a termálfürdő. 
Ebben az időszakban korláto-
zott a nyitvatartás, de a büfé 
most is üzemelni fog. Búcsú 
vasárnapján a gyerekeknek 
kedveskednek a szervezők, 
míg hétfőn a tűzshow és a tű-
zijáték minden korcsoportot 
megszólít. 

Idén már XVIII. alkalom-
mal szervezi meg a község 
a Szent István napi ünnep-
séget. Mivel várják a szerve-
zők a vendégeket 2016-ban?

Az idei Szent István Napok 
augusztus 19-én kezdődnek. 
Rendhagyó módon, utca név 
keresztelővel kezdődik az ün-
nepség. Ludas József utcára 
kereszteljük az új bérházak 
utcáját, melyet a 2016. május 
24-én a képviselő-testület ha-
tározattal fogadott el. Ezt kö-
vetően megtartjuk az ünnepi 
képviselő-testületi ülést, ahol 
a testvértelepüléseink kép-
viselői jelenlétében átadjuk 
a falu, ill. a polgármesteri díja-
kat, majd ünnepi koszorúzás 
következik. Az esti órákban 
kezdetét veszi a koncertsoro-
zat Vastag Tomi, Dankó Szilvi 
és az Irigy Hónaljmirigy élő 
koncertjével. Szombaton a már
hagyományos főző verseny 
lesz a Felvégi parkban, a II. 
Szent István-napi futóverseny, 
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Fiatal korod ellenére, ak-
tívan részt veszel az önkor-
mányzat életében, hiszen 
2014 óta tagja vagy a helyi 
képviselő-testületnek. Miért 
tartottad fontosnak, hogy in-
dulj az önkormányzati válasz-
tásokon? 

Községünkben, 2010-ben 
megalakult a Híd polgári párt 
helyi klubja. Több társammal 
együtt, én is részese lehettem 
a kezdeteknek. Úgy gondoltuk, 
tudunk egy új irányt mutatni 
Tardoskeddnek és a lakosa-
inknak. Ha visszatekintek az 
elmúlt időszakra, úgy érzem, 
hogy sikerült bizonyítani. A fa-
lunk szépül (hacsak a Szebb 
Tardoskeddért projektre gon-
dolok), fejlődik (sorolhatnám 
az eddig megvalósított cél-
kitűzéseket), és nem utolsó 
sorban változott az emberek 
viszonya a község iránt. De 
nem szabad megfeledkezni a 
polgármester és a képviselők 
közös munkájáról sem, hiszen 
az olykor felesleges vitázás las-
sítja a fejlődést, ami senkinek 
nem célja. Bízok benne, hogy 

a 2014-2018-as válasz-
tási ciklus aktív résztve-
vői, a községünk gyara-
podását tartják előtérbe. 

Hogyan jellemeznéd 
a jelenlegi képvise-
lő-testület munkáját? 
Melyik eddigi döntését 
tartod a legfontosabb-
nak?

Úgy érzem, a jelen-
legi képviselő-testület
jól működik. Természe-
tesen, vannak kisebb 
viták, melyek elkerülhe-
tőek lennének, de mint 
tudjuk, egy demokra-

tikusan működő vezetésben, 
mindenkit meg kell hallgatni. 
Végösszegben eddig minden-
ben sikerült megegyeznünk, 
ami bizonyítja, hogy mindenki 
a falu érdekét tartja szem előtt. 
Szükséges a kompromisz-
szum, a józan megítélés és
nem a személyes érdek. Az el-
múlt két évben sok fontos 
döntésünk volt, említésként 
a kanalizációs projektet emel-
ném ki. Egy modern, fejlődésre 
hajlamos településnek az alap 
követelménye, hogy ki legyen 
építve a csatornahálózata. 
Nem szabad elfeledkeznünk 
a faluközpont regenerációjáról, 
a bérházakról és a közbizton-
ságról sem. 

Mely közigazgatási terü-
let áll a legközelebb hozzád? 
Miben tudod, miben szeret-
néd a leginkább segíteni Tar-
doskeddet? 

Azt gondolom, egy képvi-
selőnek mindegyik közigazga-
tási területhez hozzá kell tudni 
szólni. Nem szabad elzárkózni 
semmilyen problematikától, 

mindegyikben aktívan részt 
kell venni. Mi a lakosokat kép-
viseljük, ezért a polgármester-
rel közösen, a lehetőségeknek 
megfelelően megoldást kell 
találni a felmerülő gondokra. 
Mindenkinek tudatosítania kell, 
hogy Tardoskedd községét mi, 
lakosok éljük, így azt közösen 
kell formálnunk. Ha falunk te-
rületén megrongálnak valamit, 
azt ki kell javítani, s az pénzbe 
kerül. Nagy kiadással jár az 
illegális szemétlerakatok elta-
karítása, melyet sajnos szintén 
a mi lakosaink hordanak ki. 
Megemlíteném még a közterü-
let rongálást is, ami viszont az 
utóbbi időben csökkent, kö-
szönhetően a kamerarendszer 
kiépítésének, amely tervezésé-
ben és kivitelezésében jóma-
gam is részt vállaltam. 

Milyen kérésekkel, pana-
szokkal fordulnak hozzád 
a lakosok?

A válaszom: változó. Ha ép-
pen több eső hullik le, akkor 
a kanálisok tisztítása a téma, 
melyeket fokozatosan a Köz-
hasznú Vállalat alkalmazottai 
tisztítanak. Amikor a fűnyí-
rás időszaka jön el, akkor ez 
a probléma foglalkoztatja az 
embereket. Legjobb tudomá-
som szerint községünkben kö-
zel 3-4 hektár területen nyírják 
a füvet, így mindenkit türelemre 
intek. Meg kell említeni, hogy 
nagyon jó az együttműködés 
a polgármesterünkkel és a hi-
vatal alkalmazottaival is, kik-
hez nem csak a képviselők, de 
a lakosok is bátran fordulhat-
nak. A megannyi kérés mellett 
akad dicséret is, ami örömmel 
tölt el. Kell látni a sok munkát, 

az igyekezetet, amely megvan. 
Ezúton is szeretném megkérni 
a lakosokat, bátran forduljanak 
hozzám, ha kérdésük vagy ké-
résük van. Amennyiben tudok, 
nagyon szívesen segítek. 

További terveid? 
Falunk további fejlődése 

szempontjából most a legfon-
tosabb terv a kanalizáció meg-
valósítása. Aktívan dolgozunk 
azon, hogy az elbíráláson si-
keresek legyünk. Nem szabad 
elfeledkeznünk a fi ataljainkról 
sem. Fontos, hogy támogas-
suk őket. Az újonnan alakult 
családok számára lehetőség 
lehet az építkezési telkek ki-
mérése, az új bérlakások épí-
tése, hiszen igény van rá. Meg 
kell becsülnünk azokat a fi atal 
családokat, akik itt szeretnének 
letelepedni, élni. Továbbá nö-
velnünk kell a közbiztonságot 
új kamerafészkek kiépítésével, 
amelyen már aktívan dolgo-
zunk (szerk. megj. a község 
területén 14 kamera van elhe-
lyezve). Szeretném, ha útjaink 
állapota javulna, és szépülne 
a falunk további területe is. 
Sportember révén úgy vélem, 
a sport területén is akad dol-
gunk. Két év áll még rendelke-
zésünkre, hogy a célkitűzése-
inket közös erővel teljesítsük. 
Az eddigi eredmények ma-
gukért beszélnek, de legyen 
ez csak a kezdet. Építsünk ki 
együtt egy modern, szép, tisz-
ta, élhető falut, amiben min-
denki otthon érzi majd magát. 

HAJRÁ TARDOSKEDD!

Köszönöm a beszélgetést. 
B.Sz.

gyermekek részére szórako-
zási lehetőségek, beszélge-
tés meghívott vendégekkel, 
házi készítmények kóstolója 
és egyéb más érdekesség is 
várja a szórakozni vágyókat. 
Délután a folklórcsoportokkal 
folytatódik a programsorozat, 
borudvarral és utcabállal. Va-
sárnap bajnoki futballmérkő-
zés, szórakozási lehetőségek 

a termálfürdő területén, este 
koncertek, utcabál és még sok 
más érdekesség. Hétfőn a ter-
málfürdőben tűzshow és a tű-
zijáték zárja az idei ünnepség 
sorozatot. A szervezők nagy 
szeretettel várják a szórakozni 
vágyókat. Jöjjenek el, és te-
gyük együtt emlékezetessé az 
idei Szent István Napokat is!

Köszönöm a beszélgetést

KÉPVISELŐI SAROK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET LEGFIATALABB TAGJÁT, BIRKUS KRISZTIÁN 
MÉRNÖKÖT FAGGATTUK KÉPVISELŐI MUNKÁJÁRÓL, TERVEIRŐL
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ÚJ KÖZPONTI ZÓNA ÉPÜLT TARDOSKEDDEN
Csaknem 3 évig tartó inten-

zív előkészületi, tervezői és 
építkezési munkálat után 2015 
novemberében befejeződött 
Tardoskedd központjának fel-
újítása, amely községünk eddigi 
legnagyobb kivitelezésre kerülő 
tervezete volt. Az ünnepélyes 
átadást a téli hónapokra való 
tekintettel 2016. március 30-
án tartotta az önkormányzat. 
Az eseményt több meghívott 
vendég tisztelte meg jelenlété-
vel határainkon innen és túlról. 
Jelen volt többek között Potápi 
Árpád János, Magyarország 
nemzetpolitikájáért felelős ál-
lamtitkára, Czimbalmosné Mol-
nár Éva, Magyarország szlo-
vákiai nagykövete és térségünk 
polgármesterei. Természetesen 
nem hiányoztak lakosaink sem. 
Az egybegyűlteket Tóth Marián 
polgármester üdvözölte, mi-
után alapiskoláink mazsorett 
csoportjai megnyitották a ren-
dezvényt. A polgármester úr 
beszédében ismertette a felújí-
tás folyamatát, majd köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki 
kivette részét a tervezet meg-
valósításából. „Tardoskedd ré-
gi központi zónája bizony meg-
érett a felújításra, hiszen az idő 
múlásával változnak az emberi, 
a községi igények. A lakosok 
számára biztosabb, élhetőbb 
körülményeket szükséges biz-
tosítani, a közlekedésről és 
a közbiztonságról már nem is 
beszélve.” – hangsúlyozta.

A felújítás sikeres pályázat-
nak köszönhetően valósulha-
tott meg, melynek fi nanszírozá-
sát 95%-ban a Szlovák Köztár-
saság Földművelési és Vidék-
fejlesztési Minisztériuma bizto-
sította. Pontosan 1.069.107,20 
euróval járult hozzá a kivitele-
zéshez. A maradék 5% a köz-
ség költségvetését terhelte. 
Az említett összeg a tereink 
megújulását célozta meg, de 
felépíthettük belőle a Községi 
Hivatal hátsó parkolóját, teljes 
felújításon ment át a hivatal, 
a Szolgáltatások Háza, vala-
mint a Faluház előtti tér. A Vá-

sárcsarnok melletti járdarész új 
térköveket kapott, és a Felvégi 
útra is új aszfaltburkolat ke-
rült. A beruházás részét képezi 
egy új szökőkút, valamint egy 
kortárs emlékkő. „Már a kez-
detektől szem előtt tartottuk, 
hogy a pályázat alapján egy kel-
lemes, zöld övezet jöjjön létre 
Tardoskedd központi részén. 
A parkosítás, a lugasok, ill. 
a több ezer növény kiültetésé-
vel, a padok kihelyezésével és 
a közmegvilágítás kiépítésével 
meghitt nyugalmi zónát szeret-
tünk volna teremteni, nemcsak 
lakosainknak, de látogatóink-
nak is. Reméljük, ez a szán-
dékunk sikerült.” – tette hozzá 
a polgármester. 

Az átadás napján nemcsak 
a megújult faluközpont lett át-
adva, de leleplezték a Hősök 
szobra emlékmű kertjében 
található I. és II. világháború 
tardoskeddi hőseinek négy új 
emléktábláját, ill. a megújult 
Holokauszt emlékművet. 2016 
márciusáig az emléktáblák 220 
nevet tartalmaztak. Buda Fe-
renc tardoskeddi lokálpatrióta 
gyűjtőmunkájának köszönhe-
tően 45 új tardoskeddi névvel 
bővült a névsor. Községünk 
egyik fontos éke a Szolgál-
tatások Háza terén található 

Holokauszt emlékmű, amelyet 
1994-ben állított a község ak-
kori vezetése. Az idő foga nem 
kímélte, így nélkülözhetetlen 
volt a felújítása. Az emlékműre 
újonnan felkerült a tardoskeddi 
zsidó áldozatok névsora. 

Lakosaink visszajelzéseit
hallva tudjuk, hogy elnyerte tet-
szésüket a megújult faluköz-
pont. 

Köszönjük a munkálatok 
ideje alatt tanúsított türelmü-
ket, és reméljük a továbbiak-
ban is örömmel sétálnak, köz-
lekednek majd Tardoskedd szí-
vében. Hiszen mindez értünk, 
tardoskeddiekért és az idelá-
togatókért készült. Legyünk rá 
büszkék, becsüljük meg.

B.Sz.
pont.
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Sajnos nem kerülheti el fi -
gyelmünket a munkanélküli-
ség növekedésének aránya
a Nyitrai kerületben. Közsé-
günk e probléma megoldása 
érdekében évek óta szoros 
együttműködést ápol az Ér-
sekújvári Munkaügyi, Szociális 
és Családügyi Hivatallal, mely 
együttműködésnek köszön-
hetően új programok segít-
ségével módunkban áll mun-
kalehetőséget kínálni teljes
8 órás munkaidőre különbö-
ző területeken. A Tardoskeddi 
Hírmondó ez évi márciusi szá-
mában említésre kerültek kü-
lönböző programok, melyek 
bővítése ezúton sem maradt 
el. Június elsejétől alkalmunk 
nyílt egy új program: Kiút 
a munkanélküliségből címmel 
15 hónapos időintervallumra 
egy újabb személyt alkalmaz-
ni. 

Az együttműködésnek kö-
szönhetően községünkben 
továbbra is működik a szük-

séghelyzetben lévő lakosok 
alkalmazása, akik havi 32 órát 
dolgoznak, s ez alapján megil-
leti őket az állam által megha-
tározott alapsegély: 61,60 €. 

Magazinunk fent említett 
számában részben szintén 
említésre került, hogy a pályá-
zatok előkészítése terén köz-
ségünk igyekszik kimeríteni 
a különböző pályázati lehető-
ségeket. 2016-ban a követke-
ző, általunk benyújtott pályá-
zatok kaptak támogatást:

- Könyvek mindenkinek (új 
könyvek vásárlása a községi 
könyvtár bővítése érdekében),

- a Tardoskeddi Önkéntes 
Tűzoltók támogatása,

- az engedély nélküli sze-
métlerakatok eltávolítása,

- gondozónők alkalmazása 
a községünk területén az idő-
sek gondozása érdekében,

- kézműves péntekek 
Tardoskedden,

- Szikora György nemzetkö-
zi futballtorna megrendezése 

(a tardoskeddi ifjúsági futball-
csapatok számára),

- a tardoskeddi víztározó ki-
építése.

A támogatások célirányo-
sak, így bizton állítható, hogy 
munkánk a jövőben is lesz.

Mgr. Csermányik Bálint

A 2015-ös év költségveté-
sének jóváhagyásakor 30 000 
eurót fogadott el a képviselő- 
testület a Szolgáltatások Há-
zának felújítására. Az említett 
összegből a következő belső 
munkálatok lettek elvégezve: 
villanyhálózat-, fűtésrendszer-, 
vízvezeték felújítása, pince-
helységek szanálása, szociális 
helységek kialakítása, illetve 
az egyes bérbe adott helyi-
ségek rendbetétele. Ezeknek 
a munkálatoknak köszön-
hetően a tavalyi évben négy 
vállalkozó nyitott üzletet az 

újjáépített Szolgáltatások Há-
zában. A 2016-os évi költség-
vetésben elfogadott összeg 
az őszi időszakban a folyosó 
és a lépcsőház burkolatának 
felújítására, a belső ajtók és 
a pinceablakok cseréjére, va-
lamint az emeleten lévő szo-
ciális helyiségek átalakítására 
lesz kimerítve. 

Mindnyájunk örömére szol-
gál, hogy a felújított Szolgál-
tatások Háza nyolc vállalko-
zónak ad helyet lakosaink 
igényeinek széleskörű kielégí-
tésére.          Mgr. Veres Judit

PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE, VALAMINT EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRSEKÚJVÁRI MUNKA-, 
SZOCIÁLIS- ÉS CSALÁDÜGYI HIVATALLAL

A SZEBB TARDOSKEDDÉRT NAGYTAKARÍTÁS 2016-BAN

FELÚJÍTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA
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NYÁRI MUNKÁLATAINKRÓL

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINK NAPLÓJÁBÓL
„ODA MEGYÜNK, AHONNAN MINDENKI MENEKÜL.”

Az alábbiakban a Közhasznú 
Vállalat néhány nagyobb nyári 
munkálatáról számolunk be ol-
vasóinknak. 

A fürdési idény megnyitása 
előtt, munkálataink nagy része 
mindig a termálfürdő területé-
re összpontosul. Idén kneipp 
medencével bővítettük az att-
rakciók sorát, valamint fa kis-
vonatot készítettünk a gyere-
kek részére.

Az iskolai év befejezésével 
a Mély úti óvodában, valamint 
az alapiskolánkban láttunk neki 
a javítási- és a felújítási mun-
kálatoknak. Az óvoda udvarán 
új betonjárdát készítettünk, és 
a hátsó tantermet rekonstruál-
tuk 9000 euró értékben. Az ma-
gyar alapiskolában ugyancsak 
belső felújítási munkálatokat 
kellett elvégeznünk. Felújí-
tásra került a felső emelet női 
mosdója, mely még nem volt 
teljesen rendbehozva. Az em-
lített helyiség új falicsempéket 
és talajburkolatot kapott. Fel-
újításra kerültek a takarítósze-
mélyzet helyiségei is, valamint 
a folyosók. A szövetkezet volt 

III. telepén új gyűjtőudvart lé-
tesítettünk. 2016. július 1-jétől 
ide lehet majd kihordani mind-
azt a hulladékot, amelyet eddig 

az Akác utcai komposztálóban 
gyűjtöttünk. Mikor ezeket a so-
rokat írom, még javában tart 
a nyár, s előttünk sok feladat vár, 

Községünk életében egyre 
aktívabb szerepet töltenek be 
az önkéntes tűzoltók. A mun-
kájuk szinte rendszeressé vált, 
ami annyit jelent, hogy a köz-
ségünkben egyre gyakrabban 
hívják a tűzoltók telefonszá-
mát. Ez történt ez év februárjá-
ban is, amikor is az egységünk 
bejelentést kapott. A Kisteme-
tő utcában kigyulladt egy Opel 
Astra személygépkocsi. A hely-
színre érve megállapítottuk, 
hogy a gépjármű belseje, konk-
rétan a műszerfal kábelhálóza-
ta égett. A tűz megfékezésére 
és megszüntetésére C tömlő-
vel szerelt vízsugarat használ-
tunk. A helyszínen a Községi 
Rendőrség tagjai, valamint az 
Érsekújvári Tűzoltó Parancs-
nokság legénysége is segített. 
Az esemény dokumentálását 
követően egységünk visszatért 
az állomására. 

Az áprilisi hónap is bővel-
kedett eseményben. A nyitrai 
központi mentőszolgálattól 
érkezett a bejelentés, hogy az 
Újfaluban egy családi ház tető-
szerkezete és a mögötte lévő 
fából épített melléképület ég. 
Kiérkezésünk időpontjában 
a tető már nagymértékben le-
égett, aminek következtében 
a tűz már a szomszéd épületeit 
is veszélyeztette. Ezért az ol-
tásnál 2 C tömlővel szerelt víz-
sugarat kellett alkalmazni. A tűz 
oltásánál segítségünkre voltak 
az Érsekújvári és Vágsellyei 
Tűzoltó parancsnokság tag-
jai is. A helyszínen ugyancsak 
megjelent a Községi Rendőr-
ség, és községünk polgármes-
tere. Miután eloltottuk a tüzet, 
és az érsekújvári tűzoltók is el-
mentek, egységünk felügyelte 
a helyszínt, oltottuk a még égő 
kisebb területeket.

Az önkéntes tűzoltók mun-
kája nem egyszerű feladat. 
Komoly és felelősségteljes em-

bert igényel. Fontosnak tartjuk, 
hogy községünk lakosai bete-
kintést kapjanak, megismerjék 

említést érdemelnek a Szent Ist-
ván Napok. Mint minden évben, 
a technikai és karbantartói 
munkálatokat a vállalat végzi 
az ünnepek során

Szépüljünk és épüljünk közö-
sen.                      

Varga Károly 

a mi munkánkat. Erre igazán 
jó alkalom volt a gyermeknapi 
programunk. Tardoskeddre lá-
togattak el a környező telepü-
lések önkéntes tűzoltői, hogy 
közös bemutatót tartsunk, 
valamint játékos formában fel-
mérjék a gyerekek tűzvédelmi 
tudását. A versenybe bekap-

csolódott érdeklődők oklevél-
ben és ajándékba részesültek. 

 Menyhárt Tibor, mérnök
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A kóbor vagy elszabadult kutyák prob-
lémája egyre több önkormányzatnak okoz 
gondot térségünkben. 2011.1.11-vel az 
állam a községekre és városokra ruházta 
át az említett kutyák elfogásával járó fele-
lősséget. A 32/2007-es számú állatgondo-
zásról szóló törvény 22 § 8 és 9 bekezdése 
értelmében a község köteles biztosítani 
belterületén a kóbor ebek befogását. Va-
lamikor ezt a munkát a sintérek (gyep-
mesterek) végezték, akiket a polgármeste-
rek bíztak meg ezzel a feladattal. Ma ezt
a tevékenységet a legtöbb esetben az erre 

a célra kiiskoláztatott községi, ill. városi 
rendőrök végzik el. Az iskolázást a Kassai 
Állatorvosi Intézet végzi. 

Azoknak a községeknek, amelyek be-
fogják a kóbor kutyákat, ún. karantén állo-
mást kell létrehozniuk, továbbá szerződést 
kell kötniük állatorvossal és menhelyekkel, 
amelyek a befogott ebeket elszállítanák. 
A lakosok sok esetben nekünk, a közsé-

gi rendőrség tagjainak szólnak, ha kóbor 
kutyákat látnak a bevásárlóközpont előtt, 
az alapiskolák, óvodák udvarán, a vasútál-
lomásnál vagy egyéb más utcákban. Meg 
kell azonban említeni, hogy soha nem a ku-
tya a vétkes, hanem a felelőtlen, közöm-
bös gazdája, aki nyitva felejti az utcaajtót 
vagy a „kutyát nem szabad pórázon tar-
tani” elvet vallja. A kutya azonban mindig 
megtalálja még a legkisebb rést is a keríté-
sen. Praxisom során egy groteszk esettel 
is találkoztam, amikor egy idős hölgy, mi-
után fi gyelmeztettem, hogy kutyája rend-
szeresen szabadon kószál, felháborodva 
azt mondta, hogy a kutyának is joga van 
az éjszakai csavargáshoz, a romantikázás-
hoz… Hozzá kell tenni, hogy csak ebben 
az évben hat olyan lakosok által bejelentett 
esetet tartunk nyilván, amikor kóbor kutyák 
baromfi kat téptek szét (egy esetben 20 da-
rabot), egy esetben pedig embert harapott 
meg szabadon kószáló eb. Voltak esetek, 
amikor a kóbor kutyák egymást támadták 
meg, és okoztak egymásnak sérüléseket, 
az egyikük el is pusztult. Egy esetben bir-
kákat üldöztek halálra szabadon kószáló 
ebek.

Két évvel ezelőtt két nagy termetű kiéhe-
zett farkaskutya járta az utcákat, amelyek 
felforgatták még a kukákat is, hogy enniva-
lóhoz jussanak. A Jánosházi útnál megtá-
madtak egy legelésző kost, amelyet súlyo-
san megsebesítettek a fején és a nyakán. 
A kutyákat később Jató irányában a vasúti 
sínek mentén találták meg, elütötte őket
a vonat. A mai napig nem tudni, kié voltak 
ezek a hatalmas ebek. Megesett olyan is, 
amikor egy elszabadult német juhász ku-
tya okozott balesetet, egy motorkerékpá-
ros elé futott ki. Előfordul, hogy a kutyákat 

kidobják az autóból vagy a kiskutyákat 
széthordják a faluban, esetleg átteszik 
őket a kerítésen keresztül az udvarokba. 

 Községünknek nem kevés anyagi esz-
közt jelent a kutyák befogása és tartása. 
Ezért arra kérném a lakosokat, elsősor-
ban a kutyatulajdonosokat, hogy fi zessék 
ki a kutyaadót, mivel rendőrségünk ebből 
az adóból fedezi a kóbor kutyák tartásá-
val járó költségek egy részét. A szabadon 
kószáló kutyák ellenőrzés nélkül szaporod-

nak, a számuk egyre csak gyarapodik. Arra 
is megkérném lakosainkat, hogy ne vigyék 
haza otthonaikba a közterületeken talált 
felnőtt kutyákat azzal, hogy aztán hívják 
a községi rendőrséget. Az esetek 90 %
-ban ezek a kutyák csak kiszabadultak ott-
honról, és estére vissza is mennek haza. 

 Az emberek azt gondolják, hogyha ki-
hívják a községi rendőrséget, akkor az 
a kutyákat elviszi, s azok pár napon belül 
menhelyre kerülnek, ahol gondoskodnak 
róluk. Tévedés!!! A befogott kutyák akár 
hónapokig is a község által fenntartott be-
fogó helyen vannak, ugyanis a menhelyek 
mindenhol tele vannak. Sehol sem akarnak 
már befogadni újabb kutyákat, s ha igen, 
akkor 60-80 € kérnek egy ebért. A menhe-
lyek nagy része csak a saját kataszterük-
ben befogott kutyákról gondoskodik, mert 
van belőlük bőven.

  A befogott kutyák tulajdonosának azo-
nosítása megoldható lenne egy rizsszem 
nagyságú mikrochip elhelyezésével a ku-
tya bőre alá, így chip segítségével a kutya 
és a tulajdonosának adatai bekerülnének
a kisállatok regisztrációs központjába. 
Ezt az elképzelést még a törvény nem tá-
mogatja. Az általunk befogott kutyákról 
önkéntes helyi aktivisták gondoskodnak, 
ellenszolgáltatás nélkül. Naponta etetik 
őket, gondoskodnak róluk, rendbe teszik 
a ketreceiket. Minden elismerésem az övé-
ké, a munkájukért, segítségükért. 

Tardoskeddi Községi Rendőrség 

KÓBOR KUTYÁK 
– EGYRE NAGYOBB GOND
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TARDOSKEDDI GYERMEKNAP TARDOSKEDDI GYERMEKNAP 
ÉS STRANDNYITÓÉS STRANDNYITÓ

NYÁRI TÁBOR (2016. 07.18 -22.)

gári párt helyi klubjának jóvol-
tából, többféle ízű palacsintát 
kóstolhattak a gyerekek. Közel 
1300 darabot osztottak szét 
e kedvelt fi nomságból.

A programok végeztével a lá-
togatók éltek az alkalommal, 
és megmártóztak a fürdő me-
dencéiben. Nemcsak az úszó- 
és a gyermekmedencét, a ja-
kuzzit is igénybe lehetett ven-
ni. Rendelkezésre állt a leg-
újabb attrakció, az ún. kneipp 
taposómedence, amely jó ha-
tással van a vérkeringésre. 

Tardoskedd Község ezúton 
köszöni mindenkinek, aki se-
gített a gyermeknap megszer-
vezésénél. Egyúttal mindenkit 
szeretettel vár a termálfürdő-
be, és jó pihenést kíván. 

Bővebb információk: 
www.tardoskedd.sk 
www.kupalisko-tvrdosovce.

sk/ oldalon találhatók.  
  

Bračo Szilvia

Tardoskedden a gyermekna-
pot már harmadik esztendeje 
ünneplik közösen a termálfür-
dő nyári idényének megnyi-
tójával. Nem volt ez másként 
2016-ban sem. Az említett 
kettős rendezvényre 2016.má-
jus 28-án került sor. Mintha az 
időjárás is tudta volna, hogy 
gyereknap van. A szép verő-
fényes napsütés sokakat von-
zott a szabadba, esetünkben
a termálfürdőbe. 

Bőséges program közül le-
hetett választani. A magyar 
alapiskola mazsorett csoport-
jainak és diákjainak bábelő-
adása után, a szlovák alap-
iskola táncos lányai is fel-
léptek. Ezt követően játszás, 
kézműveskedés várta a gyere-
keket. Kultúrfelelőseink, a pe-
dagógusok és a cserkészek 
irányításával alkotó műhe-
lyekben lehetett ügyeskedni. 
Aki bekapcsolódott, és telje-
sítette az adott feladatokat, 
édességeket, fi gyelmessége-
ket kapott a község jóvoltá-
ból. A legkisebbek számára 
a légvár nyújtotta a legna-
gyobb élményt. Egész idő 
alatt vidám gyerekzajtól volt 
hangos… és hát az arcfestés. 
Ez utóbbi, még mindig megun-
hatatlan a gyerkőcök körében. 
Az állatkedvelők ugyancsak 
kedvüket lelték a nap folya-
mán, hiszen igazi pónit és kis-
csikót simogathattak. Nagy fi -
gyelem kísérte a Tudományos 
Játék interaktív kiállítást, mely-
nek köszönhetően a természet 
törvényszerűségeit és jelen-
ségeit lehetett alaposabban 
megfi gyelni. 

A helyi önkéntes tűzoltók
mindig aktív résztvevői a tar-
doskeddi gyermeknapnak. Be-
mutatóik nagy létszámban 
vonzzák a fi úkat, lányokat. 
Idén nemcsak a tűzoltó autók-
ba lehetett beülni, de ki lehe-
tett próbálni a tűzoltó tömlőt, 
sőt tűzoltással kapcsolatos 
ügyességi feladatokat lehetett 
megoldani. A helyes megoldá-
sokért jutalom járt. A Híd pol-



WWW.TARDOSKEDD.SK

11

KÉPES ÖSSZEFOGLALÓ A SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ESEMÉNYEIRŐL

ISKOLÁNK ÉLETE

Kuttyomfi tty társulat

Mazsorettjeink 
a gyermeknaponÁrgyélus királyfi  és Tündérszép Ilona Nálunk járt Z. Németh István, költő, író

A tanév végén táblagépet 
sorsoltunk kiBeíratás

Játékos kémia

Rovásírás elődöntő

Erdei iskola

Bécsi kirándulás
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2016. július első hétvégéjén 
községünk testvértelepülésén, 
az erdélyi Zetelakán falunapo-
kat tartottak. A rendezvényen 
részt vett Tardoskedd küldött-
sége is Halász Gabriella, alpol-
gármester vezetésével. Szom-
baton futóversenyen vettünk 
részt, majd tüstént nekiláttunk 
a betyáros babgulyás elké-

szítésének, mellyel a főzőver-
senyre neveztünk be. Délután 
kezdetét vették a kultúrcso-
portok fellépései, az estét pe-
dig a derekegyházi Music Café 
zenekar fellépése zárta. A sűrű 
program ellenére sikerült ellá-
togatnunk a közeli Madarasi-
Hargitára, ahol csodás látvány 
fogadott bennünket. Megható 

pillanat volt, amikor a renge-
teg kopjafa közt megpillantot-
tuk azt, melyet a tardoskeddi 
hívők állítottak 2015-ben. 
A vasárnapi ünnepi istentisz-
telet után a faluközpontban az 
elesett hősökre emlékeztünk, 
majd elhelyeztük Tardoskedd 
Község koszorúját. A közös 
ebéd után a zetelakiak szívé-
lyes üdvözleteivel indultunk 
haza.

Borbély Lívia

21. ZETELAKI FALUNAPOK
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Ezzel a címmel került meg-
rendezésre 2016. április 29-én 
a Faluház nagytermében egy 
borkóstolóval egybekötött be-
mutató. Bár Tardoskedd lakos-

sága inkább pálinka kedvelő, 
a szervezők, Ágh Zoltán köz-
ségi képviselővel az élen sze-
rették volna, ha a tardoskeddi 
közönség e rendezvény által 

jobban megismeri a bor kul-
túráját, betekintést nyer a bo-
rászatba. A cél érdekében 
Dr. Pásti György egyetemi do-
cens személyében elismert 
szakembert hívtak meg az 
eseményre, aki előadást tartott 
a borokról, a borkóstolás pro-
tokoll szabályairól, s mindarról, 
amit a borkedvelőknek tudniuk 
kell e nemes italról. 

Dr. Pásti György a budapesti 
Kertészeti Egyetem docense, 
a borászati technológiák szak-
értője (fő szakterülete a vörös-
bor), a Magyar Bor Akadémia 
tagja, az okleveles borbíráló 
képzés vizsgáztatója. Előadá-
sából a jelenlévők megtudták, 

hogy egy palack bor 45 dkg ke-
nyérnek felel meg, húst alapul 
véve, fél kg húsnak. Az alkoholt 
legjobban a skandináv férfi ak 
bírják (a svédek és fi nnek vi-
lágelsők a tömény alkohol fo-
gyasztásban) míg legkevésbé 
a dél-kelet ázsiai nők. „Az a bor, 
amelyik a kinyitás után azonnal 
elfogy, az jó bor. Amelyik ott 
marad, és csak másnap isszuk 
meg, az a gyilkoló bor, s ame-
lyik sokáig marad az asztalon, 
azt ki lehet önteni, nem lesz 
alkalmas semmilyen célra.” – 
mondta a szakember, aki azt is
ismertette, milyen hatással 
van az elfogyasztott alkohol 
mennyisége a szervezetünkre.
„A 0,5 ezrelék mennyiségű 
alkohol elfogyasztása a leg-
több embernél minimális elvál-
tozásokat okoz. A 0,5 – 1,0 kö-
zötti szint az emberek 70-80%-
nál látható jeleket ad. Aki eddig 
csendes és nyugodt volt, az 
agresszívabb, hangosabb lesz, 
mindent meg akar magyaráz-
ni, folyamatosan gesztikulál. 
Másfél ezrelékig az emberek 90 
%-ánál teljesen jól látható jelei 
vannak az alkoholfogyasztás-
nak. Ilyenkor az ember csak néz 
maga elé, esetleg hirtelen éne-
kelni kezd stb. 2,0 ezrelék fölött 
tántorgás, a beszédkészség tel-
jes romlása következik. 3,0 ez-
relék fölött áll be az ún. krokodil 
stádium, amikor az ember csak 
fekszik és hörög. 4,0 ezrelék fe-
lett: halálos.”

Az egészségügyi világszer-
vezet (WHO) határozata alap-
ján a napi 2-3 pohár bor elfo-
gyasztása nem kifogásolható. 
„Mértékkel a bor fogyasztva 
gyógyszer, mértéktelenül fo-
gyasztva méreg. S ami fontos, 
az élet rövid ahhoz, hogy rossz 
bort fogyasszunk.” – fejezte be 
előadását a docens úr. 

Az előadás után kezdődött 
a borkóstolás Tíz fajta felvi-
déki bort kóstoltak meg a je-
lenlévők, és alkottak róluk 
véleményt. A késő estéig tar-
tó rendezvény nagyszerűen 
sikerült, kellemes hangulat-
ban zajlott. Ehhez hozzájárult 
a férfi kar is, vidám dalcsokrával. 
A szervezők a pálinkafeszti-
válhoz hasonlóan, a borbe-
mutatóból is szeretnének ha-
gyományt teremteni Tardos-
kedden. Biztosak vagyunk 
benne, hogy ez sikerülni fog.

B.Sz.

ill t lt ik
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A bor
négy arcanégy arca
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2016. április 9-én tartot-
ta ünnepi évzáró taggyűlését 
a Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezete. Fugli Gyula, 

elnök megtartotta részletes év-
értékelőjét, felsorolta az elmúlt 
év eredményeit – kiemelve 
a Fehér Akác asszonykórust, 

a Férfi  kart és a Tardoskeddi 
citerásokat. Megemlékezett az
elhunyt tagokról, a jelenlegi 
aktív hagyományőrzőknek és 
a segítőknek pedig díszokle-
véllel köszönte meg a tevé-
kenységüket.

Buják Vince, helyi fafara-
gó mester megajándékozta 
a fennállásának 65. évfordu-
lóját ünneplő alapszervezetet 
egy emléktáblával. A nyitott 
könyv egyik lapján a Csema-
dok logója látható, a másikon 
a megalakulás dátuma: 1951. 
február 4.

Petrécs Alexa, a helyi Szent 
István Egyházi Óvoda növen-

déke és Mojzes Max, a Sze-
merényi Károly Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola tanulója 
dallal és prózával mutatkoz-
tak be.

A gyűlést Korpás Éva kon-
certje követte. A rangos dí-
jakkal büszkélkedő népdal-
énekes küldetésének tartja 
a népzenei hagyományok át-
örökítését. Ebben a munkában 
társa Madarász András, aki 
számos hangszert megszólal-
tatva tette izgalmassá az elő-
deinktől megöröklött dalokat. 
Így a vidám tardoskeddi duda 
nóták egy darabját is, amivel 
a közönségtől búcsúztak 
a szereplők: „Ittál, ettél, jól-
laktál, vigyen az ördög innen 
már...”

Benkő Timea

2016. május 25-én kedves ünnepélyre hívta meg jubiláló tag-
jait a helyi Rokkantszervezet vezetősége. A polgármester úr 
jelenlétében köszöntötték fel a kerek születésnapjukat ünneplő-
ket.  

Idén a következő tagjaink jubilálnak:
Fekete Zoltán (40) – legfi atalabb tagunk.
Balogh Mária és Bogdány Antal (60)
Vincze Irén és Buják Imre (70)
Vanya Mária és Varga Katalin (80) – legidősebb tagjaink, akik 

1980 óta tagjai a szervezetünknek. 
Az ünnepelteknek további jó erőt, egészséget és kitartást kí-

vánunk! 
Ludasová Tatiana, elnök

A 2016-os évet mindig a már hagyománnyá vált farsangi tea-
délutánnal kezdtük, amelyet a szórakozni vágyó nyugdíjas tag-
jaink mindig örömmel várnak a hosszú téli esték után. Február 
27-én ismét alkalmunk volt fellépni a II. Tardoskeddi Disznótoros 
Fesztiválon. Az április 30-án megrendezett majálison vidám vi-
rágénekeket énekeltünk. 

Május 4-én anyák napi ünnepséggel kedveskedtünk a klub 
nagymamáinak és dédnagymamáinak. Szép számban össze-
jöttünk a Faluház nagytermében. Nagy öröm volt végignézni 
a közönségen, ahol a fi atalos nagymamák és dédik mosolyogva 
nézték, hallgatták műsorunkat. Mindig nagy örömmel készülünk 
erre a napra, mert nagyon jó adni és érezni, ahogy az idős embe-
rek hálával fogadják műsorunkat. Lehetőséget adunk számukra, 
hogy egy kicsit szórakozzanak, kikapcsolódjanak.

Május 14-én Tatabánya-Bánhidára voltunk hivatalosak a Szlo-
vák Kisebbség Találkozójára. Egy vidám magyar és szlovák dal-
csokorral készültünk. Rajtunk kívül Szlovákiából a Zoboraljáról 
érkeztek még fi atal táncosok és egy dalkör, de magyarországi 
szlovák csoportok is felléptek. A műsor előtt megnéztük a falu-
múzeumot, és betértünk egy imára a templomba is. A vacsorát 
vidám mulatság követte. Nagyon jól éreztük magunkat bánhidai 
barátainknál. Július 9-én Környén jártunk, és szerepeltünk a már 

hagyományos sörfesztiválon, ahol németül is énekeltünk. Au-
gusztus 20-án a tardoskeddi Szent István Napokon és búcsún 
veszünk részt. Már várjuk a találkozást barátainkkal.           

Puskás Mária

JUBILÁNSAINKAT KÖSZÖNTÖTTÜK

A ROZMARING DALKÖR ESEMÉNYEI

65 ÉVES A HELYI CSEMADOK
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Vásárlási szokásaink
A vásárlás ősidők óta az emberek ked-

velt tevékenysége volt. Szokásaink azon-
ban gyakran változtak. A vásár szavunk 
iráni eredetű, ami árucserét jelent. Őseink 
tehát cserekereskedelmet folytattak. Cse-
réltek prémet, ékszereket, fegyvereket, ál-
latbőröket, lovat és minden mást is. A vá-
sárokat Szent István korában (1007–1015) 
a templomok mellett vasárnaponként tar-
tották. Így alakult ki a vásárnapból a va-
sárnap megnevezés is. I. Béla (1060–1063) 
nehezményezte, hogy a vásár elvonja a hí-
vőket a miséről, így ezt szombatra tette. 
Ez a nap többször vál-
tozott és néhány tele-
pülés nevében ott volt 
már a vásár napja is: Ri-
maszombat, Dunaszer-
dahely, Tardoskedd. 
A 15. századtól kezdve 
megjelentek a templo-
mi búcsúk vásárnapjai 
is. Nálunk ez Szent Ist-
ván napján, augusztus 
20-án van. Környékün-
kön a múlt században 
Érsekújvárott volt a leg-
nagyobb vásár. Ez volt 
a híres Porcinkula bú-
csú, melynek hagyomá-
nya hosszú időre fele-
désbe merült, az utóbbi években azonban 
ismét felelevenedett. Az idén július végén 
volt, biztosan sokan ellátogattak rá. 

Az üzlethálózat változásai

Községünk mezőgazdasági település 
volt, így az üzlethálózat is meglehető-
sen gyér volt. A múlt század elején főleg
a zsidó embereknek voltak üzleteik, kocs-
máik, pékségük, sőt, házalóként járva 
kínálgatták a portékájukat. Például 1921-
ben a zsidó közösségnek Tardoskedden 
5 vegyesáru üzlete, 3 vendéglője, péksé-
ge, hentesüzlete és más kereskedése volt. 
Néhány név közülük: Luki József, Duda, 
Delikát Sándor, Winter Jakab, Guttman Ár-
pád, Grűn Gyula pék és mások. 1939-ben 
iparengedélyüket bevonták és bezáratták 
az üzleteiket, műhelyeiket. Szükség volt 
tehát újabb üzletekre, kocsmákra, melyek 
családi vállalkozások lettek. Elöl volt a bolt, 
a kocsma és hátul lakott a család. A legis-
mertebb kocsmák a falu közepén Balogh 
Pál vendéglője, a szövetkezeti kocsma (ké-
sőbb Pacal), a Dühöngő, a Vígözvegy, Cza-
kó, Schnierer, Száz és más kocsmák voltak. 
Ezeket legények és férfi ak látogatták. Hoz-
zánk legközelebb, az Alvégen, Zajiček Má-
tyás vegyeskereskedése és kocsmája volt. 
Az udvar végén volt a nagy jégverem. 

Naponta jártunk oda. 1943 
karácsonyán ebből a bolt-
ból hozta a Jézuska a sokat 
emlegetett hajasbabámat. Ha kel-
lett, néhai Juhász nagyapám hosszú nya-
kú stampedliban (most is őrzöm) hozatta 
haza a féldeci rumot vagy kevertet – me-
sélte hajdan Kalmi bátyám. 

Télen, amikor nem volt fi zetés, nagy vá-
sárlás sem volt. Ilyenkor az ismerős közeli 
üzletes felírta – tehát hitelbe adta az árut, 
amit később fi zettek ki. 

Annak idején a mi falunkban nem vol-
tak gyümölcsfák, tehát 
gyümölcs sem volt. Szil-
vát, savanykás hegyi al-
mát a Tátra környéki „tó-
tok“ árultak. Jöttek nagy 
ekhós (ponyvasátoros) 
lovaskocsival, szekérrel, 
felpakolva, fonott kosa-
rakkal, benne a renge-
teg hosszúszemű szil-
va, apró alma. Nem is 
pénzért árulták, hanem 
mindig aratás után, bú-
csú idején jöttek, amikor 
a gyümölcsöt gaboná-
ra tudták cserélni. Egy 
kanna búza, árpa, ku-
korica vagy rozs helyett 

ugyanannyi szilvát adtak. A tardoskeddi 
háziasszonyok szívesen vették, cserélték 
a szilvát – befőzték lekvárnak és egy részét 
megszárították, megaszalták. A savanyú 
almákat felkarikázták, egy lá-
dába szalmát tettek, rárakták 
az almakarikákat és a napon 
megszárították. Nagyon jó 
volt levesbe, káposztába. 

Néha jöttek a szilvások-
kal a „drótostótok” is. Ültek 
a „saraglyában”, a szekér 
vagy kocsi hátsó részében, 
és amíg folyt a szilva-, al-
macsere, teli torokból kia-
bálták, hogy „Asszonyok, 
drótoznyiii, fótoznyiiii, fazekat 
fótoznyiiii”....ezt tudták ma-
gyarul is. Az asszonyok pedig szaladtak, 
vitték a kikészített, lyukas, hibás edénye-
ket „megdrótoztatnyi-fótoztatnyi”. 

A főutcán akkoriban volt egy meden-
ce. Egyszer az egyik szilvás ember lova-
ival baleset történt. Az istentudja, milyen 
messziről poroszkáló szomjas állatok, ami-
kor meglátták a vizet, szinte megrohanták 
a medencét. Igen ám, de a nehéz, tele 
szilváskosarakkal megrakott kocsi, amit 
húztak-rántottak maguk után, belökte őket 
a medence vizébe. Lovak a vízben, a kosa-
rak kiborultak, a gyümölcs szétszóródott, 
óbégatott a szerencsétlen tót ember – 

Bože môj! Bože môj! A tardoskeddieknek 
fogalmuk sem volt, mit kiabál – nem értet-
ték, de ez nem is volt fontos. A lovakat kel-
lett a medence vizéből kihúzni. Azt viszont 
nagyon is tudták, hogy mit jelent, hiszen 
előfordult a tehenekkel is, hogy az elsőt
a vízbe lökték a mögötte igyekvő, szom-
jas, víznek futó állatok. Rögtön összesza-
ladt néhány férfi ember és segítettek. Nagy 
baj nem történt. Csak drága apám, aki 
1884-ben született és egy szót sem tudott 
szlovákul, évek múlva kérdezte meg tőlem: 
lánka, egyfojtába azt kiabáta az a’ember, 
hogy pozsemoj, pozsemoj! Mit jelent má‘ 
az? Mit kiabát?

A háború után bevezették a jegyrend-
szert. Lisztet, cukrot, sót, ruhaneműt csak 
a havonta kiosztott jegyekre lehetett ven-
ni. Mi, gyerekek, a cukorkaadagot is igye-
keztünk egész hónapra tartalékolni. Drága 
anyáink megtanulták beosztani, megspó-
rolni a kevés kis jövedelmet, hogy húsvétra 
új cipője, búcsúra új ruhája legyen a gye-
reküknek. 

1948 után felszámolták a magánszek-
tort, államosították az üzleteket, melyek 
a Jednota irányítása alá kerültek. A családi 
boltok helyett újak nyíltak. A falu közepén 
a Juhász telken volt a legnagyobb élelmi-
szerüzlet, aztán ott volt a Pacal kocsma 

és étkezde, kisebb üzletek a Ruzsik, Áren-
dás, Száz és más boltok. Volt már külön 
textil és ruhaüzlet is. Aztán a cipőüzlet, 
amit mindenki csak úgy emlegetett, hogy 
a Baťa. Majd drogéria, vasüzlet, papírüzlet, 
sőt cukrászda és zöldség-gyümölcs bolt 
is – a zelovoc. 

1953-ban volt a pénzbeváltás 5:1, 50:1 
arányban, ami elvitte a „kisemberek“ 
megtakarított pénzét. Bár a jegyrendszer 
megszűnt, így is nehéz volt vásárolni. Ke-
vés volt az áru. Az iskolákban bevezették 
a spórolást, amit az osztálytanítók gyűj-
töttek. Egy kis kártyára írták az összeget. 

SZZZZZZZZTTTUS

kel-
h ú

Balogh Pál vendéglője

A szövetkezet üzlete

Drótos tót
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A tardoskeddi angolkert
Az angol tájképi kert a 18. szá-

zadban jött létre Angliában. 
Az angolkert fi lozófi ája a ter-
mészet esztétikájából ered és 
a szigorú, geometrikus francia 
barokk-kert ellentétét jelképezi. 
Az angolkert megalakulása-
kor ugyanis a természetes táj 
a szabadság és a függetlenség 
jelképévé vált, míg a francia 
barokk kert a feudalizmus és 
az abszolutizmus jelképeként 
lett vált ismertté. Az angolkert 
a 18. és 19. században fokoza-
tosan elterjedt az egész európai 
kontinensen. Szlovákia terüle-
tén, az akkori Felvidéken, főleg 
a 19. században terjedt el, 

gyakran hagyományos, geo-
metrikus kertekkel kombinál-
va. A 19. században létreho-
zott angolkerteket ma értékes 
fák díszítik, amelyek a kert 
kompozíciójának szerves ele-
mét alkotják. Az eredeti an-
golkertek később nyilvános 
parkokká, illetve speciális 
gyógyintézmények kertjeivé 
alakultak át. Az egyik legfonto-
sabb és legnagyobb tájképi kert 
Szlovákiában a szomszédos 
Tótmegyeren található, amely 
most már egy nyilvános közsé-

gi park. Az egykori tardoskeddi 
angolkert fő építészeti eleme
a 17. századból származó 
késő reneszánsz Juhász kú-
ria, amelyet a 18. században 
barokk stílusban építettek át. 
A kúriát 1725-ig biztonsági 
okokból palánk vette körül, 
a templom melletti régi plébá-
niához hasonlóan. A 19. szá-
zadban egy kis angol stílusú 
kertet alapítottak a kúria körül, 
melynek kompozícióját főleg 
lombhullató fák alkották.

A Juhász kúriát és a hoz-
zá tartozó angolkertet a 20. 
század 50-es éveiben álla-
mosították, és a területén egy 

új futballpályával és fürdővel 
rendelkező sportkomplexumot 
alapítottak. Ez az eljárás a kert 
nagyobb részének megszű-
néséhez vezetett. A mai napig 
azonban megmaradtak a régi 
értékes fák, mégpedig a hegyi 
juhar (Acer pseudoplatanus L.), 
a korai juhar (Acer platanoides 
L.), a vadgesztenye (Aesculus 
hippocastanum L.), a bálvány-
fa (Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle), 2 nyugati ostorfa 
(Celtis occidentalis L.), 3 fe-
ketefenyő (Pinus nigra Arn.)

Arn.) és japánakácok (Sopho-
ra japonica L.). Ezek a fák 
Tardoskedd jelentős kulturális, 
történelmi és természeti örök-
ségét alkotják. A termálfürdő 
területén növő fák magas-
sága 12 és 20 méter közötti, 
míg a koronájuk szélessé-
ge 5 és 20 méter között van. 
A legmagasabb fa (20 méter) 
a legszélesebb koronával (20 m)
egy japánakác. A fák törzsé-
nek körmérete 130 és 280 cm 
között van, míg az átlagos fa-
törzs körmérete meghaladja 
a két métert. Mindegyik fa elér-
te a felnőtt kort, néhány közü-
lük már veteránnak számít.

A fákra vonatkozó Szlovák
Környezetvédelmi Minisztérium 
24/2003 számú előírása, va-
lamint ennek a 158/2014 szá-
mú módosítása, az 543/2002 
természet és tájvédelmi tör-
vényből indul ki. Ezen törvé-
nyi dokumentumok alapján 
a termálfürdő területén növő 

fák társadalmi értékének ösz-
szege meghaladja a 37.000 €. 
Különösen értékes a három fe-
ketefenyő, amely a kert fontos 
eleme és társadalmi értékük 
összege közel 11.500 €. A leg-
magasabb társadalmi értéknek 
a feketefenyők egyike örvend 
(több mint 4 340 €).

A Juhász kúria és az azt kö-
rülvevő kert a tardoskeddiek 
közös kulturális, történelmi és 
természeti örökségét alkotja. 
Ezért az értékét és fontos-
ságát ismernünk kell, hogy 
védhessük és megőrizhessük 
Tardoskedd jövő generációi
számára. Községünk tehát fon-
tos feladat előtt áll, hogy a kúria 
és kertje alaposan dokumen-
tálva, elemezve és szakszerűen 
felújítva legyen.

Dr. Tóth Attila 
tájépítész mérnök-doktor
főiskolai tanár a Szlovák 

Mezőgazdasági Egyetemen 
Nyitrán

Az iskolaév végére összegyűlt 20-30 koro-
na nagyon jól jött búcsúi pénznek. 

A 60-70-es években hiánycikknek szá-
mítottak a háztartási gépek – mosógép, 
hűtő, televízió. Ezekhez protekcióval le-
hetett hamarább hozzájutni. Gond volt 
a hús is. Ha hűtő és főleg fagyasztó nem 
volt – márpedig nem volt minden ház-
nál – a húst tárolni sem lehetett sokáig. 
Az idősebb asszonyok már péntek este 
sorakoztak a Horváth és Buják hentesüz-
letek előtt a kora reggeli húsárura várva. 
1970-ben a főtéren felépült a bevásárlási 

központ emeletes épülete. Itt már egy he-
lyen vehettük meg a szükséges dolgokat, 
és megtanultuk az önkiszolgáló vásárlást 
is. Ha divatosabb ruhát, cipőt akartunk 
venni, akkor Újvárba, Sellyére, Pozsonyba 
kellett utazni. Csizmáért, télikabátért pedig 
a párkányi Simon-Júda vásárra jártunk. 

Az 1989-es rendszerváltás után új boltok 
nyíltak. Sok mostanáig sikeresen műkö-
dik: például a Minibazár, Csaroli, a virág-
üzletek, FeroAnna drogéria és festékbolt. 
A Jednota áruház szupermarkettá alakult 
át, és közel vannak a nagy üzletláncok is: 

Lidl, Tesco, Billa és természetesen a kí-
nai üzletek, piacok. Válogathatunk. Mind-
egyik üzletben óriási a kínálat. Csábítanak 
a reklámok, akciók. Sokszor csak „beug-
runk“ valamiért, és a végén tele kocsival 
jövünk ki. 

Ha valami kivételesen szépet, különlege-
set, divatosat akarunk venni – lakodalom-
ra, promócióra, ballagásra – akár külföldre, 
Magyarországra, Ausztriába is elmehe-
tünk. Mi, nők, vágyódunk a szépre, újra, 
a vásárlás nekünk különleges örömet okoz. 

Kollár Mária

Részlet Tardoskedd történelmi kataszteri térképéből (1892). Készítette 
Baader Alajos mérnök, ellenőrizte Trischák Rókus mérnök. A pozsonyi 
Geodéziai és Térképészeti Intézet archívumából.

A Juhász kúria
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A LUCERNA POLGÁRI TÁRSULÁS 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Mivel polgári társulásunk te-
vékenységét 2016 elején a ve-
zetőségi tagok betegsége hát-
ráltatta, ezért néhány tervezett 
programra csak az év második 
felében került sor. 

Gyermek horgászverseny 
a Bara tavon

A fent említett objektív okok 
ellenére június 11-én sikerült 
megszerveznünk a Bara ta-
von a hagyományos gyermek 
horgászversenyt, amelyet idén 
kéttusával (céllövészet, futás) 
bővítettünk ki. A  sportverseny 
lebonyolításában oroszlánrészt 
vállaltak a helyi cserkészek. 
A horgászversennyel egyidejű-
leg ingyenes könyvbörze is zaj-
lott.

A kéttusa végeredménye: 
 1. Lipták Kristína, 
 2. Bencz Zoltán, 
 3. Fugli Adrián

Futóverseny: 
 Balogh Bernadett, 
 Csányi Kristóf

Lövészet: 
 Dózsa Dávid

Horgászverseny: 
 1. Csikós Péter, 
 2. Benkő Filip (megkapta 

  a legnagyobb halért 
  járó díjat is), 
 3. Balogh Nikolas

A Kárpáty Klaudia Horgász-
üzlet és a  LSH Carphunter 
Team támogatásának köszön-
hetően minden résztvevő gaz-
dag ajándékkal - horgászcsalik, 
úszók – mehetett haza. Idén 
a gyerekek a  Kelly étterem ál-
tal készített fi nom barackos 
és szilvás lepényt kóstolhat-
ták meg, a  FeroAnna festék-
bolt az italokat biztosította,
a tó szomszédságában lakók 
pedig fi nom cseresznyével és 
kávéval kedveskedtek a gye-
rekeknek, szervezőknek. Kö-
szönjük a  többi támogatónak 
a segítséget, Tardoskedd Köz-
ség Önkormányzatának és 
a Gorkij utca lakosainak, akik 

egész évben gondozzák e fes-
tői szépségű kis tó környékét. 

Gyurek Kupa

2016. április 8-án a helyi alap-
iskolákkal karöltve rendeztük 
meg a  Gyurek-kupa 2. évfo-
lyamát a Móder Józsefről el-
nevezett műfüves kispályán. 
A  szabályoknak megfelelően 
mindkét alapiskolánk meghív-
hat a tornára egy vendég csa-
patot. Idén a tótmegyeri, ill. az 
udvardi alapiskola diákcsa-
patai vehettek részt a tornán. 
A csapatok 2x15 percet ját-
szottak Mgr. Ludas Roman 
tanító bácsi felügyeletével. 
A győztes végül a tardoskeddi 
Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola fut-
ballistái lettek. További sor-
rend: 2. udvardi Alapiskola, 
3. tardoskeddi J. A. Komenský 
Alapiskola, 4. tótmegyeri Alap-
iskola

Móder Kupa

Június 18-án a helyi Szikora
György Futballstadionban ke-
rült megrendezésre a 7. Móder 
Kupa ifjúsági futball torna. 
A  társrendezők és szponzorok 
támogatásának köszönhető-
en számos díj került átadásra 
(egyebek közt 21 egyéni díj 
is). Ezenkívül ingyenes könyv-
börzével, valamint ügyessé-
gi versennyel is színesítettük 
a napot.Ez utóbbi az ebéd-
szünetben zajlott, és Farkaš 
Michal az Érsekújvári Területi 

Futballszövetség (ÉTF) 
válogatottjának játékosa 
nyerte meg. 

A 2016-os Móder Ku-
pába 6 csapat neve-
zett be: Tardoskedd, az ÉTF, 
Párkány, Szentmihályúr, SDM 
Dominik és Érsekújvár FKM 
„B“ csapata, amelyek két alap-
csoportba osztva mérkőztek 
meg egymással. A csoportok-
ból az első két csapat jutott 
tovább, ők az ebédszünetet 
követően játszottak. Ezután 
született meg a végeredmény. 

Minden évben igyekszünk 
attraktívvá tenni a torna prog-
ramját, amely egyre nagyobb 
ismeretségre tesz szert régi-
ónkban. Előzetes megegyezés 
szerint a  jövő évtől Kele Ke-
vin, a  Slovan Bratislava első-
ligás futballistája is jelen lesz 
a  tornán. Kevin egyébként 
„a Móder Kupa legtehetsége-
sebb játékosa“ díj első kitün-
tetettje, és ő lesz majd a jövő-
ben a Lucerna Polgári Társulás 
díjának fővédnöke. Kevinnek 
köszönhetően most már nem-
csak a Móder fi vérek futball 
mezével büszkélkedhetünk, 
de rendelkezésünkre bocsá-
totta azt a mezét, amelyben 
az  első élvonalbeli gólját lőtte 
a Slovan felnőtt csapatában. 

Az ünnepélyes eredményhir-
detés előtt Molnár Gábor, az 
ÉTF alelnöke emlékérmet adott 
át négy tardoskeddi futball 
személyiségnek jubileumuk al-
kalmából a sport terén nyújtott 
sokéves tevékenységükért, si-
keres válogatott szereplésükért 

és edzői munkájukért. Plaket-
tet vehetett át Gyurek István, 
Brokeš Béla, Újhelyi Ferenc, 
valamint férje Móder László in 
memoriam nevében Móder Ka-
talin. Móder József nem tudta 
tiszteletét tenni rendezvényün-
kön, mivel ezzel egyidejűleg 
Csehország elnöke fogadta őt, 
mint az 1976-os belgrádi Euró-
pa bajnokság győztes csapa-
tának tagját. 

A tornát és a Móder László 
vándorserleget Párkány csa-
pata, a Móder József fair play 
díjat pedig Szentmihályúr csa-
pata nyerte.A labdarúgótorna 
végeredménye: 

 1. Párkány
 2. ÉTF válogatottja
 3. Tardoskedd
 4. Szentmihályúr
 5. Érsekújvár „B“
 6. SDM Dominik 
  Érsekújvár
A rendezvény magas szín-

vonalú lebonyolításáért köszö-
netet mondunk állandó támo-
gatóinknak és partnereinknek: 
az ÉTF-nek, Tardoskedd Köz-
ség Önkormányzatának, a tar-
doskeddi Mezőgazdasági Szö-
vetkezetnek, a Some Juh 
kft-nek, Stabil-Bajla kft-nek, 
a Rozálka kávézónak és a Meva 
sport CZ kft-nek. A futball tor-
nának évről-évre nagyobb 
a sajtó visszhangja, pozitívan 
számolnak be róla a Nitrianske 
noviny és az Új Szó sportro-
vatainak újságírói. Jó reklámja 
ez községünknek és az ifjúsági 
futballnak. Szervezőként külön 
nagy öröm számunkra, hogy 
rendezvényünk iránt egyre na-
gyobb az érdeklődés. A  jövő 
évi tornára már most bejelent-
keztek a  résztvevő csapatok. 
Ez a pozitív visszhang arra 
ösztönöz bennünket, hogy 
a  továbbiakban még színvo-
nalasabbá, még érdekesebbé 
tegyük ezt a tornát

Buda Ferenc, mérnök
a társulás elnöke

2016 AUGUSZTUS

Brokeš Béla és Móder Katalin
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Ahogy nagyon sok minden-
kit, úgy Vanya Ferenc csa-
ládját is elérte a tardoskeddi 
magyarok háború utáni kitele-
pítése, áttelepítése, deportálá-
sa. Vanya Ferencet, feleségét, 
Ševčík Máriát, leányait, Zsu-
zsannát, Ottíliát, Klárát és fi át, 
Istvánt a sorsuk – egy vasúti 
tehervagonban – a magyaror-
szági Bonyhád városába so-
dorta. Rövid idő múlva a család 
a bonyhádi Budai Nagy Antal 
utca 5-ből Környére költözött. 
Közelebb Tardoskeddhez. 
Környén született meg Vanya 
Ferenc és Mária ötödik gyer-
meke, Marika. A kislány már 
a helyi általános iskola tanuló-
jaként remekül bánt a labdával. 

Első edzői Környén Bánáti Ist-
ván testnevelő tanár és Szitás 
Andrások edző voltak. Az ál-
talános iskola elvégzése után, 
a Tatai Gimnáziumban tanult 
tovább, és a környei Medosz 
lánycsapatával az NB II-ben 
játszott. 1969-ben a rendkívül 
tehetséges lányra felfi gyeltek 
az első ligás fővárosi edzők. 
Mária még ugyanebben az 
évben a Budapesti MTK csa-
patához igazolt. Budapestre 
költözött, albérletben lakott, 
és minden szabad idejét az 
élsportnak szentelte. 1972-
ben lett a híres Budapesti 
Vasas Sportegyesület tagja, 
itt is maradt egészen sporto-
lói karrierje végéig. 22 évesen 

A kitelepítések árnyalatai

Vadász Józsefné – Vanya Mária
(1950. január 1. – 2009. augusztus. 18.)

A tardoskeddieket is mélyen érintő háború utáni lakosság-
csere, és  a kitelepítés közeledő 70. évfordulója alkalmából, 
a Lucerna Polgári Társulás rendezvényeinek keretén belül,  
szeretnénk  bemutatni néhány kitelepített tardoskeddi csa-
lád  sorsát, életútját. Az első történetnek akár ezt a címet 
is adhatnánk: Hogyan veszítettünk el egy világszínvonalú 
sportolót?

A négy Vanya nővér balról jobbra: Zsuzsana, Mária, Klára és Ottília.
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férjhez ment a szintén környei 
Vadász Józsefhez. A fi atal 
házaspár végleg Budapes-
ten telepedett le. Hosszabb, 
albérletekben töltött idő után
a házaspár – Mária sportsike-
rei elismeréseként – saját la-
kást kapott a XVI. kerületben. 
Itt született meg egyetlen kis-
lányuk is. 

Mária gyors, megbízható 
és kemény kézilabda játékos 
volt, aki sportkarrierje alatt 
csapatával nyolcszoros ma-
gyar kupagyőztes és 11-sze-
res magyar bajnok lett. A ma-
gyar kézilabda válogatott tag-
jaként 1976-ban, a XXI. Nyári 
Olimpiai Játékokon, a kanadai 
Montrealban bronzérmes lett, 
1980-ban a moszkvai olim-
pián pedig negyedik helyen 
végzett. 1975-ben és 1978-
ban a magyar kézilabda vá-
logatottal Mária világbajnoki 
bronzérmes, 1983-ban pedig 
világbajnoki ezüstérmes lett. 
Sportkarrierje alatt 243 mér-
kőzést játszott a válogatott 
tagjaként és 1978-ban bevá-
lasztották a világválogatottba. 

Ugyanebben az évben elnyer-
te az Év Magyar Kézilabdázója 
címet. Élsportolói pályafutását 
1984-ben fejezte be. Minden 
sportsikere ellenére szerény 
és segítőkész maradt. Mindig 
szívesen tért haza szülőfalujá-
ba, Környére. 

Élsportolói életműve elisme-
réseként 1998-ban szülőfaluja 
Környe Díszpolgára címmel 
tüntette ki. 2009. augusztus 
18-án hunyt el Budapesten.

Ing. Buda Ferenc
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AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON!
Az idei év a sport éve. Az egyik sportesemény követi a másikat. Volt jégkorong világbaj-

nokság, labdarúgó Európa-bajnokság, Copa Amerika, nyári olimpiai játékok stb. A kilenc-
éves Kóňa Denis számára minden bizonnyal a labdarúgó Európa-bajnokság szerepel az első 
helyen. Édesanyjával, Monikával együtt a helyszínen, Saint-Étienne-ben izgulhatta végig 
a Szlovákia – Anglia futball mérkőzést. Nem hagyhattuk ki az alkalmat, és kifaggattuk őket 
élményeikről.

Ott voltunk Ott voltunk 

Hogyan jutottatok ki az EB-
re?

M: Az utazást egy üzletlánc 
(LIDL) versenyén nyertük. Na-
gyon nagy volt az öröm, mikor 
megtudtuk, hogy kisorsoltak, 
mert Denis szíve-vágya volt el-
jutni egy nagy focimérkőzésre. 
Hogy ez éppen az EB – UEFA 
2016 Szlovákia-Anglia mérkő-
zés lesz, álmunkban sem gon-
doltuk volna.

Milyen volt az út, az ott tar-
tózkodás?

M: Szombaton éjjel autóbusz-
szal indultunk Pozsonyból, va-
sárnap késő délután érkeztünk 
meg Franciaország egyik kisvá-
rosába. Ott töltöttük az éjszakát. 
Az út hosszú és fárasztó volt, 
főleg Denis számára, de meg-
érte. Hétfő délelőtt indultunk 
el Saint-Étienne-be, fél egy-
kor érkeztünk meg a Geoffroy 
Guichard focistadion elé. Ak-
kor még a stadion környékén 
nem volt sok szurkoló. Fél 1-től 
a meccs kezdetéig 21:00 óráig 
szabad program volt.

D: Nem gondoltuk, hogy 
olyan gyorsan elröppen az idő. 
Elsétáltunk a város főterére, 
s minél jobban közeledtünk, 
annál jobban lehetett halla-
ni a két vidám szurkolótábort. 
A szlovák és az angol szurkolók 
egyformán kedvesek és mo-
solygósak voltak. 

M: Semmi jele nem volt 
annak, amiket az előző mér-
kőzések előtt, és után lezajló 
rendbontásokról hallhattunk 
a médiában. A főtéren a szlo-
vák és az angol szurkolótábor 
felváltva énekelt, persze mi is 
csatlakoztunk. Leírhatatlan volt 
a hangulat, ezt egyszerűen át 
kell élni. 

D: Délután 5-kor megnyitot-
ták az ún. FAN ZONE-t. Ez egy 
park volt a szabadban elkerítve, 
ahová már csak szigorú ellenőr-
zés után lehetett bejutni. Nem 
lehetett bevinni semmilyen 
üdítőt, volt akiknek a parfümje 
a kukában landolt. A gyerekek 
számára különböző akadály já-
tékok voltak, kvíz, és persze az 
elmaradhatatlan FAN SHOP.

M: Hét óra körül visszasétál-
tunk a stadion elé a buszhoz, 
mert tudtuk, hogy a stadion-
ba szintén nem lehet semmit 
bevinni. Még a táska, hátizsák 
mérete is meg volt szabva, 
max. 25x25 cm lehetett. Na, 
és itt kezdődött a mi kis ka-
landunk.... Este 7-re teljesen 
másképp nézett ki a stadion 
környéke, tele volt szurkolók-
kal, mindenhol kordonok, rend-
őrök. Minden út más bejárathoz 
vezetett a stadionba. Mi körbe-
jártuk az egészet. A bolyongás 
közepette volt egy kis szeren-
csénk, láthattuk, ahogy rendőri 
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kísérettel megérkezik a szlovák 
válogatott autóbusza. 

Le tudnátok írni a hangu-
latot, ami a mérkőzés alatt 
uralkodott a stadionban?

D: Mi a mérkőzés előtt egy 
órával foglaltuk el a helyün-
ket, akkor már nagyon jó volt 
a hangulat. Mindenütt szlovák 
és angol zászlók lobogtak, 
szóltak a trombiták .... Először 
a szlovák válogatott játékosait 
vezették fel egy nagy kivetítőn. 
A bemondó mondta a játé-
kosok keresztnevét, a közön-
ség pedig hangosan üvöltötte 
a vezetéknevüket. Ezt követték 
a himnuszok és a várva várt 
mérkőzés. 

M: Számomra nagyon furcsa 
volt, hogy nem volt kommentá-
tor, de ez a „problémám” igen 
hamar megoldódott, ugyan-
is Denis végig kommentálta 
a mérkőzést. Mindkettőnk szá-
mára óriási, életre szóló élmény 
volt élőben látni a mérkőzést, 
s több világhírű labdarúgót.

Elégedettek voltatok a szlo-
vák válogatott játékával?

D: A mérkőzés eredménye 
0:0 döntetlen lett, tehát egy 
gólt sem láttunk. Szerintem 
a játékosok mindent megtet-
tek, ami az erejükben volt. So-
kat védekeztek, mert az angol 

válogatott nagyon erős ellen-

fél volt. Jól teljesített a kapu-
sunk Matúš Kozáčik, aki min-
den angol támadást kivédett. 
Az eredménnyel elégedett va-
gyok, csoportunkban a 3. helyet 
értük el, így tovább jutottunk az 
első 16 közé. Aztán – ahogy 
köztudott – a nyolcad döntő-
be való bejutásért elvesztettük 
a világbajnok német válogatott 
elleni mérkőzést, s ezzel befeje-
ződött számunkra az EB. 

Mennyire érdeklődtök a fut-
ball iránt?

M: A futball iránti érdekelő-
dés kb. 3 évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor Denis, a nagyobbik 
fi unk elkezdett futballozni a he-
lyi előkészítő csapatban. Ettől 
kezdve az öccsével reggel be-
kapcsolják a TV-t, benne FOCI, 
elalvás előtt a TV-ben újra FOCI, 
az udvaron foci, a számítógép-
ben FIFA… A kisebbik fi unk Oli-
ver is nagyon szereti a futballt, 
és remélem, olyan gyorsan fog-
ja szeptemberben megtanulni 
az ábécét, mint ahogy a focis-
ták és klubok neveit. Szerintem 
a szülő feladata maximálisan 
támogatni a gyermekeit abban, 
ami iránt érdeklődnek, és a mai 
„számítógépes“ világban elérni, 
hogy ez a futball iránti szerete-
tük minél tovább kitartson.

Ki a család kedvenc játéko-
sa, ill. futballcsapata?

M: Jelenleg nincsen. Egy éve 
még az FC Barcelona volt, azon 
belül Neymar Jr. és Messi. 

D: Az én kedvenc csapatom 
az Atletico Madrid, azon belül 
Griezmann és Fernando Torres. 
Oliver a Manchaster City-nek 
szurkol, kedvenc focistája Da-
vid Silva.

Köszönöm szépen a be-
számolót, és irigykedünk, 
hogy ilyen nem mindennapi 
élményben lehetett részetek.

Bračo Szilvia
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Heti két alkalommal a Faluház nagyterme dinamikus zenétől hangos. A lelkes edző 
kitartóan biztatja 20 fős csapatát: „Gyerünk! Bírod...” 

Málnási Tamás, szlovákiai kickbox bajnok szüntelenül mosolyog, mindig vidám. 
„Ezt a tornának köszönheted?” – kérdezem. „Hát a mozgásnak stresszoldó hatása 
van, ez tudományos tény...” – nevet.

Mozgás nélkül nincs élet

Emlékszel arra a pillanat-
ra, amikor eldöntötted, hogy 
rendszeresen fogsz sportolni?

13 évesen sízés közben sze-
rencsétlenül estem, és elszakadt 
a bal térdem első keresztszalag-
ja. Több mint egy hónapig fe-
küdtem begipszelt lábbal, majd 
két hónapig gyógytornára kellett 
járnom. Az számomra kínszenve-
dés volt. Nemsokára a bal karom 
és lábam is eltört. Egy elhagya-
tott temetőben játszottunk, és 
rámdőlt egy 300 kilós obeliszk. 
Újabb hónap kényszerpihenő 
otthon az ágyban... Amikor le-
szedték rólam a gipszet, csak 
néztem a gyufaszálra emlékez-
tető lábam. Eldöntöttem, hogy 
futni fogok, hogy megerősödjek. 
Ez az elhatározás aztán egy élet-
re szólt. 

A kickboxszal mikor talál-
koztál?

Újvári magyar gimnazista-
ként futottam és lövészettel 
foglalkoztam. A katonaság után 
a barátaim vittek el kickboxra, 
21 éves voltam. Ők hamarosan 
befejezték, én ottragadtam. Ala-
pító tagja, versenyzője, mene-
dzsere és edzője is 
lettem az újvári 
klubnak. Nagyon 
népszerűek voltak 
1989 után a Chuck 
Norris és Jean Claude van 
Damme fi lmek, ezek hatásásra 
lett is 150 tagunk. Nehéz felada-
tom volt, hiszen dolgoztam, mel-
lette edzőtáborokat szerveztem, 

az egész fi zetésem az élsportra 
ment.

De jöttek is az eredmények.
Ebben az a szép, hogy az 

ember saját erejéből milyen 
messzire képes eljutni, legyőz-
ve önmagát. Legbüszkébb ter-
mészetesen a szlovák bajnoki 
címemre vagyok, de a legemlé-
kezetesebb számomra egy bécsi 
nagy nemzetközi verseny. Stop 
semi contactban a hazai osztrák 
sráccal szemben a bírók, úgy 
éreztem, igazságtalanul leírtak. 
Aztán light contactban megver-
tem ugyanazt a fi út, és végül orr-
törés miatt 3. lettem. 

Igen, azt látom, hogy el volt 
törve az orrod.

Háromszor is. Ez benne van 
a pakliban. A számat is szét-
rúgták még kezdő korom-
ban. Hasra vártam a rúgást... 
Kislábujjtörésem számtalanszor 
volt. Előfordult, hogy nem vol-
tam kellőképpen lelazulva, és az 
ellenfél a rúgást könyökkel védi, 
az meg, ugye, kemény... Ilyenkor 
egyszerűen hozzáragasztottam a 
törött kisujjam az ép lábujjakhoz, 
és edzettem tovább. A lábam 

is műteni kellett... 

nyzője, mene
e is 

k
ck 

CClaaude van 
zek hatásáásra 
NeNehéhézz fefelaladad -

olgoztam, mel-
aat tt szszszszererere veveveeztztzz emmem, , ,

törött kisujjam az ép lábujjakhoz, 
és edzettem tovább. A lábam

is műteni kellettis műteni kellett... 

Nem számít a sok sérülés, ez tá-
madósport. Ha az embernek cél-
ja van, mindent megtesz annak 
érdekében. Amikor szenvedsz, 
csak rajtad múlik, hogy teljesen 
leállsz, vagy folytatod. 

Mégis eljött az a pont, ami-
kor teljesen leálltál.

Nem jutottam ki a VB-re Ame-
rikába, mivel nem sikerült be-
biztosítani az anyagi hátteret. 
Ez volt az első igazi pofon 
a sportkarrieremben. Országunk 
első válgatottja lehettem volna 
ebben a sportágban. A követke-
ző évben szponzor híján az olasz 
EB-re is hiányzott a szükséges 
40 000 korona. Ez már övön aluli 
ütés volt. ´96 decembere volt, 
összedőlt a világ. Megcsömör-
löttem. Se edzőként, se verseny-
zőként, se menedzserként nem 
akartam folytatni. Fél évig bírtam. 
Aztán elkezdtem lovagolni, így 
gyógyítgattam a lelkem. Megis-
merkedtem a feleségemmel, ő is 
segített, hogy túltegyem magam 
a csalódásokon.

És lám, most mégis kickbox 
aerobicot tanítasz.

Félévnyi kihagyás után vissza-
tértem, de eleinte csak a boxo-

lókkal edzettem. Máig szívesen 
járok közéjük. Majd 2000-ben 
mégis visszakanyarodtam a kick-
boxhoz. Hobbiból. 2001-ben 
Czapárik Melinda, kolléganőm
kért meg, hogy jöjjek Tardos-
keddre. Akkor egy évig edzet-
tünk. Közben folyamatosan Új-
várban is tornázunk. Az akkori 
tardoskeddi törzstagok közül 
most is járnak olyan öten-hatan. 
Aki szereti a motiváló zenét, sze-
ret szórakozni, növelni szeret-
né testi-lelki kondícióját, annak 
köztünk a helye. Az edzéseket 
nagyobb arányban hölgyek láto-
gatják, de a kihívásokat kedvelő 
férfi ak is megtalálják a számítá-
sukat. A gyakorlatok úgy van-
nak felállítva, hogy a teherbírást, 
fi zikai állóképességet növeljék. 
Hangsúlyozom, hogy mindenki 
annyit tornázzon, amennyit bír. 
Inspirálhatom, motiválhatom az 
embereket, de nem kényszerít-
hetek senkit. A változatos ko-
reográfi át én állítottam össze, 
a zeneszámokat is magam vá-
logatom. A 60 perc több fázisra 
oszlik: bemelegítés, ütések, rú-
gások kombinációja, súlyzókkal 
izomerősítés, levezetés, lazítás. 
Fontos a rendszeresség. A sport 
növeli a vitalitást, folyamatosan 
újulnak a sejtek. Az élet mozgás-
sal kezdődött, és mozgás nélkül 
nincs élet... Rengeteg lelki prob-
lémán átsegít a kondíciós torna. 
Megtanít arra, hogy ha padlót 
fog az ember, fel kell állni, és 
menni tovább. Edzés alatt nem 
gondolsz arra, ami kínoz. Csak 
a gyakorlatokra összpontosítasz. 
Mindenki életében vannak nehéz 
pillanatok. Valaki az alkoholban, 

valaki a drogban, valaki 
a csokiban keresi a ki-
utat és a megnyugvást. 
Nekem a sport mindig 
segített túljutni a nehéz-

ségeken. 
Benkő Timea
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Rajtra fel!

Várva várt továbbjutás
A Tardoskeddi Sportkub 

mellett működő Asztalitenisz 
Klub a 2015/2016-os idényt 
a következő összeállítás-
ban kezdte: Lipták Miroslav, 
Juriga Arnošt, Csányi Ro-
land, Vincze Péter, Mészáros 
László, Varga László, Tomšík 
Peter, Jávor Attila. Célunk az 
V. ligába való feljutás volt, ezért 
a csapatot Juriga Arnošt sze-
mélyében megerősítettük. 

Már az első fordulótól kezd-
ve legyőztük az ellenfeleinket. 
Majd jött a 8. forduló, és vele 
Barsbaracska (Bardoňovo) 
csapata, akiktől 10:8 arányban 
vereséget szenvedtünk. A visz-
szavágóra alaposan fel szeret-
tünk volna készülni, de sajnos, 
több játékosunk megsérült, így 
ismét vereséget szenvedtünk 
10:8 arányban. Az ellenfelünk 
az eredményhírdetés előtt már 
a feljutását ünnepelte, míg 
a tardoskeddi csapat a 3 hátra-
levő fordulót megnyerte. 

Az utolsó forduló ideje alatt 
kielemeztük az egész idényt, 
megbeszéltük a erősségeinket 
és a gyengeségeinket egy-
aránt, azzal a tudattal, hogy 
csupán a 2. helyet értük el. 
Majd felhívtam a barsbaracskai 
társainkat, hogy gratuláljak ne-
kik a továbbjutáshoz. Akkor 
tudtam meg, hogy Perbetével 
10:8 arányú vereséget szen-
vedtek, s ez azt jelentette, 
hogy mi, tardoskeddiek jutot-
tunk tovább a V. ligába. Végül 
még ők gratuláltak nekünk. 
Határtalanul boldogok voltunk. 

A táblázat alapján a tardos-
keddi csapat az 1. helyen vég-
zett 56 ponttal, Barsbaracska 
és Párkány előtt. Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani 
a játékosoknak, községünk 
polgármesterének és min-
den támogatónak, a helyi 
mezőgazdasági szövetke-
zetnek, a Kitty virágüzletnek, 
a Sztíszkala pékségnek, 
a Lipták papírüzletnek, Varga 
Károlynak és Bencze István-
nak, akik az idény alatt segítet-
tek minket.      Lipták Miroslav

2015 augusztusában Tardos-
kedd Község Önkormányzata 
és a Sport Friends Tardoskedd 
2013 polgári társulás közös 
szervezésében első alkalom-
mal került megrendezésre köz-
ségünkben a Szent István - na-
pi futóverseny. A verseny lebo-
nyolítását követően rengeteg 
pozitív visszajelzéseket kap-
tunk, nemcsak a futóktól, ha-
nem lakosainktól is. A hála sza-
vaival illettek bennünket a több 
hónapig tartó, profi  szinten ki-
vitelezett munkánkért. Az ese-

ményt követően a Tardoskeddi 
Futóklub elnöke, Major Dárius 
benevezte a Szent István - napi 
futóversenyt a 2015-ös év leg-
jobb sportrendezvényei közé. 
A verseny végeredményét in-
ternetes szavazással lehetett 
eldönteni. Hihetetlen, de meg-
nyertük a versenyt. Sőt, olyan 
nagynevű futó rendezvényt si-
került magunk mögött hagyni, 
mint a kassai Nemzetközi Ma-
ratoni Futóverseny. (Mi 1000 
szavazattal többet kaptunk.) 
A tardoskeddiek bebizonyítot- ták, hogy össze tudnak fogni, 

és büszkék a falujukra. Az el-
képzelhetetlen valósággá vált, 
és Dárius 2016. március 4-én 
Pozsonyban a Running Gálán, 
az ünnepélyes eredményhir-
detésen átvette a győzelemért 
járó trófeát. Tardoskedd ezen 
a napon nemcsak a diadalmas 
futásért, hanem a példaértékű 
összefogásért is kapta a díjat, 
amely megtekinthető a Községi 
Hivatalban.

Quo vadis (Hová tartasz?) 
Szent István-napi futás? Hála 
a jó referenciáknak, községünk 
polgármesterének védnöksége 
alatt II. alkalommal is megren-
dezésre kerül e sportesemény, 
amelyre szeretettel meghívunk 
minden tardoskeddi lakost 

a legkisebbektől egészen a ta-
pasztaltabbakig. Ezúttal is min-
dent megteszünk annak érde-
kében, hogy a résztvevőknek 
gazdag rajtcsomaggal kedves-
kedhessünk, s hogy egyetlen 
kis atléta se menjen haza üres 
kézzel. A győztesek jutalma 
most is a futás jelképével ellá-
tott egyedi üveg trófeák és ér-
mek lesznek.

Befejezésként nem marad 
más hátra, csakhogy köszöne-
tet mondjak mindenkinek, akik 
szavaztak, és arra kérni lakosa-
inkat, hogy védjük meg ezt az 
elsőséget, és jövőre is a Szent 
István-napi futás legyen az év 
legjobb rendezvénye.

Batyka Marian, mérnök
a társulás elnöke

TATL - Tardoskeddi Amatőr 
Tollaslabda Liga

Ez év áprilisában a Sport 
Friends Tardoskedd 2013 pol-
gári társulás szervezésében ke-
rült megrendezésre az 1. Tar-
doskeddi Amatőr Tollaslabda 
bajnokság. A tollaslabdát pon-
tos szabályok szerint játszák, 
ám ebben az esetben a helyi 
viszonyokhoz igazították őket. 

A torna résztvevői: Ivanics 
Teodóra, Šimurdová Kristína, 
Vidovičová Nina, Kóňová Viktó-
ria, Szabó Bálint minden egyes 
ütésükkel a sportszeretetüket 
bizonyították. Felbuzdulva a 
látottaktól 2016 szeptemberé-
től az alapiskola tornatermé-
ben a polgári társulás elindítja 
a Tardoskeddi Amatőr Tol-
laslabda Ligát (TATL). A ligát 
5-tagú csoportok (divíziók) 

alkotnák. A csoporttagoknak 
4 hónapjuk lesz arra, hogy egy-
más ellen játszanak. A mérkő-
zések időpontjai a játékosok 
közti kölcsönös megegyezés 
alapján lesznek meghatároz-
va. Az év folyamán 3 fordulót 
játszanának le. Az elért ered-
ményeik alapján fognak aztán 
a játékosok feljebb jutni, ill. 
kiesni az alsóbb divíziókba. 
Minden játékos felkerül egy 
ranglistára, ahol fi gyelemmel 
kísérheti majd az aktuális he-
lyezését. 

  A TATL célja, hogy mosolyt 
csaljon az arcokra, jobb telje-
sítményre késztesse a játéko-
sokat, valamint megkedveljék 
tollaslabdát.

BM

Major Dárius, Tóth Marián polgármester, Batyka Marian és a trófea 
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A fogakat legtöbben már 
csak akkor veszik észre, amikor 
fájnak. De ekkor már sok eset-
ben késő. A fájó fog egyben 
„fájó” pénztárcát is jelent. Ma-
napság a fogak ápolása nem 
kevés anyagi fedezettel jár. 
A legtöbben akkor keresik fel 
a szakembert, amikor az egyet-
len megoldás már csak a fog-
húzás. De hogyan tovább, 
ha hiányzik a fogunk? Korona, 
híd, protézis vagy implantá-

tum? Mindegyikért fi zetni kell. 
Van, ahol kevesebbet, van, ahol 
többet. Mindez az adott fogá-
szat árlistájától, költségeitől 
függ. Választhatunk…. 

A legolcsóbb minden eset-
ben a fogkefe. A fogápolás 
alappillére a fogak rendszeres 
tisztítása. Fogkefék széles vá-
lasztéka található a piacon. 
Mielőtt fogkefét vásárolnák, 
tartsuk szem előtt az egyik leg-
fontosabb kritériumot: a puha-

ságot. Lehetőleg puha sörtéjű 
fogkefét használjunk (ez lehet 
soft vagy ultra soft), amelynek 
több a sörtéje, s így jobban 
megtisztítja a fogakat. Igaz, 
hogy tovább tart a tisztítás, de 
a hatás nem marad el. Példá-
nak a söprögetést hozhatnánk 
fel. Söprögethetünk cirok sep-
rűvel és portvissal is. Cirok sep-
rűvel ugyan gyorsabban megy 
a munka, de az apró szemét ott 
marad. Portvissal tovább tart 
a söprés, de alaposabb. Ezért 
válasszunk inkább puha sörtéjű 
fogkefét. 

A fogakat körkörös moz-
dulatokkal, akár ½ órán át 
is tisztíthatjuk. Nem szük-
séges, hogy ezt a fürdő-
szobában tegyük. Fogain-

kat pl. tévénézés közben is 
megmoshatjuk. Azután már 

csak egy percig fényesítsük 
fogkrémmel. Alapos fogmo-
sáskor eltávolítjuk a fogakon 
lévő lepedéket, amely 12 óra 

alatt alakul ki, és semmilyen 
a reklámokban bemutatott 

szájvíz nem mossa le. 
Mechanikus módon kell 

eltávolítani. Ameny-
nyiben ott marad 

a fogakon, né-

hány napon belül megkemé-
nyedik, és fogkő keletkezik. 
Ez fogíny gyulladáshoz, majd 
fogínysorvadáshoz vezet. Ér-
dekességként említhető, hogy 
az emberek 50 %-a fogínysor-
vadás következtében veszíti el 
fogait. Ez azonban nem egyik 
napról a másikra történik. Hosz-
szadalmas, évekig tartó folya-
mat. 

Külön kategóriába tartoznak 
a várandós kismamák. Szer-
vezetük védőmechanizmusai-
nak - amelyek a gyulladásokat 
féken tartották - a terhesség 
során mások a feladatai, így 
a várandóság idején a fogíny-
gyulladás tovább fokozódik. 

További fontos lépés, ami
a fog- és szájápolást illeti, 
a fogközti fogkefe és a fog-
selyem használata. Mindket-
tőből többféle kapható. Ezek 
a fogkefék a fogak és az íny 
közti részt tisztítják meg, ame-
lyekhez hagyományos fog-
kefével nem lehet hozzáférni. 
A legtöbb fogszuvasodás (80%) 
a fogak között keletkezik, mivel 
ott marad meg leggyakrabban 
az ételmaradék, itt képződik 
lepedék. A fogközti fogkefét 
elég csak egyszer be és kihúzni 
a fogak között. Bizonyára sokan 
ismerik a fogselymet, amely az 
egymáshoz érő fogakat tisztítja. 

A helyes fogápolás eredmé-
nye az egészséges, erős fogak 
megőrzése és az üde lehelet. 
Vigyázzunk fogainkra, hiszen 
a rosszak helyett nem nőnek 
újak. Ápoljuk őket, hogy minél 
tovább használhassuk.

Végül egy fi gyelmeztetés: 
A fogszuvasodás a leg-

gyakrabban terjedő fertő-
ző betegség.

Cingelová Andrea, 
diplomás nővér

A fogakat legtöbben már
csak akkor veszik észre, amikor
fájnak. De ekkor már sok eset-
ben késő. A fájó fog egyben
„fájó” pénztárcát is jelent. Ma-
napság a fogak ápolása nem

tum? Mindegyikért fi zetni kell.
Van, ahol kevesebbet, van, ahol
többet. Mindez az adott fogá-
szat árlistájától, költségeitől
függ. Választhatunk….

A legolcsóbb minden eset-

ságot. Lehetőleg puha 
fogkefét használjunk (e
soft vagy ultra soft), am
több a sörtéje, s így 
megtisztítja a fogakat
hogy tovább tart a tiszt

fogápolásfogápolás
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A mai piac már túl sok termé-
ket kínál a vásárlók számára, 
és mi emberek már-már bele-
bonyolódunk a nekünk kínált 
termékekbe, főleg, ha hajsam-
ponról van szó. A drogériák 
polcai roskadoznak a különbö-

ző márkájú, összetételű, illetve 
csomagolású hajtermékektől. 
Ha tanácsot kérünk, az eladó 
sok esetben nem tud segíteni. 
A számunkra tökéletes választ 
egy igazán jó szakembertől, 
a FODRÁSZTÓL kapjuk, aki 
először is megvizsgálja a hajun-
kat, kikérdezi a szokásainkat, 
majd megadja a helyes választ 
arra, hogy milyen terméket ér-
demes használnunk.

Mostanság sokan használ-
ják az ún. száraz samponokat, 
amelyekből szintén nagy a vá-
laszték. A száraz sampon töké-
letes választás azok számára, 
akik búcsút szeretnének inteni 
a napi rendszerességű hajmo-
sásnak. Sokan istenítik ezeket 
a termékeket, hiszen a jó mi-
nőségű változatok a lapos és 

zsíros vagy zsírosnak tűnő 
hajból is dús, vállalható fri-
zurát varázsolnak, sokan vi-
szont óvakodnak tőlük a szárító 
hatásuk miatt. 

A száraz samponok nagy elő-
nyére szolgál, hogy gyorsan 
felfrissítik a „ másnapos“ hajat. 
Előfordul, hogy az emberek-
nek nincs idejük hajat mosni, 
ilyenkor nagyon nagy segítség. 
Ez főként a reggeli rohanásban, 
illetve a „last minute“ esemé-
nyek előtt lehet nagyon hasz-
nos. Viszont tudnunk kell, hogy 
NEM helyettesíti a hajmosást, 
amit egyébként heti 2-3 alka-
lommal ajánlatos megtennünk.

A száraz samponok spray 
vagy por formájában jelentek 
meg a piacon. Mindkettőre 
igaz, hogy használatukkor 
felszívják a felesleges zsírt 
és tartósabbá teszik a fri-
zurát. De! Ahogy előnyük, 
úgy hátrányuk is van. Elő-
fordulhat, hogy fénytelen-
né, fakóvá teszik a hajun-
kat, főként ha egyszerre 
túl sokat fújunk belőlük. 
Ha valakinek korpásodik 
a fejbőre és száraz sam-

pont használ, az tovább 

ronthat a helyzeten. Ilyen eset-
ben ne közvetlen a fejbőrre per-
metezzük vagy szórjuk.

A száraz sampon elsődle-
ges funkciója a faggyú, illetve 
a hajban lévő por és kosz sem-
legesítése, ezért ha sokat fújunk 
belőle, az ellenkezőjét érjük el, 
hiszen még ez is lerakódhat 
a fejbőrön és a hajunkon. Irri-
tálhatja a fejbőrt és viszkető ér-
zést válthat ki.

Használatukkor, a befújás 
után alaposan fésüljük át a ha-
junkat, hogy még véletlenül se 
legyenek fehér maradványok. 

Mindenesetre a legjobb dön-
tés az alapos hajmosás! Ér-
demes befektetnünk egy jó 

minőségű 
hajsamponba, 

egy hidratáló, tisztító kon-
dicionálóba és egy olyan fi xá-
lóba, ami legfőképpen levédi 
a hajunkat a hajszárító hőjétől. 
Ez a három dolog szükséges 
ahhoz, hogy a már tökéletesen 
levágott hajunkból egy szuper, 
könnyen elkészíthető frizurát 
tudjunk készíteni napi szinten.

Röviden ennyit a száraz 
sampon előnyeiről, illetve hát-
rányairól. Tanácsom ebben az 
esetben is az, hogy kerüljük az 
olcsó ún. „gagyi“ termékeket. 
Érdemes kicsit többet invesz-
tálni a jó, jobb minőségűekbe, 
és nem bedőlni a sokat mondó, 
lelkes, jól hangzó reklámfogá-
soknak. 

Farkas Anikó (Bencze)
Salon Manager BADroom - 

Hair / Salon & Academy

Használjunk-e

száraz samponokat?

Jó tanács:
Mindig minden esetben hajmosás után szárítsuk meg 

a hajunkat! Fontos tudnivaló, hogy a fejbőr mindig legyen 
száraz, hiszen így tud lélegezni. Szárítás után pedig fújjuk 
át a hajunkat hideg levegővel, mert ugye a meleggel for-
mázzuk, a hideggel fi xáljuk a frizit.

�  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �

VANÍLIAFAGYLALT HÁZILAG
Hozzávalók: 10 dkg cukor, 4 tojássárgája,1 kk. vaníliás cukor, 2,5 dl habtejszín, 2 dl kókusztej

Egy lábosban melegítsük össze a tejet és a tejszínt. Közben keverjük el a tojások sárgáját 
a cukorral, vaníliás cukorral, és adjunk hozzá a felmelegített tejes alapból egy 
keveset. Öntsük vissza a tejszínhez, és kevergetve melegítsük tovább, 
amíg besűrűsödik.

Tegyünk egy nagy tálba vagy a mosogatóba jeges vizet és 
állítsuk bele a főzött krémes lábost, hogy hamarabb lehűljön. 
Keverjük bele a karamellizált barackdarabokat. Ha van fa-
gyi gépünk, akkor ezt a főzött alapot több órára hűtsük be, 
majd ez után tegyük be a fagyi gépbe, hogy átkeverje. (A leg-
több fagylaltos gép tartályát szintén alaposan be kell hűteni). 
Ha nincs gépünk, akkor öntsük a krémes alapot egy műanyag 
tároló dobozba, és tegyük be a hűtőbe.                               (i)
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G O N D O L K O D Ó
Rejtvényünk fő soraiban (A, 

B, C) Nagy László magyar köl-
tő, műfordító egyik szép gon-
dolatát fejthetik meg.

1. Római egy. 2. Testvér – la-
tinul. 3. Lépeget. 4. Indulatszó. 
5. Ásvány. 6. Rögzített zász-
lótartó rúd. 7. Város Maliban, 
a Niger bal partján. 8. Kötő-
szó. 9. Kevert Lót! 10. Igekötő. 
11. Időmérő. 12. Az arzén 
vegyjele. 13. Kettős betű. 
14. Az első bibliai mátriárka. 
15. Szlovák romantikus köl-
tő volt. 16. Tökéletesség. 
17. A múlt idő egyik jele. 
18. Száz – szlovákul. 19. Nöi 
név. 20. Melléknév-képző. 
21. Kötőszó. 22. Méter. 
23. Ausztriai folyó. 24. Azonos 
magánhangzók. 25. Fiatalabb 
fi vérem. 26. Az einsteinum 
vegyjele. 27. katolikus egy-
házmegye élén álló személy. 
28. Női név. 29. Nitrogén, va-
nádium. 30. derékszög jele. 
31. Feszélyezettség. 32. Ide-
gen férfi név. 33. Andód része! 
34. ...-fóka. 35. Igeképző 
igéhez. 36. Ukrajnai város. 
37. Gallium. 38. Ugan. 39. ma-
gyarországi település. 40. Ke-
verék. 41. Valahonnan kijut. 
42. Gyáváskodik. 43. Magyar-
országi pólós. 44. Vájat. 45. Ko-
reai dinasztia. 46. Kettős betű. 
47. Villám fele! 48. Dzsúsz. 
49. Római öt. 50. Disznó a kár-
tyában. 51. Dehogy. 52. Sze-
kundum jele.

GY
ER

EK
EK

N
EK

Melyik 
csúszdán 
kell a 
gyerekeknek 
lecsúszniuk?

Karikázd be
a nyárhoz 
tartozó 
dolgokat!
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 Készítette: Lőrincz László

Megfejtés: Ifjúság, sólyommadár, tiéd a világ s teérted van a világ!
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BALLAGÁSOK 2016
Szent István Óvoda

Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Gyémánt lakodalmas házaspárok

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Valaška Damian
Fülöp Nicolína 
Petrécs Alexa

Lakatos Martina 
Mezei Ádám

Farkas Jolán 
Blanár Zoltán 
Nagy Orsolya 
Ruzsik Bence 
Csányi Kristóf

Brenkus Nikoletta
Bugyik Fanni

Dobrovodská Viktória 
Gyurács Kevin

Juhász Eszter
Mészáros Júlia 

Mikle Alexandra 
Mojzeš Max

Szarka Dorottya 
Szikora Dávid

Tornay Jennifer 
Tóth Krisztián

Tóth Tamás
Valaška Vivien 
Varga Barbara

Kollár Lajos és Szabó Izabella
Virág József és Vincze Magdolna
Cibulka István  és Balogh Margit

Takács János és Száraz Irén
Balogh Károly és Zsilinszky Rozália

Ľudovít Kollár a Izabella Szabóová
Jozef Virág a Magdaléna Vinczeová
Štefan Cibulka a Margita Baloghová

Ján Takács a Irena Szárazová
Karol Balogh a Rozália Zsilinszká

Kóňa Oliver
Tornay René 

Takács Tamara 

Bihari Leonardo 
Farkasdi Máté Zoltán


