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Aranymise
Községünk katolikus templomában 2008. június 
15-én, pappá szentelésének 50. évfordulóján tar-
totta aranymiséjét Németh István plébános úr.

1934. február 15-én, Hegykőn született és általános 
iskolai éveit is itt töltötte. A középiskolai kisszeminári-
umot Győrben végezte, majd itt járt teológiai főisko-
lára. 1958. június 15-én avatták pappá. 1958-l961-ig 
Röjtökmuzsajon kezdte hivatását, majd 1962-ben 
Kisbérre került.

1963 szeptemberében érkezett Környére Endrédy 
Zoltán Sándor plébános úr mellé káplánnak.

Tudta, hogy küldetése a papi hivatáson kívül a segít-
ségnyújtás is lesz, hiszen a falu plébánosa idős, beteg 
édesanyjával él együtt, akinek a napi munkavégzésben 
segítségre van szüksége.

Beköltözött a káplánlakásba, ami még az akkori kö-
rülmények között sem volt komfortosnak mondható, és 
25 év szolgálata alatt mindvégig itt is lakott.

Később a plébános úr egészségi állapota nagyon 
megromlott, szinte teljesen megvakult. Így a papi 
hivatás mellett a napi teendőkben, ügyintézésben is 
segítségére kellett lennie.

A betegeket, rászorulókat látogatta, a gyerekeknek 
hittant tanított. Szabadidejében maga köré gyűjtötte 

őket, focizott és játszott velük. Télen a tavon játszó 
gyermekekre vigyázott, szerette a sportot, teniszezett, 
tekézett.

A falu lakosai szívükbe fogadták, a körülötte élő 
családok pedig gyermekükként szerették, és amiben 
tudták, segítették. 1988-ban elkerült Környéről, l994-ig 
Jánossomorján, majd 1994-1999-ig Mocsán szolgált.

Ma már nyugdíjas, és mint tiszteletbeli esperes segíti 
a környező települések plébániáit.

Az általa tartott megható ünnepi szentmisét követően 
a Faluházban összegyűltek tiszteletére a hívek, ismerő-
sök, barátok, a környező települések vezetői.

Községünk polgármestere, Beke László emlékplakettet 
nyújtott át számára. A meghatott plébános úr szeré-
nyen fogadta a gratulációkat, a feléje áradó szeretetet, 
megköszönve mindazoknak az áldozatos munkáját, 
szervezését, akik ezt a szép napot életre szólóan em-
lékezetéssé tették számára.

Kívánunk Németh István esperes úrnak nagyon jó 
egészséget, tartalmas, szép nyugdíjas éveket.

Az Aranymise emlékére a hívek között szétosztott 
igényes szentkép idézete szerint, „Ha szeretetem nincs, 
semmi sem vagyok.” Mennyire egyszerű és mégis 
mennyire igaz!

Összeállította: 
Seres Jánosné 
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Bemutatkozik testvértelepülésünk Tardoskedd község
Tardoskedd Dél-Nyugat Szlovákia közepén, a  
Dunamenti alföldön fekszik 15 km-re észak-nyu-
gati irányban a járási székhelytől, Érsekújvártól. 
Tengerszint feletti magassága 120 m, területe 5556 
ha, lakosainak száma 5300. Területének legnagyobb 
részét, azaz 5040 ha-t mezőgazdasági célokra 
használnak, a többi rész: 166 ha vízterület, 40 ha 
erdős rész és 310 ha a község beépített területe. 
Tardoskedd fekvése a  közlekedés szempontjából 
is kedvező, hiszen erre halad át az Érsekújvárt és 
Pozsonyt összekötő vasútvonal és főút.

A község történelme
Tardoskeddet és közvetlen környékét fokozatosan, több 

fázisban foglalták el a korai bronzkorszak idején. Az állí-
tólagos legrégebbi írásos emlék Tardoskeddről 1221-ből 
származik. Ez az okirat azt bizonyítja, hogy II. Endre király 
Nagysurány akkori részét elcserélte egy másik területre, s 
ebben az okiratban említik először Tardoskedd nevét. Mint 
később kiderült, ez az okirat hamisítvány és Tardoskedd 
község első írásos emlékének egy 1236-ból származó ok-
irat számítódik, melyben szintén területcseréről esik szó.

A 13. századtól kezdődően Tardoskeddet, mint virágzó 
vásárhelyet említik, ahol a vásárok mindig keddi napon 
zajlottak. Minden bizonnyal erre az időre vezethető vissza 
a község neve is: Tardoskedd. A 14. században a település 
jelentős fejlődésen megy át és a neve is többször válto-
zik: Tordesqed, Torduskedd, Tardoskeddy, Tardos Kedi, 
Tarosked, amely aztán a 19. század végén TARDOSKEDD 
névre állandósul. Ez a magyar megnevezése a mai napig, 
szlovákul pedig Tvrdošovce (Tvrdosovce).

Bár a tatár támadásoktól megvédte a falut az őt körül-
vevő mocsaras, lápos vidék, a török harcok nem kerülték 
el Tardoskeddet, s hosszú időre megpecsételték a sorsát. 
A rablások, fosztogatások elől a lakosság kénytelen volt 
egy mocsarakkal védett területre, Faluhelyre költözni. 
Elődeink 130 évig tartó szenvedése a  török uralom alatt 
csak 1685-ben, az érsekújvári erőd visszafoglalásával ért 
véget. Ekkor a  lakosság végérvényesen átköltözött a jelen-
legi Tardoskedd területére. 1704. októberében Bercsényi 
Miklós 3 levelet (hadijelentést) írt a tardoskeddi katonai 
táborból II. Rákóczi Ferencnek, amelyekben a kuruc sere-
gek hadgyakorlatairól és a labancok leverésére szolgáló 
stratégiai tervekről számolt be a fejedelemnek. 1706-ban 
a község mögött, a mai római katolikus temető helyén 
zajlott a Rákóczi szabadságharc egyik meghatározó 
csatája, amelyben a kurucok fölényes győzelmet arattak 
a császári sereg felett. A győztes csata emlékére épült 
ezen a helyen a Rákóczi emlékmű, amelyet Tardoskedd 
a közelmúltban  az eredeti formájára állíttatott vissza. 
A felújított emlékművet 4 dombormű díszíti: II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem és Bercsényi Miklós generális arcképe, 
a Szűz Anya a Kisjézussal és Tardoskedd címere.

A 18. sz. elején és a 19. században himlő, tífusz és kole-
ra pusztított a községben. Az elnéptelenedett környékbeli 
majorokba Árvából és Trencsén környékéről, valamint a 

Morva határvidékről érkeztek telepesek. Később a pes-
tisjárvány sújtotta községbe az esztergomi hercegprímás 
cigányokat telepített Újvárból és Zselízről. Mária Terézia 
uralkodása idején Tardoskedd fontos kisvárossá vált a  
Bécs-Buda közötti országút mentén. Maga a császárnő 
is többször átutazott a községen, sőt meg is pihent itt a  
kíséretével.  Az 1848/49-es szabadságharc Tardoskeddet 
is érintette, a harcok során több mint 120 lakos esett 
el a csatatereken. A szabadságharcnak 3 tardoskeddi 
vértanúja van, akiket 1849-ben   Pozsonyban kivégeztek. 
Tiszteletükre 2002-ben emlékoszlopot állíttatott a köz-
ség. Sajnos az I. és II. világháború is jelentős mértékben 
beleszólt a község életébe. Az eddigi adatok szerint 
232 tardoskeddi lakos esett el ill. tűnt el nyomtalanul. 
Nevüket emléktáblák őrzik, valamint a  Hősök szobra. 
2004-től minden év május 8-án a község közös ünnepély 
kertén belül emlékezik meg a  hozzátartozókkal együtt 
a  hősökről. 

A község történelmének megrendítő részét képezi a 
deportálás és az 1943/44-es években történt zsidóül-
dözés, valamint a tardoskeddi zsidó lakosság csaknem 
teljes kiirtása. A holokauszt tardoskeddi áldozatainak 
1994-ben emlékmű készült. Ma már ugyan nem élnek 
zsidó nemzetiségű lakosok a faluban, de a  község szélén 
található zsidótemető bizonyítja, hogy valaha éltek zsidók 
Tardoskedden. A háború utáni időszak újabb jogtalan-
ságot hozott a lakosság számára a Beneši dekrétumok 
határozatának értelmében. Kezdetüket vették a deportá-
lások és kitelepítések. A feljegyzett adatok szerint 1947-
48-ban közel 400 családot deportáltak Csehországba 
a Szudéta vidékre, míg Magyarországra – elsősorban 
Tolna megyébe – 170 módosabb családot telepítettek 
át. A helyükbe Csadcáról, Kysucáról és a  magyarországi 
Tardosról érkeztek lakosok. 

Vallás és oktatás

A lakosság legnagyobb része római katolikus vallású. 
A cisztercitáktól maradt román stílusú kápolnát a 18. 
században átépítették és a templom épülete ekkor nyerte 
el mai formáját. Az oktatás kezdete a községben 1331-től 
számítódik, és az iskolák a plébánia mellett működtek. Az 
első önálló iskola leányiskola volt kollégiummal, amelyet 
1885-ben alapítottak. Az épület egyes termeiben ma a 
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Szent István Egyházi Óvoda és a Magyar Tanítási Nyel-
vű Óvoda működik. 1910-ben lett átadva a fiúiskola 
épülete, amely napjainkban a szabadidőközpont és a 
nyugdíjasklub székhelye. A tanítás ma az 1976-ban nyílt 
új alapiskolában folyik. Itt egy épületben található a J. A. 
Komenský Szlovák Tannyelvű Alapiskola és a  Szemerényi 
Károly Magyar Tannyelvű Alapiskola. A kicsik napjaikat 
iskola előkészítő intézményekben (óvodákban) töltik. Ma a  
szülők több ilyen intézmény közül választhatnak. A Mély 
utcai I. és II. számú óvodákban szlovák tagozat működik, 
a fent említett két óvodában pedig magyar nyelven folyik 
a tanítás és a nevelés.

Sport és kultúra
A tardoskeddi sportélet kezdete az 1921-23-as évekre 

tehető, hiszen ekkor tették le a helyi sportklub alapjait. A 
figyelem kizárólag a futballra irányult, amely azóta több 
változáson ment keresztül. Ma a klubnak 4 futballcsa-
pata van: 1 felnőtt, 1 utánpótlás és 2 diákcsapat A hazai 
mérkőzésekre a Szikora György Futballstadionban kerül 
sor, amelyik a legismertebb tardoskeddi származású 
futballistáról kapta a nevét.  Futballcsapataink mellett 
aktívan működik az asztalitenisz szakosztály, és vannak 
egyéni sportolóink is. A Karaindros lánytestvérek Athina 
és Klaudia a talajtorna és fitnesz terén sikeresek, Fugli 
Csilla terep- és távfutásban gyűjti sorra az érmeket és 
elismeréseket. (Idén 1500 és 800 m futásban országos 
bajnok lett.) Az atlétikai szakosztály sikeres képviselője 
Fazekas János maratoni távfutó. A nyári hónapokban 
ideális lehetőséget nyújt a pihenésre és a sportra a helyi 
termálfürdő és környéke, amelynek tőszomszédságá-
ban található az otthonos turistaszálló.   

Tardoskedd gazdag kulturális múlttal büszkélkedhet. 
Nemcsak tánccsoportok, amatőr színjátszók működtek 
a faluban, hanem zenészek is. A többéves tradíció után 
nemrég újjáéledt néhány énekkar, melyek elsősorban a 
népzenére fektetik a hangsúlyt. Napjainkban a  Csema-
dok mellett működő Fehér Akác asszonykórus, 2 citera-
csoport és a  férfikar, valamint a nyugdíjasklub mellett 
tevékenykedő Rozmaring énekkar öregbítik Tardoskedd 
nevét különböző rendezvényeken. A községi könyvtár, 
amely néhány évvel ezelőtt  kibővült az internet klubbal a  
falu központjában található szabadidőközpontban kapott 
helyet. Az épület gyakran ad otthont  rendezvényeknek, 
kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak és itt ismerkednek 
a zongora-, és a gitárjátékkal, ill. az énektanulással a 
helyi zenetanfolyam növendékei. Mindezekről és egyéb a  
Tardoskeddel összefüggő eseményekről számol be már 
több, mint 10 éve a helyi kábeltelevízió, amelyik hetente 
egy alkalommal, vasárnap délután sugároz. A lakosok 
körében nagy népszerűségnek örvend a negyedévente 
megjelenő Tardoskeddi Hírmondó magazin is. A lapot 
a külföldön élő (volt) tardoskeddiek is nagy örömmel 
olvassák.  

A nyári hónapokban a szabadtéri moziban is lehetőség 
van a szórakozásra. Az amfiteátrumban az esti filmvetí-
téseken kívül ezidáig számtalan sikeres zenei koncertet 
és szórakoztató műsort nézhettek meg a látogatók. 
Koncertet adtak többek között a Korál, az Edda,a Bikini, 
a Beatrice együttesek, de bemutatkozott több professzi-
onális néptánccsoport is. A régi kézműves hagyományok 
közül néhány lakosunk kosárfonással és fafaragással  

foglalkozik. Ez nem kis mértékben Buják Vince sokoldalú 
kézművesünk érdeme, aki „A magyar kultúra lovagja“ 
címmel is büszkélkedhet. Tardoskedden foglalkoznak még 
kerámia készítéssel, tűzzománc díszítéssel, üvegfúvással, 
hímes tojás csipkézéssel. 

 Közélet
A falu életét jelentősen befolyásoló, ill. a fejlesztésével 

kapcsolatos határozatokról 12 tagú képviselő-testület 
dönt, Juhász György polgármesterrel az élen. Az ülé-
seket élő adásban a lakosok is figyelemmel kísérhetik. 
A tardoskeddiek mindennapi hivatalos dolgait, gondjait 
igyekeznek megoldani, de legalábbis segíteni rajtuk 
a  községi hivatal alkalmazottai, valamint a közhasznú 
vállalat. A közbiztonságról a helyi rendőrség tagjai gon-
doskodnak.

Baráti településeink

Tardoskedd több magyarországi településsel tart fenn 
baráti kapcsolatot (Nagyatád, Piliscsév, Szákszend, 
Tardos), de testvér-települési szerződést csak 2 községgel 
és 1 várossal írt alá.  Kerek tíz évvel ezelőtt íródott alá a 
szerződés Bonyhád és az erdélyi Zeteleka között, tavaly 
augusztusban pedig Környével írtunk alá együttműködési 
megállapodást. Valamennyi településsel nagyszerű a 
kapcsolat, rendszeresen látogatjuk egymást és nemcsak 
a községek vezetői, hanem az iskolák, óvodák, az egyes 
kultúrcsoportok és a nyugdíjasok is. 

Egyéb látnivalók 
és a Szent István Napi Ünnepségek 

Ha Tardoskeddre látogatnak, ne felejtsék el felkeresni a 
falumúzeumot, ahol több régi háztartási eszköz, haszná-
lati tárgy, szerszám és ruhanemű került kiállításra. A falu-
múzeum részét képezi a vasutas kiállítás, mely bepillantást 
nyújt a helyi vasút történelmébe. Ezenkívül    Tardoskedd 
büszkesége a 2001-ben felavatott falu központjában 
található Szent István szobor. Nem maradhatnak említés 
nélkül a tizedik éve megrendezésre kerülő Szent István 
Napi Ünnepségeket, amely a legnagyobb méretű és 
legtöbb szórakozási lehetőséget nyújtó tardoskeddi ren-
dezvény. Augusztus 20-át követő hétvégén zajlik 4-napon 
át. Állandó programpontjai: zenei koncertek, gulyásfőző 
verseny, kézműves vásár, a Szent István szobor megko-



szorúzása, folklórcsoportok felvonulása és seregszemléje, 
sportdélután, valamint búcsúi ünnepségek. Ebben az év-
ben is sok érdekesség és szórakozási lehetőség vár majd 
minden kedves látogatóra az ünnepségeken.

Társadalmi szervezetek
A község egyik legaktívabban működő szervezete 

a  Szlovák Vöröskereszt Helyi Alapszervezete. Tagjai, 
önkéntes véradók már hosszú évek óta az első helyen 
állnak a  járásban a  leadott vérmennyiséget tekintve. 
A fiatalokat tömörítő 60. számú Sík Sándor cserkészcsapat 
tevékenysége szintén említésreméltó. A cserkészotthonban 
és a táborozásokon sok hasznos tudnivalóra tanítják meg 
a fiatalokat. A felsorolásból nem hiányozhat a CSEMA-
DOK kulturális szervezet és a Vasutasok Zászló Egyesülete 
sem, amelyeknek a képviselete minden nagyobb méretű 
községi rendezvényen jelen van. Rajtuk kívül a Vadász-
szövetség, a Rokkantszövetség, a Lucerna Polgári Társulás 
és a Putnoki tó mellett működő sporthorgászok klubja 
szintén aktívan tevékenykednek. 

Mezőgazdaság és vállalkozói szektor
Mivel a községet nagy területen termőföld veszi kö-

rül, a helyi mezőgazdasági szövetkezet jelentős múlttal 
büszkélkedhet. Napjainkban is működik, bár nem ak-
kor létszámú tagsággal, mint néhány évtizeddel ezelőtt. 

X-PLOR táncegyüttes gálája 2008
Június 1-jén tartotta immáron 9. alkalommal évzáró gálaműsorát az X-PLOR táncegyüttes. Ezen 
az estén láthatta a közönség azokat a táncokat, koreográfiákat, amelyekkel a táncosok egész 
évben készültek. 

Saját új és régi táncaik mellett meghívták a tatabányai THÁLIA táncegyesület két tagját – Hutflex Alexandrát és 
Schatz Viktort – is, hogy színesítsék a műsort. A táncegyüttes tagjai hatalmas munkán vannak túl. Mindent megtettek, 
hogy bemutassák tudásukat és, hogy ezen az estén kellemes szórakozást nyújtsanak a megjelent közönségnek. 
A műsor ehhez híven két új számmal kezdődött. Az egyik a tánccsoport vezetője Eisenbart Elvira nevét 
fémjelzi, melyben diáklányokat láthattunk, akik megmutatták, hogy mi bújik az egyenruhás „jókislányos” 
külső mögött. Majd a felnőtt csapat következett melynek koreográfiáját Verő Nikolett készítette. Ez a tánc 
megmutatta, hogy egy tánccsoporton belül a különböző stílusok kedvelői hogyan tudnak mégis együtt 
dolgozni. Természetesen előadták a csoportok a már ismert koreográfiákat is, hiszen mindig nagy sikert 
aratnak velük más fellépéseken, bárhová is hívják őket.

„Balu kapitány lakatlan szigetre repül”. Ez a címe a legújabb csoport táncának. Közülük mindenki alsó 
tagozatos, sőt egy óvodás táncosuk is van aki hatalmas szorgalommal és fegyelemmel táncolta végig az 
órákat. Óriási sikert arattak. A felnőtt csoport zárta a műsort szintén egy ismert koreográfiával ami egy 
musical-mixre készült. A gála záró akkordjaként a tánccsoport minden tagja (46 fő) hatalmas tapsvihar 
kíséretében a színpadon termett. Remélik, hogy sikerült kellemes szórakozást nyújtaniuk ezen az estén. 
A tánccsoport vezetője Eisenbart Elvira. Ha valakinek tetszett a műsor, netán kedvet kapna a tánchoz és 
szeretne ehhez a csapathoz tartozni, akkor nála kell jelentkezni, szeptembertől újra indul a táncegyüttes 
munkássága, folytatják a tanulást a folyamatos önképzést. Hiszen úgy tartja a mondás: „Mire jó táncos 
leszel, jó ráncos leszel!” A táncból sosem elég.! 

Gratulálunk a csapatnak és további jó munkát, kitartást, sok felkérést és sok sikert kívánunk!

                                                                                                              Eisenbart Győzőné

A gabonaféléken és olajnövényeken kívül a gyümöl-
csösben termesztenek almát, sárga- és őszibarackot, 
szőlőt. Nagy hagyománya van a paradicsomtermesz-
tésnek. A sajátkészítésű paradicsomsűrítményt több-
nyire külföldi piacon értékesítik. Az állattenyésztésen 
belül szarvasmarha és sertés tenyésztéssel foglalkoznak. 
A szövetkezet mellett lovarda is működik, ahol lehetőség 
van angol stílusú lovaglásra kezdők és haladók részére, 
sétalovaglásra, kocsikázásra. Ezenkívül a szövetkezetnek 
van 5 ha halastava. Itt a horgászok kedvük szerint hódol-
hatnak horgászszenvedélyüknek, és minden év májusában 
horgászversenyt rendeznek. Tardoskedd mindennapi életé-
hez több intézmény és kisebb-nagyobb magánvállalkozás 
is hozzátartozik, ahol a legkülönfélébb szolgáltatásokat 
nyújtják az érdeklődőknek. A községben  működik többek 
között redőnykészítő, kovácsoltvas-kapukat gyártó üzem, 
bútorkészítő és asztalosműhely, építkezési és temetkezési 
vállalat, hulladék lerakat, fogadóiroda, virágszalon, teher-
szállító vállalat és egyéb más vállalkozás. 

Reméljük, sikerült egy kicsit megismerniük Tardoskeddet. 
De ha személyesen is kíváncsiak községünkre, örömmel 
várjuk Önöket.

Összeállította: Tanka Szilvia 
Tardoskedd Község Polgármesteri Hivatala sajtófelelőse
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Fontosabb telefonszámok:

Mentõk: 104 • Tûzoltók: 105 • Rendõrség: 107

MATÁV tudakozó: 198

Egészségügyi információk:

I-es számú orvosi rendelõ

Dr. Köpe Adorján: 473-064;  06-20-9-421-679

II-es számú orvosi rendelõ

Szent Rókus orvosi rendelõ 
Dr. Árendás József: 473-093; 06-20-9-424-520

Orvosok nyári szabadságolása

Dr. Köpe Adorján  
Június 30-tól július 26-ig 

Helyettesíti dr. Árendás József

Dr. Árendás József 
Augusztus 4-től augusztus 30-ig 

Helyettesíti dr. Köpe Adorján

Gyermekorvosi rendelõ

Dr. Bogád Judit: 473-095; 06-20-9-247-072

Fogorvosi Rendelõk:

Dr. Pálos Péter: 473-792

GREWISZ-DENT  fogorvosi rendelõ

473-601; 06-20-9-338-066

Védõnõk: 

Telefon: 473-267

Gyógyászati segédeszközök boltja

(Alkotmány u. 32). 573-181

Gyógyszertár: 

Telefon: 473-026 • Nyitva tartás: naponta 8.00-17.30 
óráig, Szombaton: 8.00-12.00 óráig

Tatai Emlõcentrum 

(szûrésre történõ bejelentkezés, beutaló szükséges): 
Telefon: 586-165; 586-166

Felnõtt orvosi ügyelet: 

hétköznap16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken 
16.00 órától hétfõn reggel 8.00 óráig, illetve vasár- és ünnep-
napokon: Tatabánya, Béla király krt. 69. (az Árpád szállodával 
szembeni tér), Telefon: 316-800; 331-645.

Gyermekorvosi ügyelet: 

Telefon: 331-645 • Címe: Tatabánya, Béla király krt. 69. 
(ANTSZ mögött)

Gyermekjóléti szolgálat:

szerdánként a Kisfaludy általános iskolában érhetõ el 
8.00-10.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Polgármesteri Hivatal

Telefonszám: 573-100
Polgármester:  573-105 • Jegyzõ: 473-140
Ügyfélfogadás: 

Hétfõn: 8-12-ig, 13-17-ig Szerdán: 8-12-ig, 13-16-ig
Pénteken: 8-12-ig

Pénztári órák: 
Hétfõn: 10-12-ig, 13-16-ig 

Szerdán: 10-12-ig, 13-15-ig • Pénteken: 10-11.30-ig
Kérjük szíveskedjenek 

az ügyfélfogadási idõt betartani!

• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246
• Posta: Telefonszáma: 470-784
Nyitva tartása: 8.00-16.00 óráig folyamatosan 
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig
• Takarékszövetkezet: Telefonszáma: 573-200 
Nyitva tartása: Hétfõn: 8.00-17.00-ig 
Kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.30-ig
Pénteken: 8.00-13.30 óráig
• Könyvtár nyitva tartása:
felújítás miatt átmenetileg szünetel
• Utcai csõtörés: 513-811
• Gázömlés: 06 (80) 440-141
• MÁV menetrend: (40) 494-949
• VOLÁN: 513-620
• ÉGÁZ: 
egyéb tájékoztatás számlázással kapcsolatosan: 
06 (40) 824-825, lakossági áramhiba bejelentés: a 
06 (40) 330-330-as kék számon, a kábelrendszer 
hibájának bejelentése a 1231-es kék számon

Iskola:
• 2008. július 14-től augusztus 10-ig az iskola konyhája  
 zárva tart, a nyár többi részében az élelmezésvezetőnél  
 lehet étkezést igényelni, az ebéd ételhordóban is elvihető.
• 2008. augusztus 25-26-27. 10.00 órától korrepetálás  
 a pótvizsgázók részére.
• 2008. augusztus utolsó hetében várhatóan tankönyv 
 árusítás.
• 2008. augusztus 28. 8.00 óra pótvizsga.
• 2008. augusztus 29. 17.00 óra tanévnyitó ünnepély.
• 2008. szeptember 1. első tanítási nap.

Felhívás
A Rendőrség kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
megszaporodott trükkös rablások miatt legye-
nek bizalmatlanabbak az idegenekkel szemben. 
Lakásaikba, udvarokba ne engedjenek be isme-
retlen személyeket, a gépjárművek utasterében 
ne hagyjanak semmilyen értéket, a gépkocsi 
papírjait! Akinek garázsa van, éjszakára ne 
hagyja az utcán a gépjárművét! Különösen az idős 
emberek esnek áldozatul a jóhiszeműségükkel a 
tolvajoknak.
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NEMZETISÉGI ÉS SÖRFESZTIVÁL – KÖRNYE
2008. július 11-12-13.

Sztárvendég

2008. július  11. péntek 
Helyszín: Környe, Alkotmány u. 76.
18.00 órától  Tájház és Közösségi Ház avatása, testvér-
településeinket bemutató fotó kiállítás megnyitása 
Ünnepi köszöntőt mond:
• Beke László Környe Község Polgármestere
• Peter Pfingst Steffenberg Település Polgármestere
• Dr. Juhász György Tardoskedd Település 
  Polgármestere
Partnerkapcsolati Szerződés ünnepélyes 
aláírása Tardoskedd Község Önkormányzatával

Fellépő kulturális csoportok: 
• Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör
• Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör
• Környei Német Nemzetiségi Dalkör
• Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport
   Zene: Szomor Sramli
Helyszín: Sportpálya sörsátor
18 órától Amatőr rockzenekarok koncertjei
22.00 – 04.00 óráig  DISCO – KARAOKE 
és sörivó verseny

2008. július 12. szombat
11.00 Játszótér avatás a tóparton
Helyszín: Sportpálya
13.30 Játszótér avatás, Profil Duo gyermekműsora
14.30 Vendégcsalogató – Oroszlányi Bányász 
 Fesztiválzenekar és Majorettcsoport
15.15 Ünnepi megnyitó
16.00 Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport
16.15 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
16.30 Környei Szivárvány táncegyüttes
17.15 Tardoskeddi vendégcsoport
17.45 ANDY előadásában táncdal-összeállítás
18.00 Környei X-PLOR moderntánc együttes
19.00 LOS-ANDINOS
20.00 Sztárvendég: CSEPREGI ÉVA
21.00 Sztárvendég: MC Hawer és Tekknő 
21.40 Tűzijáték  
Utcabál: Tarjáni Csibészek részvételével

Egyéb programok: 
LABDARÚGÓPÁLYA
9. órától Környei Sportegyesület szervezésében 
„Auerhammer János” Ifjúsági Labdarúgó kupa
KÉZILABDAPÁLYA
15-16 óráig Bohócműsor
16-19 óráig Virgonckodó játszópark a gyerekeknek
A programokra szeretettel várjuk a kisgyermekes 
családokat

2008. július 13. vasárnap 

10.30 Vitéz Hadverő J. síremlékének koszorúzása
11.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus 
 Templomban, utána koszorúzás a templom  
 melletti kitelepítési emlékműnél
Helyszín: Sportpálya
14.30 Vendégcsalogató – 
 Dunaszentmiklósi Ifjúsági Zenekar
15.30 Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör 
 és tánccsoport         
16.00 Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör 
 és néptánccsoport
16.30 Kecskédi Német Nemzetiségi  Tánccsoport
16.45 Oroszlányi tánccsoport
17.15 MICHAEL JACKSON SHOW
17.45 FREE DANCE HAAL Farkas Mónika 
 táncstúdiójának bemutatója
18.15 Sztárvendég: FOR-FOR DANCE  
 Táncegyüttes (Csillag Születik döntősei)
19.00 Győri AKKORDEON harmonika együttes

20.00 Sztárvendég: PA-DÖ-DÖ
21.00 Utcabál: HÉREGI fúvósok
KÉZILABDAPÁLYA
16-19 VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK 
 A GYEREKEKNEK
17-18 VIDÁM ZENÉS MŰSOR A GYEREKEKNEK
 VíZISPORT BEMuTATÓ A KöRNYEI TAVON
15.30-16-ig kajak-póló bemutató
16-tól Kenuverseny
A verseny után kenuzási lehetőség a tavon
Szombaton és vasárnap ingyenes élő csocsó és szumó!
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Ismét eltelt egy tanév!
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Június 20-án lezárult a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 
a 2007/2008-as tanév. Tantestületünk a tanévzáró 
értekezleten összegezte éves munkáját.

A zavartalan munkavégzéshez ebben az évben is 
biztosítottak voltak a személyi és tárgyi feltételek. Sok 
energiát fordítottunk a személyiség- és közösségfej-
lesztésre, hasznosan használtuk fel az elrendelt órákat. 
Azonban minden igyekezetünk ellenére sem sikerült 
teljes mértékben elérnünk azt, hogy valamennyi diá-
kunk fegyelmezetten végezze munkáját a tanórákon. 
Továbbra is kiemelt feladatként tekintjük gyermekeink 
fegyelmének javítását.

Minden diákunk számára biztosítottuk az esélyegyen-
lőséget, a tanulócsoportok közötti átjárhatóságot. 
A tehetséggondozás érdekében tantárgyi szakköröket 
szerveztünk, a felzárkóztatásra szoruló tanulók szá-
mára pedig heti rendszerességgel korrepetálásokat 
tartottunk. Ebben a munkában egy logopédus és egy 
gyógypedagógus is segítségünkre volt.

Így elmondhatjuk, hogy a tanév során megvalósultak 
alapvető célkitűzéseink: megalapozott tudást adtunk 
gyermekeinknek, fejlődési lehetőségeket nyújtottunk 
tehetséges tanulóinknak, felzárkózást biztosítottunk a 
lassabban haladó diákjainknak.

Az első két évfolyamon játékos testmozgás, a 3-8. 
évfolyamon iskolai sportkör keretében biztosítottuk a 
mindennapos testnevelést. A rászoruló gyerekek részére 
gyógytestnevelést szerveztünk.

Ebben a tanévben az első három évfolyam tanulói 
szöveges értékelést kaptak:

 Kiválóan teljesített: 31 fő
 Jól teljesített: 41 fő
 Megfelelően teljesített: 24 fő
 Felzárkóztatásra szorul: 7 fő

 A 4-8. évfolyam tanulmányi átlaga: 4,0
 magatartási átlaga: 4,3
 szorgalom átlaga: 4,0
 Kitűnő tanulók száma: 9 fő

Sok olyan tanulónk van, akiknek csak egy-két 
tantárgyból van négyes osztályzata. Évismétlésre 
nem bukott senki, javítóvizsgán 7 fő vehet részt 
4 tantárgyból.

Lezárult a nyolcadikosok továbbtanulása is: 7 fő ta-
nul tovább gimnáziumban, 17 fő szakközépiskolában, 
17-en pedig szakiskolába nyertek felvételt.

A májusi országos mérés a matematika és az olva-
sás-szövegértés tantárgyakat érintette a 4., a 6. és a 8. 
évfolyamon. Ennek értékelése az ősz folyamán érkezik 
meg intézményünkbe.

A pedagógiai programunkban szereplő helyi méré-
seket is elvégeztük: olvasás-szövegértésből 1.; 2.; 3.; 
és 5. évfolyamon, magyar nyelvből 4. évfolyamon, 
idegen nyelvből 7. évfolyamon. A mérések elemzését, 
értékelését elvégeztük, az ebből adódó feladatokat 
beépítjük jövő évi munkatervünkbe.

A nyolcadikosok hagyományainkhoz híven magyar 
nyelvből és matematikából írásbeli, történelemből, 
magyar irodalomból, idegen nyelvből és egy szabadon 
választott tantárgyból szóbeli vizsgát tettek.

Iskolánk hírnevének öregbítéséért a Kisfaludy-díjat 
Rácz Enikő 8. a osztályos tanuló, a Kisfaludy Oklevelet 
Pisch Tünde  4.a és Demeter Diána 4.b osztályos tanu-
lók kapták.

Év végén Boda Dorottya 8. a osztályos tanuló „Tan-
testületi dicséret”-ben részesült, Fábián Zina 8. b osz-
tályos és Cser János 8.a osztályos tanuló a „Jó tanuló, 
jó sportoló” díjat vehette át.

A szülői munkaközösség ajándékaként közel száz da-
rab jutalomkönyvet adtunk át diákjainknak kiemelkedő 
tanulmányi munkájukért, művészeti iskolás tevékenysé-
gükért, példamutató magatartásukért, szorgalmukért.

Köszönöm kollégáimnak a színvonalas oktató-nevelő 
munkát. Köszönöm mindenkinek, aki a sokféle program 
előkészítésében, szervezésében és megvalósításában 
segített. Megköszönöm Környe Község Önkormányza-
tának, hogy a 2007-2008-as tanévben is biztosította 
a színvonalas szakmai munka feltételeit. Bízom benne, 
hogy a következő években is így lesz.

Köszönöm a szülők segítségét, támogatását, különö-
sen azokét, akik munkájukkal is hozzájárultak program-
jaink sikeréhez és tárgyi feltételeink javításához.

Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyarat kívánok!

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet 
igazgató
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Recept
CSOKIS TALLÉR

Hozzávalók:
• 12,5 dkg (vagy 5 teli evőkanál finomliszt)

• 1 csipetnyi szódabikarbóna • 1 csipetnyi só 
• 10 dkg vaj • 5 dkg (vagy 2 teli evőkanál) barna cukor, sima 

cukor is jó • 7,5 dkg (vagy 3 teli evőkanál) kristálycukor 
• 1 tojás • Néhány csepp vaníliaaroma

• 10 dkg étcsoki apróra vágva • 2 dkg apróra vágott dióbél

ELKÉSZíTÉS:
A sütőt  kb. 180 fokra előmelegítjük. A száraz hozzávalókat egy tálba 
összeöntjük. Egy másik keverőtálban a vajat a kétféle cukorral kike-
verjük, míg lágy és könnyű nem lesz. Egy kis tálban a tojást kikeverjük 
a vanília aromával. Ezt fokozatosan a vajas masszához adjuk és simára 
keverjük. utána hozzáadjuk az apróra vágott étcsokit, a diót és végül 
a lisztes keveréket.
Kivajazott tepsibe kiskanállal a masszából formázott golyókat teszünk. 
Ügylejünk arra, hogy a kekszeknek legyen helyük nőni, szellősen he-
lyezzük el a masszát. A sütőben aranyszínűre sütjük. Hamar elkészül, 
kb. 12 perc alatt.

Megjegyzés:
1 adagból kb. 36 db keksz lesz. A dió helyett használhatunk 
mandulát, natúr földimogyorót, vagy ezeket vegyesen.

Nagyon finom nassolnivaló. Jó étvágyat hozzá!

Juhász Gyula csodálatos versével kívánunk el-
sősorban minden Annának, de természetesen 
mindenkinek sok boldogságot, erőt, egészséget, 
aki születésnapot, névnapot, házassági évfordulót 
ünnepel az elkövetkezendő hetekben!

Juhász Gyula 

Anna örök
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen. 

1926.

ESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok
Július 11-13. Nemzetiségi és Sörfesztivál
Augusztus 9. Remény napja
Augusztus 19. Kitelepítési megemlékezés
Augusztus 19. Utcabál Környebányán
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Szeptember 13. Szüreti felvonulás
Október 5. Idősek napja 
Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanukra
Október 23. Nemzeti ünnep
November 30–december 21-ig 
 Adventi készülődés 
 Idősek karácsonya
December 31.  Szilveszteri bál

Amerikában őshonos hüllő 
a Petőfi utcai kertben

Ugyancsak meglepődött Rajcsányné Erzsike, amikor a 
Petőfi utcában a szülői háznál kapálgatva, a fű színébe 
szinte belemosódva egy mozgó valamire lett figyelmes.

A szomszéd állatai napok óta nyugtalanok voltak, ricsajoztak, de senki 
nem gondolta, hogy éppen egy Dél-Amerikában őshonos hüllő okozhatja 
nyugtalanságukat. Ők sem hitték mindaddig, amíg az állat meg nem 
ijedt és nem kezdett el menekülni a kerítésen keresztül. Ekkor hívták fel 
ismerőseiket, a jegyzőnőt. Ezzel már beindult a gépezet. 

Végül a „hős”, Erzsike lányának apósa, Pálfi Ferenc volt, aki segítséggel 
be tudta fogni a nem támadó, szelídnek tűnő állatot. 

A szakirodalom szerint akár 2 méterre is megnőhet, szereti a nagyon meleget, 
éjszaka is 20-22 fokra van szüksége, ami szerencséjére ezekben a hetekben meg-
adatott neki a hőség miatt. Méreteit tekintve talán még egy kölyökről lehet szó. 

Hogy hogyan és mikor került a kertbe ez az állat, nem lehet tudni. 
Az utca végén lévő kisállat kereskedő elmondta, hogy ők nem tartanak 
hüllőket, tehát a rejtély nem oldódott meg. Első ránézésre ijesztőnek tűnő, 
de a természet által csodálatosan „megalkotott” állatról van szó.

Úgy tűnik, hogy a további sorsa rendeződni fog, mert valamelyik 
állatkert otthont ad neki.

Molnár Kálmánné Varga Katalin


