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Kellemes húsvéti ünnepeket        Kellemes húsvéti ünnepeket        
   kívánunk Olvasóinknak!   kívánunk Olvasóinknak!

Csendes tavasz, esti pára...
Alvó őzek halk szemérme...
Megremeg egy virág szára
harmat hangú halk zenére.
Égbe hajló éji pára,
csillag leng rajt, halkul álma,
tűnő tavasz, árnyas kertek,
bimbók ringnak, fénnyel teltek.

Dallam ébred hűvös éjben,
tiszta szelíd, édes dallam,
tova illan kéklő égben,
itt-ott csillan, csendül halkan.
Vízi rózsák tarka népe,
álmuk sóhaj, s reszket némán,
szőke ködök ezüst képe,
Fel-le szálldos égi rónán.
Bíbor illat lobban itt lenn.

 AJÁNLÓ

Tavaszéj

XII. REGIONÁLIS 
TALÁLKOZÓ

(8 oldal)

KIÜLTEK 
A VÉNASSZO-
NYOK A PADRA...

(9 oldal)

VASUTASAINK 
LENGYELOR-
SZÁGBAN

(10 oldal)

OLY TÁVOL 
MESSZE VAN 
HAZÁM...

(16 oldal)

UTAZNI JÓ!
(18-19 oldal)

SÉTA AZ 
ALVÉGEN

(20-21 oldal)

A BÉKE 65 ÉVE
(22-23 oldal)

A VÁLYOGVETÉS
(26 oldal)
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2010. február 22-e és

26-a között a szabaidő-

központban ismét se-

gélygyűjtést szerveztek

a csehországi Diakonie

Broumov humanitárius 

szervezet részére. Az 5

nap folyamán nagy meny-

nyiségű ruhanemű, cipő 

és egyéb tárgy gyűlt ösz-

sze, amelyeket aztán két 

tehergépjármű segítségé-

vel szállítottak el Csehor-

szágba. A gyűjtésbe több 

mint 200 tardoskeddi ház-

tartás kapcsolódott be, és 

néhány önkéntes - első-

sorban nyugdíjasok-, akik 

aktívan segédkeztek. 

Önöknek köszönhető-

en kedves lakosaink, akik 

segítettek, ez a sok hol-

mi a megfelelő helyére ke-

rült – krízisközpontokba, 

szociális-terápiákat nyúj-

tó otthonokba és hason-

ló helyekre - hiszen segít 

a rászorulókon. Az szin-

tén nagy pozitívum, hogy 

ez a szervezet a már nem 

felhasználható anyago-

kat környezetkímélő mó-

don fel tudja dolgozni, így 

semmi sem vész kárba, 

amit itt Tardoskedden ösz-

szegyűjtöttünk. 

Még egyszer hálas köszö-

net mindenkinek a segít-

ségért.

Bővebb információt az em-

lített szervezetről a www.

diakoniebroumov.org 

weboldalon találnak.

Buda Ildikó

SEGÉLYGYŰJTÉSSEGÉLYGYŰJTÉS
A RÁSZORUA RÁSZORU--

LÓKNAKLÓKNAK

Mi kérdeztünk a –
POLGÁRMESTER VÁLASZOLT

P
olgármester úr, lassan már 

3 hónap eltelik a 2010-es 

évből. Hogyan jellemezné 

ezt az időszakot községünk szem-

pontjából? 

– Ez az első két hónap a költségvetés 
előkészítésével telt el, amelyet már-
cius elején fogadtunk el, és amelybe 
beledolgoztuk mindazon fejlesztési 
terveket, amelyekre támogatást kap-
tunk. Tovább folytatódott az egyes 
projektek kivitelezésének folyamata, 
a tűzoltószertár építése rövidesen 
megkezdődik, az iskola rekonstrukci-
ójánál pedig jelenleg a minisztériumi 
szerződés megkötésére várunk. Re-
mélem, ezen adminisztratív feladatok 
befejezése után a legtöbb projektnél 
megkezdődhet a munka.

Ahhoz, hogy anyagi támogatások-

hoz jussunk, pályáznunk kell. Mi-

lyen új projekteket nyújtott be ed-

dig Tardoskedd, és tervez-e még 

újabbakat?

Óvatosaknak kell lennünk az új be-
ruházásoknál és pályázatoknál, mert 
az anyagi lehetőségek végesek, ezért 
idén újra megpályázzuk a közvilá-
gítás felújítására beadott projektet. 
Új tervdokumentációk kidolgozásába 
is bele kell majd fogni, természete-
sen, ahogyan majd az anyagiak en-
gedik. A két legfontosabb a falu köz-
pontja felújításának második része és 
a kanalizáció tervdokumentációjának 
kidolgozása, amely költségei nagyon 
magasak (elérhetik az 50.000 eurót 
is), ezért ezzel csak az első féléves 
adóbevételeink kiértékelése után fog-
lalkozhatunk. Véleményem szerint, ha 
sikeresen implementáljuk az eddig 
elnyert beruházásokat, amelyekre tá-
mogatást kaptunk, és amelyek értéke 
a szeméttelep mellé tervezett osztá-
lyozó nélkül is eléri az 1.400.000 eu-
rót, akkor sikeresnek könyvelhetjük 
majd el ezt az évet.
 
A válság miatt 2010-ben kisebb 

állami támogatásban részesül-

nek a falvak, városok, köztük 

Tardoskedd is. Mekkora kiesést 

jelent ez számunkra? 

Jelenleg a pénzügyminisztérium által 
előre jelzett adó-bevétel kiesésünk 
megközelítheti a 200.000 eurót, ami 
a kiadási költségvetés kb. 10 százalé-
ka. Ez annyi, amennyit egy évben az 
óvodák fenntartására költünk. Igyek-
szünk csak a legszükségesebb folyó
kiadásokat fedezni, és inkább az 
egyes projektek 5%-os önrészének 
a fedezésére összpontosítunk. Re-
mélem, nagyobb költségvetési hiány 
keletkezése nélkül megússzuk ezt az 
évet.

Teljes iramban folyik a volt Jednota 

épületének átalakítása. Minden az 

elképzelések szerint halad? 

Az építkezés a tervezett tempóban 
folytatódik. Természetesen vannak 
kisebb-nagyobb fennakadások, mert 
előjönnek olyan problémák, amelyek-
kel eredetileg nem számoltunk, de 
egy ilyen volumenű rekonstrukciónál 
ez várható. Remélem, a szerződés-
sel összhangban az épület átépítése
május végén befejeződik, és megkez-
dődhet eme többfunkciós központ 
kollaudációja és használatba vétele.

Ismét felmerült a lehetősége annak, 

hogy nyugdíjasotthon épül Tar-

doskedden. Mit lehet erről tudni?

Valóban érkezett az önkormány-
zathoz két telekvásárlási kérvény, 

Inkább az egyes projektek 5%-os önré-
szének a fedezésére összpontosítunk.
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Legkisebb lakosaink 
köszöntése

December 13-án már harmadik alkalommal szerve-
zett községünk a képviselő-testület határozata értel-
mében ünnepélyt a tardoskeddi újszülöttek számára.
A kedves kis rendezvényre minden 2009-ben született 
kisgyermek meghívást kapott, ill. azok is, akik 2008. 
novemberében és decemberében látták meg a nap-
világot, és így tavaly nem lehettek ott az ünnepélyen. 
A jelenlévőket Ing. Zsilinszki Magdolna, a belső ügyek, 
pénzügyi és iskolaügyi osztály vezetője köszöntötte, 
majd PaedDr. Juhász György, PhD. községünk pol-
gármestere üdvözölte a tardoskeddi újszülötteket és 
szüleiket az önkormányzat nevében. Valamennyiüknek 
jó erőt, egészséget kívánt.
A J. A. Komenský Alapiskola és a Szemerényi Károly 
Magyar Alapiskola diákjainak kultúrműsorát követő-
en a büszke szülők egyenként gyermekükkel együtt 
átvették az ajándékot és a virágot a polgármestertől, 
ill. PaedDr. Mészáros Ivetától, az iskolaügyi bizottság 
elnökétől. A szülőknek MUDr. Borbély Zoltán, a szo-
ciális bizottság elnöke, Mgr. Dózsa Roland a kulturális 
bizottság elnöke, Mészáros Imre, a kulturális bizott-
ság alelnöke és Benkő Éva anyakönyvvezető szintén 
gratulált. Az anyukák a község krónikájába is beírták 
nevüket emlékül erre a napra.

A szülőknek szeretettel gratulálunk a kicsikhez. 

Őket köszöntöttük: Balogh Martin, Bednár Štefánia, 

Bihari Tibor, Bihari Antónia, Bihari Vasil, Bíróczi 

Viktória, Bogdány Márk, Borbély Richard, Brat Pat-

rik, Buják Emma, Csányi Kristóf, Farkas András, 

Farkasdi Máté Zoltán, Fošum Nikoleta, Fugli Ad-

rián, Fülöp Nicolina, Grochal Samuel, Hrabovsky 

Tatiana, Kele Liana, Kelemen Eszter, Kiss Tibor, 

Lakatos Martina, Lehotkai Márk, Lipták Richard, 

Machová Karolína, Mazan Milo, Mezei Ádám, 

Pánisz Monika, Rafael Laura, Seszták Tomáš, 

Seszták Lillian, Szőke Mário, Tomšík Michaela, 

Tóth Veronika, Vadkerti Samuel, Varga Daniela, 

Varga Laura, Vavrecky Dóra, Vojtuš Vanessa, 

Zahradník Kimberley. (tsz)

amelyekből az egyik az 
orvosi rendelőket és az a 
mögötti területeket érin-
tette, a második pedig a 
Jókai utcán található köz-
ségi tulajdonú területet. 
Az első kérvényt a képvise-
lő-testület elvetette, mert 
olyan épületeket érintett, 
amelyek az egészség-
ügyi ellátás céljából vol-
tak átruházva a községre, 
a második terület eladásá-
ra kiírt versenypályázatra 
pedig végül nem érkezett 
beadvány. A község veze-
tése igyekezett a törvény-
nyel összhangban meg-
tenni minden olyan lépést, 
amellyel segítette volna ezt 
a beruházást, de ez most 
különböző okokból (főleg 
időhiány) nem jött létre. Bí-
zunk azonban abban, hogy 
a következő kiírásoknál már 
aktív részvevők leszünk. 

Mi lesz a sorsa az egész-

ségügyi központnak, ha 

a most itt rendelő orvo-

sok átköltöznek az új 

épületbe?

Mint már említettem, a köz-
ségi vagyonról szóló tör-
vény értelmében ezeket az 
épületeket jelenleg csak 
egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó célokra lehet hasz-
nálni, így míg a képviselő-
testület erre más határo-

zatot nem hoz, addig olyan 
bérlőket kell keresnünk, 
akik az egészségügyi el-
látásban tevékenykednek. 
Itt főleg szakorvosok jöhet-
nek szóba, ezért igyekezni 
fogunk, hogy találjunk ilyen 
orvosokat, bár ez ebben az  
orvoshiánnyal küszködő 
egészségügyi rendszerben 
nem lesz könnyű feladat.

Közeleg a keresztény 

egyház legnagyobb ünne-

pe, a húsvét. Mit jelent az 

Ön számára ez az ünnep?

Mint minden kereszténynek 
a húsvét számomra is a leg-
nagyobb ünnep, Krisztus 
urunk feltámadásának ün-
nepe, aki halálával elhozta 
a megváltás reményét az 
emberiség számára. Édes-
apám halála miatt kicsit 
szomorúbb lesz az idei 
ünnep, de családommal 

együtt úgy szeretném meg-
élni, mint minden eszten-
dőben ezidáig. Természe-
tesen nem maradhat ki a fi -
ammal a locsolkodás, ami-
ért cserébe majd a lánya-
imtól hímes tojást kapunk. 
A Tardoskeddi Hírmondó 
minden olvasójának kelle-
mes húsvéti ünnepeket kí-
vánok! 

PaedDr. Juhász György, PhD. 
polgármester

Az Alvég utca is új aszfaltburkolatot kap a „Faluközpont 
revitalizációja” projekt megvalósításakor.
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TARDOSKEDD támogatja kulturális,
társadalmi, sport és iskolai szervezeteit
A képviselő-testület 2009 

-ben ismét támogatta a 

községünkben működő 

kulturális és társadalmi 

szervezeteket, az alap-

iskolák, óvodák mellett 

működő nonprofi t ala-

pítványokat, valamint 

a sportklub működését 

a 3/2007 számú általános 

érvényű rendelet értel-

mében. A támogatást az 

egyes szervezetek írá-

sos kérvényben kérték, 

amelyeket elsőként a kul-

turális és a pénzügyi bi-

zottság tárgyalt meg, 

majd végezetül a képvise-

lő-testület döntött a vég-

leges összegről. Az aláb-

biakban Önök is elolvas-

hatják, milyen dotációk 

segítették az egyes szer-

vezetek működését a ta-

valyi évben. 

A Csemadok Helyi Alap-
szervezetének 3 652 €-t ha-
gyott jóvá a képviselő-tes-
tület. Ebből 12,91 € érték-
ben kiegészítőket vettek 
a Szivárvány néptánccso-
port részére, 66 €-ért nad-
rágokat és 121,21 €-ért 
ingeket a férfi kar tagjainak. 
175,49 €-ba került a ruha-
anyag és 119,58 €-ba a ki-
egészítők a Fehér akác 
asszonykórusnak. A nép-
viseleti ruhák megvarrása 
az asszonykórusnak 290 €
volt, és a citeratartókért
a tardoskeddi citerások 
részére 162,50 €-t kellett 
kifi zetni. A két citeracso-
port összpontosításon való 
részvétele 100 €-t jelentett. 
A helyi Csemadok 4 veze-
tőségi tagjának részvéte-
le Kassán a IX. regionális 
szakmai összpontosításon 
140 € volt. A szervezet uta-
zási költségekre szintén 
felhasznált bizonyos össze-
get. A Csemadok mellett 

működő folklórcsoportjaink 
2009-ben számos kulturális 
rendezvényen léptek fel. 
 
A Nyugdíjasklubnak 1 444 €
anyagi támogatást adott
a község. Ebből 50 €-ra 
volt szükségük a farsangi 
teadélután megszervezé-
sére, 232 € értékben Anyák 

napi ünnepséget szervez-
tek és 501,72 €-t fordítot-
tak az Idősek iránti tisz-
telet hónapja alkalmá-
ból szervezett ünnepség 
megrendezése, s ezen be-
lül a jubilánsok megaján-
dékozására 329,25 € volt 
a Rozmaring énekkar tag-
jai ruházatának felújítása. 
A fennmaradó összeget 
utazási költségekre hasz-
nálták fel. Az énekkar fellé-
pett Szákszenden az ottani 
nyugdíjasklub meghívásá-
ra, a Környei Sörfesztiválon, 
az inámi Mézfesztiválon és 
az andódi falunapokon. 

A Szlovák Vöröskereszt 
Helyi Alapszervezete 830 
€-ban részesült. Az össze-
get a szokásokhoz híven a 
véradók bálon Jánsky ér-
deméremmel kitüntetett 
többszörös önkéntes vér-
adó megajándékozására, 
valamint a bálon felszol-
gált vacsora és frissítők el-
készítésére használták. Ta-

valy 18 véradónk vehette át 
a megtisztelő emlékérmet.

 A Vasutasok Zászló Egye-
sülete 631 €-t kért és ka-
pott, amiből 314 €-t a vas-
utas zászló felújítására 
használtak. 66 €-ba ke-
rült az út Pozsonyba arra 
az ünnepélyre, amelyen 

a szlovákiai vasutasok vé-
dőszentjévé választották 
Alexandriai Szent Katalint. 
110 € volt az utazási költ-
ség Lengyelországba a 
szlovákiai vasutasok két-
napos lengyelországi nem-
zeti zarándokútjára. 

A helyi Rokkantszerve-
zet 100 €-nak örülhetett, 
akárcsak 2008-ban. A tá-
mogatásból a szervezet 
határozatának értelmében 
ajándéktárgyakat vásárol-
tak a kerek születésnapju-
kat ünneplő tagoknak, ill. 
egy nagybeteg tolószékes 
tagnak, akit a vezetőség az 
otthonában látogatott meg.

A Lucerna Polgári Társu-
lásnak 1 494 €-t utaltak
át, amelyet a társulás a Hu-
dobná rozprávka z Tardosu
- Zenés mese Tardoskedd-
ről című CD, ill. a Tardos-
keddről készült monográ-
fi a kiadási költségeire for-
dított. 

A 60. Számú Sík Sándor 
Cserkészcsapat 1693 €
-ban részesült. A pénzből
táborozások megszerve-
zéséhez szükséges esz-
közöket és kellékeket 
(236,77 €), a gyerekek-
kel való foglalkozásokhoz 
szükséges segédeszközö-
ket (264,07 €) vásároltak.
429,52 €-t a táborozások
útiköltségeire használtak 
fel. A cserkészek tavaly 
Révkomáromban, Gímesen 
és Újbáston táboroztak. 

A Vadászszövetség 498 € 
támogatást kapott. Ebből 
csak 332 €-t használtak fel 
facsemetéket vásárlására, 
amelyeket a község külte-
rületein található zöld öve-
zetekben ültettek el. 
 
Az Élő Hagyományok Pol-
gári Társulás 331 € támo-
gatásban részesült, ame-
lyet a gyermekek számára 
szervezett kézműves fog-
lalkoztatásokra, és ezen 
foglalkozásokon használt 
segédeszközök és segéd-
anyagok vásárlására fordí-
tottak.

A J. A. Komenský Alapisko-
la mellett működő Ďatelinka 
Alapítvány 332 €-nak örül-
hetett. A pénzösszegből 
az úszótanfolyam utazási 
költségeit fedezték (79,28 
€), könyvajándékot vásárol-
tak a tanév végén a spor-
toló diákoknak (62,60 €), 
a mazsorett csoport szá-
mára öltözetet, kiegészí-
tőket vettek (173,31 €) és 
a nemzetközi gyermeknap 
alkalmából ajándékokkal 
lepték meg a tanulókat 
(16,81 €). 

A Szemerényi Károly Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola 
mellett működő „A Ma-

A Vadászszövetség faültetésre használta fel a támogatást.
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gyar Gyermekekért Fej-
lesztési Alap” a számára 
jóváhagyott 332 € anyagi 
támogatást könyvajándék 
vásárlására fordította a leg-
jobb tanulóknak (43,53 €). 
Ezenkívül öltözetet, kiegé-
szítőket és pálcákat vettek 
a mazsorett csoportnak 

(159,32+59,72 €), valamint 
segédeszközöket az iskola 
részére (69,43 €).

A Tardoskeddi Szent Ist-
ván Óvoda Alapítványa 332 
€ kért és kapott, amelyen 
trambulint vettek az óvoda 
részére. 

Az említett szervezeteknek 
és a sportklubnak a képvi-
selő-testület 2010-re is jó-
váhagyott anyagi támoga-
tást. Igaz, kevesebbet, mint 
tavaly (összesen 41 721 €), 
de ez annak a következ-
ménye, hogy csökkent a 
községeknek adott állami 

anyagi támogatás. Bízunk 
benne, hogy ennek ellenére 
szervezeteink továbbra is 
sikeresen működnek, és jó 
hírét viszik Tardoskeddnek. 

Tanka Szilvia

A 
tudás hatalom, 
melynek értéke csak 
nő azáltal, ha anya-
nyelvén, kisebbségi 

magyarként szerzi az em-
ber. Az így kapott ismere-
teket, legyenek azok alap- 

vagy középfokúak, ill. szak-
maiak, meg kell becsül-
ni, és a lehetőségeinkhez 
mérten értékelni is, mert az 
a diák, aki időt és energi-
át fektet a többletmunká-
ba, megérdemli az elisme-
rést. Ezek az alapelvek ve-
zérelték azokat az egykori 
érsekújvári gimnazistákat, 
mai öregdiákokat, akik lét-
rehozták az Érsekújvári Ma-
gyar Tanulóifjúságért Ala-
pítványt azzal a céllal, hogy 
pénz-, ill. könyvjutalomban 
részesítsék azokat a kitűnő 
eredményeket elérő, isko-
lájukat különféle tanulmá-
nyi versenyeken eredmé-
nyesen képviselő diákokat, 

akik magyar oktatási nyel-
vű vagy magyar nyelven is 
oktató intézményben vég-
zik tanulmányaikat.
 Október 28-án az érsek-
újvári Csemadok-székház-
ban került sor a díjak áta-

dására. A rendezvény há-
zigazdája az idei évben az 
érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnázium volt. A gimnázi-
um négyéves tagozatának 
végzősei és a nyolcéves 
tagozat kvarta, ill. oktáva 
osztályos tanulói mellett 
kitüntetésben részesültek 
a Czuczor Gergely Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
a Közös Igazgatású Jed-
lik Ányos Elektrotechnikai 
Szakközépiskola és Keres-
kedelmi Akadémia valamint 
az Érsekújvári Szakközép-
iskola diákjai is. Minden 
évben található a legügye-
sebbek között tardoskeddi 
tanuló, 2009-ben Janyík 

Bettinának tapsolhattunk. 
Ismerkedjenek meg a te-
hetséges gimnazista sike-
reivel Önök is: 

 Osztályelnök. Hosszú 
évek óta tevékenyen részt 
vesz az iskolai Diáktanács 

munkájában. Részt vett
a középiskolások DiNaMit-
nak elnevezett képzésén, 
amely a diákönkormány-
zatok működéséhez, azok 
belső felépítéséhez nyújtott 
hathatós segítséget. Ez a 
képzés a Diákhálózat prog-
ramja, amely a magyaror-
szági Nagyító Alapítvány 
közreműködésével valósult 
meg. A program megvaló-
sítását EU-s alapból fi nan-
szírozták. A további külföldi 
képzés Erdélyben valósult 
meg, ahol különböző okta-
tási programokat ismertek 
meg a fi atalok. A megszer-
zett ismereteket eredmé-
nyesen adta át és kamatoz-
tatta az iskolai Diáktanács 
életében. Augusztus végén 
a jövőbeni elsősök csapat-
építő programjában vett 
részt. Bettina kiváló tanul-
mányi eredményeket ér el, 
amely bizonyítja, hogy az 
ifjúsági munka és a tanulás 
kiválóan összefér.

Dózsa Roland

A sportklub kiadási költségei 2009.1.1. és 2009. 12. 31. között

 Összeg Összpontosítás Anyagok

Nyugat-
szlov. 

Futball-
szöv.

Posta Edzők
Vendég-
játéko-

sok
Fazekas Ping-

pong Frissítők Bírók Futball-
cipők Játékosok

Utaztatás
Kalória 
pénz

Szikora VUB
Adóhiva-

tal
Pénztár

35.636,26 1373,- 1219,56 900,23 19,97 5875,75 2000,- 166,- 547,7 1320,28 1781,01 519,03 1489,9 17466,4 957,43
Bank

4.309,40 90,- 285,78 3130,- 707,04 96,58
Összesen   39.945,66  euro  tiszta kiadások 2009-ben
II-XII/09 1373,- 1219,56 990,23 19,97 6161,53 2000,- 166,- 547,7 1320,28 4911,01 519,03 1489,9 17466,4 1664,47 96,58

Tartozások 2008-ban kifi zetve: I/09   
1157,51 726,06 431,45
Összesen 2009:
41103,17 1373,- 1219,56 990,23 19,97 6887,59 2000,- 166,- 547,7 1320,28 4911,01 519,03 1489,9 17897,85 1664,47 96,58 0
38.249,49 1237,3 2409,65 945,33 34,52 9204,84 3651,3 132,8 434,8 4018,09 4792,41 914,50 1820,7   5972,05 531,10 136,- 362,42
2008-as év 9930,90 (1651,7)   6403,50

  39.407,-  euro  tiszta kiadások 2008-ban

DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG

Ing. Buda Ferenc

Janyík Bettina (VIII.G)

az Érsekújvári Magyar Ta-
nulóifjúságért Alapítvány 
könyvjutalmát kapta
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KÖZÉLET

Ismét csak azt mondhatjuk: 

KÖSZÖNJÜK
Idézetek

Az önkéntes véradók far-
sangi bálja ebben az év-
ben február 13-án zajlott, 
melynek fénypontja ezúttal 

is a Jánsky-érdemérmek 
átadása volt a többszörös 
véradóknak. A tardoskeddi 
véradók még mindig nagy 
számban adnak vért, ezért 
most is többen részesültek 
elismerésben. 
A Jánsky-érdemérem 

bronz fokozatát vehette 
át 10-szeres véradásért: 
Gáhy Gábor, Hegedűs Di-

ana, Kurucz Róbert, Ma-

jor Róbert és Mészáros 

Attila.
Az említett érdemérem 

ezüst fokozatával büsz-
kélkedhet 20-szoros vér-
adásért: Bíróczi Zoltán, 

Brodský Jaroslav, Ruzsik 

Péter és RNDr. Bara Mi-

hály.
 Az aranyfokozatot 40-sze-
res véradásért 4 lakosunk 
érdemelte ki: Kurucz Fe-

renc, Vincze László, Pap 

Anna és Lancz Endre. 
 Ezen a bálon 2 rendkívüli 
díjat is átadtak, mégpedig a 
Jánsky-érdemérem gyé-

mánt fokozatát. Ezt Geró 

Margit vehette át 60-szo-
ros véradásért, ill. Máté 

József, aki eddig már 80 
alkalommal adott vért. Va-
lamennyiüknek szívből gra-
tulálunk és KÖSZÖNJÜK.
E díjjal kitüntetett lakosaink 
Juhász György polgármes-
tertől, Zita Lutišanovától, 
a Vöröskereszt érsekújvá-
ri területi szervezetének el-
nökétől és a Vöröskereszt 
pozsonyi legfelsőbb taná-
csának tagjától, valamint
 Marta Ficzovától, a Vörös-
kereszt területi szervezeté-
nek igazgatójától vehették 
át az elismerést és az aján-
déktárgyat.
Az ünnepi beszédet Lu-
tišanová asszony tartotta, 
aki elmondta, hogy egész-
ségügyi nővérként saját 
maga volt tanúja annak, 
hogy az emberi vér hány 
alkalommal mentette meg 
az édesanyák életét egy 

nehéz szülést követően, 
vagy hányszor segített a 
súlyos balesetet szenve-
dettek műtétje során. „Ezen 
balesetek nagy részét fi ata-
lok okozzák, ezért nagyon 
örülök, hogy a tardoskeddi 
bálon ennyi fi atalembert 
látok, mert ez azt jelenti, 

hogy ők egy másféle hősi-
ességet választottak. Úgy 
döntöttek, hogy önként, 
minden ellenszolgáltatás 
nélkül vért adnak, s ezzel 
életet mentenek. A Szlovák 
Vöröskereszt és mindazok 
nevében, akik vért kaptak, 
köszönetet mondok Önök-
nek e nemes cselekedetért. 
A Szlovák Vöröskereszt 
tiszteletét fejezi ki Önöknek 
tettükért ”- mondta beszé-
dében az elnök asszony.
Községünk polgármestere 
szintén szólt a jelenlévők-
höz, és az önkormányzat 
nevében köszönetet mon-
dott véradóinknak azért, 
hogy önzetlen cselekede-
tükkel segítik embertársa-
ikat. Tardoskedd község 
önkormányzata évek óta 
támogatja anyagi eszkö-
zökkel a táncmulatságot.

Az ünnepi pohárköszön-
tő után a fi atal táncospár 
Mészáros Linda és Máté 
Tamás latin-amerikai tán-
cokkal szórakoztatták a bá-
lozókat, akik aztán a hajnali 
órákig mulattak önfeledten. 

Tanka Szilvia

„Álmodj, amit csak akarsz, 
menj, ahová szeretnél, légy 
az, aki szeretnél, mert csak 
egy életed van, s csak egy 
lehetőséged, hogy olyan 
dolgokat csinálj, amit sze-
retnél!“

 (Paolo Coelho - brazil író)
 � � � 

„Az idő az, ami akkor is 

halad, amikor semmi más 

nem.“
(Richard Feynman - Nobel-

díjas amerikai fi zikus) 
 � � �

„Három dolog soha nem 
tér vissza: a kilőtt nyíl, a ki-
mondott szó és az elmúlt 
nap.“

(Georg Friedrich Daumer - 
német költő és fi lozófus)

� � �

„Ahhoz, hogy a fény oly 

fényesen ragyoghasson, 

ott kell lennie a sötétség-

nek is.“ 
(Francis Bacon- angol fi lozófus)

 � � �

„Egyedül tőled függ, ho-
gyan érzed magad.“

 (Andrew Matthews 
– amerikai író)

A gyémánt díjasok: Geró Mar-
git és Máté József

Hegedűs Diana, Gáhy Gábor, Kurucz Róbert, Major Róbert és Mé-
száros Attila
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Mobillal a kakas ellen

 Enikő suli után a mamához megy 
ebédelni, s itt írja leckéit is. A mama 
jó falusi szokás szerint néha kiengedi 
a füvesített udvarra a baromfi t, mond-
ván, jót tesz a pázsitnak is, az állatnak 
is a legelés. Mi ilyenkor dühöngünk, 
hogy kerülgetni kell a tyúksz…t ezer-
rel, de a gazdasszonyt ez cseppet 
sem érdekli. Az ominózus napon is 
szabadon kapirgáltak a tyúkok és az 
egy szem kakas. 
A csengő már két hete nem műkö-
dött, Eni megtorpant az utcaajtóban. 
Szemben vele ott állt a szemétdomb 
királya, harcra készen.
– Anyu, megoldottam - meséli máso-
dikos lányom. – Hazajöttem (mert kul-
csa volt), a mobilomról (mert azt su-
liba nem hordhatja) megcsörgettem
a mamát, hogy akadály van a kapu-
ban. 
– Milyen ügyesen feltaláltad magad! 
Én biztosan ott pityeregtem volna ta-
nácstalanul, hogy mitévő is legyek - 
dicsérem.
– Hát, először én is azt csináltam - 
vallja be mosolyogva. 
Hiába: gyermekeink már a 21. század 
gyermekei. Nem kell lehajolniuk sem 
egy botért, hogy a kakas hátára sóz-
zanak vele, segítségül ott a modern 
technika. Egészen más probléma-
megoldó készségekkel rendelkeznek, 
mint akár korosztályom. Úristen, én 
éppen olyan őskövület leszek neki, 
mint számomra az én szüleim voltak! 
A napokban ruházatomat máris kriti-
zálta:
– Jaj, anyu, ez a bunda a 80-as évek-
ből van? Egyáltalán nem trendi. Légy 
szíves, ne vedd fel többet, mert ez 
tiszta égés! 

Majdnem tolvaj
lettem
 
 Február első napjaiban a 
hollandiai Groningenbe utaz-
tunk gimnazista diákjainkkal, 
az ottani partner iskolánk-
ba, a Gomarus College-be. 
Ahogy az ilyen cserediák programok 
alkalmával lenni szokott, egy-egy 
családnál szállásoltak el bennünket, 
hiszen a cél: minél jobban megis-
merni egymás kultúráját, valamint 
intenzíven gyakorolni az angol nyel-
vet. Enikőnek tátva maradt a szája, 
amikor megtudta, hogy nem hotelben 
alszunk majd, mivel a helyi történe-
lemtanár felajánlotta, kolléganőimmel 
lakjunk náluk. 
– Beenged a házába? – faggatott 
a nyolcéves.
– Persze.
– Tök idegeneket? - csodálta az is-
meretlen nagylelkűségét.
– Aha - bólogattam. Elgondolkodott, 
és mire kettőt pislantottam volna, már 
konstatálta is:
– Ez szép tőle. Hiszen nyugodtan el is 
lophatsz valamit.
– Jesszusom, te lány, menten kiver
a víz! Hogy a csudába feltételezhetsz 
ilyet a saját anyádról?
– Jó, hát én tudom, hogy nem fogsz 
lopni, nyugi. De ő nem tudhatja. 
Gyereklogika és gyerekszáj… Léleg-
zetelállító. Utánozhatatlan. Megunha-
tatlan. 

Versenyszellem

 – Eni továbbjutott a versenyen - 
zengem be a nap hírét páromnak.
– Mi volt az, hogy így fel vagy dobva? 
Európa bajnokság?
Miért? Az apró siker már nem is szá-
mít? Továbbjutott az osztályforduló-
ból az iskolai szavalóversenyre. Az 
nem eredmény? Csak ha majd Toki-
óban nyer nemzetközi diák olimpiát, 
akkor fogunk örülni? Van három olyan 
egyese matekból az ellenőrzőjében, 
amikor második lett az osztályban. 
„Majd akkor mutasd, ha első leszel” 
- mondatja férjemmel a rosszul értel-
mezett szülői szigor. „Szerintem pe-
dig nagyon szép eredmény” - simo-
gatom a gyerek buksi fejét. Az iskola 
nem versenyistálló. Egy vetélkedő 
nem az iskolai „rang” megállapítására 
szolgál. „Motivációról még nem hal-
lottál?” - kérdezem az apukát. Utána 
vigasztalón a kicsi győzteshez for-
dulok: „Az én anyám elolvadt volna, 
mint vaj a forró pirítóson, ha én csak 
egyetlen egyszer dobogós lettem vol-
na matekból! Majd alkalomadtán kér-
dezd csak meg tőle! A másik mamát 
pedig nyugodtan faggasd ki, vajon 
hány vers- és prózamondó versenyt 
nyert az ő kicsi fi a…”

Benkő Timea

TUDÓSÍTÁS

Feljegyzések egy nyolcéves kislány anyukájának naplójából

SZEMÜNK FÉNYE

gramok

7

fel többet, me
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TUDÓSÍTÁS

XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ

 „Merem remélni, hogy 
a program megélése olyan 
személyes tapasztalatokat 
és élményeket ad, ame-
lyek majd önmagukért be-
szélnek, és felejthetetlenek 
lesznek. A találkozó célja, 
hogy a jelenlevők – akik 
képviselik régiónk több, 
mint 4500 Csemadok-
tagját –, megismerhessék 
egymás életét, gondjait, 
örömeit, erősítve így össze-
tartozásunkat, és fokozva 
hatékony együttműködé-
sünket” – mondta a területi 
választmány elnöke, Danczi 
Mónika a XII. Regionális 
Találkozó résztvevőinek.
 Az első megálló az ipoly-
balogi Szent Miklós-temp-
lom volt, ahol a magyar 
szent korona másolatát 
őrzik. A templom tornyát is 
a szokásos kereszt helyett 
a mindenkori uralkodói ha-
talom jelképe díszíti, akár-
csak a pozsonyi a Szent 
Márton-dómot. György Fe-
renc tiszteletes elmesél-
te, 1304-ben a menekülő 
magyar király, cseh Vencel 
kétezer fős hadseregével 
elindult rendet teremteni a 
Felvidéken, ahol Csák Máté 
kiskirályoskodott, s magá-
val vitte a királyi ékszereket 
is. Egy éjszaka azokat itt 
a templomban őrizte a ka-
tonaság. Ma ezen a helyen 
márványtáblán olvasható: 
„A magyar szent korona 
1304. augusztus 14-én ide-
iglenes, hiteles másolatá-
nak 2005. augusztus 14-től 
állandó őrzési helye.”
 A hosszú úton a követ-
kező pihenőt a balassa-
gyarmati Palóc Múzeum 
jelentette. Fő kutatási terü-

lete a népművészet, ezen 
belül a hagyományos Nóg-
rád vármegyei viselet, a 
népi vallásosság, valamint 
a szokások és hagyomá-
nyok, így jelentős néprajzi 

gyűjteménnyel rendelkezik.
 Szlovákia keleti központjá-
ba, Kassára, késő délután 
érkezett az esős idő da-
cára vidám társaság. Este 
a Thália Színházban a Fe-
kete Péter operett előadá-
sán szomorú szívvel állapí-
tottuk meg, hogy valóban 
méltatlan körülmények kö-
zött varázsol csodát a szín-
padra a tehetséges színtár-
sulat. Mindenki arra gon-
dolt, otthon a falujában kü-
lönb a kultúrház, az érsek-
újvári Csemadok-székház 
pedig egyenesen kacsalá-
bon forgó palota a kassai 
Tháliához képest. A darab 
viszont remek volt, a színé-
szek alakítása elsőrangú, 
vastapssal háláltuk meg az 
élményt. 
 Másnap következett a 
Csemadok 60. évforduló-

ja tiszteletére szervezett 
konferencia, ahol járásunk 
valamennyi alapszervezet-
ének elnöke és néhány pol-
gármester beszámolt saját 
pozitív és negatív tapasz-
talatairól a kulturális mun-
kát illetően. A tardoskeddi 
szervezet munkáját Mog-

rovič Magdolna ismertet-
te, falunkat rajta kívül to-
vábbi három vezetőségi tag 
képviselte: Leszkó Ildikó, 

Mojzes Erzsébet és jóma-
gam. 
 Balassa Zoltán helytör-
ténész előadást tartott a 
nagy „kassai klasszikus tri-

ász”: Kazinczy Ferenc, Ba-
róti Szabó Dávid és Ba-
tsányi János életéről és 
munkásságáról. Délután 
ugyancsak ő kalauzolt a vá-
rosnézés során. Szakmai 
tudásának köszönhetően 
lett maradandó élmény szá-
munkra Rákóczi rodostói 

házának másolata, a Má-
rai Sándor Emlékmúzeum, 
a Szent Erzsébet-székes-
egyház. 
 A harmadik napon a Já-
szói apátságban – itt Csolt-
kó Jenő, a Kassa-környéke 
Területi Választmány elnö-
ke fogadott -, majd Szepsi-
ben jártunk. Megkoszo-
rúztuk Fábry Zoltán, anti-
fasiszta író, a Csemadok 
örökös tiszteletbeli elnöké-
nek mellszobrát, és haza-
felé bebarangoltuk Krasz-
nahorka büszke várát is.
 Magyarságtudatban 
megerősödve érkeztünk 
haza, ahogy Dániel Erzsé-
bet írja az Önépítés - húsz 
év távlatából előszavában: 
„… hogy hitet adjunk az utá-
nunk jövőknek, hogy igen-
is, minden körülmények 
között, nekünk itt, a szü-

lőföldünkön gondolkozá-
sunkkal, munkákkal, kultú-
ránk értékeinek megtar-
tásával, hagyományaink 
újraélésével, és az anya-
nyelv védelmével kell meg-
maradni magyarnak.” 

Benkő Timea

„Ismerd meg szülőföldedet!” jelszóval történelmi, irodalmi emlékhe-

lyekre kirándult a november végén Csemadok Érsekújvári Területi 

Választmánya szervezésében egy autóbusznyi önkéntes, akik szer-

vezőként, szereplőként szabadidejüket nemzeti kultúránk ápolásá-

nak, megmentésének, átadásának szentelik. 

Szervezetünk elnöke Bercsényi 
kriptájánál a kassai dómban

Márai Sándor szobránál a tardoskeddi delegáció



9

 A vasútállomáshoz közeli 
Hársfa utcában más a hely-
zet. Ott, amint engedi a jó idő, 
este hatkor székével a hátán 
vonul ki a közös traccspartira 
tizenhét háziasszony, s bizony 
tizenegyig is folyik a trécselés. 
Ami pedig igazi különlegesség, 
hogy ez a szokás már 1958-tól 
folyamatosan tart, legalábbis 
az asszonyok így emlékeznek.
 „Nyáron előfordul, hogy 
kannában gyújtunk faforgá-
csot, annak füstje űzi el a szú-
nyogokat, esetleg ágakkal le-
gyezzük magunkat, hogy meg 
ne egyenek a vérszívók – me-
séli Konečný Magdolna, egyi-
ke az említett asszonyoknak. 
– Ilyenkor aztán az égvilágon 
minden szóba kerül, mindent 
kitárgyalunk. Kezdve azzal, ki 
mit főzött aznap, ki halt meg, 
hol lesz lakodalom, mindent.”
 Ez a kis csapat visszasírja 
a régi közös tollfosztókat, ami-
kor télen házról házra jártak az 
utcában, s tavaszig is eltartott 
a munka. Bár a mai napig na-
gyon összetartó a társaság, 
télen hiányzik a gondtalan 
csoportos szószaporítás. Nap-
közben azért át-átszaladnak 
egymáshoz, az idősebbeknek 
be is vásárolnak, sőt, hogy 
azoknak a kapuig se kelljen 
kimenniük, még az újságot is 
beviszik nekik.
 „Az egyik legidősebb Brat 
Margit néni köztünk, ő ma is 
elevenen vissza tud emlékezni 
mindenre, ami gyerekkorában 
történt a faluban. Mesél a nap-
számról, aratásról... Nagyon 
szeretjük őt hallgatni, bármi-
kor lehet tanácsot is kérni tőle 
- magyarázza Balogh Rozá-
lia. – 84 éves, roppant művelt 
asszony, kilenckor meghozza
a postás az Új Szót, a Vasár-
napot, délig fel sem kel az asz-
taltól, amíg mind egy betűig el 
nem olvasta.”
 Az asszonyok nemcsak 
sütés-főzés-befőzés ügyben 
adnak tanácsot egymásnak, 
egészségügyi problémáikat,
a családi eseményeket is meg-
tárgyalják. A legjobban mégis 
a régi történeteket kedvelik.
 „Mészáros Anni néni idén 
töltötte be a nyolcvanötöt, 

rengeteg egykori népszokás-
ra emlékszik – veszi át a szót 
testvérétől újra Magdi néni. – 
Olyan jó hallgatni, amikor fel-
idézi a régi körmeneteket, is-
kolás élményeit… Bara Misi 
szokta mondani, ha megjele-
nik az utcában, hogy úgy sze-
ret oda jönni, ritkaságszámba 

megy a mi esti beszélgetésünk 
Tardoskedden.”
 Még egymás születés- és 
névnapját is megünneplik így 
körbeülve a nyílt utcán, az ün-
nepelt hozza a süteményt, az 
üdítőt. Akinek engedi a vér-
nyomása, szimbolikusan még 
egy kis szíverősítővel is koc-
cint.
 „Van egy csillagunk, ami-
kor kiülünk, épp a házunk fe-
lett áll, mire eljön a tizenegy 
óra, már majdnem a vasútnál 
van. Ilyenkor mondjuk: – Indul-

junk, már a csillagunk is útra 
kelt!” – magyarázza Rózsi néni.
 Gyerekeik annak idején 
ugyanígy összejártak, még 
esztrádműsort is szerveztek 
az udvaron. Táncoltak, vidám 
jeleneteket játszottak, zene-
kart alapítottak, sőt, plakáto-
kat is ragasztottak az utcá-

ban a villanykarókra, ha a mű-
sor készült. Mindenki hozta az 
unokáját is, együtt még kézi-
munkáztak is.
 „Én bizony szidom a mobil-
telefon feltalálóját, mint a bok-
rot – hangoztatja Rózsi néni-, 
attól nem lehet a mai fi atalok-
kal beszélgetni. Tönkreteszi az 
emberi kapcsolatokat. Jönnek 
az unokák, elkezdünk beszél-
getni, egyszercsak megcsör-
ren az egyik mobilja, feláll, fog-
ja magát, elmegy telefonálni. 
Folytatnám a mesélést, meg-

csörren újra a mobil… Nem 
lehet beszélgetni. Minden gye-
rek a laptop meg a tévé előtt 
ül, nem jó világ ez.”
 Tény, hogy a látszólag 
gondtalan fecsegés, csacso-
gás, locsogás nagyon is fon-
tos, és nemcsak az összetartó 
közösségek építéséhez. Kell 
a léleknek. Manapság divatos 
dolog pszichológiai tanács-
adásra járni, pedig néha elég 
lenne legközelebbi embertár-
sainkkal egy jót beszélgetni. 
Ha örömünk van, megoszta-
nánk, a másik is örülne. Ha bá-
natunk van, elpanaszolnánk,
a másik megvigasztalna, meg-

könnyebbülnénk. 
 A bevezetőben idézett nó-
ta úgy folytatódik: „Nem ké-
rem én a jó istent csak arra, ra-
gassza le valamennyit (vénasz-
szonyt) a padra!” Kérem is, és 
ragadjunk oda minél többször 
mi is! Beszélgető partnernek 
vagy csak hallgatónak, hogy 
okuljunk a régi történetekből. 
Mert kevesen vannak már a 
régi mesélők, ha elmennek, el-
veszik a régi világ egy szokása 
is, és ezzel is szegényebb lesz 
a falusi élet.       Benkő Timea

TUDÓSÍTÁS

...a padra, isten tudja, miről folyik a pletyka…” – valamennyien jól is-

merjük az asszonycsúfoló népdalt, ám mára lassan értelmét veszti 

a szövege, hiszen nemigen látni hosszasan tereferélő asszonyokat 

az utcán. Nem is félünk senki nyelvétől, kihalt a másoknak megfele-

lés kényszere, bár a pletyka – ha más csatornákon is – azért ugyan-

úgy terjed.

„KIÜLTEK
A VÉNASSZONYOK...

A csoportos esti trécselés 1958-tól folyamatosan tart. (Magdi néni balról a második, mellette jobbra Rózsi néni.)

„Kár a régi tollfosztókért…”
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 November 7-én és 8-án
nem mindennapi meghí-
vásnak tett eleget a helyi
Vasutasok Zászló Egyesü-
letének 6 tagja. A szlová-
kiai vasutasok kétnapos
lengyelországi nemzeti za-
rándokútján vettek részt
Krakkóban, ill. Czestocho-
wában. A lengyelországi 
vasutasok védőszentje Ale-
xandriai Szent Katalin, és 
mivel 2009. október 11-én 
a szlovákiai vasutasok is őt 
választották védőszentjük-
ké, a lengyel fél úgy dön-
tött, hogy közös zarándok-
latot szerveznek, közösen 
ünnepelnek. Tardoskedden 
kívül Pozsony, Kassa, Zsol-
na és Zólyom környéki vas-
utasok voltak jelen a zarán-
dokúton.
 Krakkóba érkezve a za-
rándokút résztvevői első-
ként ünnepi szentmisén 
tették tiszteletüket az Is-
teni Kegyelem templomá-
nak szlovák kápolnájában. 
Az istentiszteletet Štefan 
Sečka, egy vasutas csa-
ládból származó szlovák 
segédpüspök végezte több 
szlovákiai hívő részvéte-
lével. A szentmise után a 
templom környékét tekin-
tették meg a résztvevők, és 
megnézték a lengyel érsek 
Wawel nevű székhelyét. 
 Másnap rendezték meg 
Czestochowában II. Já-
nos Pál aulájában a lengyel 
közlekedési miniszternek 
és a lengyel vasutak veze-
tőségének a konferenciá-
ját, amelyen a tardoskeddi 
vasutasok is jelen voltak 
az 1925-ből származó vas-
utas zászlóval, melynek 
nagy eszmei értéke van. Ez 
a legöregebb vasutas zász-
ló Szlovákiában, amely a 
mai napig fennmaradt, és 
Czestochowában is sokan 

megcsodálták, lefényké-
pezték. Maga a lengyel mi-
niszterelnök is említést tett 
róla beszédében, sőt külön 
üdvözölte a tardoskeddi 
vasutasokat. Vas András, 
a helyi vasutasok egyesü-
letének elnöke a lengyel rá-

dióban is beszélt a zászló-
ról. A rendezvényen Szlo-
vákiából a miénken kívül 
még a raslavicei vasutas 
zászlót vitték el Lengyel-
országba, amely 1952-ből 
származik. A későbbiekben 
a zarándokút résztvevői 

egy lengyel nyelvű szentmi-
sén vettek részt, amelyet a 
szabad ég alatt celebráltak. 
A kétnapos eseménydús 
rendezvénysorozat dísze-
béddel ért véget.
 Két héttel később újra 
útra keltek vasutasaink, 
ezúttal a Kassa környé-
ki Kysak községbe, hogy 
jelen legyenek Alexandri-
ai Szent Katalin szobrának 
ünnepélyes megszentelé-
sén, amely szobrot aztán a 
kysaki állomáson helyeztek 
el. Az ünnepély istentiszte-
lettel kezdődött az új kysaki
Alexandriai Szent Katalin 
templomban. Innen a me-
net elindult az állomás felé 
a tardoskeddi vasutasokkal
az élen, mivel ők vitték a 
legrégebbi zászlót.A zász-
lónkat itt is nagy tisztelet 
övezte, sokan érdeklődtek 
iránta és községünk iránt. 
 Örömmel tölt el, hogy 
ilyen kedves rendezvények 
kapcsán esett szó vasuta-
sainkról. Köszönjük, hogy 
ily módon vitték jó hírét 
Tardoskeddnek. 

Tanka Szilvia

VASUTASAINK LENGYELORSZÁGBAN 
ÉS KYSAK KÖZSÉGBEN

LOCSOLÓVERSEK
Ebben a ház udvarában szép kis bim-

bó nő, nevelje majd szépre, jóra a Te-

remtő! Vizet hoztam a tövére, szálljon 

áldás a fejére. Istentől azt kérem, pi-

ros tojás a bérem. Szabad-e locsolni?

E szép házba nyitottam, nefelejcset ta-
láltam. Nem hagyhatom hervadni, meg 
szabad-e locsolni?

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,

főképp a dolgos szülők jól nevelt lá-

nyának! Elmondom én gyorsan jöve-

telem célját: Megöntözöm most a kör-

nyék legszebb lányát. Kívánok e ház-

nak hát mindenből eleget, főképp bé-

kességet, egészséget és szeretetet!

Üdvözlöm e szent ünnepen a ház lakó-
it, kívánom, hogy töltsék vígan e napnak 
óráit. Vagyon itt egy szép virágszál, aki, 
tudom, öntözést vár. Mert víz 
nélkül minden plánta, úgy 
gondolom, elszáradna! 
De hogy ő sokáig viruljon,
szép orcája is piruljon,
megöntözöm 
tiszta vízzel, 
fogadja el jó 
szívvel!

gy p g , ,
st vár. Mert víz
plánta, úgy 
záradna! 
áig viruljon,
piruljon,
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A 21. század derekát nagy izgalommal vártuk, hiszen nem tudtuk, milyen változásokat tartogat számunkra. Bíztunk
a jobb, kiegyensúlyozottabb életben, legyen az kulturális-, társadalmi - vagy akár magánéleti. Igyekeztünk kihasz-
nálni a törvényadta lehetőségeket, így jöhetett létre iskolánk mellett a 2002 októberétől működő MAGYAR GYER-

MEKEKÉRT FEJLESZTÉSI ALAP. Az alapítvány ötletgazdái azzal a céllal indították útjára a szervezetet, hogy tá-
mogatni fogja a magyar nyelven tanuló diákokat. Ezt a fontos prioritást a mai napig a fő feladatunknak tartjuk. Sok-
szor nyújtunk „láttatlanban” anyagi támogatást különböző rendezvényeken pl. gyereknapon, hozzájárulunk az isko-
la által beadott projektekhez - gondolok itt az Egészséges életmód, Nyitott iskola, sportolással kapcsolatos projekt-
re -, de fejlesztjük az iskola könyvtárát, korszerű segédeszközöket vásárolunk. De mi magunk is pályázunk különbö-
ző alapítványokhoz.
Az elmúlt évhez hasonlóan 2010-ben is minden szlovák állampolgár önállóan dönthet a 2009-os évre vonatkozó 
adójának 2 %-ról. Amennyiben nem így tesz, az állam maga veszi el ezt az összeget. Ezúton kérjük a falu lakosságát, 
hogy az adója 2 %-t adományozza a magyar nyelven tanuló diákok javára. 
Amennyiben Ön jó szándékú állampolgár, a kellő nyomtatványokat letöltheti az iskola internetes oldalán: www.
zsmtvrdosovce.edu.sk. A kijelentéshez szükséges a munkahelyi igazolás is. Az alapítvány adatai: 
Obchodné meno alebo názov: Rozvojový fond pre maďarské deti- Magyar gyermekekért fejlesztési alap, n.f.

Sídlo:  Nová cesta 9, Tvrdošovce

IČO: 36096474

Právna forma:  Neinvestičný fond 

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
PaedDr. Tóth Szilvia

SEGÍTSÜNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

HAMVAZÓSZERDA 
H

amvazószerda a húsvét előtti hathetes időszak, 
  a nagyböjt kezdete. A negyvennapos vezeklő és böj-
 ti időszak megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve 

kínszenvedésének időszakáról. A nagyböjt 40 hétköznap-
jának kell megelőznie húsvétot, Jézus feltámadá-
sának ünnepét. 
 Hamvazószerda a hamvazásról kapta a ne-
vét, mert ezen a napon a pap megszentel-
te az előző évi barka hamuját, és megken-
te vele a hívek homlokát. Annak, hogy az 
emberek hamut hintenek magukra, ős-
régi hagyományai vannak. Már a zsi-
dók is megszaggatva ruháikat hamut 
szórtak a fejükre a bűnbánat jeléül. 
A hamu ugyanis utal a mulandóságra. 
 A VII. századtól vált szokásossá a bűnbána-
ti felkészülés. Ezen a napon az ókereszténység 
idején a mezítlábas, zsákruhába öltözött bűnösö-
ket a püspök a templomba vezette, majd miután a 
bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hin-
tett, és kiutasította őket a templomból, miként Isten is ki-
űzte az első emberpárt a Paradicsomból. A kiutasítottak-
nak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba be-
lépniük. Az 1091-ben Beneventóban tartott zsinaton II. 
Orbán pápa rendelte el a hívek számára a hamvazkodást 
a bűnbánat látható jeleként. Kezdetben a férfi ak fejére 
szórtak hamut, a nőknek csak a homlokára rajzoltak ke-
resztet hamuból. Ma ez utóbbiból áll a szertartás mindkét 
nem számára, miközben a pap ezt mondja: „Emlékezzél 

meg ember, hogy porból lettél, és porrá leszel.”

 A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, a hamu az 
elmúlásra, a halálra fi gyelmezteti az embert. A keresztény-
ség elterjedése előtti korokban a hamu nemcsak a mu-
landóság jelképe volt, hanem mosószer is, és alapanya-
  ga a szappannak is. Ezért a hamu egyszerre volt

a gyász és a tisztaság jelképe.
Egyes vidékeken kifejezetten szégyen-
nek számított, ha valaki nem ment el a 
hamvazásra. Aki viszont elment, egész 

nap le sem törölte a homlokáról a hamut. 
Volt, ahol ezen a napon nem gyújtottak tü-

zet, hanem a gazdaasszony az előző napi ha-
muval körbeszórta a házat, hogy a bűn, a baj 

és a veszteség elkerülje a családot. A népi 
hiedelem úgy tartja, hogy aki hamvazko-

dik, az nem lesz fejfájós. Előfordult, hogy 
a templomból hazatérők összedörzsöl-
ték a homlokukat az otthon maradot-
takéval, hogy a fejfájás azokat is elke-
rülje. 
Hamvazószerdát másként böjtfogó
szerdának, szárazszerdának vagy 
aszalószerdának is nevezik. A II. Vati-

káni Zsinat óta hamvazószerda a nagy-
péntekkel együtt szigorú böjti nap a ke-

resztény katolikus hívek számára. A nagy-
böjt tehát hamvazószerdán kezdődik és nagyszombat dé-
lig tart. Az egyház tanítása szerint azonban pusztán a tes-
ti böjt nem elég, az önmegtartóztatást más tekintetben is 
gyakorolni kell.  Feldolgozás

feltámadá-

a ne-
ntel-

kkenen--
zz 

bűnbbánána-a-
szténységég 
öött bűnösö-ö
mmajd miután a 
üükre hamut hin-
mmiként Isten is ki-
óól. A kiutasítottak-
a templomba be-
artott zsinaton II. 

a a hamvazkodást 
en a férfi ak fejére 
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 Az iskola életében min-
den egyes tanítási nap fon-
tos és pótolhatatlan. Mégis 
külön tiszteletet érdemel, 
és a Tardoskeddi Szemeré-
nyi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola szívében 
nagyon fontos helyet tölt 
be a beíratás napja. Ekkor 
községünk magyar ajkú 
óvodásai szüleik kíséreté-
ben ellátogatnak az alma 
materbe és feliratkoznak, 
egyben besorakoznak a 
már iskolapadot koptató 
diákok táborába. 
 Tanulóink pedagógusaik 
vezetésével minden évet 
szorgos, tartalmas munká-
val töltenek. Idén a beíratás 
közeledtével egy szép, szí-
nes kiállítás összeállításá-
val igyekeztek kedveskedni 
jövendőbeli elsőskéiknek 
„Barátaink az állatok...“ 
címmel. A tárlat elkészíté-
sén a diákok rengeteget 
dolgoztak, ennek köszön-
hetően bemutatásra került 
az állatvilág képviseletében 
számos élőlény. Természe-
tesen az állatmesék hőse-
iről sem feledkeztek meg
a gyerekek, így a vadon 
élő és háziállatok mellett 
Micimackó, Füles, Malac-
ka és a többiek is feltűntek 
az ovisok nagy - nagy örö-
mére. A kiállításon számos 
gyermekmunka díszelgett: 
rajzok, festmények és albu-
mok, melyeket a gyerekek 
az állatkertekben megörö-
kített képekkel díszítettek. 
Tardoskedd ügyeskezű 
fafaragói: Buják Vince és 

Szabó Ferdinánd értékes 
alkotásaikkal szintén hoz-
zájárultak a kiállítás sike-
rességéhez. A teremben 
egy interaktív tábla is el volt 

helyezve, amely segítségé-
vel a diákok bebarangol-
hatták az állatvilág minden 
rejtekét. 
 A beíratási program kere-
tén belül az iskola további 
tartalmas műsorral készült. 
Az óvodások és az alsó ta-
gozatos diákok Écsi Gyön-

gyi és Kováts Marcell elő-
adásában megtekintették 
az „Angyalbárányok“ c. bá-
bos mesejátékot. A mű-
vészek a felső tagozatos 
tanulókat ugyancsak elva-
rázsolták egy rendhagyó 
népzenei órával „Egy láda 

titka“ címmel. Az Árgyé-
lus Színház tagjai már nem 
első alkalommal jártak az 
iskolában. Az intézmény 
büszke arra, hogy olyan 
emberek látogatják, akik 
számára létkérdés a nem-
zeti hovatartozás megőrzé-
se, és rengeteget tesznek a 
magyar népi hagyományok, 
művészetek ápolásáért. 
 A nap folyamán vendégül 
láttuk Kocsis Arankát, a 
Tücsök újság főszerkesztő-

jét is. 

A gyerekek és a pedagó-
gusok boldogan meséltek 
Aranka néninek az iskola 
életéről és mindennapja-
ikról. 
 A fergetegesre sikeredett 
beíratási program meghoz-
ta gyümölcsét. Mindenki 
nagy örömére 19 magyar 
ajkú kisdiák íratkozott be a 
tardoskeddi alapiskolába. 

Ők anyanyelvükön tanulják 
majd meg a szépen csengő 
ábécét, melynek segítsé-
gével egyszer ők is elolvas-
hatják, s biztosan megértik 
majd Gróf Széchenyi István 
gondolatát, aki szerint:
„Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetet-
len.”   

Mgr. Bíróczi Renáta

A TANÍTÓK CSAK 
AZ AJTÓT NYITJÁK KI, 
BELÉPNED NEKED KELL...

ISKOLÁRA VALÓ
ALKALMASSÁG
 Az általános miniszté-
riumi rendelet alapján az 
alapiskolák a 2010/2011-es 
iskolai tanévre 2010. január 
15-től 2010. február 15-ig 
tarthatták a beiratkozást. 
Tardoskedden a magyar ta-
nítási nyelvű alapiskolában 
a beiratkozás napja febru-
ár 4-re esett. A nagy napot 
számos esemény előzte 
meg, melyek

 

közül szeretném kiemelni 
a Kiss Mária gyógypeda-

gógus-logopédussal tör-
ténő beszélgetést, amely 
leginkább a szülőket érin-
tette. A találkozó során na-
gyító alá került az iskolakö-
teles tanulók alkalmassága, 
azaz iskolaérettsége. 
  Gyorsuló világunkban egy-
re soka-

sodnak a feladatok, a 
szülők egyre kevésbé ér-
nek rá arra, hogy megfele-
lően foglakozzanak gyer-
mekükkel. Az iskolára való 
felkészítésben azonban a 
szülőnek különösen fon-
tos a szerepe. Elsődlege-
sen alaposan ismernie kell 
gyermekét, tisztában kell 
lennie annak testi-lelki sa-
játosságaival. 

ISKOLA

A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola életéből

Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell is-mét eljöttek az iskolába

A kiállítás az óvodásoknak 

is nagyon tetszett

számos esemény előzte
meg, melyek

re soka

A kiállítás az óvodásoknak 

i nagyon tetszett

Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell is-mét eljöttek az iskolába
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 A Szemerényi Károly 
Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola minden évben 
számos tanulót készít fel 
különböző nyelvi és ter-
mészettudományi vetélke-
dőre. Ez alól a 2009/2010-
es iskolai év sem kivétel. 
 Az első nagyobb meg-
mérettetésre, amelyen is-
kolánk tanulói is bemu-
tatkozhattak, Dunaszerda-
helyen került sor. Nem volt 
ez más, mint a TUDOK 
c. nemzetközi verseny, 
amelynek célja, hogy se-
gítse a diákok tehetsé-
gének kibontakozását a 
tudomány különböző te-
rületein, önálló és kreatív 
munkára ösztönözze a fi -
atalokat, diákokat, akiket 
pedagógusaik segítenek, 
vezetnek. Az idei évben a 
9. osztályos tanulók, név-
szerint: Száraz Bernadett,
Sztrecsko Boglárka és Vin-
cze Viktória képviselték 

iskolánkat. 

 Az ügyes diáklányok 
a biológiai-környezetvé-
delem ill. a helytörténet-
művészettörténet-törté-

nelem kategóriában reme-
keltek. Mindkét csapat az 
előkelő negyedik helyen 
végzett. 
 Januárban Érsekújvá-
rott került megrendezésre 
a német olimpiász, ahol 
két kategóriában verse-
nyeztek a tanulók. A fi a-
talabb korosztály kategó-
riájában Dojcsán Dániel 7. 
osztályos tanuló az előke-
lő 4. helyezést érte el, míg 
az idősebb diákok cso-
portjában Vincze Viktó-
ria 9. osztályos tanuló az 
irigylésreméltó 2. helye-
zést tudhatta magáénak. 
 Február 25-én Érsek-
újvárott került sort a XIX. 
Tompa Mihály vers- és 
prózamondó verseny kör-
zeti fordulójára. Benyík 
Gábor (2.o), Benkő Enikő 
(2.o), Mojzes Max (3.o), 
Tornay Kevin (4.o), Baka 
Csilla (8.o), Bíróczi Réka 
(8.o) és Vas József (8. o) 
tanulók képviselték isko-
lánkat az említett verse-
nyen. Benkő Enikő és Be-
nyík Gábor személyében 
két díjat zsebeltek be az 
iskolát képviselő diákok. 
 Számtalan verseny vár 
még a tanulókra, ame-
lyekről csupán a későb-
biekben tudunk majd be-
számolni. Ilyenek pl. a nép-
dalverseny, matematikai, 
fi zikai és biológiai olim-
piászok, a sport- és kép-
zőművészeti versenyek, 
valamint a „Szép magyar 
beszéd” és a „Poznaj 
slovenskú reč ” elnevezé-
sű vetélkedők.
 A versenyeken részt 
vevő tanulóknak és az 
őket felkészítő pedagógu-
soknak szívből gratulálunk 
és a további munkájukhoz 
sok sikert kívánunk!

Mgr. Ivanics Gabriella

 De mi is kell pontosan 
ahhoz, hogy azt mondjuk, 
gyermekünk iskolaérett? 
 Fontos tényező az élet-

kor. Szlovákiában minden 
kis diák, aki augusztus 
30-ig betölti a 6. életévét 
- iskolaköteles. Ha a gyer-
mek készségeit, a mentá-
lis értettségét a szülő, ill. 
a gyermekorvos úgy ítéli 
meg, hogy nem elégséges, 
a törvényes képviselő egy 
év halasztást kérhet. Az 
iskolára való alkalmasság 
legfontosabb összetevője 
a szociális érettség, ahol 
a gyermek megtanulja sza-
bályozni a folyamatokat, 
ezáltal kialakul a feladat-
tudata, a munkaérettsége. 
Képes társaival együttmű-
ködni, érdeklődik a betűk, 
a számok világa iránt, s 
képes 10-15 perces aktív 
fi gyelésre. Az alkalmassá-
got a testi állapot követi. 
A szakemberek szerint egy 
kb. 110 cm magas és 18-20 
kg-os gyermeknek az isko-
lában a helye. 
 A pedagógusok fokozott 
fi gyelmet szentelnek a sta-

tikai funkcióknak, a moz-

gásszervek működésé-

nek pl. a fi nommozgásnak: 
író-rajzoló tevékenység, 
nagymozgásnak: járás, fu-
tás, ugrás. Mindehhez fon-
tos a jobb- és a balkezes-

ség. Szeretném kiemelni, 
hogy a balkezesség nem 
rizikótényező, nem szabad 
a gyermeket átszoktatni a 
„szebbik” kézre. Semmiben 

sem lesz hátrányos hely-
zetben, ha a bal kezét fogja 
használni a diák. Az isko-
lakezdés előtt kell kialakul-
nia az ún. testsémának, 
amikor a gyermek pontos 
ismerettel rendelkezik saját 
testéről, tudja, hol helyez-
kednek el az egyes test-
részek. Motorikus oldalról 
megközelítve, említést kell 
tenni a beszédkészségről 
a hangok helyes képzéséről 
is. Amennyiben a gyermek 
nem tudja helyesen kiejteni 
a betűket, a későbbiekben 
gondot fog okozni azok le-
írása.
 Utolsó helyre került, de 
szerintem a legfontosabb 
tényező a gyermek és a 

szülő kommunikációs 

nyelve. Legtöbbször azt 
várjuk el, hogy gyerme-
künk helytálljon az iskolá-
ban – akár elsős kora óta. 
De hogyan tehetjük ezt, ha 
a diák nem beszéli, nem 
érti az adott nyelvet? Ez az 
érzés számára olyan lehet, 
mint nekünk felnőtteknek 
egy idegen világ. Sérülhet 
a gyermek személyisége, 
fejlődési zavarok jelenhet-
nek meg, magatartási ill. 
tanulási problémák 
léphetnek elő – már 
az első osztályban. 
Ezért összevetve a 
leírtakat, igenis fon-
tos, egy életet meg-
határozó döntés az 
iskola megválasz-
tása, így kérem 

Önöket, mérlegelten dönt-
senek, amikor óvodát és 
iskolát választanak életük 

értelmének. 
PaedDr. Tóth Szilvia

ISKOLA

„szebbik  kézre. Semmiben 

Szeptembertől én is elsős leszek  

iskolánkat. mák 
már 
an. 

a 
n-
g-
az 
z-
m 

Szeptembertől é

GONDOLKODOM, TEHÁT…
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 Május kedves, vidám hó-
nap, a virágnyílás, rózsanyí-
lás és a szerelem idősza-
ka. A tavaszi ünnepségek 
e l m ú l t á - val, húsvét 
után

 

az 50. napon van pünkösd 
ünnepe. (A pünkösd gö-
rög eredetű szó és a ma-
gyar neve is erre utal: 
pentekosztész = ötvenedik. 
Szlovák neve: Turíce.) A ke-
resztény vallás pünkösdkor 
a Szentlélek eljövetelét és 
az egyház megalapítását 
ünnepli. Ez az egyházi ün-
nep két napból áll: pünkösd 
vasárnapból és pünkösd 
hétfőből. Magyarországon 
mindkettő ma is munka-
szüneti nap. Ebben az év-
ben május 23-ra és 24-re 
esik pünkösd ünnepe. 
 Községünk templomá-
ban e napon az ünnepi 
szentmisén emlékeznek 
meg a 25 éves (ezüst), az 
50 éves (arany), és a 60 
éves (gyémánt) házassági 
évfordulókról. Külön, ezzel 

az ünneppel kapcsolatos 
szokások környékünkön 
nincsenek. 
 Régente, némely vidéken 
ehhez a naphoz is különféle 
versenyek, játékok tartoz-
tak. Ilyen volt pl. a pünkös-
di királyválasztás. Ez a fi atal 
legények ügyességi, gyor-

sasági versenye volt, 
amely futásból, de fő-
leg lovaglásból állt. 

Vasárnap délután 
ezen az esemé-
nyen a falu apraja-

nagyja részt vett. Néha a 
cigánybanda is rázendített 
egy-egy nótára. A lóháton 
ülő ifjú legények csattog-
tatták a karikás ostoraikat 
és jelre vágtatni kezdtek. 
Akadályokat leküzdve ver-
senyeztek a kijelölt távon. 
A győztes lett a pünkösdi 
király, akit fűzfából, virág-
ból font koszorúval meg-
koronáztak. Az avatás után 
nagy mulatást csaptak. 
A pünkösdi kirány 1 évig 

uralkodott. Ő parancsolt a 
többi legénynek, ő nyitot-
ta meg a bálokat és min-
den lakodalomba hivatalos 
volt. Innen ered a mondás 
is: Rövid, mint a pünkösdi 
királyság. Egy év múlva új 
királyt választottak. 
 Magyarországon, a Du-
nántúlon még napjainkban 
is élő szokás a pünkösdi 
kiskirályné járás. Ezt álta-
lában 10-12 éves kislányok 
játszák. Már előre kiválasz-
tanak és magukkal visznek 
egy szép 5 vagy 6 éves 
kislányt. Ő a pünkösdi kis-
királyné, akit fehér ruhába 
öltöztetnek és fejére kendőt 
vagy fátyolt terítenek. Ház-
ról házra járnak és kérde-
zik: „Szabad-e kiskirálynét 
járni?” Ha igen a válasz, így 
énekelnek: 
„Meghozta az Isten piros 

pünkösd napját,

Mi is meghoztuk a király-

né asszonykát.

Nem anyától lettél, rózsa-

fán termettél,

Piros pünkösd napján, 

hajnalban születtél.”

 A kezükben tartott kis 
kosárkából virágszirmokat 
szórnak szét és jókíván-
ságokat mon-
danak: 
 

SZÍNES MOZAIK

A PÜNKÖSD
 „Mi van ma, mi van ma?

Piros pünkösd napja.

Holnap lesz, holnap lesz

a második napja.”

(népköltés)

A locsolkodás a megtisztulás jelképe, amely utal
a keresztségre is, valamint kapcsolatban áll a ter-

mékenységkultusszal. Egy legenda húzódik meg e 
szokás mögött, miszerint a Jézus feltámadását hirde-
tő asszonyokat a Jézust őrző katonák vízzel leöntöt-
ték, hogy hallgassanak. A termékenységre vonatko-
zóan pedig íme a Bibliából egy kis részlet: „Legyetek 
termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és 
vonjátok uralmatok alá” (Ter 1,28). S ha mindehhez 
hozzávesszük Yotengrit ősi magyar tanítását a női test 
szentségéről, isteni mivoltáról, nagyon szép és teljes 
képet kaphatunk e szokás mélyebb üzenetét illetően.

Locsolás...

A LOCSOLÁS

„Meghozta az Isten piros 

pünkösd napját,

Mi is meghoztuk a király-

né asszonykát.

Nem anyától lettél, rózsa-

fán termettél,

Piros pünkösd napján,

hajnalban születtél.”

A kezükben tartott kis 
kosárkából virágszirmokat 
szórnak szét és jókíván-
ságokat mon-
danak: 

e l m ú l t á - val, húsvét 
után

ehhez a na
versenyek, 
tak. Ilyen v
di királyvála
legények ü

sasági 
amely
leg 

Vas
eze
nye

locso
a ker

mékenys
szokás m
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„Az öregembernek egy 

csutora borocskát,

Az öregasszonynak egy 

kemence kalácsot.”

 Majd felugorva a kis-
királyné fejéről leveszik a 
kendőt, és így kiáltoznak: 
ekkorára nőjjön a kendtek 
kendere (régebben kender-
termesztés folyt ezekben 
a falvakban). A jókívánsá-
gokért cserébe diót, kalá-
csot, édességet kapnak és 
néha egy kis aprópénzt is. 
 A nép körében kedves 
ünnepnek számított pün-
kösd. Ez ünnep nevét őrzi 
az akkorra kinyílt szép, pi-
ros pünkösdi rózsa is, 
melyről több dal szü-
letett:

„Két szál pünkös-

di rózsa kihajlott az 

útra,

El akar hervadni, 

nincs ki leszakítja.” 

 Vagy ki nem ismerné ezt 
a szép, szomorú szerelmi 
dalt:
 
„Piros pünkösd napján 

imádkoztam érted,

Piros pünkösd napján lát-

talak meg téged...”

 A régi szokások azonban 
mára teljesen kihalnak, már 
csak a tévében, vagy a régi 
fi lmekben láthatunk hason-
lót. Rohanó világunkban 
egyre kevesebb idő jut a 
múlt felidézésére. 

Kollár Mária 

feldolgozása

SZÍNES MOZAIK

MIRE TERJED KI
A NAGYBÖJT?
 Az ősegyházban évente csak kétszer kereszteltek, hús-
vétkor és pünkösdkor, ezért a nagyböjt a keresztelésre 
való felkészülés ideje volt. De ahogy a gyermekkereszte-
lések általánossá váltak, a nagyböjt a bűnbánat ideje lett.
 A hamvazószerdától húsvét hajnalig tartó böjti időben 
valaha nemcsak a zsíros ételektől kellett tartózkodni, de 
nem lehetett mulatozni sem, mert ahogy a mondás tartja: 
eltemették a hegedűt. Ezért nem volt illendő esküvőt, han-
gos mulatságot rendezni, mert fontos volt, hogy ebben
az időszakban mindenki önvizsgálatot tartson. Az önmeg-
tagadás még a családi életre is kiterjedt, mert akik far-
sang végén házasodtak össze, azok nagyböjtben nem 
ölelkeztek. 
 Egyes vidékeken az öregek ilyenkor szertartásszerűen 
a határkeresztekhez mentek ki, hogy „hazahívják“ éne-
kükkel azoknak a hozzátartozóknak a lelkét, akik mesz-
sze földön haltak meg. Mindezekre a szertartásokra azért 
volt szükség, mert a halálnak teljesnek kellett lennie, hogy 
húsvét hajnalán beteljesedhessen a feltámadás, az élet 
megújulása.           Feldolgozás

TOJÁSFESTÉS
BATIKOLÁSSAL
 Ez egy nagyon egyszerű és furfangos technika, 
mellyel érdekes mintájú tojásokat lehet készíteni. Nem 
szükséges hozzá más, csak ki kell menni a kertbe,
a parkba és szép érdekes leveleket gyűjteni.
 Ha megvannak a levelek, az első lépés, hogy meg-
tisztítsuk őket a szennyeződésektől. Ezt a legegy-
szerűbben egy ecset segítségével tehetjük meg. 
Ha ezzel is elkészültünk, akkor a következő feladat 
az, hogy a leveleket jó szorosan ráerősítsük a to-
jásra. Ehhez egy már nem használt harisnyát aján-
lunk. Ha a levelek a tojáson szorosan rögzítve van-
nak, akkor mehetnek a festékbe. Amint eléri a tojás
a kellő színt, kivehetjük a festékből. Azon a helyen, ahol 
a tojást a levél fedte, világosabb lesz, és látszani fog 
rajta a levél erezete. Fontos, hogy minél szorosabban 
rögzítsük a levelet a tojásra.         (f)

p
az akkorra kinyílt szép, pi-
ros pünkösdi rózsa is, 
melyről több dal szü-
letett:

„Két szál pünkös-

di rózsa kihajlott az 

útra,

El akar hervadni, 

nincs ki leszakítja.” 

feldolgozása

a kellő színt, kivehetjük a festékből. Azon a helyen, ahol 
a tojást a levél fedte, világosabb lesz, és látszani fog 
rajta a levél erezete. Fontos, hogy minél szorosabban 
rögzítsük a levelet a tojásra.          (f)



 Svetko Henrik már 8 éve 
él Kanadában a feleségével. 
Négy éve kapta meg a kana-
dai állampolgárságot, odakö-
ti a munkája és több mint va-
lószínű, hogy csak látogatóba 
jár majd haza szülőfalujába. 
A Tardoskeddi Hírmondó 2 év-
vel ezelőtt készített vele ripor-
tot, akkor olvashattak róla. 
Most a szüleit, Svetko Lászlót 
és Évát faggattam, mivel ha-
sonló, Kanadával kapcsolatos 
céljaik vannak. 
 „Igen, sokat beszélgettünk 
és beszélünk is erről a témá-
ról, mivel ez az egy fi unk van, 
és szeretnénk minél több időt 
tölteni vele és a feleségével, 
Martinával. Ez csak úgy való-
sulhat meg, ha mi megyünk ki 
hozzájuk. Viszont ez csak akkor 
lehetséges, ha már nyugdíjban 
leszünk, és a jó Isten megen-
gedi, ad hozzá erőt, egész-
séget” - mondja Évi, de Laci 
gyorsan a szavába vág: „Nem 
végleg költöznénk ki, csak 
hosszabb időre, mert sok min-
den ideköt Tardoskeddhez, és 
szeretem ezt a falut, ahol élek.”
 „Persze egy idő után hon-
vágya is volna, ahogyan én őt 
ismerem” – teszi hozzá a fele-
ség.
 Mivel már két alkalommal 
is voltak kint, megkértem őket, 
meséljék el, milyen is ez az or-
szág, ahová majd oly sokszor 

fognak kiutazni. Felváltva me-
séltek élményeikről:
 „Bécsből indult a repü-
lőgépünk, de most már nem 

féltünk annyira, mint az első 
repüléskor. Torontóba 9 és fél 
óráig tart a repülőút. Nem kel-
lett átszállnunk sehol sem, és a 
repülőtéren már vártak a gye-
rekek.”
 Kanada Oroszország után 
a világ második legnagyobb 
országa. A nagy tavak mentén 
az őslakosok, az irokéz (huron) 
indiánok éltek. Az 1500-as 
években megindult a beván-
dorlás. Az őslakosok még ma 
is sok kiváltságban részesül-
nek, de főleg abban, hogy nem 
fi zetnek adót. Kanada sok me-
nekültet befogadó ország, 
ezért nagyon sokféle nemzet 

él itt. Az angol és a francia a 
hivatalos nyelv. Torontó az 
Ontario tó partján fekszik, On-
tario tartomány fővárosa és 
egyben Kanada legnagyobb 
városa. Nyolcmillió lakosa van 
a külvárosaival együtt. 
 „A fi atalok ebben a nagyvá-
rosban vettek tavaly egy házat, 
ahol már nekünk is meg van a 
saját szobánk, ahová bármikor 
mehetünk – folytatja a mesé-
lést a Svetko házaspár. - Na-
gyon szép környezetben van, 
sok a zöld terület, mindenhol 
fák, bokrok és virágok. Amit 
külön ki kell hangsúlyozni, az 
a nagy tisztaság. Az embe-
rek nagyon kedvesek, közvet-
lenek, segítőkészek. Nagyon 
sok magyar él Torontóban. 
Sok rendezvényt szerveznek, 
ahová összejárnak, és ahol ta-
lálkoznak a magyar ajkú em-
berek. Itt minden nemzetnek 
van temploma. Mi természete-
sen úgy, mint idehaza, jártunk 

templomba. Voltunk magyar 
és szlovák misén is.”
 „Nagyon kellemes élmé-
nyem volt ezzel kapcsolatban 
– mondja Laci, - mert ott az a 
szokás, hogy a pap a mise vé-
gén megáll a bejárati ajtóban, 
és mindenkivel kezet fog, jó 
étvágyat és szép napot kíván-
va. Én bemutatkoztam neki, és 
mondtam, hogy felvidéki va-
gyok. Ő megkérdezte, melyik 
tájról, s amikor megmondtam, 
hogy Tardoskeddről, jót nevet-
ve azt mondta, hogy ismerős 
neki ez a név, mert Budapesten 
nagyon sokáig a Tardoskeddi 
utcában lakott. Milyen érde-

kes dolgokat tud meg az em-
ber! Mikor elmondtam, hogy 
monsinor Lénár Károly atya 
hosszú évekig nálunk gyako-
rolta papi hivatását, ezzel sem 
mondtam neki új dolgot, mert 
ő sokat olvasott, és hallott a 
munkásságáról.”
 „Mivel Henrik fő állásban 
fi tneszedző, és ezen kívül dél-
utánonként az ifi  focicsapat-
tal edz, sokszor elkísértem az
edzésekre – folytatja az édes-
apa. - Voltunk együtt foci 
meccseken is. A legnagyobb 
élményem az volt, amikor egy 
20 000 embert befogadó sta-
dionban végigszurkolhattam a 
Toronto - Philadelphia jégko-
rong-mérkőzést. Hosszú idő
óta ekkor végre a Torontó 
nyert 4-0-ra.”
 Évinek szintén van mire 
visszaemlékeznie: „Három hó-
napig voltunk kint, nagyon sok-
felé jártunk, sok érdekes dolgot 
láttunk, de nagyon sok idő kell 
ahhoz, hogy ennek a hatalmas 
városnak egy kis töredékét is 
megismerjük. Voltunk múze-
umokban, jártunk fürödni egy 
szabadtéri gyógyfürdőbe. Az 
Ontario tó mentén végigmen-
tünk a Niagara vízeséshez, ami 
az Egyesült Államok és Kana-
da határán fekszik. Gyönyörű 
élményekben volt részünk kint 
tartózkodásunk alatt.” 
 Toronto magas toronyhá-
zai közül kimagaslik az 553 
méter magas CN Tower. Ez a 
torony távközlési célokra szol-
gál, s a turistákat 6 üvegfalú 
gyorslift viszi fel a toronyba. 
351 méter magasságban van 
egy gömb alakú forgó étte-
rem, amelynek a padlója 70 
perc alatt fordul körbe, és az, 
aki éppen ott tartózkodik, leír-
hatatlan látványban részesül.
 „Mivel a karácsonyi ünne-
peket is itt töltöttük, nagyon 
sok boldog percet éltünk át 
– idézi fel az édesanya. - Sok 
aprósüteményt sütöttünk, mert 
itt az a szokás, hogy a szom-
szédok, ismerősök egy kis ha-
zai édességgel kedveskednek 
egymásnak. Ezen a tájon élő 
fenyőt állítanak minden csa-
ládban. Gyönyörűen feldíszítik 
a lakásokat, a házakat, bokro-
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OLY TÁVOL 
MESSZE VAN 
HAZÁM…
Egy újabb sorozatot szeretnék elindítani, 

és általa olyan embereket megkérdezni, 

akik idegen országba kerültek, 

távol az otthonuktól, Tardoskeddtől. 

Vagy azért, mert külföldön dolgoznak, 

vagy már ott telepedtek le azzal a szándékkal, 

hogy az adott ország lesz majd az új hazájuk.

A Svetko család a torontói repülőtéren



 A távoli Amerika mára 
már sok-sok európai di-
áknak ad lehetőséget akár 
az angol nyelv tanulására, 
akár a további tanulmánya-
ik folytatására. Persze nem 
olyan egyszerű, mintha va-
laki Pozsonyba vagy éppen 
Budapestre menne el ta-
nulni, de ha elszánt vagy, 
és hajlandó vagy ezért az 
álmodért küzdeni, akkor a 
CTP segíthet neked ebben. 
 Mi is ez a bűvösnek tűnő 
CTP? Ezt a programot 
egy magyar, még ´56-ban 
a szüleivel emigrált, mára 
már szemorvos alapította 
Buffalo-ban, közel a ka-
nadai határhoz, a Niagara 
vízesés közvetlen szom-
szédságában. A program 
a nevét Calasantius Szent 
Józsefről kapta, aki főleg 
a hátrányosabb sorsú fi a-
talok oktatásában szerzett 
magának múlhatatlan ér-
demeket. A programot az 
alapítójának Dr. Forgách 
Péternek a hihetetlen lelke-
sedése és kreativitása mű-

ködteti immáron 15 éve, s 
ennek köszönhetően közel 
170 diáknak volt már lehe-
tősége kijutni az Egyesült 
Államokba, és ott valami-
lyen képzésben részt ven-
nie. A CTP a Kárpát-me-
dence összes fi ataljának 
kínálja ezt a nem minden-
napi lehetőséget. Tőlünk 
Felvidékről is már több di-
áknak sikerült kijutnia, és 
diplomát szereznie ennek a 
programnak a segítségével 
az Egyesült Államokban.
 Mégis miért más ez a 
program mint a többi ösz-
töndíjprogram? Ez egy alap-
vetően keresztény, konzer-
vatívan gondolkodó, a tár-
sadalomért tenni akaró diá-
kokat megszólító alapít-
vány, melynek már a jel-
mondata is árulkodó: „Ma-
ke a lot, save a lot, give a 
lot”, ami annyit jelent, hogy 
„Keress sokat, élj mérték-
letesen és adj vissza a kör-
nyezetednek”. 
 Már a kiválasztás során 
fi gyelembe veszünk olyan 

dolgokat, beleértve az is-
kolai végzettséget, a tanul-
mányi átlagot, na és persze 
az angol tudást, amelyek 
a fi atal társadalmi elköte-
lezettségére vonatkoznak. 
Kell, hogy a nálunk jelent-
kező fi atalnak legyen kö-
zösségi szerepvállalása, bi-
zonyos fajta társadalmi ak-
tivitása, amely kiemeli őt a 
többi, mindennapok szür-
keségét élő társai közül. Itt 
most persze ne gondoljunk 
világmegváltó nagy tettek-
re, elég például, ha aktívak 
a cserkészetben vagy segí-
tik az egyházközség életét, 
esetleg énekelnek a város 
vagy a falu kórusában. 
 Természetesen nem ke-
rülhetjük el a kérdést, hogy 
mindehhez mit kell tenne-
tek az iskolában. A legtöbb 
diákunk, aki kint tanul Ame-
rikában, már megszerezte 
az első diplomáját és egy 
ún. mesterképzésen, azaz 
másoddiplomás képzésen 
vesz részt üzleti, kommuni-
kációs vagy éppen a pszi-

chológia terén. De vannak 
olyanok is, akik az angol tu-
dásukat szeretnék mélyíte-
ni. Ők még nem feltétlenül 
rendelkeznek első diplo-
mával, de már jó úton ha-
ladnak annak megszerzése 
felé.
 Én magam is ennek az 
ösztöndíj programnak kö-
szönhetem az Amerikában 
megszerzett MBA másod-
diplomámat, de mindemel-
lett sok mást is. Nagyszerű 
barátokra leltem a CTP-s 
diákok között, nagyon sok 
nem a tanuláshoz köthető 
program és esemény gaz-
dagított. Nem utolsó sorban 
az amerikai-magyar cser-
készeten keresztül ismer-
hettem meg a jegyesemet 
Katicát, akivel már közös 
jövőnkön gondolkodunk. 
 Légy kitartó és céltu-

datos, hogy Amerika ne 

csak egy álom maradjon 

számodra! 

Lantos Dávid 

(CTP alumni) 

17

UTAZÁS

AMERIKA NEM IS CSAK EGY ÁLOM

kat, fákat, minden fényárban 
úszik. Nagyokat sétáltunk, és 
gyönyörködtünk ebben a cso-
dában. Az ünnepi kivilágítás 
már nálunk sem újdonság, de 
még sokat kell tanulnunk.”
 „Sosem voltunk kaszinó-
ban, - teszi hozzá Laci - ezért 
oda is elvittek bennünket a 
gyerekek. Ha már ott vagyunk, 
gondoltuk, próbáljunk szeren-
csét, s feltettünk 20 kanadai 
dollárt, már csak a poén ked-
véért is. Vesztettünk és nyer-
tünk folyamatosan, gondoltuk, 
így milliomosok nem leszünk 
soha. Végül visszanyertük a 20 
dollárunkat, azután abbahagy-
tuk a további próbálkozást. Jót 
szórakoztunk, ennyi volt a mi 
kaszinós történetünk.”
 „Ha szabadnapjuk volt a 
gyerekeknek, akkor elmentünk 
egy nagy bevásárlóközpontba 
– mondja Évi. - Ilyenkor meg-
tiltották, hogy főzzek, mert ak-

kor ott ettünk valamit. Mindig 
elcsodálkoztunk azon, hogy az 
emberek nem rongálnak meg 

semmit, nem viszik el, ami 
nem az övék, pedig annyifé-
le ember él itt. Ami különösen
fi gyelemreméltó volt, hogy 
nagyon odafi gyelnek a moz-
gássérültekre. Úgy vannak
kiépítve az utak és a bejára-
tok az épületekbe, hogy nekik 
is könnyű legyen a közlekedés. 
Mivel sok volt a szabadidőnk, 
sokat sétáltunk, ismerkedtünk 
a környezettel.”
 „Ekkora hatalmas város-
ban hogyan lehet közlekedni?” 
– teszem fel a kérdést, amire 
Laci adja meg a választ: „Na-
gyon érthetően ki vannak jelöl-
ve az utak és az utcák. Minden 
családban van autó, nem is 
egy, és főleg ezzel közleked-
nek. Viszont a leggyorsabb és 
legmegbízhatóbb utazási mód 
a metró.”
 Kanadában hasonló az idő-
járás, mint nálunk. A Svetko 
házaspár ott tartózkodása 

idején nagy mennyiségű hó 
hullott, így kivették részüket a 
hó eltakarításából. De itt csak 
a kijáratot kell megtisztítani, a 
többit elvégzi a városi takarító 
vállalat. 
 „Nagyon sok boldog napot 
töltöttünk a gyerekekkel. Ez 
feltöltött minket egy kis időre, 
így most belevágunk a dolgos 
hétköznapokba, és várjuk az 
újabb találkozást. Az internet 
csodálatos dolog, ennek kö-
szönhetően napi szinten kap-
csolatban vagyunk egymással, 
de az igazi öröm majd akkor 
lesz, ha együtt lehetünk” – ál-
lítják mindketten teljes egyet-
értésben.
 Köszönöm, hogy megosz-
tottátok velem és az olvasók-
kal élményeiteket. Kívánok jó 
egészséget mindkettőtöknek 
és azt, hogy sok, meghitt na-
pot tölthessetek el szerettei-
tekkel. Puskás Mária

Torontó Kanada legnagyobb 
városa
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Ahogyan az előző szám-
ban megígértem, átre-
pülünk Afrikába. Nem 

számít, hogy most éppen ta-
vasz van, mert ezen a konti-
nensen mindig hét ágra süt a 
nap. Több esetben is sikerült 
eljutnom Tunéziába és tavaly a 
Vörös-tengerhez Egyiptomba.
 Tunéziában a turistákat nagy 
becsben tartják, és kihasz-
nálják azt, amivel a természet 
megajándékozta őket - egy 
gyönyörű tengerrel. Ez egy 
nagyon jó bevételi forrás szá-
mukra, és jól is tudnak gazdál-
kodni vele. (Nem úgy, mint itt 
nálunk Szlovákiában a Magas 
Tátrával.) 
 Tunéziában mindenhol 
gyönyörű szállodákban vol-
tunk elszállásolva, de a leg-

szebb és legemlékezetesebb 
El-Mouradi club Kantaui volt, 
mert itt tényleg mindenünk 
meg volt, ami szem szájnak 
ingere. Gyönyörű környezet, 
csodálatos tenger, kellemes
meleg és szuper ellátás. 
Mi más kell még egy jó pihe-
néshez? Barátságos emberek. 
Abban sem volt hiány, mert az 
arab emberek nagyon kedve-
sek. Nekünk legalább is nem 
volt semmi rossz tapaszta-
latunk velük kapcsolatban. 
Mosolyogva szolgáltak ki, lép-
ten-nyomon megkérdezték, 
honnan jöttünk, hogy vagyunk. 
Aki tud angolul, azokkal na-
gyon barátságosan elbeszél-
getnek, mert nagyon kíváncsi-
ak más kultúrákra is. 
 Nemcsak a szállodában 
töltöttük napjainkat, hanem 
minden egyes alkalommal be-
barangoltuk azt a helyet, ahol 
éppen tartózkodtunk. Estén-
ként, séta közben bódító il-
latot hozott a szellő, a jázmin 
illatát, ami különösen este volt 
nagyon érezhető. Ez az arabok 
virága, olyan erős illata van, 
mint nálunk a liliomnak. 

 Az iszlám naptár rövidebb, 
mint az általunk használt Ger-
gely naptár, ezért minden év-
ben 11 napos eltolódással, 
augusztus 20-a körül kezdődik 
a 30 napos böjt, a jól ismert 
,,ramadán.“ Mivel mi minden 
alkalommal szeptemberben 
jöttünk ide, a szabadságunk 
minden esetben egybeesett 
ezzel a böjti időszakkal. A ra-
madán annyit jelent, hogy 
azok, akik az iszlám vallást gya-
korolják, napfelkeltétől egé-
szen napnyugtáig nem ehet-
nek, nem ihatnak, nem dohá-
nyozhatnak, és nem élhetnek 
házas életet. Ez alól a szigorú 
böjt alól csak a 14 éven aluli 
gyerekek és a nagy betegek 
mentesülnek. A müezim a me-
cset tornyából naponta ötször 

imára hív-
ja a val-
lásgyakor-
lókat. Aki 
valamilyen 
oknál fog-
va nem tud 
elmenni a 
mecsetbe, 
az otthon 
imádkozik. 
Van, aki az 
egész napját 
a mecsetben 
tölti. Találkoz-
tunk olyanok-
kal is, akik kint az utcán 
imádkoztak, mert a munkájuk 
elszólította őket otthonról. Pél-
dául egyszer Németországban 
egy parkolóban egy arab férfi  
kivette az imaszőnyeget az au-
tóból, leterítette Mekka irányá-
ba, letérdelt és imádkozott. 
Aztán volt olyan eset is, hogy 
amikor a szálloda előtt útkar-
bantartó munkákat végeztek 
az emberek, és meghallották 
az imára való felszólítást, elő-
vettek egy kartonpapírt, és 
azon végezték el az imájukat. 
Azt állítják, hogy a moszlimok 

90%-a betartja ezt a szigorú 
böjtöt. Gondolom, a fi atalok, 
akik a szállodákban dolgoz-
nak, már nem veszik ennyire 
szigorúan a koplalást, mert 
nehéz lenne számukra, azt 
látva, hogy a turisták esznek-
isznak körülöttük. Szerintem 
ők is csak esendő emberek. 
De az idősebbek bizony min-
den felszólításnál vonultak a 
mecsetek irányába. Ennek a 
ceremóniának sokszor voltunk 
szemtanúi. 
 Egy alkalommal a női kí-
váncsiság odavitt, és belestem 
a mecsetbe, vajon hogy néz ki 
belülről, mit csinálnak ott az 
emberek? Semmilyen képek, 
díszítés nincs a falakon, csak 
a földön vannak szőnyegek, 
ezeken ülnek, térdelnek vagy 

éppen fekszenek. Viccesen 
meg is jegyeztem: ,,Milyen 
agyafúrtak, a nagy melegben 
bebújnak a kellemesen hűs fa-
lak közé, és itt sziesztáznak.” 
Mert bizony szeptemberben 
is + 40 °C meleg van, néha 
még árnyékban is. Meg kell 
jegyeznem, hogy a mecsetbe 
nem mennek be lábbeliben, 
mindenki kint hagyja a cipőjét 
a bejárat előtt, és a nők külön 
helyiségben imádkoznak a fér-
fi aktól. A ramadán végén nagy 
családi lakomát ülnek, és ada-
koznak a szegényeknek.

 Egyiptomba sok éven ke-
resztül készültünk, de mindig 
valami visszatartott. Volt, hogy 
robbantások voltak, volt, hogy 
turistákat támadtak meg és 
csak katonák kíséretében le-
hetett eljutni a piramisokhoz. 
Ekkor eldöntöttük, nem kísért-
jük a sorsot, lesz még alkalom 
arra, hogy eljussunk ebbe az 
országba is. Tavaly sikerült, 
Hurghadában töltöttük a sza-
badságunkat. 
 Az igazat megvallva a szál-
lodához vezető út nem nyűgö-
zött le. Mindenütt, amerre ha-
ladtunk, csak sivatag, homok, 
kő és sivár természet fogadott. 
Úgy nézett ki, mintha a holdon 
jártunk volna. De mikor meg-
érkeztünk a szálláshelyünkre, 
mintha egy álomból ébredtünk 
volna fel. A szálloda és kör-
nyéke, ahol laktunk csodála-
tos volt, gyönyörű pálmaliget, 
rengeteg fi kusz, oleander, szí-
nes virágok, bokrok, mint egy 
m e s é s parad icsomban. 

S a tenger! Ilyen 
színűt még nem is 
láttam, talán csak 
Korfu szigetén, 
Erzsébet királynő 
- ,,Sisi“ Achilleon 
kastélya mellett. 
Nem lehet leírni a 
színét sem, olyan 
változó volt: kék, 
zöld, kékeszöld, 
türkiz. Sötét és 
világos sávok-
ban váltakozott 
a színe, néhány 
helyen bokáig 

ért, volt, ahol telje-
sen elmerültünk benne. Olyan 
jó meleg volt a tenger vize, 
hogy egyáltalán nem akaró-
dzott kijönni a partra. 
 Azért vágytam Egyiptom-
ba, mert nagy álmom volt 
valóságban is látni és meg-
érinteni a piramisokat. De le-
het, hogy jobb ötlet lett volna 
Lukszorba a Királyok völgyébe 
menni. Nagy nehezen sikerült 
rászednem a páromat, hogy 
jöjjön el velem. Nem csoda, 
hogy először ódzkodott, mert 
a kétszer 6 órás út mindenkit 
megvisel főleg, ha a légkon-
dicionált autóbusz funkcióját 
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nem teljesítve fűt és füstöl. Ez-
zel már rögtön el volt rontva az 
utazásunk.
 Mindig azt hittem, hogy 
a piramisok kint vannak a si-
vatagban. Nagy meglepeté-
semre azonban Kairó szélén 
bukkantak fel a semmiből, ak-
kora füstfelhőbe burkolózva, 
hogy alig lehetett látni őket. 
Gondoltam, itt biztos nem ké-
szítünk jó fotókat! Ez a füst, a 
környezetszennyezés által ki-
alakult füstköd (szmog) takarta 
be a várost és ezzel együtt a 
piramisokat is. „Eljutottam a 
piramisokhoz! – suhant át az 
agyamon a gondolat. - Nem 
a tévében látom, hanem va-
lóságban, sőt megérinthetem 
őket!” A Gizai piramisok tö-
vében állva elgondolkodtam, 
mennyi ezer ember lelte ha-
lálát ezeknek a hatalmas kő-
tömböknek a megépítésénél. 
A Szfi nx úgy áll ott, mintha ő 
lenne megbízva, hogy őriz-
ze a sírhelyek nyugalmát. 4-5 
ezer éve állnak itt. Igaz, az idő 
vasfoga már kikezdte őket, de 
még mindig több millió embert 
megérintenek és elgondolkod-
tatnak.
 A 25 milliós Kairóban 
nincs közlekedési szabály. 
Autó autó hátán, a háromsá-

vos úton öt sávban közleked-
nek a járművek. A középső 
sávban bármikor megáll egy 
autó, szép nyugodtan kiszáll 

belőle egy ember, és megy to-
vább. Itt nem sajnálják a köz-
lekedési eszközeiket, össze-
tört stoplámpák, letört tükrök, 
behorpadt sárhányók, ez mit 
sem számít, ha valaki gyorsan 
akarja elérni az úticélját. 
Azt mondta az idegen-
vezetőnk, hogy Ka-
irót valaki vagy 
rögtön meg-
szereti, vagy 
s o s e m 
akarja 
v i -

szont látni. Én az utóbbihoz 
tartozom, mert ilyen piszkos, 
rendetlen várost még életem-
ben nem láttam, pedig sok he-

lyen megfordultam már. Sze-
mét mindenütt, a házak nin-
csenek befejezve (mert addig, 
amíg nincs a házon tető, nem 
kell adót fi zetni), az erkélyeken 
rongyok és szőnyegek lógnak. 

Fákat, bokrokat alig látni. 
Olyan kevés a zöld terü-

let, hogy minden em-
berre csak egy cse-

csemő tenyér-
nyi jut. Igaz, 

itt hónapo-
kig nem 

esik az 

eső, ezért érthető, hogy a víz-
zel spórolni kell.
 A turisták csak bizonyos 
mecsetekbe mehetnek be, de 
nekünk sikerült bejutnunk Ka-
iró egyik legszebb mecseté-
be, a Mohamed Ali-mecsetbe. 
Aki lenge öltözékben volt, arra 
egy pelerinszerű kabátot ad-
tak, és csak így léphetett be 
erre a szent helyre. Építésze-
tileg nagyon szépek ezek az 
épületek, de a belső tér ko-
pár és üres. Rengeteg mecset 
van Kairóban, de csak ezek 
az építmények azok, amelyek 
elnyerték a tetszésemet az 
egész városból. 
 Amiről még nem tettem 
említést, azok a bazárok. Tu-
néziában nyugodtan megné-
zegethettem bármit, de Kairó-
ban irtóztam attól, hogy min-
denki rám akarta sózni a bóvli 
áruját. Nem szeretem, ha ide-
oda ráncigálnak, ezért vásár-
lás nélkül leléptünk a nagy 
ember tömegből. Nem zártam 
a szívembe Kairót, de újabb 
élményekkel gazdagodtam.
 Útleírásaimat talán hazánk 
szépségeivel kellett volna kez-
denem, de szeretném ezt be-
pótolni. A közeljövőben majd 
Szlovákia nevezetesebb he-
lyeit fogjuk meglátogatni.

Puskás Mária

A Szfi nx úgy áll ott, mintha ő 
lenne megbízva, hogy őriz-
ze a sírhelyek nyugalmát. 4-5 
ezer éve állnak itt. Igaz, az idő 
vasfoga már kikezdte őket, de 
még mindig több millió embert 
megérintenek és elgondolkod-
tatnak.
 A 25 milliós Kairóban 
nincs közlekedési szabály. 
Autó autó hátán, a háromsá-

behorpadt sárhányók, ez mim t 
sem számít, ha valaki gyorsaan 
akarja elérni az úticélját. 
Azt mondta az idegen-
vezetőnk, hogy Ka-
irót valaki vagy 
rögtön meg-
szereti, vagy 
s o s e m 
akarja 
v i -

kek ll aadóót t fi fizetni), az erkélyeken 
roooongn yoyoook éséé  szőnyegek lógnak. 

Fákat, bokrokat alig látni. 
Olyan kevés a zöld terü-

let, hogy minden em-
berre csak egy cse-

csc emő tenyér-
nyi jut. Igaz, 

itt hónapo-
kig nem 

esik az 

oda ráncigálnak, ezért vásár-
lás nélkül leléptünk a nagy 
ember tömegből. Nem zártam 
a szívembe Kairót, de újabb 
élményekkel gazdagodtam.
 Útleírásaimat talán hazánk 
szépségeivel kellett volna kez-
denem, de szeretném ezt be-
pótolni. A közeljövőben majd 
Szlovákia nevezetesebb he-
lyeit fogjuk meglátogatni.

Puskás Mária

Óriási élmény volt számomra, hogy láttam a Szfi nx-et

Kairót valaki vagy rögtön megszereti, vagy sosem akarja viszont látni
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SÉTA AZ ALVÉGEN
„Ez a falu az én falum, 

Innen jöttem és ide térek”

   (Ady)

 Az egyik karácsony utáni napon, estefelé egy kis levegő-
zésre vágytam. Sétára indultam. Utam a templomtérre veze-
tett. Megálltam a templom előtt, és végignéztem a kivilágított 
Alvégen, amely a templomtól a Máriácska szoborig elterü-
lő széles utcából áll. Szívem hevesebben kezdett dobogni: 
„Az én régi utcám, az én Alvégem! Itt születtem, itt nőttem fel” – 
elmélkedtem. Lassan elindultam a jobb oldalon, régi otthonom 
felé. (Szülőházam helyén már új ház áll.) Mennyire más lett itt 
minden! A 46 és 41 éve elhunyt szüleim tán már rá sem ismer-
nének, úgy megváltozott az 
utca képe. Meg-megálltam, 
és gondolatban felidéztem a 
múltat. Lelki szemeim előtt 
megjelent a régi utca, a házak 
és lakóik. Megosztom önök-
kel emlékeimet.
 Az utca ékessége a temp-
lom, amely 36 m magas tor-
nyával és óráival hirdeti az 
időt, s bármerre is járunk, 
messziről integet és hazavár. 
Nekem most hiányoztak a 
templomkertben magasodó 
fenyőfák, melyek ilyenkor, ki-
világítva, még szebbé tették a 
kertet és a teret. 
 Vasárnaponként a kis és 
nagy harang hívta a hívőket a templomba. Az egyik bimm-
bam-mot, a másik csingi-lingit ütött. Nagymise után a régi 
községháza elé gyülekeztek az emberek. Itt dobolt a kisbíró: 
„Figyelem, fi gyelem! Közhírré tétetik....” felszólítással felolvas-
ta az utasításokat, híreket. Ha napközben megszólalt a lélek-
harang – „...valakinek csengetnek, szaladjatok megkérdezni, ki 
halt meg” - küldtek a felnőttek. Mi futottunk, megkérdeztük, és 
hazáig ismételgettük a halott nevét, nehogy elfelejtsük. 
 Az artézi kút, melyet 1896-ban fúrtak és 312 m mély, gya-
kori találkozóhelye volt fi atalnak, öregnek. A kellemes ízű, 
20 fokos vizet váskára akasztott kannákkal hordták haza. 
Mindkét oldalon bőven ontotta a jó ivóvizet. Sajnos, már csak 
egy csonka része áll, és a vize is elapadt. Több nóta is szüle-
tett róla: 

  „Tardoskeddi templom körül van a gyalogút, 

   Közepében az artézi kút.

   Akármilyen nagy is ott a sár, 

  Minden szőke, barna kislány vízért odajár.”

 Az 1941-ben felavatott Hősök szobra dísze volt az utcá-
nak, de eredeti formáját csak 1947-ig őrizhette meg. Az egyik 

téli délelőtt apám szomorúan jött haza a kútról: „XY kalapács-
csal, vésővel veri le a szobor díszeit és a címert. A turul már
a földön hever” – mondta. Mélységes csend fogadta a szavait. 
(A romboló egy év múlva meghalt. Megverte az isten – mondo-
gatták az emberek.) Ötven év elmúltával újra eredeti formájára 
restaurálták, és a két világháború hőseinek nevei is méltó hely-
re kerültek. Remélem, ez már végleges, vagy talán mégsem? 
 Az Alvég jobb oldalán 29, a bal oldalán 26 ház állt. Ala-
csony, törött falú, kis ablakos, nádas és szürke cserepes há-
zak voltak. Némelyikben – nálunk is – nyitott kémény vagy 
kemence is volt. A falakat fehérre meszelték, alul pedig sö-
tétkék, majdnem fekete krindusszal kenték be. Meszelés előtt 
a foltokat, repedéseket betapasztották vízzel kevert agya-

gos sárgaföldből, törekből 
(szecska) és lóürülékből 
készült masszával. Ha ez 
megszáradt, jött a mesze-
lés. Ezt a szépítkezést főleg 
búcsú előtt végezték, hisz 
ilyenkor erre tódult a nép a 
két napig tartó búcsúba. Né-
hány ház előtt a kiskertben 
illatos viola, estike, lepkevi-
rág, legénycsalogató, tátika, 
kenyérbél, árvácska virított. 
A kapuk előtt futott a földes 
járda, vagyis a gyalogút. Ezt 
szombatonként lesöpörték, 
s ha hó hullott, már kora reg-
gel lapátolták, kb. 1 m széles 
utat hánytak rajta. 

 Az utca mindkét oldalán széles kocsiút vezetett. A nyári 
melegekben vastag porréteg, télen vagy esős időben mély sár 
borította. Ezen az úton baktattak a komótos tehenes kocsik és 
nagy port verve vágtattak a lovaskocsik. Reggel és este hatal-
mas porfelhőt vert fel a tehéncsorda, miközben az Akomány 
felé, illetve haza hajtották. 
 A két oldali kocsiút között, középen volt a „folás” (vízfo-
lyás), ami levezette a vizet. Nyári záporok, esőzések után a 
gyerekek sárral, földdel eltorlaszolták a vizet, és itt fürödtek 
a libák, kacsák. De jó volt a sárban tapicskolni! Gyúrtuk a 
„kééé ki kenyerkét” (kelj ki kenyérke). Hogy mi volt ez? Mezít-
láb talpunk alá húztuk a sarat és körbe-körbe menve, egyszer 
jobbra, másszor balra járkálva gyúrtuk, míg a középen kiemel-
kedett egy kis halom föld és körülötte gyűrű alakú kis árok 
keletkezett. A fi úk meg széttaposták. 
 Az utca középső részén, éppen előttünk volt két meden-
ce. Az egyik nyitott, kb. 3,5x7 méteres, a másik zárt (csukott) 
medence, minden sarkán nagy, fogantyús behúzható tetővel. 
Vizét föld alatti csöveken az artézi kúttól kapta. Ezt használ-
ták mosakodásra, mosásra, öntözésre. A nyitott medencénél 
itatták az állatokat, teheneket, lovakat. Az utcabeli fi úk mind 
megtanultak úszni, de minket, „lánkákat”, ha odamentünk, 

Az Alvég egykor…
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elzavartak, lefröcsköltek. A medencéknek már csak a helye
van meg. 
 Kora tavasztól, késő őszig az utcán gyülekezett a csorda. 
A gazdák kiengedték a teheneket, és a pásztor elindult velük 
a legelőre. Az Újfalu végéig 20-30 tehén gyűlt össze, míg el-
jutottak az Akományra. Késő délutánig itt legeltették, és a két 
nagy, hosszú vályúval ellátott gémeskútnál itatták őket. Mikor 
hazafelé terelték a csordát, szomjasan, csaknem futva érkez-
tek a medencékhez. Mind egyszerre akart inni. Úgy lökdösték 
egymást, hogy néha 1-1 tehén beleesett a vízbe. Mi, gyere-
kek a csukott medence tetején bámészkodtunk, hogy most 
mi lesz? A gazdák összefogtak, kihozták a kocsirudakat és 
nagy locsatolás, kiabálás közepette mindig kimentették a víz-
beesett állatot. Sokszor csodálkoztam azon, hogyan képesek 
a tehenek megismerni a házat, ahol „laknak”, mert mindegyik 
a saját kapujánál állt meg. 
 A házakat, udvarokat fakerítések, fakapuk zárták. Ezek kö-
zül kitűnt a néhai Bugyik Lojzi bácsi világoskékre festett, piros 
virágokkal díszített vaskapuja. Ma is megvan, tán 70-80 éves 
is lehet és ritkaságnak számít. Remélem, hogy az új tulajdono-
sa is vigyáz rá. 
 Több ház előtt pad állt. 
Vasárnaponként kiültek rá 
az emberek és beszélgettek. 
Idős korában apám a padon, 
Szilvi bátyám egy piros, fa ka-
rosszékben naponta az utcán 
üldögéltek és az arrajárókkal 
beszélgettek. Nagyokat kö-
szöntgettek mindenkinek.
 Ha az utcabeliekre gon-
dolok, csak szép emlékek 
jutnak az eszembe. Mint 
egy nagy család, úgy éltek 
egymás mellett a rokonok, 
szomszédok, néhány udvar-
ban több család is. Vesze-
kedésre, haragra, irigységre nem emlékszem, pedig voltak 
módosabbak, szegényebbek is. Aratáskor, csépléskor, kuko-
ricafosztáskor segítettek egymásnak. Ilyenkor vidám történe-
teket meséltek. 
 Az utca jobb oldalán (ma 6 h.sz.) állt Adámyék (Adámy 
Rezső kántortanító volt) négy ablakos, gangos (zárt folyosós) 
háza, amely a legszebbek közé tartozott. Nagy házukban volt 
kiadó szoba tanítóknak és orvosi rendelőnek is. Gyermekko-
romban már csak a három hajadon lányt – Sárika, Ilonka és 
Marinka nénit – ismertem. Rendelésre fi nom süteményeket, 
tortákat sütöttek. Mellettük (8 h.sz.) Zsilinszky Géza bácsiék 
háza előtt pad volt. Itt pihentünk meg, ha vízért küldtek. Géza 
bácsinak, mint népi verselőnek több tardoskeddi témájú verse 
íródott. Vastag, kockás füzetbe írta őket, amit Olga néni, az 
unokája, kölcsönadott és 1952-ben kimásoltam néhány ver-
set belőle. Kár, hogy a füzet elkallódott. De az is lehet, hogy 
még megvan valahol. A Borbély család (Szotyeék) suszterok 
voltak. A műhelybe, ahol az apa és fi ai Vince, Dezső, Jozsko
a cipőket, csizmákat készítették, gyakran jártak az utca legé-
nyei (bátyáim is) egy kis beszélgetésre, okoskodásra. 
 Bal oldalon Vígh Gyula (19 h.sz.) nagy portája mindig nyitva 
állt előttünk. Ők az utca legmódosabbjai közé tartoztak. Sok 
földjük, lovuk, tehenük volt. Földjeikből az egyházra, iskolára 

is írattak. Ha kellett, sokszor segítettek lovaskocsival. Én már 
csak a feleséget, Mariska nénit (nenikét) ismertem. Gyermek-
telenek voltak. Anni néném, anyám húga özvegyasszonyként, 
Mariska lányával együtt gondozta őket. Övé maradt a ház is, 
ami később egy új házasság révén a Szvetko család otthona 
lett. Naponta jártunk ide. A kazlakban, fészerekben, ólakban, 
magtárban és a padláson sok remek búvóhely volt, ahol játsz-
hattunk. Soha nem kergettek el. 
 Sok mindent lehetne még mesélni. Bogyó Mancikánál 
a regrúták májusfát állítottak, ott énekeltek, mulattak. Mi, lá-
nyok ott leselkedtünk és találgattuk, hogy mi is a „kőrözött”, 
amivel néha megkínáltak minket is. Talán kevesen tudják, 
hogy a mai sportpálya területén Juhász Pál kis kastélya körül 
(ezt csak nyaralóként használták, mivel Budapesten éltek) az 
Angol kertnek nevezett park hatalmas hársfákkal, fenyőkkel, 
nagy jázminbokrokkal és más különleges növényekkel volt 
tele. Ide is bemásztunk olykor (már csak a háború után) virágot 
és hárslevelet szedni. 
 S amikor 1945. március 30-án jött a felszabadító orosz 
hadsereg! Surány irányából özönlött a végeláthatatlan lovas 

csapat. Előttük dübörögve 
érkezett egy hatalmas tank, 
ami bizony, megremegtette 
a házak falait, és ahogy el-
haladt a házak előtt, meg-
csörrentek a megmaradt 
ablaküvegek. Bár csak négy-
éves voltam, azért emlék-
szem rá, mert nagyon féltem. 
Sok mindent átélt ez az utca 
és lakói. 
 A beneši dekrétumok 
azonban ezt a tiszta ma-
gyar utcát is megváltoztat-
ták. 26 családot telepítet-
tek ki előbb Csehországba, 
majd Magyarországra. Már 

csak a neveikre emlékszem, az idő elfeledtette az arcukat: 
Baráék, Góláék (4 gyerekkel), Repáék, Csirik Misko, Banyoék, 
Baszerkomék, Bertáék... és mások. Volt, aki még látogatóba 
sem jött többé haza. Helyettük új emberek, családok érkeztek 
idegen nevekkel, más nyelvvel, új szokásokkal. Nehezen fo-
gadtuk be őket. 
 S hol vagytok ti régi jó pajtások, akikkel együtt játszottunk 
az utcán, az udvarokban, akikkel megosztottuk apró titkain-
kat? Örülök, ha találkozom velük: Brenkus Teri, Veres Márti, 
Csányi Magdi, Szabó Marika, Pál Zsuzsi, s a néhai Víg Ma-
riska, Mészáros (Faktor) Emi, Pál Mariska és a többiek. Ők is 
szép gyermekkori emlékek. 
 27 éves koromig laktam az akkori 438-as (ma 26-os) ház-
szám alatti házban. Azóta szebb, nagyobb házba, új utcába 
költöztem. Szívemben, álmaimban azonban továbbra is al-
végi maradtam. Búcsúkor, ha arra sétálunk, unokáimnak is 
megmutatom, hogy itt volt a mi házunk. Magyarországon, 
Törökbálinton elhunyt testvéreim koporsójára – utolsó búcsú-
zásul- ebből a földből szórtam egy zacskóval, hogy békében 
nyugodhassanak. 
 Sétám véget ért. Talán egy kicsit tovább tartott, de nagyon 
jó volt emlékezni. Élünk, amíg élünk, de a gyermekkor, a szülői 
ház felejthetetlen és halhatatlan.         Kollár Mária

…és napjainkban
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A BÉKE 65 ÉVE
 Hatvanöt évvel ezelőtt, 1945 máju-
sában véget ért a rettenetes II. világhá-
ború. Hétéves voltam akkor, lényegében 
kisiskolás, de az akkori tapasztalataim 
alapján örökre megtanultam, hogy a há-
ború a legrosszabb dolog a világon. Pe-
dig a mi falunk nem élt át hetekig, vagy 
akár csak napokig tartó harcokat. A ha-
tárunk sík, erdőnk nincs. 
Hiányoztak a partizán-har-
cok feltételei, nem szenved-
tünk a front ide-oda mozgá-
sától vagy az álló front bor-
zalmaitól.
 És mégis!
  A férfi ak – apáink, nagy-
bátyáink – sőt, már a 18-19 
éves fi úk is katonák voltak, 
a keleti fronton harcoltak. 
Ez állampolgári kötelesség 
volt. Állandó életveszélyben 
forogtak, éheztek, fáztak, 
szenvedtek. Itthon csak az 
asszonyok, gyerekek és az 
öregek maradtak. Ők birkóz-
tak meg minden munkával. Férfi erő hí-
ján az asszonyok minden erejüket meg-
feszítve dolgoztak. Ők vezették a gaz-
daságot, művelték a földeket: szántot-
tak, vetettek, fuvarozták haza a termést, 
ahol volt, ott lovakkal, lóval, de legin-
kább csak tehenes-fogattal. Természe-
tesen gondoskodtak a családról, nevel-
ték a gyerekeket. Azok apa nélkül nőttek 
éveken keresztül. Bizony a gyerekeknek 
is sokat kellett segíteniük. 
 A háború alatt nagy volt a nélkülö-
zés. Az üzletek üresek voltak. Nem volt 
ruha, cipő és az élelmiszer is hiánycikk 
volt. Hiányzott a cukor, a só, az ecet. 
A rizst nem is ismertük. A karácsonyok 
szegényesen teltek: egy pici fa, eset-
leg néhány fenyőág, amikre jobb eset-
ben pár szem otthon főzött szaloncu-
kor, becsomagolt kockacukor, pár darab 
felkötözött gyúrt sütemény, esetleg al-
ma került. Rosszabb esetben semmi. 
Az ajándék, nekünk, az akkori gyere-
keknek, ismeretlen fogalom volt. Mese-
könyvről, játékról csak álmodhattunk. 
Gyógyszert sem lehetett kapni. A vil-
lanyvilágítás – már ahol egyáltalán volt 
– nem működött. A házakban csak pet-

róleumlámpával, vagy gyertyával világí-
tottak, de csak akkor, ha be tudták sze-
rezni, mert hiánycikk volt a petróleum és 
a gyertya is. De még a lámpa cilindere 
is. Az ablakokat amúgy is be kellett sö-
tétíteni, nehogy a kiszűrődő fény elárul-
ja az ellenséges bombázó repülőgépek 
pilótáinak, hogy lakott terület felett re-

pülnek. Főleg a háború utolsó hónap-
jaiban volt gyakori a légiriadó. Olyankor 
a községháza tetején megszólalt a szi-
réna, és mindenki az óvóhelyekre mene-
kült, hogy ha bombázás lenne, legalább 
az életüket menthessék.
 A bombákat nehéz, félelmetes bú-
gással közeledő repülőgép-rajok hoz-
ták fölénk. A napfényben ezüstösen, hi-
degen, rémisztően csillogtak. Minden-
ki félt tőlük. Ha a pilóta meghúzta a ki-
oldó-zsinórt, a bombák hullani kezdtek. 
Földet érve felrobbantak, romba döntöt-
ték az épületeket, házakat, felszaggat-
ták az utakat, vasúti síneket, mindent. 
A gyújtóbombák azonnal elolthatatlan 
tüzet okoztak. Tardoskeddet háromszor 
bombázták, ebből egyszer gyújtóbom-
bákkal. Hallottuk a bombarobbanásokat 
akkor is, amikor Újvárt, vagy más, távo-
labbi városokat bombáztak. A felnőttek 
félelmét látva mi, gyerekek is nagyon fél-
tünk. Láttunk katonákat, menekülteket, 
foglyokat, sebesülteket.  Féltünk az ide-
gen katonáktól, akik valami ismeretlen 
nyelven szóltak hozzánk. Amikor kato-
nák, katonai járművek voltak a faluban, 
az utcára sem mehettünk ki. Tilos volt.

 Először a német katonák foglalták 
el a falut. Házaknál voltak elszállásolva, 
nálunk is. Mi akkor Balogh nagyapámnál 
laktunk, a Vermek felé. Az Ulicskában tá-
gas hely volt. A katonák járművei ott áll-
tak, és ott volt a tábori konyha is. A né-
metek visszavonuláskor (az oroszok elől 
hátrálva) egyszer egy harcokban meg-

vakult tisztet is hoztak hoz-
zánk. A bekötött szemű Herr 
Ofi zier-t édesanyám etet-
te házi tyúklevessel. Ő még 
szolgálólány korában Újvár-
ban megtanult kissé néme-
tül, tudott vele úgy-ahogy 
beszélni. Néhány nap múl-
va a tisztet elvitték haza, Né-
metországba. Szegény, na-
gyon szomorú volt. Vala-
mi ilyesmit mondott, hogy 
Deutschland kaputt! A kö-
vetkező lakóink – szintén né-
met tisztek – két fi atal orosz 
foglyot hoztak magukkal: 
Szergejt és Nyikolajt. Ezek 

szolgálták ki őket. 
 1945. március 30-án reggel a né-
met katonák idegesen, kapkodva össze-
szedték a dolgaikat, sietősen beszálltak 
járműveikbe és elmentek. A szomszéd 
Matyo bácsi mondta, hogy éjjel ágyúzás 
volt. A félelmetes Sztálin-orgonák – vilá-
gító rakéták - lőtték a környéket, és biz-
tosan azért menekültek sietve a néme-
tek, mert közel vannak az oroszok. Igaza 
volt. Aznap délután nagyapám felhúzott 
a padláson néhány cserepet, onnan néz-
tük, ahogyan Surány irányából hullámzik 
a falu felé egy hatalmas, barna tömeg. 
Jöttek az oroszok. Gyalogos század érte 
el a szélső házakat. A lányok, fi atalasz-
szonyok rémülten bújtak el a kóróraká-
sokba, szalmakazlakba, répavermekbe. 
Nagyon féltek az orosz katonáktól. Ame-
lyik háznál fi atal lányok, asszonyok vol-
tak, már előre elkészítették, kialakították 
a búvóhelyeket, számítva arra is, hogy 
esetleg órákig kell ott kuporogni. A po-
ros katonák felhúzott fegyverrel beron-
tottak az udvarokba, végigjárták a há-
zakat, németeket kerestek. Azok akkor-
ra már Selye környékén lehettek, hát el-
indultak azonnal utánuk. Ám jöttek nagy 

A háború alatt az üzletek üresek voltak
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számban a többiek. Estefelé már tank is 
volt az Ulicskában, és lovaskatonákat is 
láttunk. Akkor láttam először katonalá-
nyokat. Az egyik nálunk lakott egy tiszt-
tel. Szvetlanának hívták és ő is tiszt volt. 
Zubbonyának vállán csillagok ragyog-
tak, szoknyát és tükörfényesre pucolt 
csizmát viselt. Sűrű, sötét haja volt, fe-
jén katonasapka. Nagyon szép fi atal nő 
volt, kedves, mosolygós. Még egy szelet 
csokoládét is kaptam tőle. 
 Nálunk az orosz katonák is kaptak 
tyúklevest. Mikor bejöttek az udvarunkba, 
és meglátták a tyúkokat, rájuk mutattak 

és mondták oroszul édesanyámnak, 
hogy vágjon le néhányat. Édesanyám 
először sehogy sem akarta érteni, erre az 
egyik orosz katona ráfogta a géppuská-
ját a tyúkokra, jelezve, hogy halomra lövi 
az összeset. Édesanyám rögtön meg-
értette, azonnal megfogott egyet-kettőt 
és nekiállt megfőzni a tyúklevest. Ez volt 
a legkevesebb, ennyi nekik is járt. Agyon-

fáradtak, elcsigázottak, éhesek voltak. 
 Az udvaron a sáros, poros katonák 
megpróbálták úgy-ahogy rendberakni 
magukat. Lenyírták a hajukat, amilyen 
rövidre csak tudták, irtották a tetveket. 
A sok lenyírt hajat összeszedték, eltü-
zelték. Csak pár napig voltak a faluban, 
majd továbbmentek Berlin felé.
 A tyúklevest kanalazó katonák, a tisz-
tek, Szvetlana, a katonalány, vajon el-
jutottak-e Berlinig? Vajon túlélték-e a 
háborút? Ki tudja? Egy messzi orosz 
faluban őket is hazavárta a családjuk. 
Hiszen májusban véget ért a hosszú, ke-

gyetlen háború. Már nem emlékszem, 
honnan jött a hír, mert rádiót nem hallgat-
hatott senki. Megszólalt a harang, és az 
utcán valaki elkiáltotta: vége a háború-
nak! Nem volt akkor ennél jobb hír. Alig 
mertük elhinni. Mindenki kiszaladt az ut-
cára, mindenki egyszerre beszélt. Na-
gyon örültünk. Béke lesz! Minden jó 
lesz! Ahogy eddig a háború végét vártuk, 

most már apáinkat vártuk haza. A férfi ak 
néhány hét, hónap, vagy pár év elmúl-
tával, rövidebb, hosszabb hadifogság 
után, megtört egészséggel hazajöttek. 
Kivéve azt a 86 falubelit, akiket családjuk
hiába várt. A háború harcterein estek el. 
Csontjaik valahol távol otthonuktól, ide-
gen földben, jeltelen sírban porladnak, 
talán a Don- kanyarban, talán máshol. 
Ez is a háború egyik kegyetlensége. 
 A testi és lelki sebek lassan gyógyul-
ni kezdtek. Mindenki remélte a jót, a job-
bat, szebbet. Már lehetett, hiszen béke 
volt. Béke! És bár a háború után is sok 

rossz várt még ránk, békében a bajok el-
viselése is könnyebb. A béke kimondha-
tatlanul jó. Azok érzik át ezt igazán, akik 
átélték a háborút. 
 Ez a béke 65 éve tart. Közép-Eu-
rópában ilyen hosszantartó béke még 
soha nem volt a történelem folyamán.
Bárcsak mindig, örökké így is maradna!

Csomó Magda 

86 falubelit hiába várt vissza a családja
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TARDOSKEDDI
FARSANGI BÁLOK
2010

� Na plese Rodičov-Pedagógov a Priateľov ZŠ J.A. Komenského 

 sa ponúkala dámam hneď pri príchode krásna ruža

� A J.A. Komenský Alapiskola Szülők-Pedagógusok és Iskolabará-

 tok bálján a hölgyek rögtön az érkezéskor egy szép rózsát kaptak

� Hostia z Bešeňova opäť predviedli zábavný program 
� A zsitvabesenyői vendégek ezúttal is mutattak be vidá
 (Batyubál)

� Hudba lákala každého na tanečný parket. (Ples ZŠ. J. A. Ko-
 menského) 
� A zene sokakat táncba hívott. (J. A. Komenský Alapiskola bálja)

� Hostí učila tancovať profesionálna tanečníčka Südi Iringó. (Ples Best of V.)
� A vendégeket Südi Iringó versenytáncos tanította táncolni. (Best of V. bál)

))))))))))) � Tanec nechýbal ani na čajovom posedení klubu dôchodco

� A tánc a nyugdíjasklub teadélutánján sem hiányzott
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gram (Batôžkový ples)e vidám műsorszámot

� Tanečný súbor Szivárvány pri ZŠ K. Sze-
 merényiho na plese školy
� A Szemerényi Károly Magyar Alapiskola Szi-
 várvány néptánccsoportja az iskola bálján

� Na plese Rodičov, Pedagógov a Priateľov ZŠ K. Szemerényiho 
 sa tancovalo na hudbu 2 skupín
� A Szemerényi Károly Magyar Alapiskola Szülők, Pedagógusok 
 és Iskolabarátok bálján 2 zenekar muzsikájára lehetett táncolni

� Hlavným hosťom na Plese poslancov a pod- nikateľov Best of V. bola speváčka Szandi� A képviselők és magánvállalkozók Best of V. bál- jának fővendége Szandi volt

� Kovbojský tanec v podaní našich dôchodkýň� Cowboy tánc nyugdíjasaink előadásában

FAŠIANGOVÉ PLESY
V TVRDOŠOVCIACH

2010

� Na batôžkovom plese MO Csemadok-u zaspieval spevácky 
 zbor Biely agát kyticu nových ľudových piesní
� A Csemadok Helyi Alapszervezetének batyubálján a Fehér 
 akác asszonykórus új népdalcsokorral szerepelt

hodcov
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 Mi, az idősebb korosztály-
hoz tartozók, bármerre járunk 
községünkben, mindenfelé a 
régmúlt idők emlékeit kutatjuk, 
és meg is találjuk. Tavaly, ami-
kor a régi Vermeket, a vermeki 
tavat keresve körülnéztem ar-
rafelé, nem ismertem rá a kör-
nyékre. Eltűnt vagy megválto-
zott minden, ami ott volt. Csak 
lelki szemeimmel lát-
tam a régi tó hullám-
zó vizét és körülöt-
te a vályogvető em-
berek nyüzsgését. 
A vermeki tó (ak-
kori Rajo-tó) helyén 
ma szép emeletes 
házak, a gondozott 
kertekben fák, virá-
gok dicsérik gazdá-
ik szorgalmas kezét. 
Bezzeg más volt ott 
minden régen! Még az én gyer-
mek- és fi atal lánykoromban is. 
 Az aránylag nagy területű, kerek 
tó közepén kb. 80-100 cm mély 
volt a víz. A szélei felé egyre se-
kélyebb lett, ott már csak boká-
ig ért. Tavasztól őszig liba- és 
kacsaseregek úszkáltak benne, 
nyáron a 12-14 éves fi úk tek-
nőkben „eveztek” át rajta. Télen
hosszú „csuszkákat” kezdtünk 
ki a jegén, nekifutással 5-7 m 
hosszúkat csúsztunk. Előfor-
dult, hogy tél vége felé a meg-
vékonyodott jég beszakadt 
alattunk és vizesen, a szidástól 
félve mentünk haza. Az ilyes-
mi főleg azért volt nagy baj, 
mert akkoriban – a II. világhá-
ború alatt – a gyerekeknek csak 
egyetlen pár cipőjük volt! Ha 
volt! Bizony előfordult, hogy 
a családban két hasonló korú 
gyereknek volt egy pár cipője, 
és azt felváltva hordták. 
 1945-ben véget ért a háború. 
A nagy községet – 1947-ben 
több, mint 7 ezer lakosa volt – 
komoly megrázkódtatások ér-
ték: deportálás, kitelepítés, be-
telepítés. De az emberi termé-
szet mindent kibír. A könnyek 
felszáradtak, élni, dolgozni kel-
lett. Úgy, ahogy a körülmények 
megkövetelték. A legfontosabb 
az volt, hogy béke lett. Béke! 
A békés években minden más. 

Az emberek dolgozni kezdtek. 
Épült a sportpálya, megala-
kult az EFSZ (Egységes Föld-
műves Szövetkezet), beindul-
tak az újvári üzemek. A férfi ak 
vonattal jártak távolabbi város-
okba, nagy építkezésekre. Uta-
kat, hidakat, gyárakat építettek. 
Mindenki dolgozott, pénzt kere-
sett. A boltok is lassan megtel-

tek áruval. És mint 
a háborúk után min-
dig, évről-évre több 
gyerek született. 
Az 1950-1951-es 
években szinte hihe-
tetlenül sok. A köz-
ségben ennyi ember-
nek nagyon kevés
volt a ház. Közös ud-
varokban, a régi kis 
házakban 2-3 gene-
rációs, sokgyerekes
családok szoroskodtak. Az em-
berek lakni akartak, és ez rend-
kívüli mértékű építkezés kezde-
tét jelentette. 1952-53-ban telje-
sen új utcák nyíltak a kimért ház-
helyekből. 
 Ekkor jött az újabb csapás! 
A családok nehezen összeku-
porgatott, házépítésre szánt 
pénzét gonosz módon elvit-
te az 1953-as pénzbeváltás, hi-
szen 1:50-hez váltottak. Ez ret-
tenetes nagy baj volt! A pénz 
kevés lett. A lakóhely kicsi, 
szűkös. Építkezni kellett bár-
mi módon. De most már miből? 
A tardoskeddiek mindig dol-
gos, leleményes, igyekvő embe-
rek voltak. Megtanulták: segíts 
magadon, az isten is megsegít! 
Mi az, amin spórolni lehet? 
A tégla. Amúgy is nehéz volt 
beszerezni, és pénzbe került. 
Maradt hát a vályogvetés. A vá-

lyog volt a legolcsóbb építő-
anyag, és a legfőbb, hogy nem 
kellett pénzt adni érte. Szorgal-
mas emberekre, dolgos kezek-
re volt szükség, no meg persze
jó minőségű agyagos földre, 
vízre, néhány zsáknyi pelyvá-
ra, néhány fából készült, tég-
la nagyságú vályogvető formá-
ra, legalább egy talicskára, 2-3 
cénkannára, 1-2 kapára, lapát-
ra, akaratra és végtelen munka-
kedvre. Mert ez a munka rend-
kívül nehéz, piszkos, sáros és 

fárasztó volt. 
  A vályogvetésre a 
faluban a legalkal-
masabb a vermeki 
tó környéke volt. 
1954 májusában 
el is lepték a vá-
lyogvetők a tópart 
minden négyzetmé-
terét és serényen 
dolgozni kezdtek. 

Egy-egy család letakarított 
a tó közelében egy nagyobb 
szoba méretű területet. Több 
hely nem is jutott volna. Elegyen-
gették, kisimították. Az agya-
gos földben kb. 1,5x2,5m terü-
letű és úgy 70-80 cm mélységű 
gödröt ástak. A gödörbe vissza-
lapátolták a kiásott föld egy ré-
szét, a tóból kannával vizet me-
regettek rá, erre pelyvát szórtak 
és általában a férfi ember (ná-
lunk édesapám) mezítláb, fel-
tűrt nadrágszárakkal, beleállt 
a gödörbe, kapával 5-6-szor „át-
vágta”, vagyis alaposan össze-
keverte a sarat. Amikor az már 
egyenletesen sima volt, megrak-
ta belőle a talicskát, odatolta az 
előkészített helyre és kiborítot-
ta.  Ezután volt szükség a már 
előre beszerzett, fából készült, 
29x14x7 cm-es méretű vályog-
vető formára, a „válokvetőre”, 

amiből annyi darab kellett, ahá-
nyan aznap éppen vetették 
a sár-téglát. Nálunk többnyi-
re édesanyámmal ketten vetet-
tünk, bár időnként a rokonok is 
besegítettek, amit mi is viszo-
noztunk nekik. 
 A vályogvető formát bemár-
tottuk a kannánkba, lefektettük 
a földre, belegyúrtuk a pelyvás 
sarat, a tetejét vizes kézzel lesi-
mítottuk, a formát felhúztuk és 
a nyers vályog ott maradt a föl-
dön. A formát újra vízbe mártot-
tuk, az első vályog mellé tettük, 
újra teletömtük, simítottuk, fel-
húztuk. Kész lett a második vá-
lyogtégla. És így tovább... Így 
alakultak ki a vályogsorok. Annyi 
sor, ahányan vetették. És mind-
ezt addig, amíg volt rá hely. 
 Ugyanígy haladt a munka 
minden csoportban a tó körül. 
A családok apraja-nagyja dol-
gozott, mindenki segített. A ti-

zenévesek is vetet-
ték már, a kisebbek 
elhajtották az eset-
leg közeledő libákat,
kacsákat, nehogy 
azok kárt tegyenek
a fáradtságos mun-
kával elkészített friss,
nedves vályogso-
rokban. A gyerekek 
dolga volt a vízhor-
dás is. Ők szalad-
tak el az artézi kút-
ra friss ivóvízért. 
Ők segítettek kihoz-

ni a vályogvetőknek az ebédet. 
Ha volt a családban nagyma-
ma, ő maradt otthon ellátni az 
állatokat és megfőzni az ebédet. 
Nálunk édesanyám a dél köze-
ledtével hazament, ügyesen fő-
zött valamit, kihozta, a tó part-
ján leülve megettük és folytattuk
a munkát estig. Akik messze 
laktak, hajnalban megfőztek,
és kihozták a kész ételt, lehűtöt-
ték, letakarták, hogy meg ne ro-
moljon. Bár nagyon fárasztó volt 
a munka, a csoportok jókedvű-
en szóltak át egymáshoz, tréfál-
koztak, nevettek. Sáros volt a ke-
zünk, a mezítelen lábunk, a ru-
hánk, sokszor az arcunk, a ha-
junk is.  A kivetés után 2 nappal 
megforgattuk a már szikkadó 
vályogokat („válkokot”), a követ-
kező 2 nap múlva élére állítot-
tuk, hogy tovább száradjanak. 
Úgy egy hét múlva összeraktuk 

A VÁLYOGVETÉS

A vályograkásba 52 vályogot raktak

Tardoskedden  még ma is sokan élnek vályogtéglából 
épült házban



rakásokba a már száraz – kész 
– darabokat úgy, hogy hézago-
kat hagytunk közöttük. Az ilyen 
piramis-szerű vályograkásba 
– úgy emlékszem – 52 darabot 
raktunk. A felszabadult üres he-
lyen újra vetettünk, kihasználva 
minden talpalatnyi helyet. Amíg 
ezek száradtak, a kész, telje-
sen száraz rakásokat elhordtuk 
a házhelyre, ahol összeraktuk 
nagyobb rakásba már hézagok 
nélkül, és letakartuk kátrány-
papírral, nehogy megázzanak. 
Az eső volt a vályog legna-
gyobb ellensége. Az emberek 
kölcsönösen vigyáztak a kive-
tett vályogokra. Soha senki nem 
rongálta meg és el sem vitte 
a másét. Ám 1-1 nyári zápor
egész napi kemény munka ered-
ményét tehette tönkre. Eláztat-
ta, szétverte, deformálta a vá-
lyogokat úgy, hogy használha-
tatlan sárdarabokká váltak. Rá-
adásul a szétment darabokat 
le is kellett takarítani a „placc-
ról”, újra bekeverni, újra vet-
ni. A vályogvetésnél, de főleg
az elhordásnál, segítettek a ro-
konok is. Csatárláncba állva,
kézről-kézre adogatva rakták fel 
a „válkokot” a szekérre, vagy a 
„traktorvlecskára”. Ha 1-1 csa-
lád már elegendő mennyiségű 
vályogot készített, elkezdődött 
a házépítés. A helyüket a tó-
nál mások foglalták el. Az akko-
ri házak mind vályogból épültek. 
Téglát csak az alsó 5-6 sorra 
vettek, no meg a ház kéménye is 
téglából készült. A vermeki vá-
lyog kiváló minőségű volt. Ma, 
55-60 év elmúltával is állnak 
a házak belőle. Nyáron hűvö-
sebbek, télen melegebbek, mint 
a későbbi, már blokkőből épült 
házak. A háztetők faanyagát 
Oraváról, Liptóból hozatták, a 
cserepet a faluban csinálták 3-4 
helyen, cementből, homokból, 
vízből, olajos formákban. Ez volt 
a szürke cementcserép. Már 
keveset látni belőlük. Az abla-
kokat, ajtókat a helyi asztalo-
sok készítették. Az 1954-55-ös 
években nagy gyorsasággal 
egész házsorok, sőt, új utcák 
épültek fel, és az emberek bol-
dogan költöztek be a saját háza-
ikba, amelyek többnyire szoba-
konyha-spajz-veranda elren-
dezésűek voltak, esetleg elöl 
két szoba, mögöttük előszoba,

konyha, spajz. A házak belső fa-
lait vagy sárral tapasztották ki, 
vagy vakolták. A szobák tala-
ja padlós volt, a konyháé is, az 
előszoba és a spajz beton, ami-
re linóleumot tettek. Fürdőszo-
bának, vízvezetéknek, központi 
fűtésnek még se híre, se hamva. 
Az új utcákban (a mienkben is) 
feneketlen sár volt és hiányzott 
a villanyhálózat is. Egy-két évig 

még petróleumlámpával világí-
tottunk. Az ilyen lámpa fényében 
írtak leckét a gyerekek, tanultak 
a diákok. A sáros utcák söté-
tek voltak. A házak köré fákat, 
virágokat ültettek az emberek, 
fakaput, léckerítést csináltak. 
Néhány év múlva lettek járdák, 
és némi kő került az utakra. Így 
épült ki és vált egyre szebbé köz-
ségünk. Amikor új dolgok szü-

letnek, a régiek megszűnnek, ki-
halnak, elmúlnak. Lassan eltűnik 
a Vermek, ma már csak emlék 
a Rajo-tó és a vályogvetés is. 
Ám a vályogházak még mindig 
állnak. Túlélték, túlélik a vályog-
vetőket. A sok-sok vályogtégla 
dolgos kezük munkája, ami ott 
él, lélegzik, melegít és hűsít a 
házak falaiban, őrzi emléküket.         

Csomó Magda 
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 A Nemzeti Emlékezet 
Program keretében a ma-
gyar kormány 1127/2003. 
(XII.17.) számú határoza-
tával Kazinczy Ferenc ne-
gyedévezredes születés-
napja alkalmából a 2009. 
évet a Magyar Nyelv Évé-

nek nyilvánította. Az érsek-
újvári Pázmány Péter Gim-
názium vezetősége szere-
tett volna erről méltókép-
pen megemlékezni. E cél-
ból regionális szövegértel-
mezési anyanyelvi vetél-
kedőt szerveztek, amelyre 
négy járás iskoláiból (Lévai, 
Nyitrai, Érsekújvári, Komá-
romi) érkeztek a diákok.
 A rendezvényt az egyko-
ri alma materében Juhász 

György, parlamenti kép-
viselő, községünk polgár-
mestere, a nyitrai Konstan-

tin Egyetem tanára nyitotta 
meg. „Nyelvében él a nem-
zet!” - mondta gróf Széche-
nyi István. Nekünk, peda-
gógusoknak, és nektek, di-
ákoknak közös feladatunk, 
hogy megőrizzük a magyar 
nyelvet a szlovákiai magyar 

közösségben. És nem elég 
megőriznünk, ápolnunk kell 
és továbbadnunk. Erre ké-
rem Önöket, pedagóguso-
kat, és erre kérlek benne-
tek, diákokat. Ez a mi kül-
detésünk” – mondta a je-
lenlévő mintegy 50 tanu-
lónak és kísérő tanáraik-
nak üdvözlő beszédében. 
A tardoskeddi Szemerényi 
Károly Alapiskolát Jančík 

Filip 8. osztályos tanuló 
képviselte (a kategóriájá-
ban versenyző 29 diák kö-
zül a 12. helyen végzett).

 Az OECD által szerve-
zett PISA-kutatások kimu-
tatták, hogy a szlovákiai 
és magyarországi fi ata-
lok szövegértő olvasás-
ból, szövegértelmezésből 
gyengébben teljesítenek a 
korosztályukhoz tartozó, 
skandináv országokban élő 
társaiknál. Az érsekújvári
gimnázium magyartanárai
ezért döntöttek az olvasás 
ilyenfajta népszerűsítése 
mellett. 
 Miután a versenyzők 
megtekintettek egy pre-
zentációt Kazinczy Ferenc 
és a nyelvújítás címmel, 
a diákok két korcsoportban 
mérték össze tudásukat. 
Az 1. kategóriában verseny-
zők Böszörményi Géza: 
Gergő és az álomfogók 
c. könyvéből hallgattak meg
egy szövegrészletet, majd 
hozzáláttak a feladatla-
pok kitöltéséhez. A 2. ka-
tegóriában Szabó Magda: 
Für Elise c. regényéből vá-
lasztott szövegrészlethez 
kapcsolódtak a kérdések. 
A feladatlapokat a Kollár 
Klaudia és a tardoskeddi 
Dózsa Roland alkotta zsű-
ri javította.
 Községünk polgármes-
tere nem érkezett üres kéz-
zel, színes nyomdát ado-
mányozott régi iskolájának, 
majd a következőket írta az 
intézmény krónikájába: „Az 
iskolának fényes jövőt kívá-
nok! Juhász György”. Kö-
szönjük a buzdítást és az 
értékes ajándékot a 28 tar-
doskeddi diák nevében is.

Benkő Timea

OLVASS TÖBBET!
„A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb 

dísze a nemzetnek, s a nemzeti léleknek mind 

igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresz-

tője!”            (Kazinczy Ferenc)

A rendezvényt az egykori alma materében Juhász György, községünk 
polgármestere nyitotta meg
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KRÓNIKA

2009. november 28
Bíróczi Krisztína és Šmida  Alexander

2010. január 2.
Mgr. Kuviková Katarína és Ing. arch. Zajíček 

Gabriel

2010. január 30.
Kurucz Elvíra és Fülöp Attila

2009-ben Tardoskeddnek összesen 5 289 lakosa volt. 
44 kisgyermek született és 21 fi atal pár esküdött örök 
hűséget egymásnak. Az elmúlt évben 61 lakos költözött 
községünkbe és 63 döntöttek úgy, hogy elhagyják a fa-
lut. Sajnos, tavaly is sok lakosunk hagyott itt örökre 
bennünket. 2009-ben 61 polgártársunktól vettünk vég-
ső búcsút. Nyugodjanak békében!

Január

Borbély Ferenc (Cseresznyés u.), Pintér Te-
rézia (Felvég), Boros Mária (Ifjúsági u.), Bús 
Katalin

Február

Dózsa Margit (Petőfi  u.), Buda Ferenc, Sipos 
László (Kertész u.), Černák Ilona (Vasúti út)

Március

Csernák József (Gesztenye sor), Bogdány 
József (Rózsa u.), Tornai László, Ivanics Má-
ria (Sport u.)

Január

Vida Anna (Malom u.), Gyurek Ferenc, Bor-
bély Mária (Széchenyi u.)

Február

Kollár Rozália, Boros Vince (Hársfa u.), 
Vincze Mária (Vansová u.), Gajdó Katalin

Március

Jeruška Mária (Diófa u.), Vanya Elek, Varga 
János
 
Február

Vacula Terézia, Érsek Gizella, Brenkus Má-
ria (Vansová u.), Pekarík Erzsébet, Vávra Irén

Március

Kopasz József 

Január

Mészáros Ilona (Gyümölcsös u.)

70

75
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85

2009
 Rišňovský Dárius 12.9.

 Valaška Damian 12.20.

2010
 Nozdrovický René 1.3.

 Škuliba Éva 1.3.

 Zsilinszki Patrik 1.16.

 Szőke Valéria 2.8.

 Bertič Leonard 2.8.

 Lakatoš Sabina     3.8.

IFJÚ HÁZASOK

RÖVID STATISZTIKA TARDOSKEDD
LAKOSSÁGÁRÓL

JUBILÁNSOK

TARDOSKEDD KIS POLGÁRAI

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
2009

Buják Ferenc  (1941) 12.10.
Šipoš Wilhelmína (1926)    12.11.
Janega Mária (1927) 12.17.

2010

Marek Sándor (1927) 1.6.
Mészáros Anna (1933) 1.7.
Fenyvesi Terézia (1921) 1.21.
Juhász József (1943) 1.23.
Balogh Emma (1942) 1.25.
Zsilinszky József (1935) 2.3.
Borbély Lenke (1941) 2.9.
Vanya Zsuzsanna (1928) 2.12.
Szabó István (1950) 3.1.
Varga Miklós (1933) 3.6.
Szmrecsek Ilona    (1943)     3.6.
Jeruška Mária (1928) 3.7.
Csányi László   (1937)     3.9.
Vida Mária (1920) 3.10.
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KERESZTREJTVÉNY

Rejtvényünk fő soraiban Lucius Annaeus SENECA római fi lozófus, író és államférfi  egyik gondolatát rejtettük el. 

Készítette: Lőrincz László

Megfejtés: „A barátodat négyszemközt intsed, a nyilvánosság előtt dicsérd.“

Csahos

R. 1. rész

Névelő

Adriai szig. 
csoport

Bób, Béla
...hiba

Emlős állat

...savak
Indíték Vitamin

Az USA 
tagállama

Személyes
névmás

... - bál

É
Átvonuló 
madár

R. 2. rész

Lebeg

Félmajom

...méter,
keret-
kereső

Határozószó

Határozói 
rag

Aydin része

Mutató 
névmás

Zola 
regénye

Játékszer

Bizalom

Kötőszó

András

Trícium,
titán

Magyarorsz.
település

Alumínium,
stroncium

Szilícium
vegyjele

Ady Endre
névjele

Fontos 
oldószer

Fohász

Mátka

Kérdő-
szócska

Magyar 
labdarúgó

Kérdő-
szócska

Gyümölcs

...nemzedék

Névelő

Vitamin

Bea, Mara

Meg-
fogamzik

R. 3. rész

Olaszor. 
kiskocsma

...-mek

Nehéz 
spanyol bor

Férfi név

Igeképző,
igenév

Francia fi lm-
szinésznő

Angol költő

Ipszilon

Nitrogén

Hordozha-
tó tok

A kórház jele

Növény

Végtag

Tempus

Női név

Felhőfajta

Kelet

Magyar 
tornásznő

becézett női 
név

...ész, zseni

Energiát

Lengyel
Sándor 
névjele

Kiváló 
sakkozó

Állatövi jegy

Művészetek 
egyik ága

Maestro 
része

Római öt

Állatokat 
védő hely

Nobélium 
vegyjele

Német 
névelő

Például röv.

Fényforrás

Dehogy

Gyökértörzs

Személyes 
névmás

Férfi név N
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