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Egy édes titkom van nekem.

Fénnyel betölti életem,

mosolyra nyitja számat

a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.

Ujjongok az örömtől én,

hisz nem vagyok árva.

Nincs többé sírba zárva. 

Velem van nappal, éjjelen.

Mindig velem, mindig velem.

Az úton Ő vezérel

oltalmazó kezével.

Virágok illatozzatok!

Húsvéti tiszta fény ragyog

elűzve minden árnyat:

a Megváltó feltámadt!

FeltámadtFeltámadt
Túrmezei Erzsébet: 

Kellemes
húsvéti ünnepeket!
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Polgármester úr a tél fo-

lyamán Tardoskedd több ré-

szén árvízvédelmi munkála-

tok mentek végbe. Pontosan 

milyenek?

Beiktatásom után rögtön 
foglalkozni kezdtünk az árvíz-
védelmi munkálatokkal. A kép-
viselő-testület mellett működő 
Környezetvédelmi bizottság és 
az Építészeti bizottság nagy 
mértékben vette ki a részét 
a munkálatokban, ugyanis
a gyakori terepfelmérés és 
analízisen kívül fontos szakmai 
tanáccsal látta el a döntésho-
zókat. Ami magát a munkála-
tokat illeti, a Munkaügyi hiva-
tal érsekújvári kirendeltsége 
által (ahogy már a TKTV-ben 
informálva voltak a lakosaink) 
március 1-től 7 lakosunk lehe-
tőséget kapott dolgozni - az 
árkok, folyók tisztítását végzik. 
Jelenleg munkálatok folynak 
a Vasúti úton, lesz tennivaló
a Hollý, ill. a Kertész utcákban 
is, de további számos utcánk 
gondban van a vízelvezetés-
sel, amit szintén oldani fog 
kelleni. A megoldás viszont 
csak összefogással lesz belát-
ható időn belül tapasztalható, 
éppen ezért szeretném meg-
kérni lakosainkat az együttmű-
ködésre, segítőkészségükre. 
Kihasználom az alkalmat és 
felhívom minden kedves lakos 
fi gyelmét, hogy 2011. ápri-
lis 30-án 8.00 órai kezdettel
a Föld napja alkalmából az ön-
kormányzat indítványozására 

nagytakarítást szervezünk, 
amellyel bizonyítani szeret-
nénk az összetartást, a termé-
szet iránti tiszteletet és a saját 
környezetünkhöz való jóindu-
latot. Kérek mindenkit, aki tud, 

jöjjön el. Bővebb információ-
kat a www.tvrdosovce.sk, ill. 
a község információs tábláján 
olvashatnak. 

A képviselő-testület már-

ciusi ülésének egyik fő pont-

ja a község központjának 

revitalizációja volt. Miért volt 

szükség ennek megtárgya-

lására, hiszen a munkák már 

zajlanak?

Igen, igaz hogy a munká-
latok már javában folynak, 
közösen a képviselőinkkel 
viszont arra a megegyezés-

re jutottunk, hogy azt a hi-
bát, amit elkövetett az előző 
vezetőség, helyre kell hozni. 
Így ismertetni kellett lakosa-
inkkal a faluközpont terveze-
tét. Mindannyiunkat érint ez 

a projekt, ezért a szakembe-
rektől szerettem volna halla-
ni, mit is takar ez a tervezet. 
Ez a változás nem rövid távra 
szól. A legnagyobb változáso-
kon a templom körüli tér fog 
átmenni, kibővül a templom 
körüli sétáló járda, ezáltal le-
szűkül az út, a parkolási lehe-
tőségek korlátozott számban 
lesznek, új zöldterületek kelet-
keznek és a régi mozi épülete 
előtt a buszmegálló leálló sáv-
val lesz ellátva. Fontos tudni-
való, hogy a templomtól a Štúr 
utcáig az útszakasz új aszfalt-

burkolatot kap. A régi burkolat 
eltávolítását a falu a saját költ-
ségéből fi zeti majd. Ezek a té-
nyezők mindannyiunkat érin-
tenek, hiszen közvagyonnal 
gazdálkodunk. Ellentétben az 
előző vezetőséggel én fontos-
nak tartom ezeket a tényeket 
a lakosokkal közölni.

Ismét felmerült a szenny-

vízelvezető-rendszer kiépí-

tésének lehetősége Tardos-

kedden. Milyen lépéseket 

sikerült ezen a téren tenni?

A II. képviselő-testületi ülé-
sén a képviselők elfogadták 
a szennyvízelvezető-rendszer 
kiépítésére vonatkozó pá-
lyázati kérvény beadványát. 
A pályázathoz több okmány-
ra is szükség volt. A határidő 
szűkös volt, előkészületben 
pedig nem állt rendelkezés-
re szinte semmilyen okmány, 
ezért márciusban a kérvényt 
nem tudtuk benyújtani. Infor-
mációink szerint újabb pályá-
zat van készülőben, amelynek 
kiírása augusztusban kellene 
megjelenni a pályázatok közt. 
Jelenleg a tervdokumentáció 
kidolgozását szorgalmazzuk, 
ezúttal viszont szeretnénk be-
vonni a tervezetbe a kimaradt 
utcáinkat is, amelyek tulaj-
donjogi rendezetlenség miatt 
az előző kiírásba nem jutottak 
volna be. Egy ilyen volumenű 
projektnél nagyon sok ténye-

Ing. Tóth Marián, polgármester beiktatása óta eltelt pár hónap. 

Szerettük volna megtudni, milyen lépések, munkálatok történtek 

a falu életében ez idő alatt.  

A POLGÁRMESTER 
VÁLASZOLT

Mi kérdeztünk, 

Április 30-án az önkor-
mányzat indítványozására 
nagytakarítást szervezünk 

községünkben

Á

A revitalizáció során a legnagyobb változásokon 
a templom körüli tér fog átmenni  
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ző befolyásolhatja a pályázat 
sikerességét, így az elkövet-
kező időszakban még több 
alkalommal fogjuk mérlegelni 
a képviselőkkel, ill. a lakosok-
kal ezt a tervezetet.

Információim szerint a Tar-

doskeddi Hírmondó is válto-

záson megy keresztül. Tud-

hatunk erről bővebben?

Így van. Úgy gondolom, egy 
újságnak, TV-nek, legyen az 
helyi vagy országos jellegű, 
információt és tényt kell közöl-
nie. Fontosnak tartom, hogy 
a hír aktuális, időszerű legyen, 
kapjon helyet benne a köz-
élet, a minket érintő esemé-
nyek, érdekességek. Mivel 
mindennek pénzügyi vetülete 
is van, ezért a lap száma is 
csökkenni fog. 

Húsvétra, a keresztény-

ség legnagyobb ünnepére 

készülünk. Mit jelent az Ön 

számára ez az ünnep?

A keresztény egyházak ta-
nítása szerint húsvét Jézus 
Krisztus feltámadásának és 
vele az emberiség megvál-
tásának ünnepe. A mai kor 
embere is a maga módján éli 
meg az ünneppel kapcsolatos 
szokásokat. A mi családunk is 
fontosnak tartja a népi hagyo-
mányokat, ezért húsvéthétfőn 
közösen a fi ammal meglá-
togatjuk a család női tagjait, 
akiket illatos vízzel locsolunk 
meg. 

Végezetül engedjék meg, 
hogy Tardoskedd Önkormány-
zata és magam nevében min-
den kedves olvasónak kelle-
mes húsvéti ünnepeket kíván-
jak.                                   B.Sz.

ISMERJÉK MEG KÖZSÉGÜNK
ÚJ KULTÚRFELELŐSÉT: 

Lassan 3 hónapja dolgo-

zol kultúrfelelősként. Hogyan 

látod ezt a munkakört? 

Tudom, hogy a kultúra min-
dig egy kicsit mostohagyer-
mek, hiszen társadalmi értéket 
képvisel, de anyagi haszna 
nem igazán mérhető. A kultúra 
nem jó befektetés, mert nem 
tőkésíthető, mégis elmondha-
tó, hogy a közösséghez tarto-
zás egyik legfontosabb eszkö-
ze. Feladata együttműködni 
a társadalmi és civil szerveze-
tekkel, gondozni a nemzetisé-
gi és kulturális hagyományokat. 

Belépésed után rögtön 

bedobtak a  mély vízbe, hi-

szen rövid időn belül meg 

kellett szervezned a  tavaszi 

szünidei foglalkozásokat és 

a március 15-ei ünnepséget. 

Nehéz kezdet volt?

Nagy lendülettel kezdtem 
a feladatok megszervezésébe, 
mely a jó csapatmunkának kö-
szönhetően színes programot 
biztosított a gyerekek számá-
ra. Az 1848/49-es események-
ről való megemlékezés az ün-
nephez méltóra sikeredett.

A Nyitrai Konstantin Filo-

zófus Egyetem Közép-euró-

pai Karán hungarológiát vé-

geztél. Mit jelent ez pontosan?

A szak a magyar nyelv 
és kultúra (Közép-) Eu-
rópában és a fi nnugor 
világban elfoglalt helyé-
nek kérdését helyezi a kö-
zéppontba. Foglalkozik töb-
bek között a magyar nyelv 
és kultúra eredetével, a szlo-
vák-magyar kulturális kapcso-
latok kérdésével, a kompara-
tisztika problematikájával, ele-
mezve a kisebbségpolitika 
főbb kérdéseit is. A katedrán 
a tanítás nem csak szlovák 
nyelven folyt, hanem aktuális 
esetben magyar, cseh vagy 
lengyel nyelven is.

A  kultúra soha nem állt 

tőled távol…

Igen, ez így van. Gyerekko-
rom óta szeretek színházba, 
előadásokra járni. Már alap-
iskolásként rengeteget szere-
peltem különböző rendezvé-
nyeken, szavaltam, táncoltam, 
versenyekre jártam. Tagja vol-
tam a   CSETT-nek, később 
a nagy sikerű helyi Váska 
néptánccsoportnak. Jelenleg 
a  Szemerényi Károly Magyar 
Tannyelvű Alapiskola mellett 
működő Szivárvány néptánc-
csoport vezetője vagyok.

Nemcsak kultúrfelelős

vagy, de a  könyvtárban is

dolgozol. A  szervezések 

szempontjából ez nem 

gond?

Igyekszem mindig úgy 
beosztani az időmet, hogy
a nyitvatartás alatt a könyv-
tárban tudjak lenni, és onnan 
intézni, szervezni a dolgokat. 

Milyen rendezvényeknek 

örülhetünk 2011-ben?

Április 15-én a Kicsi Hang 
verséneklő együttes tisztelt 
meg minket műsorával. Színes 
program várja az érdeklődőket 
május 1-jén és gyermeknapkor 
egyaránt. Júniusban Az orosz-
lánkirály musicalt mutatja be 
a tardoskeddi amfi teátrumban 
az Érsekújvári Rockszínpad. 
Reméljük, az idő kedvezni 
fog és sokan részt vesznek 
a nagysikerű előadáson, ami 
kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt felejthetetlen élményt és 
jó szórakozást kínál!

Köszönöm, hogy szakí-

tottál időt a  beszélgetésre. 

További sok sikert kívánok 

a munkádhoz.            B. Sz.

ö

Mgr. Šípoš
Csillát

Tisztelt Tardoskeddi Lakosok!

A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek vezetősége értesítik Önöket, hogy az elmúlt időszakban egyre gyak-
rabban kaptak a fogyasztóktól olyan információkat, hogy konkurens cégek képviselői keresik fel őket, akik a Nyu-
gat-Szlovákiai Villamosművek alkalmazottainak adják ki magukat, ill. olyan személyeknek, akiknek joguk van a 
Nyugat-Szlovákiai Villamosművek nevében eljárni. Az eddig szerzett adatok alapján ezek a  személyek hamis 

információkat terjesztenek a villamosművekről, pl. hogy a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek befejezte működé-
sét a szlovák piacon, vagy hogy a község más energiaszolgáltatótól fogja kapni az áramot. További hamis állítás, 
hogy ezek a személyek egy másik energiaszolgáltató alkalmazottainak adják ki magukat, és új szerződés aláírására 
akarják rábírni az embereket, és egyéb hasonló hazugságok.

Figyelmeztetjük lakosainkat, hogy ne hagyják magukat becsapni, ne dőljenek be a csalóknak, és ne hozzanak 
elhamarkodott döntést, amelyet később megbánhatnak.

FE
LH

ÍV
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Több mint 20 év után, 

amit az Érsekújvári Körzeti 

Hivatalban töltött, váltott és 

a helyi községi hivatal veze-

tője lett. Ez azért összetet-

tebb munkakör, mint amit 

eddig végzett. Nehéz volt 

a kezdet?

Minden kezdet lényeges 
beilleszkedést is jelent. Az ál-
lami szervezet alkalmazotti 
posztja, valamint a községi hi-
vatal hivatalvezetői munkaköre 
lényeges szakmai  különbség-
gel jár. Ezzel tisztában voltam. 
Ez az új munkakör számomra 
szakmailag nagy kihívást és 
felelősséget is jelent. Kez-
dettől fogva arra törekszem, 
hogy megismerkedjem a teljes 

hivatal munkájával úgy 
lakossági, mint pénzügyi, szo-
ciális és fejlesztési szinten.

Mire fekteti a legnagyobb 

hangsúlyt hivatalvezető-

ként? Mit tart elsődleges 

feladatának?

Tekintettel arra, hogy a köz-
ségi hivatal alkalmazottainak 
soraiban változásra került sor, 
törekedni fogok arra, hogy a 
hivatalon belül megfelelő mun-
kaköri viszony alakuljon ki, 
elősegítve ezzel a lakosokkal 
való közelebbi kapcsolatot, 
a jó kommunikációt és az ügy-
intézések magasabb szintre 
való emelését. Fontosnak tar-
tom, hogy községünk lakosai 
érezzék, hogy a  hivatal van 

a lakosért, és nem a lakos a hi-
vatalért.

Ön szerint hogyan műkö-

dik jól és megfelelően egy 

községi hivatal?

A „jó” és „megfelelő” min-
den ember számára mást je-
lent. Számomra a szakképzett 
emberek alappillérnek szá-
mítanak minden hivatalban. 
Hangsúlyt szeretnék fordítani 
arra, hogy a  hivatal dolgozói 
minél több jól megszervezett 
iskolázáson vegyenek részt, 
elsajátítva a  törvényadta vál-
tozásokat, amelyeket a mun-
kájuk folyamán pozitív irányba 
tudnak felhasználni. 

A 2011-es év egyik legje-

lentősebb eseménye Szlová-

kiában a népszámlálás. Ren-

delkezik már a hivatal infor-

mációkkal ebben a témakör-

ben? 

Igen, a  népszámlálásra 
2011. május 13-tól június 6-ig 
kerül sor. Ezen belül is meg-
határozó időpont május 20-a, 
éjfél. Községünkben 16 szám-
lálóbiztos végzi majd a mun-
káját, akik május 13-tól május 
19-ig házhoz viszik a  kérdő-
íveket, természetesen a meg-
felelő utasítással. Május 22-től 
június 6-ig pedig megtörténik 
a már kitöltött ívek összesíté-
se. Szeretném felhívni a  lako-
sok fi gyelmét, hogy Szlovákia 
történetében először adatik 
meg a lehetőség, hogy elekt-
ronikus formában is kitölthetik 
a népszámlálási kérdőíveket. 
Ezzel is elősegítik a gyorsabb 
eredményhozást. Közelebbi 
információkat a  község hon-
lapján és a kábeltelevízión ke-
resztül szolgáltatunk.

Köszönöm, és további sok

sikert kívánok az új munká-

jához.

Én köszönöm a  lehetősé-
get.              B.Sz.

4

KÖZÉLET

December 18-án immár 
negyedik ízben kaptak meg-
hívást a községi hivatal ün-
nepi termébe Tardoskedd 
legkisebb polgárai és szüle-
ik, ahol kedves ünnepélyen 
köszöntötte őket községünk 
nevében Ing. Tóth Marián,
polgármester, PaedDr. Mé-
száros Iveta, képviselőasz-
szony és Benkő Éva anya-
könyvezető. A  rendezvényre 
a 2010-ben született kis-

gyermekek kaptak meghí-
vást és azok, akik 2009. dec-
emberében jöttek a világra, 
és ezen oknál fogva még 
nem lehettek ott a tavalyi, 
hasonló jelleggel megtartott 
ünnepélyen. 

A nagyobbacskák érdek-
lődéssel fi gyelték a J. A. Ko-
menský és a  Szemerényi
Károly Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola diákjai által
bemutatott rövid kultúrmű-

sort, a kicsik érthető módon 
végigaludták vagy végig-
nézelődték az ünnepséget. 
A műsor és a polgármester 
ünnepi beszéde után az em-
léklapok, virágok és aján-
dékok átadása következett 
a  szülők és a  kisgyermekek 
részére. A  szülők emlékül 
erre a  napra a  község kró-
nikájába is beírták nevüket. 
A kicsiknek jó erőt, egészsé-
get kívánunk, nőjenek nagy-
ra és legyenek belőlük be-
csületes és jó tardoskeddi 
polgárok!

Akiket köszöntöttünk: Ba-
láž Lionel, Balogh Krisztián, 
Bencze Péter, Bencze Viktó-
ria, Benkő Liana, Bertič Leo-
nard, Bihari Leonardo, Birkus 
Viktória, Blanár Zoltán, Bog-
dány Deborah, Brenkus Na-

tália, Buda Edina, Bugyik Edi-
na, Cingel Zuzana, Csintalan
Damián, Dikasz Vanessa, Dö-
me Fabián, Ebeid Sahar, 
Farkas Jolana Annamária, 
Jaroš Laura, Jaššo Laura, 
Karácsony Sarah, Kovács 
Emily, Kóňa Oliver, Laka-
tos Sabrina, Lakatos Sofi a, 
Levius Natália, Major Lenka, 
Nozdrovický René, Obertáš 
Laura, Pápay Alex, Petrécs 
Alexa, Pintér Lara, Rafael 
Viktória, Rišňovský Dárius, 
Ruzsik Bence, Škuliba Do-
minik, Škuliba Éva, Šmida 
Alex, Szőke Valéria, Sztojka 
Santiago, Takács Tamara, 
Toráč Márius Martin, Tornay 
René, Valaška Damian, Varga 
Nela, Varga Sofi a, Vas Sofi a, 
Zsilinszki Patrik

B.Sz.

ÜNNEPÉLY A LEGKISEBBEKNEK
Egy új emberke, ki nem is beszél még,
Hogyan érti meg mosolyom beszédét?

Hogy érzi meg, - hisz csak egy éve ember! -
Hogy a szeretet szólítja szememben!
Ó milyen titok, milyen csodaszép ez!

Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni

S a mosolyra vissza tud mosolyogni!
                                               (Sík Sándor)

BEMUTATJUK AZ ÚJ 
HIVATALVEZETŐT:

Mgr. Veres 
Juditot
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Rendőrparancsnok úr, 

kérem röviden mondja el ol-

vasóinknak, hogy milyen volt 

eddig a 2011-es év a közbiz-

tonság és a bűnesetek szem-

pontjából Tardoskedden!

Ami Tardoskedd közbiz-
tonságát és a bűnesetek szá-
mát illeti, szeretném informál-
ni Önöket, hogy 2011. január 
1-től március végéig összesen 
11 bűneset történt községünk-
ben. Pontosabban 2 rablás, 

3 gépjárműlopás, 1 gépjármű-
lopási kísérlet, 1 nemzetgya-
lázás, 1 rablással egybekötött 
lakásbetörés, 1 gyújtóanyag-
gal történő támadás és 2 rend-
bontással egybekötött táma-
dás. Ezek a bűnesetek to-
vábbítva lettek az Érsekújvári 
Járási Rendőrkapitányságnak. 
A községi rendőrség felada-
tai közé tartozik a különféle 
kihágások kivizsgálása, ezek 
közül a leggyakoribbak a csa-

ládi vesze-
kedések, a 
szomszéd-
v iszá lyok , 
a közrend 
nem betar-
tása, a vad sze-
métlerakatok, a vendéglőkben 
és közterületeken történő fi -
zikai támadások, a balesetek 
esetén történő forgalomirá-
nyítás, a bírósági és végrehaj-
tói értesítések kézbesítése és

a lopások. Továb-
bi gyakori esetek, 
amelyekkel fog-
lalkoznunk kell, 
a kóbor kutyák és 
a vad szemétlera-
katok problémá-

ja. Ezért szeretnék megkérni 
mindenkit, hogy ezeket az 
eseteket jelentsék a községi 
rendőrségnek. Bár van sze-
métlerakatunk, az emberek 
ezt sajnos nem veszik tudo-
másul. Továbbra is a közterü-
letekre hordják ki a szemetet, 
ahol ebből kifolyólag kisebb 
szemétdombok keletkeznek. 
Fontosnak tartom megemlíte-
ni, hogy a községi rendőrség 
szorosan együttműködik a ke-
rületi és járási rendőrkapitány-
ságokkal, a bűnügyi és vasúti 
rendőrséggel, a kerületi és 
járási bíróságokkal és a végre-
hajtó hivatalokkal.

Javában folyik a  község 

központjának felújítása. Mi-

re ügyeljenek az ottlakók és 

a közlekedés résztvevői köz-

ségünk ezen részén? 

A község központjának fel-
újítása kapcsán arra szeret-
ném fi gyelmeztetni a lakoso-
kat, hogy gépjárműveikkel ne 
parkoljanak ott, ahol már foly-
nak a munkálatok, mert ezzel 
nehezítik a mechanizmusok 
problémamentes munkáját. 
A revitalizáció miatt egyébként 
az egyes útszakaszokon kor-
látozva lesz a forgalom és sor 
kerül utcák lezárására is.

Úgy tudjuk, még mindig 

vannak gondok a  parkolá-

sokkal. Igaz ez?

Igen, ez igaz. Főleg a jár-
dákon és a közterületeken 

MINDENT MEGTESZÜNK
A RENDÉRT

A Lucerna Polgári Társulás Nyitra megye önkormányzatával karöltve fotóversenyt hirdet 
profi  és amatőr fényképészek részére, melynek témája:

MORVAY GYULA KÖLTÉSZETE

ÉS AZ OBJEKTÍVEM
Minden résztvevő fényképész 12 fényképet adhat le, amelyeket a fent említett tardoskeddi 
költő adott verseihez készít el. Örömmel fogadjuk a téma mindennemű, a hagyományostól 

eltérő módon történő feldolgozását. Előnyben részesülnek azok 
a fotók, amelyek a környékünket ábrázolják. 

A zsűri minden vershez 1 fényképet választ ki, tehát összesen 12 győztes fotót, 
amelyekből egy 2012-es naptár készül el. A legjobb fotókból kiállítás nyílik. 

Mivel a fényképek A3 formában lesznek kinyomtatva és kiállítva, fontos, hogy 
jó minőségben és megfelelő méretben azaz 4700x3500 dpi és jpg formában 

készüljenek el. A munkákat CD hordozón kell leadni, az alkotó nevével, 

e-mail címével, esetleg telefonszámával együtt.

A fényképek leadási határideje: 2011. június 25.

Eredményhirdetés: 2011. augusztusa

Az alkotásokat a Szent István tér 5 szám alatt kell leadni.
Elérhetőség: www.lucerna-tvrdosovce.com, tel.: 0905 733 477

A verseny valamennyi résztvevője  egy naptárt kap ajándékba, 
a 3 győztes pedig értékes díjakban részesül.
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Beszélgetés Borbély Rajmunddal, 
a községi rendőrség parancsnokával
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lévő zöld övezetekben parkol-
nak sokan. A múltban ezeket 
a kihágásokat úgy oldottuk 
meg, hogy fi gyelmeztettük 
a tilosban parkolókat, de a jö-
vőben ez pénzbeli bírsággal 
lesz büntetve. Ezen kihágások 
megoldására ún. papucso-
kat vásároltunk, amelyeket 

használni is fogunk. Ezenkí-
vül nagyon gyakori gond még 
a közlekedési jelzések nem
betartása a Jednota Super-
market előtt, ahol 2 hely a moz-
gáskorlátozottak számára van 
fenntartva. Aki ezeket nem 
fogja respektálni, szintén bün-
tetve lesz.

Mire hívná még fel lako-

saink fi gyelmét?

A lakosokat elsősorban ar-
ra szeretném fi gyelmeztetni, 
hogy ne hordják ki a szemetet 
és ne szennyezzék közterü-
leteinket azzal, hogy kienge-
dik a szennyvizet az utcákra. 
Jó lenne, ha a kutyáikat elke-
rített helyen tartanák, ahonnan 
azok nem tudnak kimenni, és 
nem kóborolnának a község 
területén. Az időseket arra 
kérem, hogy ne essenek ál-
dozatul csalóknak, akik a vil-
lamosművek, a gázgyár alkal-
mazottainak, szociális munká-
soknak vagy egyéb más sze-
mélyeknek adják ki magukat, 
és pénzösszegeket csalnak ki 
tőlük. Az ilyen eseteket azon-
nal jelenteni kell a községi 
rendőrségnek vagy a 158-as 
telefonszámon.

Februártól új taggal bő-

vült a  községi rendőrség. 

Ki az új rendőr, és mit lehet 

róla tudni?

Igen, 2011. február 1-jével 
új taggal bővült a községi 
rendőrség, mivel emelkedtek 
a bűnesetek, és a rendőrök 
száma kevésnek bizonyult egy 

ekkora községre. Az új rend-
őrt Szabó Dávidnak hívják, 
25 éves és tardoskeddi lakos. 
Áprilistól 3 hónapos rendőri 
iskolázáson vesz részt Po-
zsonyban, és reméljük, hogy 
az iskola elvégzését követően 
jó szolgálatot nyújt majd la-
kosainknak. Mi mindenesetre 
minden tőlünk telhetőt megte-
szünk azért, hogy rend legyen 
Tardoskedden.

Miért éppen most bőví-

tették a rendőrállományt?

Ahogyan már említettem, 
jelentősen megnövekedett 
a bűnesetek száma, és szük-
ség volt újabb községi rendőr-
re. 6 évvel ezelőtt ugyancsak 
4-en voltunk, de a 4. tag el-
költözött Tardoskeddről, és 
a nagy távolság miatt nem 
tudta végezni a munkáját. Ami 
azt jelenti, hogy 3-an marad-
tunk. Mi már régebben kértük, 
hogy legyen felemelve a köz-
ségi rendőrök száma, de ezt 
az akkori vezetés nem tette 
lehetővé. Most jött el az idő, 
hogy bővüljön a létszám, mivel 
növekedtek a lopások, vere-
kedések, a fi atal- és kiskorúak 
alkoholfogyasztása. Ami külön 

nagyon bántó, hogy megjelent 
községünkben a kábítószer, 
amelyet elsősorban a fi atalok 
fogyasztanak. Itt szeretném 
felhívni a szülők fi gyelmét arra, 
hogy ügyeljenek a gyermeke-
ikre, mert a közeljövőben na-
gyobb ellenőrzéseket fogunk 
végezni a vendéglőkben és 
a diszkókban, ahol a kábító-
szer- és az alkoholfogyasztást 
fogjuk ellenőrizni. A község 
beleegyezésével alkohol- és 
drogteszteket vásároltunk, 
amelyeket szeretnénk hasz-
nálni. Az említett ellenőrzése-
ket a járási rendőrkapitány-

ság tagjai is fogják végezni. 
Amennyiben az ellenőrzések 
során alkoholt találunk a kis-
korúak vérében, akkor a szü-
lő is meg lesz büntetve, és az 
árus is, aki az alkoholt árul-
ta. A pénzbeli bírság elérheti 
a 33 €-t is. A fi atalkorúaknál 
csak az eladó és a szülő lesz-
nek szóban fi gyelmeztetve. 
A drogoknál ez másként van. 
Aki fogyasztja, az 6 hónaptól 
3 évig terjedő börtönbüntetés-
re számíthat, aki árusítja, az 
3-tól egészen 12 évre is bör-
tönbe kerülhet. 

Bračo Szilvia
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Bár van hulladéklerakatunk, az emberek továbbra 
is a közterületekre hordják ki a szemetet

Bá h ll dékl k t k b k t ább

Komoly változással kezd-
te a 2011-es esztendőt a he-
lyi nyugdíjasklub, januártól 
ugyanis Hamar Mária szemé-
lyében új elnöke van. Az előző 
elnök Vanya Lajos életkorára 
való tekintettel 13 év után le-
mondott tisztségéről és átadta 
helyét. Elnöksége alatt sikerült 
megvalósítania álmát, mégpe-
dig azt, hogy Tardoskedden 
egy jól működő nyugdíjasklub 
jöjjön létre. A volt elnök arra is 
büszke, hogy a  magyarországi 
(tatabánya-bánhidai, környei, 
szákszendi) nyugdíjasklubok-

kal szintén jó baráti kapcso-
latot alakítottak ki, amelyeket 
a mai napig fenntartanak és 
ápolnak. Valamennyi tag ne-
vében ezúton is köszönetet 
mondunk fáradhatatlan és 
kitartó munkájáért, amelyet 
a  klub élén végzett. Nagyon 
jó erőt, egészséget kívánunk 
számára, hogy még sok időt 
tölthessen a  klubban. Az új 
vezetőségnek ugyancsak sok 
sikert kívánunk, hogy folytat-
hassák az elkezdett munkát.

(bsz)

ÚJ ELNÖK 
A NYUGDÍJASKLUB 

ÉLÉN
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Tisztelt Tardoskeddiek!

A Szlovák Gázművek felhívja mindazon háztartásban élők fi gyelmét, akik gázzal fűtenek, hogy házaló áru-

sok jelentek meg a környéken, akik erőszakos módon, hamis állításokkal igyekeznek rávenni az embereket arra, 
hogy új szerződést írjanak alá a gázszolgáltatást illetően. A házalók a Szlovák Gázművek alkalmazottainak adják 
ki magukat, vagy azzal csapják be az embereket, hogy új szerződést kell aláírniuk a Szlovák Gázművekkel, mivel
a vállalat egy másik céggel egyesült, ami nem fedi a valóságot. 

A Szlovák Gázművek soha nem végezteti szolgáltatásait házalókkal! Ezért minden fogyasztónknak azt ajánljuk, 
hogy amennyiben házaló árusok keresik fel, győződjenek meg arról, pontosan kikről van szó, és alaposan fontolják 
meg az ajánlatukat.

Ha bármilyen kétségeik vannak, hívják a Szlovák Gázművek 0850 111 363-as telefonszámát vagy a gáz-

művek ügyfélközpontját, ahol szívesen segítenek mindenkinek.

FE
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A tavaszi szünet alkalmá-
val a helyi faluházban színes, 
eseménydús program várt a 
gyerekekre, akik minden dél-
után más-más elfoglaltsággal 
múlathatták az időt. A foglal-
kozásokon naponta 60 gyerek 
vett részt.

Az első nap a Siker Nyelv-
iskola két kiváló lektora Mgr.
 Šafranko Csilla M. A. és 
Szegheő 

Laura interaktív angol 
délelőttöt tartott. Az angoló-
ra nagyon dinamikusan telt, 
a gyerekek angol nyelvű éne-
keket sajátítottak el, átismé-
telték a már ismert szavakat, 
valamint új kifejezéseket és 
frázisokat is tanultak. Köny-
vekkel és poszterekkel egy-
aránt dolgoztak, majd színes 
faliújságot készítettek. A lek-
torok érdekes módszereket 
alkalmaztak, aktívan bevonták 
a gyerekeket a kommunikáci-
óba, akik aznap énekszóval 
búcsúztak. 

A keddi nap az alkotás je-
gyében telt. Számos rajz, álarc 
készült, de a legnagyobb ér-

deklődés az üvegfestés iránt 
volt. Számtalan szí-

nes matrica ke-
rült ki a gyere-
kek keze alól. 
A következő 
napon csopor-
tokba tömö-
rülve alkottak 
a kis nebulók. 
A legkiseb-
bek szebbnél 
szebb koro-
nákat készí-
tettek, melyhez nem 
kellett más, mint színespapír, 
olló, ragasztó és persze némi 
fantázia. A többiek diva-
tos ablakdíszeket kreáltak, 
melyeket haza is vihettek. 
Az ügyesebbek kipróbálhat-

ták a papírmassé technikát, 
mellyel díszes álarco-
kat alkottak. Közben 
– a fi úk nagy örömé-
re – Bogdány Balázs 
előadást tartott a hor-
gászatról és az akva-
risztikáról, valamint 
bemutatta, hogyan 
kell megfelelő módon 
akváriumot készíteni. 

A szünet negyedik nap-
ja a játéké és a szórakozásé 
volt. Nagyon népszerű volt 
az Activity és a Twister tár-
sasjáték. Zengett a terem 
a kacagástól és az énekszótól. 

Az utolsó napon a gyerekek 
diafi lm változatban nézhet-
ték meg a Hamupipőke és 
a 12 hónap című meséket. 
Ezt követően a farsangi bu-
lié és a szórakozásé volt 
a főszerep. Mindenki bemutat-
hatta, milyen álarcot, jelmezt 
készített a hét folyamán. Leg-
nagyobb sikere a pénteki disz-
kónak és az arcfestésnek volt, 
de a csütörtöki játszónap is 
nagyon érdekesnek bizonyult. 
A gyerekeket minden nap 
meleg tea várta, édességet 
is kaptak, a Kelly étterem pe-
dig a pénteki mókára ízletes 
fánkokat sütött. Nagy köszö-
net illeti az önkéntes segítő-
ket is, akik minden nap segítet-
tek a gyerekeknek a különféle 

tevékenysé-
geknél. A tavaszi szünidő gyor-
san elmúlt, de reméljük, hogy 
még több alkalommal találko-
zunk ilyen szép számban!

Mgr. Šípoš Csilla 

ISMÉT TAVASZI 
SZÜNIDŐZTÜNK
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Középiskolai tanulmánya-

idat az érsekújvári vendég-

látói szakközépiskolában 

végezted. Miért esett erre az 

iskolára a választás? 

A gasztronómia mindig ér-
dekelt. Jómagam is szeretem 
a fi nom ételeket, elsősorban 
édesanyám ízletes, házias 
konyháját, a frissen sült, illatos 
kalácsot, amelyet készít. Ta-
lán valahol itt kezdődik a do-
log. Úgy éreztem, ez az iskola 
megfelelő alapismeretekkel 
láthat el, amelyekre a későbbi-
ekben építeni lehet. Úgy gon-
dolom, ez sikerült is.

Bizonyára a középis-

kolában ismerkedtél meg

a sommelier szakmával, és 

az első borászversenyeken 

is ebben az időszakban mé-

retettél meg. Kinek, illetve 

minek volt ez köszönhető?

Mindenképp szeretném ki-
emelni Mgr. Felvydékiová ta-
nárnőt, aki bevezetett a borok 
és a borászat világába. Neki 
köszönhetem, hogy ebben 
a szakmában érdekelt lettem, 
s meg is szerettem. A tanárnő 
a tanítási időn kívül is, szabad-
idejét feláldozva foglalkozott 
néhányunkkal. Sok mindent 
megtanultam tőle, amit eb-
ben a szakmában tudni kell, 
viszont ekkor még gyerekci-
pőben járt a dolog. Meg kellett 
tanulnom, hogy a tudás kama-
toztatása mellett jól is érezzem 
magam a munkában, értsem 
és igyam is a borokat.

Hogyan lehet ezt a szak-

mát tanulni? Autodidakta 

módon, könyvekből vagy 

megmérettetés kell hozzá? 

A sommelier szakmát az 
elején nem lehet érteni, mert 
nem ismeri ki magát az em-

ber. Az elején nincs más hát-
ra, mint elkezdeni a források 
tömkelegében kutatni. Ter-
mészetesen itt előfordulhat az 
is, hogy az ember meghátrál, 
s inkább hagyja az egészet. 
Sok könyvet olvastam, isme-
reteket gyűjtöttem, és ezekről 
beszélgettünk az iskolában, 
hogy megtudjuk az igazat 
a dolgokról. Ekkor már ben-
nem volt egy erő, ami húzott 
és vitt előre, hogy olvassak, 
tanuljak, és vegyem komolyan 
a szakmát. 

Mit adtak Neked a verse-

nyek? Melyiket tartod a leg-

sikeresebbnek?

A borászversenyek nagyon 
jó startot jelentettek a pályafu-
tás építésében, mert megmu-
tatkoztunk az éttermekben, az 
éttermek vezetőinek, és sokan 
megismertek akkoriban. Sze-
rencsésnek mondhatom ma-
gam, mivel – ahogy a mondás 
is mondja - jó időben voltam 
jó helyen. Olyan versenyeket 
nyertem, amelyek motiváltak
a továbbiakban, mert ekkor 
erre volt szükségem. Nem 
emelnék ki egyet sem, mert 
mindegyiket komolyan vettem. 

Ami viszont nagyon jól esett, 
az az utolsó versenyem volt
a csehországi Brünnben, a ju-
nior korosztályban. Ennek 
minden pillanatát kiélveztem. 

Jelenleg Prágában a ven-

déglátóipari főiskolán ta-

nulsz, és egy étteremben dol-

gozol. Miért éppen Prága? 
Prága egy nagyon nehéz és 

komoly döntés volt, ahonnan 
nincs vissza út. Az ember lel-
kiállapota ilyen döntéskor nem 
egészen ideális. Velem sem 
volt ez másképp. Otthon kellett 
hagynom a családot és egy ak-
koriban négyéves kapcsolatot, 
ami - lekopogom - megtanult 
működni távúton is, és életem 
egyik legbiztosabb pontja lett. 
Ami a felvételit és az iskolába 
való bekerülést illeti, nem volt 
vészes, mivel a versenyeken el-
ért sikereim sokat számítottak.

Jelenleg a 3. évfolyam-

ban vagy. Milyennek talá-

lod a sulit, hogyan sikerült 

beilleszkedned (értem itt a 

nagyváros velejáróit, a nyel-

vet, s azt, hogy jól érzed-e 

magad itt)? Voltak a kezdet-

ben nehézségek?

Miután idejöttem Prágá-
ba, az iskola sommelierje 
én voltam. Igyekeztek ellátni 
hasznos információkkal, meg-
ismertetni az itteni körülmé-
nyekkel, ám mégsem éreztem 
magam teljesen jól. Valahogy 
mégis hagytam magam úszni 
az árral, és még inkább a be-
illeszkedésre és a cseh nyelv 
elsajátítására összpontosítot-
tam. Mindez segített abban, 
hogy a suli is gördülékenyeb-
ben menjen. Most a bakalár 
munkámon dolgozom. Az idő 
nagyon szűkös. A munkahe-
lyemen egyre több feladatot 
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BORBAN AZ IGAZSÁG - 

PRÁGÁBAN IS
A Tardoskeddi Hírmondó következő riportalanya 
bizonyára nem ismeretlen az olvasók körében. 
Pár évvel ezelőtt többek között magazinunk, 
a szlovák „Nitrianske noviny” és a helyi 
kábeltelevízió által is olvashattunk, hallhattunk 
a határon innen és túli borászversenyeken való 
remekléséről. Bencze Ádám jelenleg Prágában 
tartózkodik, itt folytatja főiskolai 
tanulmányait, és Csehország egyik 
legnívósabb éttermében szolgálja ki 
a lehető legjobb szakmai tudása 
szerint vendégeit.

ző riportalanya 
sók körében. 
agazinunk, 
helyi 

k, hallhattunk 
enyeken való 
nleg Prágában 

k 
ki 

Egy exkluzív prágai étteremben dolgozom



kapok, és így egyre nehezebb 
hangsúlyba helyezni a dolgo-
kat. A legnagyobb iskola szá-
momra a munkahely.

Mesélnél a munkahelyed-

ről?

Egy kis étteremben 
dolgozom, amely a leg-
jobbnak mondja magát 
Csehországban. Mind-
össze hat asztal találha-
tó itt és tizenöt személy 
befogadóképességű. 
Minden este teltház van. 
Az étterembe nehéz be-
jutni, asztalt kapni ná-
lunk sokszor nehezebb, 
mint Coca Colát Kubá-
ban (mosolyog), de ha 
időben foglal az em-
ber, akkor nincs gond. 
Ez az étterem már évek 
óta építgeti renoméját. 
Egyik nagy álmom volt, 
hogy ezen a helyen dol-
gozhassak, és itt kötöttem ki. 
Ez az étterem egy szállodához 
tartozik még egy másik éte-
remmel egyetemben. Ebben 
a bizonyos másik étteremben 
kezdtem el dolgozni, ahol há-
rom hónap után a főpincéri 
posztra kaptam ajánlatot. Ép-
pen ekkor a jelenlegi, exkluzív 
éttermünkben is ajánlottak 
állást, amit egyszerűen nem 
lehetett visszautasítani. Ezzel 
az állással nem csak a puszta 
étterembe kerültem be, hanem 
átvitt értelemben egy családba 
is, akiken a Hotel Alcron sorsa 
múlik. A családfők mindösz-
sze négyen vannak, akik úgy 
a munkahelyen, mint a magán-
életben is összehúznak. Ezál-
tal még nagyobb megértésben 
és egyetértésben vezetik e re-
mek éttermet. Hónapokig tar-
tott, amíg megszoktam ezt 
a stílust. Folyamatosan meg 
kellett ismernem a VIP ven-
dégeket, a szokásaikat, meg 
kellett tanulnom viselkedni 
úgy, hogy az oda illő legyen. 
A munkatársaim sokban se-
gítettek. Méretre varratott 
frakkban dolgozunk, és min-
den nap komolyan készülünk 
a nyitásra. Nincs olyan étel, 
amiről ne tudnánk minden ap-
róságot. Ez volt a nehezebb 

része, a könnyebb pedig az, 
hogy szabadkezet kaptam 
a borokban és saját pénztár-
cát is. Amióta idekerültem, 
a borlapunk 300 új fajta borral 
bővült, és most hatszáz fajtá-
ból válogathatnak a vendégek. 

Megvannak a borvilág legjei. 
Folyamatosan ismerkedünk 
a borokkal, szinte naponta 
nyomtatom az új borlapokat, 
mert mindig érkezik valami 
újdonság. A hangsúlyt most 
a Burgundokra helyeztem. 
Úton van egy Romanné Conti, 
ami több százezer koronás ér-
tékű luxuscikk. 

Mennyire fontos az ételek 

ismerete? 

Az ételek ismerete nagyon 
fontos. Amikor a menü cseré-
lődik, vagy ha egy új dolog ke-
rül az étlapra, mindig tartanak 
kóstolót a fi úk, hogy tisztában 
legyünk minden részlettel. 
Egy igazi nagy séffel dolgo-
zunk, neve Roman Paulus, aki 
már sok helyen megfordult 
és céltudatosan vezet min-
ket. Az ételek kifogástalannak 
mondhatók. Ezt nem mi ál-
lítjuk, hanem ezt írják rólunk. 
Vannak ételek, amelyeket a 
vendég asztalánál fejezünk be. 

Az elmondottak alapján 

is látni, mennyire szereted 

a munkád, és már szinte 

benne is élsz. Meglátásod 

szerint milyen helyet és sze-

repet kap a bor kultúrája ha-

zánkban és Európa más or-

szágaiban? Hol látod magad 

a borászok körében?

Nem dicsekvésből mon-
dom, de minden jel arra mutat, 
hogy pár év múlva mi leszünk 
borokban a legjobbak. Prágá-
ban remek éttermek vannak és 

Közép-Európa legjobb séfjei. 
Nagy a konkurencia, de példá-
ul én is egy megszállott főnök 
urat fogtam ki, akinél a borban 
nincs spórolás, hisz abban 
van az igazság. Szlovákiában 
a borkultúrának nincs nagyon 
jó helye. Vannak kiváló borá-
szaink, de nem tudnak kitel-
jesedni, mert nincs ki-
nek eladni. Ami 
e n g e m 
illet, nem 
t a r t o m 
magamat 
k i v á l ó 
s o m m e -
l i e r n e k , 
nem va-
gyok vi-
lágklasszis, 
de nem 
szégyellem 
magam azért, 
amire képes 
vagyok. Amit a 
vendégnek mon-
dok, azért kiállnék 
minden körülmény 
között. Arra összponto-
sítunk, és csak azt vásárol-
juk, ami ízlik a vendégeknek. 
Az másodlagos, aminek jó 
neve van, de egy fi tyinget sem 
ér. Nekem a vendég kell, hogy 
legyen az első.

Jövőkép? Tervek?

Tervek nincsenek hogyan, 
de célok vannak, hogy mit. Er-
ről nem szeretnék most elárul-
ni semmi konkrétumot. Amíg 
a szakmában nem tökéle-
tesítem magam, addig nem 
szeretnék ezzel foglalkozni. 
Időszerű tervek inkább a ma-
gánéletemben vannak. Egyéb-
ként mindenképp a gasztro-
nómia területén képzelem el 
a jövőt, ebben látom az esé-
lyeim. Ha egy vendég távozá-
sa előtt kezet ráz velem, a sze-
membe néz, nevemen szólít, 
és megköszöni a szervizt, szá-
momra ez mindent felülmúl. 
Ilyenkor érzem, nem hiábavaló 
az igyekezet és a munkába 
fektetett energia. 

Kedves Ádám, köszönet 

kimerítő válaszaidért, a nem 

mindennapi érdekessége-

kért. Örömmel szolgált szá-

momra a veled való beszél-

getés. További sok sikert 

kívánok, erőt, egészséget 

céljaid megvalósításához!

Köszönöm a lehetőséget.

Fugli Csilla

9

TUDÓSÍTÁS

Prága egy nagyon nehéz és komoly döntés voltá é é é

vannak a borvilág legjei. 
amatosan ismerkedünk 
orokkal, szinte naponta 

mtatom az új borlapokat,
mindig érkezik valami 

nság. A hangsúlyt most 
Burgundokra helyeztem. 
 van egy Romanné Conti,
több százezer koronás ér-
luxuscikk. 

Mennyire fontos az ételek 

erete? 

z ételek ismerete nagyon
os. Amikor a menü cseré-
k, vagy ha egy új dolog ke-
z étlapra, mindig tartanak 
olót a fi úk, hogy tisztában
ünk minden részlettel. 
igazi nagy séffel dolgo-
, neve Roman Paulus, aki 
sok helyen megfordult 

céltudatosan vezet min-
Az ételek kifogástalannak 
dhatók. Ezt nem mi ál-
, hanem ezt írják rólunk.

nak ételek, amelyeket a 
ég asztalánál fejezünk be. 

z elmondottak alapján 

átni, mennyire szereted 

munkád, és már szinte 

ne is élsz. Meglátásod 

int milyen helyet és sze-

t kap a bor kultúrája ha-

kban és Európa más or-

Középp EuEurórópapa legjobb séffjejei.i. 
Nagy a kkonkurencia, de példá-
ul én is egy megszállott főnök 
urat fogtam ki, akinél a borban 
nincs spórolás, hisz abban 
van az igazság. Szlovákiában 
a borkultúrának nincs nagyon 
jó helye. Vannak kiváló borá-
szaink, de nem tudnak kikitetell-
jesedni, mert nincncss kikiki-
nek eladnii.. AAmmiii 
e n g e mm  
illet, neemm 
t a r t oo mm 
magaamamat t
k i v á ll ó 
s o m m ee -
l i e r n e kk , 
nem vaa-
gyok vi-i-
lágklasszis,s, 
de nemm 
szégyellem 
magam azért, 
amire képes s
vagyok. Amit aa 
vendégnek mon-
dok, azért kiállnék k
minden körülményy 
között. Arra öösss zponto-
sítunk, és csaak k azzt t vásárol-
juk, ami ízlik a vveendégeknek. 
Az mmásásodlagos, aminek jó 
neve van, de egy fi tyinget sem 
ér. Nekem a vendég kell,, hogy 
legyen az első.

momra a veled való beszél

getés. További sok sikert 

kívánok, erőt, egészséget 

céljaid megvalósításához!

Köszönöm a lehetőséget.

Fugli Csilla



Életünk során gyakran 
kerülünk közelebbi kapcso-
latba a vízzel. Ez az erőfor-
rás életünk fontos eleme. 
Nincs ez másképp a gyere-
kekkel sem. A gyermek már 
a születése előtt is az édes-

anyja hasában vízben pan-
csol. A születést követően 
pedig minél hamarabb ba-
rátkozik meg a vízzel, annál 
hamarabb tudja feltalálni 
magát benne. Mozdulatai 
egyre tudatosabbá válnak, 
míg el nem éri azt a szintet, 
hogy erőfeszítéseit és kitar-
tását különböző díjjal jutal-
mazzák. Persze ez már egy 
másik lapra és lehet, egy 
későbbi beszámolóra tar-
tozik. Maradjunk egy kicsit 
még a legkisebbeknél.

Napjaink vitalitás és 
egészségmegőrző prog-
ramjai közé sorolhatnánk 
a  bébi „úszást“ is. Gon-
dolom sokan feltették ma-

gukban a  kérdést, miért 
van az úszás szó idézőjel-
ben? Vagy: hogy lehetne 
csecsemő korban úszásról 
beszélni? Természetesen 
az „úszás“ szó nem szó 
szerint értendő. Csecse-

mőknél ez inkább a  vízzel 
való megbarátkozásról szól 
játékos formában. De ter-
mészetesen a bébi „úszás“ 
más pozitív dolgokat is 
képvisel. Négy hónapos 
kortól ajánlott. Erre az idő-
re a gyermek már eléri azt 
a  fi zikai és pszichikai fej-
lettségi szintet, hogy képes 
a vele „úszó“ szülőre fi gyel-
ni, pozitívan reagál a szülő 
utasításaira. Optimális, ha 
a medence vize 30 – 33 C° 
között mozog. Van, akinek 
ez kevésnek tűnhet. Ter-
mészetesen a  gyermeket 
hozzá kell szoktatni a  hő-
mérséklet-különbséghez. 
A  megszokott 36 – 37 C° 

fürdővizet ajánlott heten-
ként csökkenteni, míg el 
nem érjük a kívánt hőfokot. 
Csak akkor vigyük a babát 
bébi „úszásra“, ha már ott-
hon kellőképpen felkészí-
tettük. 

Mint már említettem, fo-
kozatosan kell a gyermeket 
a vízhez szoktatni. A vízben 
fi gyelnünk kell gyermekünk 
minden mozdulatát, reakci-
óját. Fontos, hogy ne eről-
tessük rá az akaratunkat, 
mert félő, hogy nem a  kí-
vánt hatást érjük el, vagy 
ellenszenvet ébresztünk 
benne a  víz iránt. A  bébi 
„úszás“ sok szemszögből 
fontos. Ilyen az egészség-
ügyi szempont. Kedvezően 
hat a  szív- és érrendszer-
re, a  bélrendszerre, növeli 
a  tüdő vitális kapacitását, 
erősíti az immunrend-
szert. Elősegíti a  gyermek 
pszichomotorikai fejlődé-

sét, valamint növeli a fi zikai 
erőnlétet is. Azok a  gye-
rekek, akik „úszni“ járnak, 
sokkal jobban alszanak, 
esznek, kiegyensúlyozot-
tabbak. A bébi „úszásnak“ 
fontos szerepe van a neve-
lésben is. Javul a gyermek 
kifejező és kommunikáci-
ós készsége. Kialakul nála 
egyfajta sztereotípia. Jobb 
az összpontosító képes-
sége és nem okoz gondot 
a  különböző nehézségű 
feladatok megoldása sem. 
Pszichológiai szempont-
ból a  gyermek és a  szülő 
között egy erős kapcsolat 
alakul ki, amely a bizalom-
ra és a megértésre alapul. 
A vízben a gyermek el tud-
ja magát engedni és oda 
tud fi gyelni a  feladatokra, 
mert érzi, hogy a  szülő ott 
van vele és szükség esetén 
segít. A  gyakorlatok köny-
nyebb elsajátítása érdeké-
ben mondókákkal, dalokkal 
színezik a  vízben eltöltött 
időt. Nem utolsó sorban 
említeném meg a vízbe ful-
ladás megelőzését. A  bébi 
„úszás“ már csecsemő 
korban felkészíti a  gyere-
ket a  váratlan helyzetekre, 
amelyek sokszor tragikus 
következményekkel zárul-
hatnak.

Mindezen szemponto-
kat szem előtt tartva dön-
töttem úgy, hogy kislá-
nyomat Alexát elviszem az 
„úszó“ tanfolyamra. No-
vembertől minden héten 
sikeresen vesszük az egyre 
több „akadályt“. Számom-
ra fontos, hogy gyermeke-
met boldognak, vidámnak 
látom az órákon. Élvezi 
a  többi baba jelenlétét és 
a víz jótékony hatását.

Kezdő és gyakorló anyu-
kák fi gyelem! Akinek ked-
ve van egy kis vízi móká-
hoz, játékos tanuláshoz, 
vagy csak ki szeretne sza-
badulni a  szürke hétköz-
napok egyhangúságából, 
annak irány a medence és 
a bébi“úszás“.

Mgr. Petrécs Tóth Csilla 
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MÁR A LEGKISEBBEK 
IS SPORTOLNAK

A gyermeket fokozatosan kell a vízhez szoktatni



SZTÁRVENDÉGÜNK
Büszkén valljuk, hogy szí-

vesen járnak vissza intézmé-
nyünkbe híres maturánsa-
ink. Legutóbb Száraz Dénes. 
Diáknapunkra Budapestről 
érkezett, ahová azonnal uta-
zott is vissza, hiszen este 
már az Új Színházban ját-
szott. Kötetlenül beszélgetett
a gimi-sekkel, így olyan apró 
titkokat is megtudott a nagyér-
demű, amit az egykori diák más 
helyzetben nem biztos, hogy 
elárult volna. Elmesélte diák-
kori csínytevéseit (még szé-
keket is dobált ki az ablakon), 
illetve hogyan és merre vit-
te az útja az érettségi óta: 
a színművészeti főiskolát, 
színházi és reklám szerepe-
it, és hogy mennyire fontos 
a sport az életében. A legtöb-
bet a Jóban-rosszban általa 
alakított Tamás atyáról faggat-
ták, hiszen országos ismert-
ségre ezzel tett szert. Az iskola 
krónikájába a következőket 
írta: „Kitartást a gimihez, tu-
dom, nem könnyű…”

SZÍNEK HETE
Hallottak már a Színek he-

téről? Bevallom, korábban én 

sem. Hiszen ez nem valami-
féle nemzetközi emlékhét, ha-
nem iskolánk diáktanácsának 
újabb megmozdulása. 

Első alkalommal hirdették 
meg ezt a programot, amely-
nek lényege az osztályközös-
ségek erősítése – igencsak 
rendhagyó módon. Ezen a hé-
ten minden napon más-más 
színű öltözéket kellett viselni-
ük a diákoknak, így pontosan 
mérhető volt, mennyire ösz-
szetartóak az egyes osztályok. 
S hogy mi motiválta a tanuló-

kat? Ahol a leg-
nagyobb százalékban jelentek 
meg a kívánt színben, annak 
az osztálynak az iskola veze-
tése egy nappal meghosszab-
bítja az év végi osztálykirándu-
lását. 

A diákok jeles ünnepnapo-
kon, például a tanévnyitón, 
tanévzárón kötelesek iskolai 

dísznyakkendőt viselni, amit 
az intézmény logója díszít. 
Amikor az iskolai rendtartás-
ba is bekerült ez a rendelet,
a gyerekek nem fogadták 
olyan kitörő örömmel, mint 
a Színek hetét. Vajon miért?

A JÖVŐ ÚJSÁGÍRÓI?
Rengeteg versenybe bekap-

csolódunk a tanév folyamán, 
a Médiasztáron először vet-
tünk részt. A gútai Magyar Tan-
nyelvű Magán Szakközépis-

kola már másod-
szor hirdette meg ezt az orszá-
gos újságírói tehetséggondo-
zó versenyt. Pályázni lehetett 
Az év diákújságírója címre, 
valamint Az év iskolaújsága 
kategóriában is. 

A verseny 4 fordulós egyéni 
levelezőver-
senyből áll, 
adott műfaj-
ban, megha-
tározott terje-
delemben, két 
a l k a l o m m a l 
kötelező té-
mát, két alka-
lommal pedig 
szabadon vá-
lasztott témát 
dolgoznak fel 
a versenyzők. 
Az 5. fordu-
ló már élő 
verseny, az 
i n t é z m é n y 
oszlopgaléri-
ájában rende-
zik, idén 2011. 

március 29-én került rá sor. 
Itt háromlépcsős vetélkedő-
ben dőlt el, kik lesznek az 
idei Médiasztárok. Egy-egy 
kategóriába az év folyamán 
a legtöbb pontszámot elért 
versenyzők kaptak meghívást. 
A gimnáziumot a tardoskeddi 
Vanya Dorottya képviselte. 
Az iskola Mi ONE? című diák-
lapja ugyancsak ringbe szállt. 
Bár a Médiasztár címet nem 
sikerült elhoznunk, nagyon 
büszkék vagyunk Dórira, hogy 
döntős lehetett. Benkő Timea

11

AMIKOR NEM
TANULUNK
A GIMIBEN

ISKOLA

Pedagógusnap táján sokat elmélkedünk arról, 
kiből és mitől lesz jó tanár. Emlékezünk azokra, 
akikhez szerencsénk volt diákéletünk során, 
előszeretettel emlegetjük, kitől mit tanultunk. 
Fejtegetjük, milyen pillanatokért érdemes 
manapság ezt a pályát választani. Most én olyan 
rendhagyó eseményeket igyekeztem 
összegyűjteni iskolánk életének közelmúltjából, 
amelyek tanárok, diákok számára egyaránt 
emlékezetesek. Az érsekújvári Pázmány Péter 
Gimnáziumban szép számmal akadnak ilyenek.

Száraz Dénes gimnazista rajongói gyűrűjében

ISKOLA

Száraz Dénes gimnazista rajongói gyűrűjében
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Lamartine gondolatával 
kezdhetném írásomat. Nem 
is oly rég, hogy iskolánk 
megnyitotta szept-
emberben kapuját, 
s  pár hónap múlva 
máris kopogtat az 
ajtónkon a  szünidő. 
Bátran állíthatom, 
tartalmas hónapok 
vannak a hátunk mö-
gött, s még aktívab-
bak lesznek a közel-
gő hetek.

 Az iskolánk min-
dennapjait az épület 
felújítása formálta. 
Sajnos, a munkálatok 
még a mai napig is tar-
tanak, de bízunk ben-
ne, hogy az új iskolai évet, 
már kulturált és rendezett 
körülmények közt kezdhetjük 
meg. Megújul majd a külső 
burkolat, a nyílászárók a ma-
radék osztálytermeken és
a folyosó-
kon, va-
lamint az 
évek óta 
süllyedő 
s z á r n y 
ta r tóp i l -
lérei is 
biztosítva 
l e s z n e k . 
A munká-
latok mel-
lett a pe-
dagógusok 
igyekeznek 
h e l y t á l l n i , 
s teljes egé-
szében a fel-
adatokra ösz-
szpontosítani. 
Számos ese-
mény zajlott 
az iskolában, 
k ü l ö n b ö z ő 
ve r senyeken 
vettünk részt, és még fo-
gunk részt venni. Gondolok

itt az olimpiászokra, a szava-
ló-, ének- és rajzversenyekre, 
tudásfelmérő pró-

bákra. A kilencedik 
osztály évek óta a 
MONITOR-9 elne-
vezésű felmérőn ad 
számot matemati-
k a i - , 

magyar nyelvi, ill. 
szlovák nyelvi tudásáról. 
Ebben az évben is nagyon 

sikeresen szerepeltünk.
Örömünkre szolgál, hogy 

iskolánk szerves része 
a község életének. A szak-
köreinkben tevékenyke-
dő tanulók bizonyíthatják 
a zene- és ének tehet-
ségüket (a Csemadok 
járási fordulóján szinte 
valamennyi iskolánkat 
képviselő aranysávú 
minősítést kapott), a 
néptánc tudásukat 
(járási fordulón 2. he-
lyezést értek el). Ezek 
az ügyes tanulók szin-
te valamennyi tardos-
keddi rendezvényen 
felléptek pl. a far-

sangi bálokon, peda-
gógusnapi ünnepségen, 
március 15. rendezvényen.  
A megannyi versenyre való 

felkészítés mellett saját ren-
dezvényeket is tartottunk. 
A legutóbb felavattuk az 
1. osztályos tanulókat, Zsap-
ka Attila és Madarász András 
közreműködésével megem-
lékeztünk a szabadságharc 
hőseire, de Balogh Klári csil-
lagász és Zombori Ottó pro-
fesszor úr előadásában közel 
kerülhettünk a tudományhoz. 
Nem hiányozhatott a hüllőki-
állítás az iskola területén, kör-
nyezetünk rendbetétele, ill. 
a papírgyűjtés sem.

Az igazgatóság a lehető-
ségekhez mérten több pá-
lyázatot nyújtott be, bízunk 
a pozitív elbírálásokban. 
Ami még megvalósításra vár 
a hátralévő iskolai évben, az 
az iskola segédkonyhájának 
és műhelyének kialakítása. 
Tehát tétlenkedni nincs idő, 
csupán a meglévő hónapokat 
kell jól beosztani.

Végezetül engedjék meg,
hogy a pár nap múlva be-
köszönő ünnep alkalmából
az iskola nevében valameny-
nyiüknek kellemes húsvéti 
ünnepeket kívánjak.

PaedDr. Tóth Szilvia

RÖVID KITEKINTŐ AZ ISKOLA ÉLETÉBŐL
„Állj meg szárnyas idő! órák, gyönyörű percek, ne, óh ne fussatok“ 
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2011. február 10-én a Sze-
merényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskolában, - télutó 
és farsang idején – az év egyik 
legfontosabb eseményére ke-
rült sor. Ezen a napon tartotta 
községük valamennyi iskolája 
a beiratkozást a 2011/2012- es 
iskolai évre. A mosolygós taní-
tó nénik az immár megszokott 
és bevált,   hagyományos be-
iratkozási programmal várták 
a szülőket és a kis jövendőbeli 
elsősöket.

Iskolánk vezetősége külön 
hetet szentelt a beiratkozási 
eseményeknek. Igyekeztünk 
megszólítani és teret kínálni 
nemcsak a jövendőbeli első-
söknek, hanem a szüleiknek 
is. Törekedtünk arra, hogy 
a műsoraink tanulságosak 
és egyben szórakoztatóak is 
legyenek. Február 3-án isko-
lánk gyógypedagógusa és lo-
gopédusa, Kiss Mária tartott 

előadást az iskolai érettségről, 
ill. látta el a  szülőket hasznos 
tanáccsal. Sok szép könyvet, 
foglalkoztató munkafüzetet, já-
tékot mutatott be a szülőknek, 
amellyel segíthetik gyermeke-
ik  képességeinek fejlesztését. 

Mivel iskolánkat sok a  ze-
nekedvelő és dalversenyekre 
járó diák látogatja, ezért úgy 
döntöttünk, hogy február 9-én 
a  zenetermünkben hangszer-
kiállítás rendezünk. Mindenki 
megtekinthette a  különleges 
hangszereket, régimódi le-
mezjátszókat, retro lemezeket, 

gramofonokat. Az újszerű dob-
gép és zenepult is megörven-
deztette a látogatókat. Ámulva 
néztük Tóth Ferenc csodálatos 
gitárjait, érdekes hangú hang-
szereit. 

A beíratás napján egy ked-
ves bábelőadást is megte-
kinthettek az iskola növendé-
kei és az ovisok. Budapestről 
érkezett el hozzánk a Holle 
anyó c. „Holle anyó“ c. mese-
előadással a  Batyu Színház 
két művésze: Kontha Nelli és 
Albert Péter. A kis jövendőbe-
li elsősöket sok szép ajándék,

kedves fogadtatás várta. Szep-
penés nélkül, bátor, magabiz-
tos fellépéssel válaszoltak a ta-
nító nénik kérdéseire. A „tal-
praesett” hozzáállás annak is
köszönhető, hogy a 2010/2011 
-es iskolai évben is kéthetente 
látogattak el az iskolánkba 
a nagycsoportos óvodások.

A rengeteg program, a töret-
len pedagógusi lendület meg-
hozta a gyümölcsét. Iskolánk 
nagykönyvébe a  2011/2012-
es tanévre 24 tanulót jegyez-
tünk be, ebből 5 kisdiák szülei 
halasztást kértek. Így 19 tanu-
lót köszöntünk majd szeptem-
berben az iskolánk kapujában. 
Köszönjük a  kedves szülők-
nek, hogy bekapcsolódtak 
a  beíratási programba, eljöt-
tek az előadásainkra, és hogy 
gyermekeiket a  gondoskodá-
sunkra bízták az elkövetkező 
kilenc évre.  

PaedDr. Roskó Ildikó
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ISKOLA

,,A MÚLT EMLÉK,
A JÖVŐ TITOK,

A JELEN AJÁNDÉK...“

KÖNYVFALÓ 
Olvasópályázat alapiskolás diákok részére 

A 2011-es Könyvhónap keretén belül a Községi Könyvtár olvasópályázatot hirdet „Könyvfaló Kerestetik“ címmel, 
amely 2011. márciusától 2012. márciusáig fog tartani.  

A Könyvfaló kerestetik olvasópályázatra könyvajánlással, a könyv tartalmáról szóló fogalmazással nevezhettek be. Ha olyan könyvet 
olvastatok, amelyre szívesen felhívnátok mások fi gyelmét, akkor írjatok róla ajánlást! Miért tetszett, kiknek  ajánljátok?

A legtöbb ajánlást, fogalmazást készítő pályázó megkapja 
a „Könyvfaló” címet és értékes jutalomban részesül.

A írásnál fi gyeljetek arra, hogy tartalmilag és formailag is szép és helyes alkotások szülessenek, 
fi gyeljetek a helyesírásra és a szép külalakra!

Az év folyamán bármikor bekapcsolódhattok a versenybe! 

Az elkészült ajánlásokat, tartalmakat a könyvtárban adhatjátok le, 
vagy e-mailben elküldhetitek a következő címre: c.siposova@tvrdosovce.sk

Az eredményhirdetésre 2012. márciusában kerül sor.

Legyél Te is Könyvfaló! Szeretettel várunk minden pályázót a könyvtárban!

kerestetik
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Húsvét a   keresztény világ 
legnagyobb ünnepe, Jézus 
kereszthalálának és feltáma-
dásának emlékére ünneplik. 
Mozgó ünnep, a tavaszi nap-
éjegyenlőséget követő első 
holdtölte utáni vasárnapra 
esik, ezért évről-évre változó 
időpontú ünnepünk. A tavasz-
várás, a tavasz eljövetelének, 
a  természet újjászületésének 
ünnepe.

 Nem véletlen, hogy a tojás 
vált az élet, a  teremtés szim-
bólumává. Ez az egyik leg-
tökéletesebb forma, amelyet 
a természet alkotott. Magában 
rejti a  születés, az életlenből 
élővé válás titkát. A  tojás dí-
szítése és ajándékozása ősibb 
a  keresztény húsvét ünnepé-
nél, de még a  zsidó (peszah) 
húsvét ünnepnél is. Hazánk-
ban már az avar sírokban is 
találtak festett tojásokat. 

A tojás mint életszimbólum 
könnyen kapcsolódott a  ke-
resztény feltámadás ünnepé-
hez, egyházi áldásban is ré-
szesült. Egy időben azonban 
böjti tilalom alá került, így az-
tán a böjti időszakban bizony 
megteltek a  kosarak tojással. 
Különféle húsvéti játékok al-
kalmával kerültek felhaszná-
lásra. Ilyenek voltak a  tojás-
koccintás, labdázás, görgetés. 
A játék végén, akinek a leg-
több ép tojása maradt, az volt 
a  győztes. A  húsvéti hímes 
tojásokat a  festő asszonyok 
készítették. A piros szín do-
minált, jelképezve Krisztus 
kiömlött vérét. A minták és 
színek kultikus, szakrális és 
népi szimbólumrendszere az 

ősidők óta nyomon követ-
hető. Ma már többféle mó-
don készítik, díszítik a  hús-
véti tojásokat: levélrátéttel, vi-
aszolással, írással, batikolás-
sal, karcolással, patkolással, 
fúrással, ill. különféle népi mo-
tívumok ábrázolásával híme-
zik, díszítik a  szebbnél-szebb 

tojásokat. Híresek az orosz cár 
részére készített Faberge tojá-
sok - művészi ékszerdobozok. 
A cár ezekkel és a benne lévő 
ékszerekkel ajándékozta meg 
a feleségét húsvét ünnepén.

A húsvétra elkészült hímes 
tojásokkal díszítették a  ven-
dégváró ünnepi asztalt. Hét-

főn pedig a locsolóknak, öntö-
ző ifjoncoknak ajándékozták 
az eladó lányok. A hímzett to-
jások mindegyike szeretetet, 
egészséget, hosszú életet ígér 
a  tojás tulajdonosának. Aki 
a tojást épen meg tudja őrizni, 
annak szerencséje lesz abban 
az esztendőben. Sánta Mária

A keresztény világ hús-
vét vasárnap és hét-
 főn ünnepli Jézus 

Krisztus halálát, eltemet-
tetését, feltámadását - egy 
szóban a megváltást. A zsidó 
családok számára ekkor az 
Egyiptomból való szabadu-
lás emlékére veszi kezdetét 
nyolcnapos ünnep. A két ün-
nep viszont egyáltalán nincs 
távol egymástól, a keresztény 
húsvét a zsidó ünnepben gyö-
kerezik.

A zsidó húsvét a világ leg-
régibb és egyben azóta is fo-
lyamatosan megült ünnepe, 
amely mintegy három és fél 
ezer éves eseményekre tekint 
vissza. Ebben az időszakban 
a zsidó nép rabszolgaként élt 
Egyiptomban, a fáraó és ud-
vara egyre súlyosabb igákat 
vetett rájuk. Isten kiválasz-
totta Mózest és elküldte őt, 
hogy az Ábrahámnak adott 
ígéretek szerint megszabadít-
sa népét, és bevigye őket az 
ígéret földjére. A fáraó meg-
keményítette a szívét, és nem 
akarta szabadon engedni 
a zsidóságot, még az országát 
sújtó, Isten által végrehajtott 
csapások ellenére sem. Vé-
gül a tizedik csapás, az első-
szülöttek – s így feltehetően 
a trónörökös – halálával rá-
bírta a fáraót arra, hogy út-
jukra bocsássa a hébereket. 

A zsidók megmenekültek 
ettől a csapástól, mert Isten 
parancsa szerint családon-
ként elkülönítettek egy ép és 
hibátlan bárányt, levágták, 

vérét az ajtófélfára kenték, 
húsát pedig elfogyasztották. 
A bárányt személyesen és 
családonként kellett levág-
niuk, ezzel is jelezve, hogy 
minden 
e m b e r 
s z e m é -
l y e s e n 
felelős a 
b á r á n y 
h a l á l á -
ért. 

Az ajtófélfára kent 
vér Istenbe vetett hitük 
látható jeléül szolgált;
a halál angyala kikerülte 
a vérrel jelölt házakat. A hús-
vét héber neve – Pászka vagy 
Peszách – is innét származik. 
Szó szerint elkerülést, elme-
nést, megkímélést jelent. 

Ezt követően a zsidóknak 
hét napon át kovásztalan ke-
nyeret kellett enniük, háza-
ikban sem tarthattak semmi 
kovászost. Aki megmenekült 
ugyan a vér által, de kovászo-
sat evett, annak meg kellett 
halnia. Isten harmadik pa-
rancsa az volt, hogy ezt az 
ünnepet később a szabadulás 
emlékére évenként meg kell 
ünnepelni, és az apák köte-
lesek elmesélni a fi aiknak, 
hogy Isten hogyan avatko-
zott be a történelembe, ho-

gyan szabadította meg őket 
a haláltól, és hogyan verte 
meg az egyiptomiakat. 

Az ünnep a szabadulás és 
az öröm ünnepe, ezért má-

sik jellegze- t e s 
neve: a sza- bad-
ság ünnepe. Később ettől
a hónaptól számolták a zsidó 
vallási évet, ez lett minden új 
év, minden termőidő, s így 
minden új élet kezdete. Sőt, 
Isten ezt az ünnepet annyira 
fontosnak tartotta, hogy még 
azt is megengedte, hogy aki 
erről az időpontról valami-
lyen okból lemarad, az egy 
hónappal később tartsa meg 
azt, így ő is részesülhetett 
a szabadulás öröméből. Ilyen 
rendelkezést semmilyen más 
ünneppel kapcsolatban nem 
olvasunk, tehát kiemelkedő-
en fontos a bibliai ünnepek 
sorában.                 Feldolgozás

HÚSVÉT

A húsvéti tojás

á l á -

z ajtófélfára kent 
stenbe vetett hitük 
tó jeléül szolgált;
lál angyala kikerülte
rel jelölt házakat. A hús- sik jellegze- t e s 

A KERESZTÉNYSÉG 
LEGNAGYOBB
ÜNNEPE
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HÚSVÉT

Húsvétkor a nyugati civili-
záció Jézus Krisztus kereszt-
halálának és feltámadásának 
emlékét ünnepeli. A keresztha-
lált általában nem az egyszerű, 
köztörvényes bűnözők, hanem 
kifejezetten a birodalom rendje 
ellen lázadók számára fejlesz-
tették ki, ezért szükséges volt, 
hogy a lehető legnagyobb el-
rettentő erővel bírjon mindenki 
számára, aki csak tanúja lett az 
ilyennek.

Az elítélteket először meg-
korbácsolták, arra azonban 
ügyeltek, hogy ez ne okozhas-
sa gyors halálukat. Az ólom-
darabokkal és birkacsontokkal 
preparált bőrszíjakból álló ró-
mai korbács ugyanis azonna-
li halált is képes volt okozni, 
hiszen a csontokig szét tudta 
szaggatni a megkorbácsolt há-
tát. Ezután a kereszt mintegy 
harminc-ötven kilogrammos 
vízszintes gerendáját az elítélt-
nek kellett a kivégzés helyére 
vinnie. Az áldozatot mindkét 
nyújtott karjával a gerendához 
kötözték, így annak teljes sú-
lya a legfelső hátcsigolyán és 
a legalsó nyakcsigolyán nyu-
godott. Ha az elítélt útközben 
elesett, nagyon megsérült, 
mert az arcára esett a gerenda 
súlyával a nyakában, és arcát 
nem tudta védeni.

A halálraítélteket a rómaiak 
meztelenül feszítették kereszt-
re. A szögeket nem a tenyé-
ren, hanem a csuklón ütötték 
át, ami elviselhetetlenül erős, 
a gerincoszlopig ható úgyne-
vezett „égő idegfájdalommal” 
járt együtt. A halált végül ful-
ladás okozta: a felfüggesztett 
test mellkasa a kezeken lógó 
teljes testsúly miatt annyira 
kifeszült, hogy az elítélt csak 
belélegezni tudott, a levegőt 
nem tudta kifújni. Mintegy tíz 
perc után a megfeszítettnél 
fulladozás lépett fel, miközben 
a testnek a légszomj követ-
keztében fellépő elsavaso-

dása miatt az egész törzsben 
és minden végtagban minden 
izom állandó, szünet nélküli, 
erős görcsbe került. Ha a lábai 
nem kissé meghajlítva lettek 
volna felszögezve, az elítélt fél 
órán belül megfulladt volna. 
Ez azonban nem szolgálta vol-
na a rómaiak érdekeit. Így vi-
szont az életösztöntől sarkallva 
az áldozat pokoli fájdalom árán 
lábával felnyomhatta magát, 
csökkentve a mellkasára és 
karjaira nehezedő súlyt, és ki-
fújhatta jobban a levegőt. Még 
két napig szenvedő keresztre 
feszítettről is van híradás. A ke-
resztre feszítettek tehát szinte 
állandóan mozogtak, újra meg 
újra felnyomták magukat, majd 
visszazuhantak. A vér- és fo-
lyadékveszteség miatt végül 
úgynevezett hypovolaemiás 
sokk következett be. Az ilyen 
sokk hatására a vérnyomás 
drasztikusan csök-
ken, a szív sok-
kal gyorsab-
ban, de 
s o k k a l 
g y e n -
g é b b e n 
ver. Mivel 
a szerve-
zet a leg-
fontosabb 
szervek mű-
k ö d é s é n e k 
fenntartására koncentrál 
(szív, agy, tüdő), leáll a máj, 
a vese, a gyomor, a belek mű-
ködése, és mivel ezek már 
nem kapnak vért, bizonyos 
idő után visszafordíthatatlanul 
károsodnak. A pupilla kitágul, 
remegés, szájszárazság, fo-
kozott vészreakció indul meg, 
a sérült elsápad, hideg verejték 
jelenik meg rajta. Még érzékeli 
a környezetét, de reagálni nem 
tud rá; végül eszméletvesztés 
következik be, amely a szív 
megállása miatt bekövetkező 
halál pillanatáig tart. Folya-
dék gyűlik össze a tüdőkben 

(tüdőödéma), a lélegzés hör-
géssé válik, a szív összevissza 
ver, s ez közvetlenül a halálhoz 
vezet.

Jézus esetében azonban 
a halál bizonyosan nem így állt 
be. Közvetlenül a halála előtt 
ugyanis még beszélt (tehát 
a sokkos állapot nem lépett 
még fel), és szenvedése vi-
szonylag rövid ideig tartott, 
„mindössze” hat órán át, dél-
előtt kilenctől délután háromig, 
olyannyira, hogy Pilátus el sem 
akarta hinni, hogy meghalt, 
hanem külön ellenőriztette ezt, 
mielőtt a testet kiadatta.

A teológusok egyetértenek 
abban, hogy Jézusnak azért 
kellett hamarabb meghalnia, 
mert a húsvét ünnepének be-
állta miatt az alkonyatkor még 
élő sorstársait, a két lázadót 
lábszáruk eltörésével ölték 
meg, neki azonban be kellett 
teljesítenie a húsvéti bárányra 
vonatkozó jövendölést, amely 
szerint a csontja nem törhet 
el. A lábszár eltörését a többi-
ek esetében egy szintén külön 
erre a célra készült eszközzel, 
a crurifragium nevű vasrúddal 
végezték. Ez a halált azáltal 
gyorsította meg, hogy az elítélt 
nem tudta többé feltor-

názni magát a kilégzése ér-
dekében, és így fél órán belül 
megfulladt.

Az Evangéliumok szövegei 
azt sugallják, hogy Jézusnak 
hatalmában állt halála idő-
pontjának meghatározása, 
és egy erős kilégzéssel maga 
„fújta ki” tudatosan a szelle-
mét, hogy csontjai eltörésére 
ne kerülhessen sor. De az is 
lehetséges, hogy az általában 
szokásosnál fokozottabb kín-
zása okozta korai halálát: hi-
szen amikor megkorbácsolták, 
még fennállt szabadon bo-
csátásának lehetősége, ezért 
a korbácsolás erősebb lehetett 
a kereszthalálra ítéltek eseté-
ben szokásosnál. Ezenkívül 
a töviskoszorú is jelentős vér-
veszteséget okozhatott és 
a fájdalomcsillapító hatású 
mirhás bort sem fogadta el.

Ruff Tibor írása alapján

EGY HALÁL, 
AMIBŐL ÉLÜNK
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t a gerenda 

an, és arcát 

t a rómaiak 
ték kereszt-
m a tenyé-
klón ütötték 
tlenül erős, 
ató úgyne-

ájdalommal” 
t végül ful-
lfüggesztett 

ezeken lógó 
att annyira 
elítélt csak 
a levegőt 

Mintegy tíz 
gfeszítettnél 
l, miközben 
omj követ-

elsavaso-

resztre feszítettek tehát szinte 
állandóan mozogtak, újra meg 
újra felnyomták magukat, majd
visszazuhantak. A vér- és fo-
lyadékveszteség miatt végül
úgynevezett hypovolaemiás
sokk következett be. Az ilyen
sokk hatására a vérnyomás
drasztikusan csök-
ken, a szív sok-
kal gyorsab-
ban, de
s o k k a l 
g y e n -
g é b b e n 
ver. Mivel 
a szerve-
zet a leg-
fontosabb
szervek mű-
k ö d é s é n e k 
fenntartására koncentrál 
(szív, agy, tüdő), leáll a máj,
a vese, a gyomor, a belek mű-
ködése, és mivel ezek már 
nem kapnak vért, bizonyos
idő után visszafordíthatatlanul
károsodnak. A pupilla kitágul, 
remegés, szájszárazság, fo-
kozott vészreakció indul meg,
a sérült elsápad, hideg verejték 
jelenik meg rajta. Még érzékeli
a környezetét, de reagálni nem 
tud rá; végül eszméletvesztés
következik be, amely a szív
megállása miatt bekövetkező 
halál pillanatáig tart. Folya-
dék gyűlik össze a tüdőkben

vonatkozó jövendölést, amely 
szerint a csontja nem törhet 
el. A lábszár eltörését a többi-
ek esetében egy szintén külön 
erre a célra készült eszközzel, 
a crurifragium nevű vasrúddal
végezték. Ez a halált azáltal
gyorsította meg, hogy az elítélt 
nem tudta többé feltor-



Divat volt 
a népdaléneklés 

Mesélte: 
Póč Éva szül. Balogh

Abban az időben, ha a té-
vében Vass Lajos Röpülj, pá-
váját adták, mindenki ott ült 
és nézte. A közönség szerette
a népdalt. Egyszer volt sze-
rencsénk személyesen is talál-
kozni Vass Lajossal, hatalmas 
aurája volt…

Tardoskedd Vass Lajosa 
pedig Tóth Vendel bácsi volt: 
összeszedte az embereket, 
mindig szervezkedett, ment, 
mindenhol ott volt. Kitalálta, 
hogy felújítjuk a váskatáncot, 
Vanya Laci (Pici) tanította be 
v e l ü n k , 

ugyanis ő egy-
kor már táncolta. Nem volt 
pénz, kölcsönruhákban jár-
tunk fellépni, juj, de sokszor 
két számmal kisebb csizmá-
ban táncoltunk, fájt is ren-
desen a lábunk! Előfordult, 

hogy egyedül, segítség nélkül 
le sem tudtam húzni a csiz-
mám… Otthon meg a mamá-
tól kaptunk ki, mert levertük 
a kannákról a zománcot tánc 
közben. Szűk volt a színpad, 
nehezen fértünk el, alig-alig tá-
kolták sokszor össze, néha be 
is szakadt alattunk. Egyszer
a fi úk az egyik váskával vélet-
lenül megütötték Pepes cim-
balmát, hű, de mérges volt…

A népdalt öreg és fi atal egy-
aránt szerette. Akkor az volt 

az „in”. Gombamód 
szaporodtak minden 
faluban az éneklő-
csoportok, tánccso-
portok, citerások. 
Nem volt probléma 
szereplőket szerez-
ni, amikor Vendel 
bácsi azt mondta, 
színdarabot fo-
gunk betanulni.
A falu rosszában 

a Boge Jozsko báty volt a csil-
lag, én Finom Rózsi voltam, 
azt a népszínműt imádta a kö-
zönség. Az utolsó előadáson 
is tömve volt a mozi. Utána 
a Gímesi vadvirággal ugyanazt 
a sikert nem tudtuk megismé-

telni, meg Vendel bácsi 
aztán már az éneklőcso-
port felé kacsingatott.

Szólistaként is ren-
geteget álltam szín-
padon. A népdalokat 
magam választottam, 
leggyakrabban Pepes 
Sanyi bácsi és Bocska 
prímás kísért. Vendel 
bácsi vitt faluról falu-
ra bennünket, olyan 
gyakran léptünk fel, 
hogy mindössze 

egyetlen közös próba elég volt 
a zenészekkel. Annyit mond-
tam: „Sanyi bácsi, ezt c-ben!” 
Előfordult, hogy Pepes nem 
ismerte jól a dalt, akkor vicce-
sen megfenyegetett: „Éva, ha 
lemész csak félhanggal is, én 
megöllek!”

1970-ben Kéménden any-
nyi érdeklődő volt, hogy még 
a fákon is nézők ültek. Any-
nyi embert én még ilyen ren-
dezvényen nem láttam, mint 
manapság rock koncerteken, 
olyan tömeg volt. Azért is any-
nyira emlékezetes számomra 
ez a fellépésünk, mert más-
nap érettségiztem… Férjem 
ugyanebben az évben jött 

Tardoskeddre tanítani, Tóth 
Vendel bácsi már várta őt. 
Megalakították a férfi  ének-
lőcsoportot, és aztán a  het-
venes években ez a csoport 
mindenhol győzött. Bárhová 

mentek, 

ha a tardoskeddi férfi  éneklő-
csoport megjelent, mindenki 
tartott tőlük. Azért olyan nagy 
dolog, hogy olyan szép ered-
ményeket értek el, mert min-
den tag dolgozni járt, csak 
hétvégén tudtak próbálni. 
És a férfi ak mentek, bármi volt 
is otthon, hétvégén mindenki 
ment.

Amikor Borský Mikulášon 
voltunk, a közönség azt sem 
tudta, milyen nyelven énekel-
nek. Olyan jó hangulatot te-
remtettek, hogy a szlovákok 
is odajöttek énekelni, mulatni 
velünk, amikor citerázni kezd-
tek Pucul bátyék. Ez volt a leg-
eredményesebb időszak, úgy 
a nyolcvanas évek közepéig. 
Aztán emlékszem, a rend-
szerváltás után is még egy-
szer sikerült megismételniük 
ezt a sikert, amikor Udvardon 
a Halla Marika nagyon megdi-
csérte őket a zsűriből. 15 éven 
keresztül énekeltek, folyama-
tosan pótlódtak. 

Ezekben az években nem 
volt támogatottsága a Csema-
doknak, nem volt pénz, de volt 
lelkesedés, akarat, és divat 
volt népdalt énekelni. 
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Póčné Balogh Éva és Tóth Antal egy fellépésenÉ

AZOK A SZÉP NAPOK
Előző számunkban már adtunk egy kis ízelítőt a Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezetének 60 éves jubileumára készülő Emlékkönyvből, most két 
újabb hangulatos visszaemlékezést szeretnénk megosztani Önökkel.

Póčné Balogh Éva és Vanya Istvána Falu rossza színdarabban
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Póčné Balogh Éva és Vanya IstvánF

Vanya István sok versenyen ért el sikert 

szólistaként

v e l ü n k , 
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Vanya István sok versenyen ért el sikert 

ként



Szeretem 
a nótát, közös 
éneklést

Mesélte: Vanya István

1968-ban, A falu rosszá-
ban szerepeltem először, Tóth 
Vendel báty hívott a főszerep-
re. Ismert a jó hangomról, mert 
az iskolában Kopasz Csillá-
val sokat szerepeltem együtt, 
a templomban énekeltem a 
passiót, s a lakodalmakból is 
köztudott volt, hogy szeretek 
dalolni. 

Először csak elmentem 
megnézni a próbát, Boge 
Jozsko báty játszott a darab-
ban, a többiek mind fi atalok 
voltak, olyan 15-16 évesek. 
Beadtam a derekam, és vé-
gül nagyon nagy sikere lett
a darabnak, tizenegyszer ad-
tuk elő csak itthon a faluban. 
Játszottuk továbbá Muzslán, 
Udvardon, Taksonyban, Ebe-
den… A járási versenyen is el-
sők lettünk vele. Utána azon-
ban berukkoltam, tartalékos-
ként behívtak 28 napra, mire 
leszereltem, véget ért a szín-
házi szezon, kitavaszodott. 
A következő darabban, a Gí-
mesi vadvirágban pedig már 
nem vállaltam szerepet.

1970-ben indult a Tavaszi 
szél vizet áraszt… verseny,
ezen már szólistaként indul-
tam, sokan mentünk Tardos-
keddről a selejtezőkre: Balogh 
Éva, Rosko Dodó és Mari, Ma-
jor Toni. Évával ketten beju-
tottunk a járási döntőbe. Kö-
vetkező éven Éva egészen az 
országos döntőig jutott, a har-
madik éven pedig én lettem 
a döntőben Vass Lajos-díjas. 
Egy szavazattal maradtam le 
a közönségdíjról. A következő 
három dalt énekeltem:

- Lement a nap a járásán… 
- ez egy hallgató,

- Kiöntött a Tisza a partjá-
ra… - ez andalgó,

- Sárga szeme van a kuko-
ricának – ez volt a gyors nóta. 

1972-ben megalakult a fér-
fi  éneklőcsoport, akkor annak 

talán legfi atalabb tagja voltam. 
Mondhatom, hogy a járás leg-
sikeresebb csoportja voltunk 
akkoriban, és ez olyan 1987-ig 
tartott. Először Vendel bácsi 
volt a csoportvezető, később 
Póč István. Emlékszem, hogy 
a muzslai Csemadok-napra 

egy egész autóbusszal men-
tünk, ott Rosko Máriával éne-
keltem. Magyarországról olyan 
nagy nevek léptek fel, mint Bu-
dai Ilona, Krasznai Tamás.

Kedves emlékként él ben-
nem egyik magyarországi 
fellépésünk. 1973 júliusában 

a Csemadok kultúrcsoportjai: 
citerások, táncosok, szóló-
énekesek és a férfi  kar. Három 
napot töltöttünk a Tolna me-
gyei Kurdon, ahová az egykori 
tardoskeddieket kitelepítet-
ték. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, főként az idősebbek 

örülhettek, hiszen nagyon sok 
egykori falubelivel találkoz-
hattak, akiket 1948-tól nem 
láttak. Emlékszem, jutalmul a 
fellépésért kaptunk egy napot 
a Sikonda fürdőben.

A nyolcvanas évek köze-
pén megállt egy időre a tu-

domány, aztán 1991-ben újra 
összehívtak bennünket, még 
talán Zahrádka Lajos bácsi 
is élt akkor, és el is jött az el-
ső próbákra. Tulajdonképpen 
mondhatom, azóta újra folya-
matosan szerepelek. 2005 tá-
ján a férfi  kar vezetője lettem, 

mostanra azonban inkább 
csak szórakozásképpen já-
runk össze. Eljárt az idő felet-
tünk, magas korúak vagyunk. 
Ameddig tudom, összetartom 
a csoportot, hiszen mindenki 
szereti a nótát, a közös ének-
lést.               Benkő Timea
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A férfi  kar egykori tagjai (balról): Zsilinszky József, Jeruska Vince, Varga Miklós, Póč István, 
Szabó Kálmán, Major Antal, Vanya István, Varga István, Vida László, Zahrádka Lajos, 

Borbély Antal, Czibulka Vince

2011. március 5-én tartottuk mintegy 70 tag
jelenlétével soros évzáró taggyűlésünket. Akár-
csak a korábbi években, a hivatalos program-
pontokat most is egy-egy műsorszám váltotta. 
Bemutatkoztak a Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny idei sike-
res résztvevői: a helyi Szem-
erényi Károly Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskolából Mojzes 
Max és Benkő Enikő, az érsekúj-
vári Pázmány Péter Gimnázium-
ból Baka Alexandra. 

Bővült az alapszervezet vezető-
sége egy taggal: egyhangúlag meg-
választottuk PaedDr. Roskó Ildikó, pedagó-
gust a vezetőségbe, akinek tanítványai csán-
gó népdalokat énekeltek. Mogrovič Magdolna, 
az alapszervezet elnöke beszámolt a tavalyi év 
eseményeiről, Vaňa Teréz, pénztáros ismertette 
az alapszervezet pénztári egyenlegét. Mojzes 
Erzsébet, titkár felolvasta az új munkatervet, 

amelyet a tagság ugyancsak egyhangúlag el-
fogadott. Buják Vince fafaragó, a Magyar Kul-
túra Lovagja ajándékokkal lepte meg az idén 
60 éves alapszervezetet: nyárfából elkészítette 

a Csemadok lógóját és emléktáblát fa-
ragott a Fehér Akác asszony-
kórusnak, amelyen minden 
egykori és jelenlegi tag nevét 

megörökítette. Hatalmas sikert 
aratott szatmári népdalcsokrával 

a műsorban fellépő Zengő 4-es ci-
terazenekar.

A vitában felszólalt Danczi Jó-
zsef, területi titkár, aki elsősorban 

köszönetét fejezte ki községünk hagyományőr-
ző csoportjainak. 

A jubiláló alapszervezet emlékünnepséget 
tervez a közeljövőben, ahol az egykori és jelen-
legi aktív Csemadok-tagokat az erre az alka-
lomra készült Emlékkönyvvel fogjuk megaján-
dékozni.             Benkő Timea

CSEMADOK ÉVZÁRÓ TAGGYŰLÉS
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2011. március 17-től új alelnöke van az alapszervezetnek Oláh Alexandra szemé-

lyében, aki a vezetőségi taggyűlésen minden jelenlevő bizalmát elnyerte, egyhangúlag 

választották meg őt erre a posztra. Gratulálunk!



Adrian: Az érsekújvári kö-
zépiskolában pincérnek ta-
nultam és az iskola elvégzése 
után dolgoztam is, de nem 
szerettem volna ezt a munkát 
hosszú távon végezni, ezért 
jelentkeztem a főiskolára. 
Sajnos, nem vettek fel. Ekkor 
arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy kimegyek külföld-
re, főleg nyelvtanulás céljából, 
és utána majd meglátom, 
mi lesz a további lépés. Egy 
munkaközvetítő irodán ke-
resztül 1999 elején jutottam ki  
Németországba. Azért válasz-
tottam a német nyelvet, mert 
már a középiskolában is ezt 
tanultam. Frankfurtban egy 
fi atal házaspárhoz kerültem, 
ahol egy 10 éves kislány és 
egy 6 éves kisfi ú felügyeletét 
bízták rám. A gyerekek nap-
közben iskolában voltak, ezért 
én egy és fél évig hetente 
4-szer nyelviskolába jártam, 
hogy tökéletesítsem német 
nyelvtudásomat. Hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy nem 
voltak az elején nyelvi nehéz-
ségeim, de a tanulás és az 
akarat meghozták az ered-
ményt. A nyelviskolában na-
gyon sok barátot szereztem, 
és fél év után megismerked-
tem a jelenlegi párommal, 
aki szintén Szlovákiából jött 
ugyanazon tervekkel, mint én. 
Daniela Kelet-Szlovákiából, 
Kassáról érkezett Frankfurtba. 
A barátságból szerelem lett, 
és egy idő után össze is köl-
töztünk már csak avégett is, 
hogy a kiadásainkat közösen 
fedezzük.

Mikor már elég jól megér-
tettem és beszéltem a német 
nyelvet, elhatároztam, hogy 
beiratkozok a főiskolára. Né-
metországban már abban az 
időben is bárki főiskolás le-
hetett felvételi nélkül, ha meg 
volt az érettségije. Mivel még 
nem voltunk az Európai Uni-
óban, így hát nem ismerték el 
az érettségimet, amit otthon 
szereztem, ezért előkészítő-
be kellett járnom egy évig. 
Itt is nagyon sok külföldivel 
ismerkedtem meg, nagyon 
sok tapasztalatot szereztem. 
A vizsgáim nagyon jól sikerül-
tek, s ezután már semmi aka-
dálya nem volt annak, hogy 
belépjek a Goethe Közgazda-
sági Egyetem kapuján. 

Elmentem a családtól és 
egy magánvállalkozónál dol-
goztam, aki sok mindennel 
foglalkozott. Én mindenfé-
le fi zikai munkát elvállaltam. 
A vállalkozó meg volt elé-
gedve a munkámmal, ezért 

felajánlotta, hogy dolgozzak 
a nyomdájában. Ez a munka 
már jobban tetszett, mert volt 
időm tanulni és felkészülni 
a vizsgákra. Gyerekfelügyele-
tet továbbra is vállaltunk a pá-
rommal. Ha ismerős házaspá-
rok este készültek színházba 
vagy fogadásra, ilyenkor szá-
míthattak ránk. Nagyon sok 
esetben hívtak fogadásokra, 
mivel tudták, hogy pincérnek 
tanultam, ilyenkor vendég-
látói szerepet töltöttem be. 
Nem féltünk a munkától, mert 
a pénzre szükségünk volt. 
Ebben az időszakban nagyon 
kevés volt a szabadidőnk, 
mert egyik helyről a másik-
ra futottunk, hol munkába, 
hol pedig az iskolába, mivel 
a párom is főiskolára járt.

Egyetemi tanulmányaim 
utolsó éve alatt Németor-
szág 2. legnagyobb távköz-
lési cégénél, az ARCOR-nál 
dolgoztam mint menedzser.
Az egyetem elvégzése után 

is itt maradtam, de ekkor már 
átkerültem egy más részleg-
re. A munkámhoz szükséges 
volt az angol nyelv ismerete 
is, ezért elmentem Máltára 
egy háromhónapos nyelvkur-
zusra. Több hétre kiutaztam 
Londonba is a húgomhoz, 
mert ott ingyenes volt a nyelv-
iskola. Jól ki is használtam 
a lehetőséget, mert egy napon 
két iskolába is jártam, délelőtt 
az egyikbe, este pedig egy 
másikba.

A szerencse nagyon sok-
szor mellém szegődött, mert 
mindig olyan emberekkel ho-
zott össze a sors, akik segítet-
tek, ha éppen szükségem volt 
rá. De abban biztos vagyok, 
hogy amit elértem, azt az aka-
raterőmnek köszönhetem. 
Ezzel bebizonyítottam azt is, 
hogy bár otthon nem vettek fel 
a főiskolára, mégis meg van 
a diplomám, és arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy ide-
gen nyelven szereztem meg. 
Ma már több nyelv birtoko-
sa vagyok, szlovák, magyar, 
cseh, német, angol, s ha kell, 
lengyelül és oroszul is megér-
tetem magam.

Szerettem volna olyan mun-
kát végezni, amire képesíté-
sem van, ezért egy ismerősöm 
segítségével bekerültem a vi-
lágon mindenhol megtalálható 
a KPMG céghez, ami üzleti és 
pénzügyi tanácsadással fog-
lalkozik. Ez a munka nagyon 
tetszik, de egy idő után már 
fárasztó, sok utazással jár, 
kevés a szabadidőm, mert 
sokszor késő estig dolgozom. 
Szeretnék több időt tölteni 
a családommal, mivel 2004-
ben megházasodtam (a la-
kodalmat Tardoskedden tar-
tottuk), 2010-ben pedig meg-
született várva várt kisfi unk, 
Johannes. A feleségemnek 
nagyon jó munkahelye van 
egy magánbankban, ezért úgy 
döntöttünk, hogy ő vissza-
megy dolgozni, és én maradok 
otthon a kis Johannes-szal 
gyermekgondozási segélyen 
áprilistól-szeptemberig, és ez 
alatt az idő alatt keresek ma-
gamnak egy megfelelő mun-
kát. A kicsit pedig beadjuk 
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OLY TÁVOL, MESSZE 
VAN HAZÁM...
Kezdhetném az elbeszélésemet úgy is, mint a mesében. ,,Hol volt, hol nem volt, élt 

egyszer egy házaspár, akinek született egy fi a és egy lánya, és amikor azok felcse-

peredtek, elhatározták, hogy elindulnak a nagyvilágba szerencsét próbálni.” Ez tör-

tént a Szabó családban, ahol Adrian Németország és Gabriella Anglia felé vette útját. 

Ők mesélnek megvalósult álmaikról.

Amikor még tardoskeddi lakosok voltak A ik é d k ddi l k k l k



a legközelebbi böl-
csödébe.

Már 12 éve, hogy kint élünk, 
megkaptuk a német állam-
polgárságot is. Jelenleg nincs 
szándékunkban hazatérni. Itt 
alakítottuk ki egzisztenciánkat, 
elértünk egy bizonyos színvo-
nalat, de soha nem lehet tudni, 
mit hoz a sors. A távolság nem 
akadály számunkra, naponta 
beszélő viszonyban vagyunk 
a szüleinkkel és a húgommal. 
Minden évben több alkalom-
mal találkozunk velük és a ro-
konokkal, vagy mi látogatunk 
haza, vagy ők jönnek hozzánk. 
Azt üzenem a Tardoskeddi 
Hírmondó olvasóinak, hogy 
merjenek álmodni, és ha na-
gyon akarják, akkor az álmuk 
valóra válik! 

Gabriella: 2002-ben az Ud-
vardi Közgazdasági Középis-
kolában végeztem vállalkozói 
szakon. Mivel tapasztaltam, 
milyen nehéz munkát talál-
ni a  középiskola után, ezért 
a  legjobb megoldásnak azt 
tartottam, ha tovább tanulok. 
Jelentkeztem főiskolára, de 
sajnos angol nyelvből nem 
csináltam meg a  felvételit. 
Ez motivált arra, hogy kimen-
jek Angliába, ahol megtanu-
lom a  nyelvet, majd egy év 
múlva visszajövök, és újra 
megpróbálom. De lassan már 
9 éve, hogy kinn élek. 

Egy munkaközvetítő irodán 
keresztül kerültem Londonba. 

Az első három évben 
családoknál laktam, ahol gye-
rekek felügyele-
tét vállaltam és 
mellette angol 
nyelviskolába 
jártam. Ami-
kor Szlovákia 
az Európai 
Unió tagja lett, 
m e g e n g e d -
ték Angliában 
a  legális mun-
k a v á l l a l á s t . 
Én ekkor több 
továbbképző 
tanfolyamon 

is részt vettem. 2005-től mint 
asszisztens-menedzser dol-
goztam egy nagy amerikai 
társaságnál, később egy se-
gélyszolgálatnál alkalmaztak. 
Jelenleg két irodát vezetek 
egy magánvállalatnál mint 

menedzser. Szeretem 
a  munkámat, 40 alkal-
mazottal dolgozom 
együtt, akik   mozgás-
sérült emberekről gon-
doskodnak és segíte-
nek az otthonaikban 
is. A munka mellett 
állandóan tanulok, 
most lesznek az utol-
só vizsgáim. Anglia 
a  második ottho-
nom lett. Londonban 
lakom, tíz percre
Európa legnagyobb 
r e p ü l ő t e r é t ő l , 
a Heathrow-tól. Na-
gyon sok barátom 

van a világ minden részéről. 
Magyarul sem felejtettem el, 
mert a  szomszédaim magya-
rok és sokat beszélgetünk.

Az élet Angliában sok le-
hetőséget adott arra, hogy 
megismerjem a világot. Sokat 
utazom, bejártam Európa több 
országát, és a jövőben sze-

retném megis-
merni a  világ 
más föld-
részeit is. 

V a n n a k 
t itkos 
v á -
g y a -

im, szeretnék eljutni Ausztrá-
liába, New Yorkba, Thaiföldre, 
Japánba és Dél-Afrikába. Hogy 
teljesülnek-e, az még a jövő 
titka, de sosem adtam fel az 
álmaimat. Én azt tartom, hogy 
a kitűzött célokért tenni is kell 
valamit, semmi sem hullik az 
ölünkbe, és mindent meg fo-
gok tenni azért, hogy a céljaim 
sikerüljenek! 

Jelenleg szingli vagyok, és
jól érzem így magam. A sok
munka és tanulás mellett 
nincs időm kapcsolatokat
keresni, de ha valakit az 
utamba sodor az élet, nem 
fogok tiltakozni. Ahányszor 
hazamegyek, mindig jókat 
bulizunk a  régi barátaimmal. 
A karácsonyi ünnepek alatt 
kint voltak nálam a szüleim, 
aminek nagyon örültem. Ezen-
túl még többet fogunk talál-
kozni a bátyámmal és a  csa-
ládjával, mivel megszületett 
a kis Szabó-trónörökös és 
szeretném, ha élőben is meg-
ismerné a nagynénikéjét, nem-
csak az interneten keresztül 
tartanánk a kapcsolatot.

A kedves olvasóknak azt 
üzenem, hogy úgy kell venni 
az életet, ahogy van. Ki kell 
használni a  lehetőségeket, 
főleg az élet adta napokat és 
pillanatokat, mert nem tudjuk, 
meddig fog tartani.

U.i.: Amit Adrian nem mon-
dott el, azt én elárulom. Va-
lóban szerencsés embernek 
mondhatja magát, mert amit 
szeretett volna, azt már elérte. 
Sőt,   Fortuna, , a szerencse 
istennője is megajándékozta, 
mert a  Coca-Cola kupakokkal 
még egy autót is nyert! Gabi-
kát ismerve tudom, van annyira 
céltudatos, hogy amit szeret-
ne, el is fogja érni. Kívánok ne-
kik sok szerencsét, a   további 
életben sok sikert, és jó egész-
séget.    Puskás Mária
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Én ekkor több
ovábbképző 
anfolyamon 

rok és sokat beszélgetünk.
Az élet Angliában sok le

hetőséget adott arra, hog
megismerjem a világot. Soka
utazom, bejártam Európa több
országát, és a jövőben sze

retném megis
merni a  világ
más föld
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Helyreigazítás

Elnézést kérünk kedves olvasóinktól, de a Tardoskeddi 
Hírmondó decemberi kiadásban az „Utazni jó“ című rovat-
ban az egyik kép téves elírást kapott. A képen nem a kas-
sai Szent Erzsébet főszékesegyház van, hanem a bardejovi 
Szent Egyed bazilika.



A Taizé valójában egy szer-
zetesközösség, amelyet a sváj-
ci származású Roger testvér 
(teljes nevén Roger Schütz-
Marsauche) 1952-ben alapított 
Franciaország egyik kis falujá-
ban, Taizében. Franciaország 
1940 körül német megszállás 
alatt volt, s Roger testvér azzal 
a céllal jött ide, hogy részt vál-
laljon az emberek közötti kien-
gesztelődés nemes harcában. 
Befogadta házába a nácik ál-
tal üldözötteket, később árvák 
pártfogójává vált. Taizében és 
azon kívül is több ifjúsági talál-
kozót szervezett. A közösség-
hez egyre több szerzetes csat-
lakozott, s a résztvevők száma 
is egyre gyarapodott. Mára egy 
óriás keresztény mozgalommá 
nőtte ki magát. 

Évente minden világrészen 
találkoznak a fi atal kereszté-
nyek, ki-ki a saját találkozóján. 
Az európai találkozó, amely
„A bizalom zarándokútja a 

Földön” név alatt vált ismertté, 
minden év végén kerül sorra 
Európa egy-egy városában, fi -
atalok tízezreinek részvételével. 
A mozgalom és maga a találko-
zó ma is a felekezetek közötti 
békét és kiengesztelődést hir-
deti. Az alapító Roger testvér 
2005-ben hunyt el. Utódja a né-
met származású Alois testvér 
(teljes nevén Alois Löser) lett, 
aki minden évben levelet intéz 
az európaiaknak valamely más 
világrész találkozójáról, amelyet 
mindenki angol nyelven és a sa-
ját nyelvén olvashat el. 

Poznań, Brüsszel, Genf, Zág-
ráb, Milánó, Lisszabon, Ham-
burg, Budapest, Párizs után a 
33. Európai Ifjúsági Találkozóra 
Rotterdamban került sor 2010. 
december 28. és 2011. január 1. 
között a Holland Püspöki Kon-
ferencia, a Holland Protestáns 
Egyház (PKN) tanácsának és 
Hollandia Egyházainak Taná-
csa meghívására. Mintegy 30 
ezer fi atal érkezett Rotterdamba 
5 napra, hogy másokkal együtt 
imádkozzon és megossza ta-
pasztalatait, élményeit. Falunk-
ból kettőnknek (Lantos Borbély 
Katalin és jómagam) adatott meg 
a lehetőség, hogy az újeszten-
dőt holland földön köszöntsük. 

A részvételt több hónappal előt-
te jelezni kell egy jelentkezési 
lap kitöltésével. Esetünkben
a teljes szervezést Katalin száz-
halombattai kapcsolatainak ré-
vén Dudás Róbert vette át.
Így mi, mint felvidéki magya-

rok egy kis csapatot alkottunk
a százhalombattaiakkal, s együtt 
intéződtek ügyeink. Katica már 
több alkalommal vett részt 
a Taizén (ezekről a Tardoskeddi 
Hírmondó régebbi számaiban 

be is számolt), számomra Poz-
nan után ez volt a második ta-
lálkozó. 

Egy nap a Taizén

Az elszállásolás családoknál 
történik, akik nagy előszeretet-

tel várják vendégeiket. A napi 
program a családnál reggeli-
vel kezdődik. Ezután mindenki 
a saját körzetében lévő plébá-
niatemplomba gyakran a befo-
gadó családtagok kíséretében 

indul a reggeli dicséretre, imára. 
A reggeli imát egy kis program-
füzet alapján egy helybéli koor-
dinátor vezeti. Természetesen 
egy résztvevőkből álló énekkar, 
illetve zenekar is közreműködik, 
amely szebbé varázsolja a reg-
geleket. Aki szeret és tud zenél-
ni, énekelni, csatlakozhat hozzá. 
Mindennap egy több nyelven 
felolvasott Ige részt, könyörgé-
seket hallgatunk meg, aszerint, 
milyen nemzetiségűek kerültek 
az adott plébániához. Esetünk-
ben ez angol, olasz, magyar és 
német nyelven folyt. Az énekek 
szinte minden résztvevő nem-
zet nyelvére le vannak fordítva. 
Így pár nap alatt több nyelven 
visszhangoznak az ember lel-
kében a dallamok. Az éneket az 
egyik legszebb részének tartom 
a reggeli találkozásnak. Az ima 
további, nagyon fontos része 
a csend, amit zárásként szin-
tén egy ima követ, amelyet ki-ki 
a saját nyelvén mond el.

Az ima után kisebb csopor-
tokra osztódnak a jelenlévők, 
s beszélgetések folynak egy-egy 
témáról, Alois testvér levelének 
egy-egy részletéről (Levél Chi-
léből 2011). E levél részei voltak 
a vezérgondolatai a kiscsopor-
tos beszélgetéseknek. Szó volt 
az örömről, együttérzésről, meg-
bocsátásról, kérdésekről, kinek 
mi jelent szomorúságot, vigaszt, 
lelki felüdülést vagy éppen bá-
natot. Öröm volt meghallgatni 
egymást, más-más országból 
érkezőket és egy családias, bi-
zalmas légkört varázsolni. Sza-
vak, vélemények. Mindössze 
egyszerű szavakról volt csak 
szó, amelyeket elmondtunk egy-
másnak, mégis e beszélgetést, 
e soha vissza nem térő alkal-
mat várja mindenki a következő 
napokon. Itt bárhogy is fejezi ki 
magát az ember, sok megértő 
szív hallgatja, olykor megható-
an, olykor jókat kacagva egy-
más személyes történeteit. 

Az ebédosztás egy közös 
nagycsarnokban folyik. Ide ér-
kezik mindenki a „saját” templo-
mából. Délutánonként érdekes, 
szabadon választott műhely-
foglalkozások, előadások foly-
nak. Van viszont lehetőség meg-
nézni a várost, a nevezetessé-
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Mintegy 30 ezer fi atal vett részt 
az Európai Ifjúsági Találkozón, Rotterdamban

A szív jósága és az egyszeruség 
mindennek a forrása

´́

 „Öltsd magadra az öröm ruháját! Hagyd el 

a szomorúságot!” E két szívhez szóló gondolattal 

kezdte chilei levelének írását Alois testvér, amely 

minden TAIZÉ résztvevőhöz eljutott. E levél részei 

lettek fő gondolatai a találkozónak. Mi is valójában 

a TAIZÉ? Mit foglal magába egy ilyen találkozó, 

mit jelent, illetve jelenthet a résztvevőnek a taizéi 

közösség? Az alábbiakban nem csak e kérdésekre 

találhatnak választ a kedves olvasók, hanem egyéb 

érdekességekről, élményekről is olvashatnak, ame-

lyek akár lelki felüdülésnek is megfelelnek. 



Kovács Tamás szemé-

lyében februártól új elnöke 

van a  Tardoskeddi Sport-

klubnak. Milyen tervekkel, 

elképzelésekkel vállaltad el 

ezt a tisztséget?

A  sportklub fent említett 
februári évzáró taggyűlésén 
megválasztották az új ve-
zetőséget, amely még ezen 
az összejövetelen megbízta 
személyemet az elnöki te-
endők elvégzésével. Elsőd-
leges célunk, amelyet a  ve-
zetőséggel közösen tűztünk 
ki magunk elé, az eddig elért 
helyezések megtartása. To-
vábbá még nagyobb hang-
súlyt szeretnénk fektetni az 
ifjúságra, hogy a későbbiek-
ben minél több tardoskeddi 
alkossa az „A“ csapatot.

Kik a vezetőségi tagok? 

Kik segítik majd a munká-

dat?

A vezetőséget rajtam kívül 
két alelnök RNDr. Bara Mi-
hály és Lipták Miroslav alkot-
ják, ezenkívül Újhelyi Ferenc 
a titkár, Brat Gábor végzi az 
adminisztrációs munkákat, 
a  pénztárosi posztot pedig 
Oršulík Éva tölti be.

Hány csapata van jelen-

leg a  sportklubnak és kik 

edzik az egyes csapatokat?

Öt futballcsapat és két 
asztalitenisz csapat működik 
községünkben. A legfi ata-
labb gyerekekből álló felké-
szítő csapat edzője Újhelyi 
Ferenc, a fi atalabb és idő-
sebb diákokkal Brat Gábor 
foglalkozik, az ifjúsági csapat 
Czapárik Tibor védőszárnyai 
alá tartozik, az „A” csapat irá-
nyítását pedig Ludas Roman 

után Újhelyi Ferenc vette át. 
Az asztaliteniszezőknek Var-
ga László és Lipták Miroslav 
a vezetője. 

Hogyan zajlott a felké-

szülés a bajnokság tavaszi 

fordulójára?

A diákcsapatok több tor-
nán is részt vettek, Vág-
sellyén, Szőgyénben és Per-
betén képviselték a sport-
klubot. Az „A” csapat és az 
ifjúsági csapat magyaror-
szági testvértelepülésünkön, 
Környén járt edzőtáborban. 

Ezenkívül valamennyi csapat 
rendszeresen hetente tart 
edzéseket, és közvetlenül 
a tavaszi rajt előtt mind ját-
szott barátságos mérkőzést 
hazai pályán. Jelenleg csa-
pataink a bajnokság tavaszi
idényének mérkőzéseit ját-
szák, amely június 19-én 
ér véget. Reméljük, sikeres 
idényt zárnak.

Úgy legyen. Köszönöm 

a  beszélgetést és sok si-

kert kívánok az új tisztsé-

gedhez.             Bračo Szilvia

geket, hiszen minden európai 
nagyváros valamiről híres. Gyak-
ran a vendéglátók ajánlanak fel 
programot, mutatják be kultú-
rájuk, városuk, illetve országuk 
érdekességeit.

A vacsorák hangulata szintén 
nagyon egyedi. Nem mindennap 
eszik az ember több száz és ezer 
mosolygós arcú, éhes emberké-
vel a földön, egymás hegyén-
hátán ülve. Pedig a vacsora nem 
éppen elsőosztályú, s a tea sem 
a cukoradagról híres. Mégis, 
bármerre néz az ember, egy dol-
got lát: boldogságot. Boldogság, 
amely a megértő együttértésből 
és együttérzésből fakad. Az esti 
dicséret általában két vagy há-
rom csarnokban folyik, amelyen 
az összes résztvevő jelen van, 
s itt már több ezren énekelnek, 
imádkoznak. Szilveszter estéjén 
a legkülönlegesebb alkalom ép-
pen az esti imán történik, ami-
kor is elérkezik a csend, s több 
ezer kéz egy-egy gyertyát tart. 
Csak a gyertyák adnak fényt 
a teremben, s ekkor mindenki 
elmerenghet, elgondolkodhat, 
imádkozhat.

A fent kiemelt részei a talál-
kozónak csak töredékei mind-
annak a jónak, amiben az ember 
ilyen alkalom adtán részesül. 
Nem írtam még a vendéglátó 
családról, az újév köszöntésé-
ről, a nemzetek bemutatkozásá-
ról és még sorolhatnám. E mai 
örökké változó, ingó világban 
egy biztos. Mégpedig az, amiért 
több tízezer fi atal az idén Rotter-
damban összejött. A szeretet, 
a békesség, az egyszerűség, 
amely Istennél van, és ami cso-
dákra képes. Jó lenne, ha még 
többen lennénk, akik ebben hi-
szünk, s egymás iránt is csak 
azzal az egyszerűséggel és sze-
retettel lennénk, amiről Roger 
testvér is beszélt. 

Végszóként egy újabb gon-
dolat Alois testvér tollából: „Ta-
láld meg a belső békét, és körü-
lötted ezrek találják meg az üd-
vösséget.” 

Akit bővebben érdekel 
a taizéi közösség, találkozók, 
lehetőségek, kattintson a www.
taize.fr/hu oldalra.

Fugli Csilla
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Elsődleges célunk az eddig elért helyezések 
megtartása

VILLÁMINTERJÚ 
A SPORTKLUB 
ÚJ ELNÖKÉVEL
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M
ár évszázadokkal 
ezelőtt titkos vá-
gya volt az embe-

riségnek, hogy repülni tudjon. 
Irigykedve nézte a madarakat, 
amelyek szárnyaik csattogtatá-
sával a magasba emelkedtek. 
A repülésről 

szóló álmok szinte egyidősek 
az emberiséggel, s a repülés 
gondolata sokszor izgatta az 
emberek fantáziáját. Úgy kép-
zelték, hogy varázslók, sár-
kányok, szellemek, démonok, 
angyalok népesítik be az eget. 
A középkorban komolyan hit-
tek a seprűnyélen repülő bo-
szorkányok létezésében is. 
A repülés titokzatos, va-
rázslatos dolognak számí-
tott. Akadtak olyan merész, 
bátor próbálkozók, akik 
saját készítésű szárnyakat 
erősítettek karukra és mell-
kasukra, s ezek mozgatá-
sával akartak a levegőbe 
emelkedni, de a siker elma-
radt. 

Több tudós érdeklődé-
se forgott ugyancsak a re-
pülés körül. Az elsők között 
tudományos alapon már 
a 16. században Leonardo 
da Vinci (1492-1519) olasz 
festő, tudós, gondolkodó és 
feltaláló tanulmányozta a ma-
darak repülését. Lerajzolta 
a MADÁR névre keresztelt első 
repülő szerkezetet. A repülés 
azonban csak álom maradt, 
mivel a tudós jegyzeteit csak 

halála után találták meg. A szá-
razföldi járművek megállnak 
a tengerek és óceánok partján. 
A hajók is megtorpannak, ha 
elérik a kikötőt. Egyedül csak 
a repülőgép képes átrepülni 
a folyók, 

tengerek, óceánok, őserdők 
és hatalmas városok fölött. 
Manapság már nem megy rit-
kaságszámba, hogy a turisták 
távoli országokkal, földrészek-
kel ismerkednek meg. Céljukat 
repülővel érik el. Két-három 
órán belül eljutnak a tengerek-
hez, nyolc-tíz órás út után más 
világrészekre, Kínába, Ameriká-

ba és olyan gyönyörűséges szi-
getekre, melyekről valaha csak 
a térképek nézegetésével vet-
tek tudomást. A tudomány fej-
lődik, így az utazás és a repülés 
is. Hosszú időnek kellett eltelni, 

hogy az ember meghódítsa az 
eget. 

Ismerkedjünk meg a repü-

lés úttörőivel!

 Az első hőlégballon Párizs-
ban 1783. szeptember 12-én 
emelkedett a magasba. Anya-
ga selyemballonból készült és 
meleg levegővel töltötték, ez 
a Montgolfi er-testvérek ne-
véhez fűződik. Fedélzetén még 
nem emberek utaztak, hanem 
egy kakas, egy bárány és egy 
kacsa. A franciák óriási lelke-
sedéssel fogadták ezt a kísér-

leti repülést. Maga az uralkodó 
XVI. Lajos és Mária Antoinette 
királyné is megjelent a Mars-
mezőn, hogy tanúja legyen 
a történelmi pillanatnak. Ké-
sőbb a léghajók már irányítha-

tóak voltak. Ezeket hidrogénnel 
majd héliummal töltötték fel. 
A merev testű, könnyű alumí-
nium vázat a német Ferdinand 

Zeppelin (1838-1917) szaba-
dalmaztatta, ezért az ő nevét 
viselték. 1900-ban már utas-
szállító járművé vált Európa 
és Amerika között. A Zeppelin 
1929-ben megkerülte a Földet 
és hosszú időn át nem akadt 
vetélytársa. 

A századforduló (1900-as 
évek) elején több tudós, mér-
nök, feltaláló kísérletezett repü-
lőgépek készítésével. Közülük 
az amerikai Wright-testvérpár 

ért el sikereket. Az első moto-
ros repülőgép 1903. december 
17-én emelkedett a levegőbe 
Észak Karolinában. Az igazi-
nak nevezhető repülőgép Louis 

Blériot gépe lett, amely 1909-
ben átrepült a La Manche csa-
torna fölött. A távolság 37 km 
volt, amit 36 perc alatt tett meg. 

Magyarországon Zsélyi 

(Koch) Aladár mérnök tervezte 
az első eredményesen hasz-
nálható könnyű, 150 kg súlyú 
repülőgépet, amellyel 1910. 
május 26-án repült először. 
Magyar Ikaroszként emlege-
tik őt. Sajnos csak 31 évig élt, 
a repülés áldozata lett. 

Az elmúlt száz évben a re-
pülőgépgyártás hatalmas lé-
pésekkel haladt előre. Nagy 
repülőtársaságok alakultak, 
melyek a világ minden ré-
szére indítottak járatokat. 
Napjainkban a legismertebb 
repülőgép típusok közé sorol-
hatjuk a MIG, Jumbo, Boing, 
Concorde, Airbus, TU 154 és 
más szuperszonikus gépeket. 

Nagy élményt jelent min-
denki számára, ha repülő-
gépen utazik. Amikor az ég-
bolton felbúg a repülőgép 
hangja, szemünkkel keressük 
és követjük az útját. A pilóták 
különleges kiképzésben ré-
szesülnek, fontos a jó egész-
ségi és pszichikai állapotuk. 
Pontosság és nagy felelősség 

hárul rájuk, amikor a gépet irá-
nyítva, a műszereket fi gyelve 
emelkednek a magasba. Sok 
gyermek vágyódik arra, hogy 
pilóta lehessen. Van, akiknek 
ez sikerült… 

MÚLTIDÉZŐ

Az érsekújvári reptéren 

sával a magasba emelkedtek. 
A repülésről 

a folyók, 

óló ál k i t időőőő kkkkkkkk
tengerek, óceánok, őserdők 
é h t l á k fölött

 Az első hőlégballon Párizs-
ban 1783. szeptember 12-én 

lk d tt b A

ÉG ÉS FÖLD 

KÖZÖTT
ÉRDEKESSÉGEK A REPÜLÉSRŐL
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Talán kevesen tudják, hogy 
Tardoskeddnek is voltak pilótái. 
Az 1950-es évek végén, az ak-
kor 19 éves fi atalember – Kol-

lár Antal is 

arról álmodozott, hogy egyszer 
repülni fog. Akkoriban a járási 
székhelyen, Érsekújvárott re-
pülőtér működött, ahol vitor-

lázógépek és motoros 
gépek is landoltak. Az el-
határozását tett követte. 
A katonai parancsnok-

ság és a Svazarm segítségével, 
mint regrúta a prágai orvosi 
vizsga után az alapkiképzést 
tréner, C 105-ös típusú gépek-
re az érsekújvári repülőtéren 

kezdte. A pilótavizsgát 1958. 
április 7-én tette le. A vizsga 
után Eperjesen (Prešov) képez-
ték tovább JAK 11-es gépekre. 
A katonaság éveit 1958-1960-
ig a tartalékos tiszti iskolában 
Prostejovban kezdte, majd 
Hradec Královéban végezte, 
ahol MIG 15-ös vadászgé-

peken repült. Összesen 625 
startja volt. 

A leszerelés után, 1961-
ben sem lett hűtlen a repü-
léshez. Oktatói kiképzésen 
vett részt Chrudimban, és 
mint aktivista oktató te-
vékenykedett az Újvári 
Repülőklubban C 105-ös 
trénergépeken. Falunkból 
diákja volt az öccse, Ká-

roly, aki bátyjától ihletve szintén 
elkötelezettje lett a repülésnek, 
továbbá Mészáros János is. 
Ők voltak Tardoskedd első pi-
lótái. 1962-ben menyasszony, 

majd fi atalasszony koromban 
az akkori vőlegényem, később 
férjem, a fent említett Kollár An-
tal a nyitrai repülőtérről Újvárba 
repülve többször megjelent re-
pülőgépével az alvégi házunk 
fölött, ahol szárnyaival integet-
ve körözött. Ilyenkor az egész 

utca ezt nézte. Nálunk 
a repülésre való emlékezés 
mindennapi téma. A Papa, mert 
ma már így nevezzük őt, még 
mindig sokat mesél unokái-
nak fi atalkori élményeiről. Már 
elmúlt 71 éves, de élete leg-
nagyobb sikerének azt az időt 
tartja – hozzáteszem büszkén -, 
amikor repülhetett. 

A repülés szépségét ma már 
mindenki megtapasztalhatja, 
ami felejthetetlen élményt nyújt. 
Aki meg akarja ismerni a cso-
dát, amit a repülés nyújt, annak 
feltétlenül repülnie kell. 

 Kollár Mária 

Kollár Antal pilótaigazolványa

JAK-11 repülőgép

lár Antal is 

p

JAK-11 repülőgép

MiG-15 vadászgép

ahol MIG 15 ös vadászgé

MiG-15 vadászgép



24

MÚLTIDÉZŐ

A lagzi (lakodalom) Tardoskedden 
mindig jelentős esemény volt, nemcsak
a menyasszony és vőlegény számára, de 
az egész családjuk, rokonságuk számára 
is. A fi atalok örömteli várakozásának ide-
jét a szülők alapos felkészülése töltötte ki: 
lelkileg, fi zikailag, anyagilag. A lagzi idő-
pontját úgy tűzték ki, hogy az ne essen 
a nagy határi, vagy kerti munkák idejére, 
hiszen szükség volt a rokonság segítsé-
gére is. 

A lagzik két helyen, a menyasszonyos 
és a vőlegényes háznál voltak, ahol 1-2 
helyiségből kirakták a bútort, és asztalo-
kat, padokat raktak be a vendégeknek. 
A sütés-főzés is otthon történt. A rokon-
asszonyok egy felfogadott gazdasszony 
irányításával készítették el és tálalták fel 
a lagzis ételeket. A vendégek számát 
a hely határozta meg. Később, úgy kb. 
50 éve már az udvaron, a sátor alatt volt 
a vendégség. Akkoriban a szövetkezetből 
már lehetett kikölcsönözni a sátorhoz való 
konstrukciót, ponyvákat, asztalokat, pa-
dokat, sőt, tányérokat és evőeszközöket 

is. A sátor felállítása, berendezése a fér-
fi ak dolga volt, kb. a lagzi előtt két héttel. 
Előbb simára törték a talajt, arra állították 
fel a hatalmas sátrat. Az asztalokat, pado-
kat ún. falpapírral vonták be. A rokonság 
fi ataljai színes krepp-papírból girlandokat 
hajtogattak, ezekkel díszítették a falakat 
és a sátor tetejét, ami tágas volt, sokan el-
fértek alatta. Nem volt ritka a 120-140 fős 
vendégsereg sem. Sőt, néha akár 200-an 
is voltak. 

A lagzis sütés két hullámban történt. 
Két héttel a lagzi előtt volt az „elősütés”. 
Rengeteg különféle száraz és krémes 
süteményt sütöttek, és ezeket a háziasz-
szony (örömanya) papírtálcás csomagok-
ba rakta – kóstolónak – a sütésbe hozó 
rokonoknak, ismerősöknek. A sütésbe 
hozás Tardoskedden a régmúlt idők-
ből megmaradt hagyomány volt: tojást, 
lisztet, cukrot, vajat, később kakaót, kó-
kuszlisztet, mézet hordtak össze a lagzis 
házhoz, mintegy segítségül. Minthogy 
ez kölcsönös volt, így a sütésbe hozott 
dolgokat illett visszaadni. A háziasszony 

feljegyezte, hogy kitől mit, mennyit kapott 
és lelkiismeretesen vissza is vitte a roko-
noknak, ismerősöknek, utcabelieknek, 
ha azok „tettek lagzit”. Az évek folyamán 
a segítségnek ez a formája annyiban vál-
tozott, hogy a lagzis házhoz borítékban 
pénzt vittek a sütésbe, nem élelmisze-
reket. 

A lagzihoz egy héttel előtte kezd-
tek sütni, négy napon keresztül. A süte-
ményeket nagy, lapos papírdobozokba 
rakták és ezeket egy frissen kimeszelt, 
hűvös helyiségbe hordták. Ez a helyiség 
egy csodálatos „süteményország” volt. 
A fi atal, felszolgáló rokonasszonyok innen 
töltötték fel a süteményes tálakat, tányé-
rokat. Ezt is a felfogadott gazdasszony 
irányította. A lagzi előtti napon volt a disz-
nóölés, amikor a lagzisok száma szerint 
egy vagy két disznót vágtak le. Ebből volt 
a hús és a húsféleségek a vendégséghez. 
A lagzi előestéjén a meghívott lagzisok 
1-1 tyúkot és tortát vittek a lagzis házhoz, 
a keresztanyák két tyúkot és két tortát. 
Akkor vitték az ajándékokat is. 

A vendégeket személyesen illett meg-
hívni úgy, hogy a fi atal pár, illetve a szülők 
mentek el a rokonokhoz, bár nyomtatott 
meghívókat is szétküldtek a meghívan-
dóknak. Az ismerősöknek és a távolabbi 
rokonoknak értesítőket küldtek. 

Még régebben a „dorozsba” (vőfély) 
hívta meg a lagzisokat. A dorozsba egy 
talpraesett, jó kiállású, jól beszélő rokon-
férfi ember volt, aki ünneplőbe öltözve, 
bokrétával a kalapja mellett, szalagos 
bottal a kezében járta végig a meghívan-
dókat. A házba való belépése után meg-
állt az ajtónál és elkezdte: 

„Dicsírjük a Jézust, ídes Megváltónkot, 
hogy kűggyön e hajlíkba békét, nyugo-

     dalmat.
Engedelmet kírek alázatossággal, 
Hogy bé merjek lípnyi ily nagy bátorsággal.
Kírem, engedjenek egypár lábnak nyomát, 
hogy itt elmondhassam a verses meghí-

     vást.
Hogy vőfélyi pálcámot a fődnek vethessem,
bukrítás kalapom arra függeszthessem.
Először is szólok a Atyaistenhö,
másodszorra szólok a Fiúistenhö,
harmadszorra szólok a Szentlílek Istenhö, 
negyedszerre a háznak uráho és ílete 

     párjáho, 
mer’ én kűdött vagyok........ udvarábú. 
Noé egy galambot bocsájtott a Fődre, 
Én is ződ ággal gyüttem a maguk címire.
Ződ ágam virággal bimbózik, 
vőlegínyünk-menyasszonyunk ríszire köt-

     tetik. 
Ha a szíves kírísüköt meg nem vetnínek

Érkezés a templomba

LAGZI, 
LAGZISOK, 
LAGZIABLAK...
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Szombaton a Isten házába gyünnínek,
Onnét visszatírvín, tisztessíges házukná,
tál leves, más ítel és némi bor elkőtísíre 

     megjelennínek.” 

Volt, amikor a dorozsba csak egy rö-
vid, tréfás verset mondott:

„Azé gyüttem lajbiba,
Gyüjenek a lagziba!”

Kislánykoromban láttam és hallottam 
is a dorozsbát. 

A lagzi napján  a lagzisok a lányos, vagy 
legényes háznál gyülekeztek, attól függő-
en, hová voltak hivatalosak, tehát hogy 
a menyasszony, vagy a vőlegény roko-
nai voltak-e. A lagzis menet a vőlegényék 
házából indult el a menyasszonyért, gya-
log. Odaérve a lányos házhoz, illendően 
köszöntek. Miután a lányos szülők tiszte-
lettel beinvitálták őket, itallal, pogácsával, 
süteménnyel kínálták. A vőlegény nász-
nagya ezután díszes beszéddel kérte ki 
a szüleitől a menyasszonyt, majd a vőle-
gény megköszönte a szülőknek, hogy fel-
nevelték és neki adják a leányukat. A köny-
nyekig elérzékenyült szülők megáldották 
a fi atal párt. A lagzisok ezután felsorakoz-
tak és elindultak a templomba. A menet 
elején ment a vőlegény a koszorúslánnyal, 
utánuk a vőfély a menyasszonnyal. Őutá-
nuk vonultak a fi atalok, majd a gyerekek és 
a házaspárok. A végén mentek a ke-
resztszülők és az örömszülők. A menetet 
a cigánybanda zárta, akik egész úton mu-
zsikáltak. 

A templomban az oltárhoz már együtt 
lépett a vőlegény és a menyasszony. 
Megálltak egymás mellett, mögöttük áll-
tak a násznagyok, vagyis a keresztapák. 
Az esküvői szertartás keretében a „ko-
szorús asszony” (egy fi atal rokonasszony) 
a lefátyolozott menyasszonyt elvezette 
az oltár mögé, mintegy „felvilágosította”, 
majd égő gyertyával a kezében visszave-

zette a vőle-
gény mellé. 

Az eskü-
vő után a lag-
zisok a meny-
asszony há-
zához men-
tek. A menet 
élén akkor 
már a fi atal 
pár haladt, 
m ö g ö t t ü k 
a vőfély és 
a koszo-
r ú s l á n y . 
Amikor a 
b e j á r a t i 

ajtóhoz értek, valamelyik gazdasszony 
földhöz vágott egy tányért, aminek a 
darabjait a menyasszonynak kellett 
gyorsan összesöpörni, tehát meg-
mutatni, hogy milyen ügyes, házias. 
Azután bementek a házba, illetve 
később már a sátor alá, és a gazd-
asszonyok feltálalták az uzsonnát, 
ami általában tejfeles csirkepapri-
kás volt kenyérrel vagy knédlivel, 
majd sült hurka, kolbász, fasírozott. 
Az italfelelős mindig egy megbíz-
ható fi atalabb rokonférfi  volt, aki 
az italt felszolgáló férfi akat irányí-
totta, kiadta nekik az italt – pá-
linkát, bort, később már sört is. 
A gyerekek málnát kaptak. 

Az uzsonna kezdetén a koszorúslány 
egy tálcán vagy tányéron bokrétákat vitt 
a násznagyoknak, amiért azok egy na-
gyobb értékű papírpénzt tettek a tálcára. 
Uzsonna után a lagzisok kimentek az ud-
varra táncolni. Oda akkorra a nyitott ka-
pun át sok kíván-
csiskodó gyűlt 
össze. Ők voltak 
a lagziablakosok. 
Á l l d o g á l t a k , 
nézték a lagzi-
sokat, szemügy-
re vették a meny-
asszonyt, vőle-
gényt. A gazd-
asszonyok gyak-
ran mentek ki 
hozzájuk, süte-
ménnyel, itallal 
kínálták őket. 
A lagziablakon a 
legjobb az volt, 
hogy a lagzisok 
között táncolni is lehetett. A fi atalabbak 
bizony táncoltak is. A 12-13 éves kis-
lányok mind ott tanultak meg táncolni. 
Mi is jártunk a barátnőimmel minden 

szombaton lagziablakra. Az egyikből el-
mentünk a másikba, harmadikba, mert 
akkoriban még szombatonként több lagzi 
is volt. 15-16 évesen már fi úkkal táncol-
tunk. A lagziablak minden fi atal számára 
nagyon kedves esemény volt. 

A menyasszonyos háznál úgy kb. este 
8-ig mulattak a vendégek. Akkor a vőfély 

felkiáltott: „Visszük a 

menyasszonyt!” (Ekkor a zenészek a hang-
szereikkel átmentek a vőlegényes ház-
hoz, hogy ott várhassák a lagzisokat.) 
A lagzisok felsorakoztak, de már nem 
kettesével, hanem négyesével, hatosával, 

elől a fi atal pár, és mentek a vőlegényes 
házhoz. Egész úton énekeltek:

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogja-
tok...”

A főszakácsnő a felszolgálókkal

Szakácsnők a konyhában

Mulatás és tánc a sátor alatt 1983-ban

akkor 
fi atal 

aladt, 
t t ü k 
y és 
szo-
n y . 

a 
a t i 
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t, 
-
, 

felkiáltott: „Visszük a 

Mulatás és tánc a sátor alatt 1983 b
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„Káposzta, káposzta, téli, 

nyári káposzta...”
„Lakodalom van a mi ut-

cánkban...” stb.
Ezektől a szép és ismert 

lagzis nótáktól zengett az esti 
utca. Messzire hallatszott az 
ének, és az emberek a falu-

ban mondogatták: no, viszik 
a menyasszonyt. Előfordult, 
hogy találkoztak más lagzi-
sokkal. Ilyenkor a két menet 
pár percre megállt és nagy 
örömmel üdvözölték egymást. 
A menettel a lagziablakosok 
is mentek. Amikor odaértek 
a vőlegényes házhoz, bekö-
szöntek:

„Meghoztuk a menyasz-
szonyt!” A vőlegény szülei 
fogadták a menyasszonyt, 
a vendégeket bevezették, 
megkínálták. A menyasszony 
rokonai egy fél óra múlva visz-
szamentek a menyasszonyos 
házhoz. A fi atal pár és a lag-
zisok pedig folytatták a mu-
latást, táncot. Ezután már ott 
táncoltak a lagziablakosok is, 
hiszen már ott muzsikáltak. 
A menyasszonyos háznál már 
nem voltak zenészek. Az otta-
ni lagzisok ettek-ittak, énekel-
tek. A fi atalok mindig elmentek 
a menyasszonnyal. 

Este 9 óra után tálalni 
kezdték a vacsorát: tyúkle-
vest, főtt húst, tölteléket tor-
mával, majd a sült húsokat 
krumplival, később rizzsel is. 
A lagzisok ettek-ittak. A vacso-
ra végén hordták az asztalra 
a süteményeket és a gyönyö-

rű, díszes tortákat. Vacsora 
után ismét játszani kezdett 
a zenekar, táncolt, mulatott 
a lagzis sokadalom. 

Éjfélkor a menyasszony át-
öltözött. Felvette a színes, ál-
talában piros menyecskeru-
hát. Piros kendővel bekötötték 
a fejét és az egyik gazdasz-
szony, vagy a keresztmama 
két összeborított tálat vett 
a kezébe, amikbe előzőleg ap-
rópénzt tett, hogy jó hangosan 
csörögjön. Rázni kezdte a tá-
lakat és kiabálni kezdett: „El-
adó a menyasszony!” Követke-
zett a menyasszonytánc. Erre 
már megjöttek a menyasszony 
rokonai is. (A tánc után visz-
szamentek.) A menyasszony-
nyal minden lagzis táncolt, 
de előtte a tálba pénzt tett. 
A vőlegény utolsónak lépett 
a menyasszonyhoz, ő azon-
ban az egész pénztárcáját tet-
te a tálba. Mintegy megvette 
a menyasszonyt. A menyasz-

szonytánc után a vendégsereg 
tovább mulatott. Hajnal felé 
pedig feltálalták a fi nom, hú-
sos káposztát. 

Annak idején élt még egy 
hagyomány: a tyúkverőzés. 
A reggel közeledtével a vő-
legényes háztól elindult egy 

csoport a menyasszonyos 
házhoz. Minden férfi  kezében 
egy üveg pálinka volt. Ha ta-
lálkoztak valakivel, megkínál-
ták. Egy hosszú rúd végére 
rákötöztek egy tyúkot, úgy 
vitték felemelve és énekeltek. 
A rúdra kötött tyúk először ká-
rált, verdesett, aztán már csak 
lógott. A tyúkverőzők a meny-
asszonyos háznál egyet ittak, 
egyet énekeltek és vissza-
mentek a vőlegényes házhoz. 
A tyúkot otthagyták. Ez volt 
a tyúkverőzés. Az eredetét, 
célját, értelmét nem sikerült 
megfejtenem, de volt. 

Reggel aztán a lagzisok 
hazamentek. Néhány órás pi-
henés után, ebédre újra visz-
szatértek a lagzis házhoz, ahol 
a gazdasszonyok ebédet tálal-
tak fel. Így fogyott el a mara-
dék. 

És véget ért a lagzi. 
Másnap szétszedték a sát-

rat, visszavitték a kikölcsön-

zött tányérokat, poharakat, 
evőeszközöket. Ismét segített 
az egész rokonság. 

A hetvenes években volt 
már olyan is, hogy a lagzi 
három napig tartott. Példá-
ul, ha a vőlegény focista volt. 
Akkor szombaton a rokonok 

lagziskodtak, 
vasárnap a 
focisták szá-
mára volt éj-
szakába nyúló 
v e n d é g s é g , 
hétfőn pedig 
a munkatársa-
kat hívták meg 
és zeneszó 
mellett mu-
lattak majd-
nem reggelig. 
A gazdasz-
szonyok a fő 
gazdasszony 
irányításával 
k é s z í t e t t e k 
friss vacsorát. 

A fő gazd-
asszony fon-
tos szemé-
lyiség volt a 
lagziban az 
elősütéstől a 
lakodalom vé-
géig. Okosan, 

szakszerűen felügyelt minden-
re. Gyakorlott, híres gazdasz-
szonyok voltak: Mrázik Ilonka, 
Piros Ili néni, Szikora Marinka 
néni, Brokes Zsuzsi, Gombík 
Juli néni. Sok-sok lagzit vezet-
tek le sikeresen, a háziak és 
a vendégek legnagyobb meg-
elégedésére. Más faluba, sőt 
még külföldre is megfogadták 
őket. 

A 80-as években aztán már 
a vendéglős lagzik jöttek di-
vatba. Ezek is nagyon jók vol-
tak, annál is inkább, mert az 
ilyen lagziban mindenki ven-
dég volt. Csakhogy a vendég-
lőben már nem volt lagziablak. 
Ez a kifejezés lassan teljesen 
eltűnik a köztudatból. 

A mostani lakodalmakat 
már mindenki ismeri. Én a régi 
lagziktól írtam, hogy felidéz-
zem a múltat, mielőtt teljesen 
feledésbe merül. 

Csomó Magda 

Lagzismenet 1987-ben



KRÓNIKA

27

2011 
 1. Tóth Martin és Sípos Renáta 2.4.

IFJÚ HÁZASOK

2011 
1. Sárközi Norbert  12.4.
2. Sárközi Róbert  12.4.
3. Petréč Kevin  12.13.
4. Benkő Filip Gábor  12.20.
5. Drgonová Paulína  12.26.
6. Révay Lukáš  12.31

2011 
1. Brat Lukáš  1.2.
2. Kollár Tadeáš  1.3.
3. Gyurács Marcel  1.11.
4. Nagy Kiara Elisa    1.24.
5. Šípoš Hana           3.6.
6. Sipos Ádám          3.7.

LEGKISEBB LAKOSAINK 

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
2010

1.  Vincze András (1931)  7.23.
2.  Juhász Klára (1962)  7.26.
3.  Záhradník Mária (1933)  7.26
4.  Csányi Mária (1944)  8.4.
5.  Buják Ilona (1940)  8.7.
6.  Csicso József (1930)  8.7.
7.  Mészáros Lajos (1939)  8.14.
8.  Csábi Margit (1926)  8.22.
9.  Major Anna (1921)  8.27.
10.  Vida Júlia (1923)  8.31.
11.  Kopasz Arnold (1987)  10.31.
12.  Balog Antal (1962)  12.2.
13. Varga Vince (1928)  12.10.
14.  Újhelyi Marcella (1932)  12.16.
15.  Ludas Margit (1928)  12.23.
16.  Balla István (1930)  12.27.
17.  Vávra Irén (1930)  12.27. 
18.  Balogh Vince (1927)  12.30.

2011

1.  Zsilák János (1947)  1.2.
2.  Marsovszki József (1931)  1.12.
3.  Borsányi András (1942)  1.13.
4.  Kis Bara József (1933)  1.24.
5.  Marinčič József (1952)  1.28.
6.  Gajdó Gábor (1933)  1.29.
7.  Bihari Lajos (1962)  1.31.
8.  Czibulka József (1935)  2.2.
9.  Czibulka Mária (1942)  2.5.
10.  Bence Antal (1936)  2.17.
11.  Kopasz János (1925)  2.16.
12.  Brokeš Mihály (1927)  2.19.
13.  Buják Milan (1953)  2.21.
14.  Pap Imre (1951)  3.9.
15.  Bednárová Karolína (1928)  3.11.
16.  Vanya Ferenc (1935)  3.13.
17.  Pál Vince (1925)  3.19.
18.  Brat Margit (1926)  3.25.
19.  Mészáros Erzsébet (1955)   3.28.

70 Január: Sztrecsko Károly, Morvai Anna, Ruzsiková 
  Libuša 
 Február:  Kollár Mária (Jesenskij u.), Szőgyényi Márta
 Március:  Bugyík Mária (Sládkovič u.), Raulič Nikola 
  (Akác u.), Dózsa Valéria (Kollár u.), Vida 
  Gyula (Felvég), Borbély János (Diófa u.) 
 Április:  Bihari Verona, Mellen Imre, Vanya Zsu-
  zsanna (Štúr u.), Ruzsik Irén, Kuchar Vince,
  Vanya Vince (Kinizsi u.)

75 Január:  Mészáros József (Felvég), Szőgyényi 
  János, Baranovics Mária (Kollár u.)
 Február:  Varga Katalin (Cseresznyés u.), Vávra 
  Rozália
 Március:  Bogdány Vince (Káposztás u.), Ladics 
  Marcella, Zajíček Ferenc
 Április:  Bencze Anna (Napkelet u.), Vanya Mária 
  (Újfalu), Mészáros József (Gorkij u.), 
  Mgr. Hegyi Olga, Szabó Lajos (Újvári 
  út), Juhász Ilona (Gárdonyi u.)   

80 Január:  Buják József (Kertész u.), Bencze Mag-
  dolna (Újfalu), Czanik Marcella, Malina 
  József 
                Február:  Mojzes Ilona (Rákóczi u.)  
 Március:  Rosko Zsuzsanna (Majakovszkij u.)
 Április:  Tóth Károly (Alvég), Vanya Mihály (Slád-
  kovič u.)  

85 Február:  Csanda Emília, Zsilinszky Margit (Petőfi  u.)  
 Március:  Antalec Štefan

JUBILÁNSOK

TARDOSKEDD LAKOSSÁGÁT
ÉRINTŐ STATISZTIKA 2010

Lakosok száma: 5 294

Születések száma: 48

Elhalálozások száma: 80

Beköltözött lakosok száma: 99

Elköltözött lakosok száma: 55


