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A címlapon Buják Vince faragott betleheme látható.

70  Augusztus: 0 Balogh Mária, Pintér Mária
Szeptember:  Tóth Mária, Tóth Mária, Varga Mária, Bédi Mária
Október:  Csernák Teréz, Ivanič Vince
November:  Tóth Margit, Vanya László, Mészáros Katalin

75  Augusztus:  Vanya István, Ing. Szabó István, Buják Franciskaa, 
  Bédi István

Szeptember:  Vojtuš Jozef, Pintér Mihály, Oťapka Magdolna
Október:  Vanya Valéria

 November: Lakatos Miklós, Tóth Katalin, Boráros Erzsébet,
  Bresto Katalin
80  Augusztus:0   Szabó Róbert, Bara Mária, Mníšteková Etela, Vidda Tibor

Szeptember:  Balogh Anna, Boros Antal, Vanya Anna, Balogh Mária
Október:  Ludas Zsuzsanna, Árendášová Mária, Szabó Terrézia

g , , y , g

November:  Balogh Károly, Tóth Ferenc, Slávik Ilona
85  Augusztus:  Jaššo Zlatica, Dózsa Anna, Halász Irén

Szeptember:  Pál Júlia
Október:  Bánczi Ilona
November:  Marenčák Ilona, Csányi Anna

90  Október:0   Čizmadia Mária
,

JUBILÁNSOK

Dömötör Tibor

KarácsonyKarácsony
Karácsonykor: 

Angyalok szállnak, 

Híradást hoznak, 

Béke jegyében, 

Élet fényében, 

Szentség lelkében, 

Hívők hitében, 

Krisztus képében 

Földön jár az Isten.

Karácsonykor: 

Harangok zúgnak, 

Szent igék szólnak, 

Imádság szárnyán, 

Szíveknek vágyán, 

Zsoltárok hangján, 

Szeretet hídján,

Bocsánat útján 

Mennyben jár az ember.

LEGKISEBB LAKOSAINK 
Pálfy Emily
Morvai Dominika
Stojka Nikolas
Lakatoš Fabián
Kelko René                  
Lőrincz Vivien
Kútna Sofi a 
Prígl Roland
Karácsony Patrik 
Koczka Hugó
Bédi Leonárd
Flender Lukáš
Batyka Patrícia
Birkus László Noel
Sipos Emma 
Kanyicska Alíz
Kurucz Tamara 
Stojková Nikoleta
Lojko Peter
Slamenková Dominika

2013. 7. 18.
2013.  7.  23.
2013.  8.  6.
2013.  8.  7.
2013.  8.  8.
2013.  8.  17.
2013.  8.  19.
2013.  8. 30.
2013.  9. 2.
2013.  9.  13.
2013.  9.  17.
2013.  9.  19.
2013.  9.  19.
2013.  9.  21.
2013.  11.  1.
2013.  11.  12.
2013.  11.  14.
2013.  11.  17.
2013.  11.  21.
2013.  11.  21.

Takács Zoltán és Mészáros Tímea
Csányi László és Ing. Krupková Eva
Ing. Birkus Krisztián és Ing. Bugyík Katalin
Skurák Peter és Rečková Denisa
Mgr. Fiala Ferenc és Zahradník Beáta 
Kőrösi Tamás és Alakšová Andrea
Farkas János és Stanková Dagmar 
Ing. Boros Attila és Czibor Katalin 
Kosziba Attila és Barobin Éva

g

IFJÚ HÁZASOK
 2013. 7. 27.

2013.  8. 31.
2013.  9.  7.n

 2013.  9. 21.
 2013.  9. 21.
 2013.  9. 28.

2013.  9. 28.r 
 2013.  10.  5.
 2013.  10. 24.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
Balogh Terézia, szül. Ludas (1925)
Vaňa Roman (1973)
Kiss János (1952)
Jaššo Ľubomír (1971)
Vas József (1938) 
Kurucz Zsuzsanna, szül. Zsilinszká (1930)
Vanya Zoltán (1926)
Mészáros Ilona, szül. Bence (1925)
Tóth Ilona, szül. Balogh (1930)
Roško Zsuzsanna, szül. Ludas (1931) 
Kürthy Ferenc (1948) 
Borbély Valéria, szül. Labai (1929)
Nozdrovická Nora, szül. Gyurek (1967) 
Pap Emília, szül. Tóth (1927)
Bogdány Vince (1936)
Hamar Vince (1944)
Malina József (1931)
Tóth Károly (1931)
Vince Lajos (1929)

 2013.  8.  5.
 2013.  8.  9.
 2013.  8.  11.
 2013.  8.  25.
 2013.  8.  25.
 2013.  8.  29.
 2013.  9.  5.
 2013.  9.  8.
 2013.  9.  14.

2013.  9.  24.) 
 2013.  10.  5.
 2013.  10.  19.

2013.  10.  25.) 
 2013.  10.  27.
 2013.  11.  2.
 2013.  11.  4.
 2013.  11.  11.
 2013.  11.  13.
 2013.  11.  26.

Boldog karácsonyi ünnepeket, 
az új esztendőben jó egészséget, 

boldogságot és sok szép vidám napot kívánok, 
egyben köszönöm választóim bizalmát 

Mészáros ImreMészáros Imre

Veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia
a spokojných dní v novom roku 

Vám prajem a zároveň ďakujem všetkým 
mojim voličom za prejavenú dôveru

hImrich Mészáros
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Szeretem magam elé kép-
zelni a csendes, egyszerű 
Betlehemi barlangot, benne 
a Szent Családot, a Kis Jézus-
sal. Milyen döbbenetes egy-
szerűség! A Világmindenség 
Ura üres kézzel jön a világra! 
Nem hoz semmit, mert Ö maga 

g

az áldás, az ajándék. „Úgy sze-
g

rette Isten a világot, hogy egy-
szülött fi át adta.” Jn 3,16

Nagy titok: Isten szeretetét 
hordozó ember az áldás, az 
ajándék!

Gyermekeimet arra biztat-
tam az idei karácsony előtti 
elmélkedésekben, hogy legye-
nek kis Jézusok, váljanak ők 
maguk ajándékká, a jó Isten 
simogató, vigasztaló áldásává. 
Úgy szerette Isten a világot, 

g g

- mondtam a gyermekeimnek 
- hogy megteremtett bennete-
ket is, hogy ott, ahol vagytok 
általatok, felvidítsa, beragyog-
ja, boldoggá tegyen mindenkit 
és mindent.

Sokszor elgondolkoztam itt 
a dévai vár lábánál, Kőműves 
Kelemenen. Mit érezhetett ez 
az ember, mikor maga elé az 
asztalra kiürítette a felesége 
hamvai által szerzett pénzt. 
Családja szétesett, felesége, 
kicsiny fi a oda lett, s ott van 
most előtte az a rakás gazdag-
ság. Kőműves Kelemen leprája 

nagyon ragályos. A vár, a ház,
a hírnév, a pénz, az anyagi világ
a fontos, s ezért minden mást
oda adnak nagyon sokan. 

Úgy érzem, hogy valami na-
gy

gyon elromlott. „Mindezt nek-
tek adom” mondta a gonosz
lélek. Az anyagi világ, a min-
denféle elektromos, plasztik,
króm limlom került a céljaink
központjába. Nem a család
a fontos, hanem a ház. Nem
a gyermek, a szerelem a fon-
tos, hanem a „minden”, melyet
meg akarunk adni, melyet meg
akarunk kaparintani.

Világunk örült esztelen se-
bességgel prédálja el a földünk
tartalékait. Fogynak az erdők,
kimerülnek a szénbányák.
Gondolj csak a vágyaidra: ha-
talmas ház, központi fűtés, te-
lefon, kábel-tv, internet, víz vil-
lany, autó- lehetőleg több is, és
ruhák, és fi nom ételek és nya-
ralás. Mindez hány ezer hor-
dó kőolaj? Szorozd be anyagi
vágyaidat hat milliárddal, (hisz
mindenkinek ugyanolyan joga
van?!) és az így születő vég-
telen nagy számmal oszd el,
a világunkban fellelhető ener-
gia-hordozókat, s akkor már
érted, hogy miről beszélek.
Tudatos önmérséklés nélkül
a világunk elpusztul! 

Karácsony éjjelén, vagy 
a Názáreti egyszerű csendjé-
ben hiszem, hogy a Boldogsá-
gos Szűzanya és Szent József 
megtapasztalta az emberi lét
teljességét, békéjét, boldog-
ságát. Nem voltak ott világunk
fényűző elektromos, króm,
plasztik csodái, de ott vol-
tak ők egymásnak, Isten adta
ajándéknak, áldásnak. Nem fo-
gyasztottak, hanem ajándékká
váltak.

Világunkat a barbárságba 
való visszaeséstől, a pusztu-
lástól, csak a tudatos érték-
váltás mentheti meg, a mai fo-
gyasztói, élvezői kultúra helyett
a betlehemi, názáreti csendes
élet méltóságában kellene
Krisztust követnünk. Más út
nem adatott az emberiségnek.

Világunkban egyedül a sze-
retet végtelen, mert a szeretet
maga az Isten, minden más
véges.

 Fürdessük lelkünket, vilá-
gunkat legalább most az ünne-
pek alatt, (hátha rászoknánk,)
az Isten szívéből áradó végte-
len szeretetben.

Karácsony nagy üzenete: 
a boldogság benned van és te
ezt oda ajándékozhatod Isten
nevében társadnak, gyerme-
kednek, mindenkinek. Tedd
meg alázattal, hisz erre szület-
tél!

Szeretettel

Böjte Csaba

Közeleg az év talán leg-
szebb ünnepe, a karácsony. 
Mindenki számára, függetlenül, 
hogy hívő vagy sem, ezek a na-
pok az örömöt, a nyugalmat és 
a családi boldogságot jelentik. 

De mi a karácsony erede-
te és értelme? A keresztény 
egyház már régóta ünnepli
a húsvétot, Jézus Krisztus fel-
támadásának napját. Az első 
feljegyezések a jeruzsálemi za-
rándokoktól származnak még 
az első századokból. Rómára 
jellemző volt, hogy minden je-
lentős személy születését is 
megünnepelték. A karácsony 

tehát elsősorban Jézus Krisz-
tus születésének ünnepe, ezért
az egyház december 25-én
ünnepli meg ezt a meghitt ün-
nepet. Míg a pogány nemzetek
a napfordulót ünneplik. Ezzel is
utal arra, hogy Krisztus az igaz
napfény, a nap, amely nem tér
nyugovóra, az igazság fényé-
vel ragyog be minden embert,
hogy az igaz úton haladjon.
Sokan hitték, hogy a Megváltó
erős király, aki azonnal legyő-
zi az ellenséget. Az égi király
azonban nem palotában szü-
letett, de ártatlan gyermekként
egy betlehemi istállóban. Fel-

merül a kérdés, hogy miért? 
Nemcsak a kiválasztottak miatt 
érkezik közénk, nem nagyúr-
ként, aki kegyetlen és hatal-
mas uralkodó. Azt szeretné, ha 
megértenék, elfogadnák őt az 
egyszerű és alázatos emberek 
is. Az ő királysága a nyugalom 
és a szeretet királysága. A nyu-
galom, az öröm és a szeretet 
a karácsony legnagyobb üze-
nete – úgy a keresztény hívők, 
mint az igazságot keresők szá-
mára. A karácsonyt úgy kell 

megélni, mint egy gyermek.
Nem naivan és nem tudatla-
nul. A gyermeki hozzáállás az
a tiszta alázat, amivel felismer-
jük az igazságot önmagunk-
ról. A gyermek tanul, kérdez,
kíváncsi, keresi az igazságot.
Mindnyájunkat meghívtak,
hogy az igazságot keressük és
megleljük önmagunkról, és az
Istenről. A gyermek megbízik
szüleiben, hozzátartozóiban.
Az Istenbe vetett bizalom és
odaadás az egyetlen helyes
keresztény hozzáállás.

Kedves híveim, kedves lako-
sok! Azt kívánom mindnyájuk-
nak, hogy így éljék meg a kö-
zelgő ünnepeket. Hogy minden
igaz és öszinte embert elérje az 
Isteni fény, és kísérje lépteiket 
nemcsak az ünnepek alatt, de
a szürke hétköznapok alatt is.

Kürthy Tamás, 
tardoskeddi plébános

KARÁCSONYRA 

Kedves hívők, 
tisztelt lakosok!
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POLGÁRMESTERT
Megkérdeztük a 
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Ha a naptáramra nézek,
tudomásul kell vennem, hogy 
lassan véget ér a 2013-as év.
Polgármester úr, hogyan ér-
tékelné az elmúlt egy évet?

Azt hiszem, nagyon aktív,
munkával teli hónapok vannak
mögöttem. Sikernek könyvel-
hetem el, hogy hosszú idő után
sikerült megoldani a termálvíz
kérdését. Elmondhatom, hogy
nemcsak az iskola épületét fűt-
jük termálvízzel, hanem a fürdő
területe is látványos változáson
ment keresztül. Úgy gondolom,
elindultunk a helyes úton, amit
tovább kell vinni. A téli hóna-
pokban a konyha átépítésén
dolgozunk, illetve pályázati
beadványt tervezünk a volt
Rozálka étterem, valamint a tu-
ristaszálló átépítésére. Tervben
van egy ülőmedence kiépíté-
se is. Szeretném hinni, hogy
a község lakosai is meglátják
a termálfürdőben a lehetősé-
get amely esetleg a turizmusget, amely esetleg a turizmus 
fellendítéséhez vezetne. 

Szeptemberben elkezdő-
dött a 2 x 5 bérház építése, 

melynek befejezése az elkö-
vetkező hetekben megtörténik.
A hivatalos átvétel után, a kér-
vények kiértékelése követke-
zik. Jelezni szeretném, hogy
nagy a házak utáni érdeklődés,
ezért arra fogunk törekedni,
hogy mihamarabb induljon el
a következő bérházak építése.

Községünkben a vártnál na-
gyobb visszhangot váltott ki és
több tárgyalást igényelt a TES-
CO üzletlánc beruházási szán-
déka. A hosszas tárgyalások
eredménye, hogy sikerült meg-
állapodásra jutni, és ezzel pár-
huzamosan aláírni a beruházási
szerződést. Jelen pillanatban is
zajlik az engedélyek intézése,
hogy kora tavasszal a községi
hivatal udvarában elinduljon az
építkezés.

A fent említett beruházá-
sokon kívül, számos kisebb-
nagyobb munkákat végeztünk
a falunk területén, törekedve
a lakosok komfortérzéséneka lakosok komfortérzésének 
és kényelmének kialakítására. 
A Közhasznú Vállalat alkalma-
zottai és a különböző prog-

ramokban résztvevő lakosok 
közreműködésével sikerült 
nem egy gondot elhárítani. 
Megemlíteném a több éve el-
hanyagolt árkok tisztítását, 
mélyítését, azáltal is a belvizek 
megakadályozását. Sikerült el-
takarítani a Jókai utca területén 
felhalmozódott földhalmazt, 
leaszfaltozni számos kátyúval 
feltördelt vagy egyáltalán nem 
aszfaltozott útszakaszt. Azok-
ban az utcákban, ahol gondot 
okozott a víznyomás, ott ve-
zetéket cseréltünk. Zajlanak 
a munkálatok a volt Napocs-
ka óvoda épületében, amelyet 
a jövőben Vásárcsarnokként 
szeretnénk üzemeltetni. Az át-
építési munkálatok egy részét 
pályázatai pénzből valósítjuk 
meg. Megemlíteném, hogy 
januártól az idősek részére 
napközi otthont nyitunk, ahol 
12 szépkorú töltheti napjait. 
Így minden generáció számára 
próbáljuk megtalálni a megfelepróbáljuk megtalálni a megfele-
lő lehetőséget. 

Számos kulturális és sport 
rendezvényt kínáltunk az egész 

év folyamán, ahol mindenki
megtalálhatta a magánakvalót.
Ezek egy részét szintén pályá-
zati összegből fedeztük.

Ha már a pályázatok szó-
ba kerültek, 2013-ban közsé-
günk milyen jellegű és össze-
gű tervezeteket nyújtott be?

Mint ahogy a képvislő-
testületi üléseken elhangzott,
pályázatot nyújtottunk be az
Environmentális Alaphoz -
egy új víztároló megépítésére.
Azért fontos, hogy víztároló
épüljön községünkben, mert az
ivóvíz ellátásunk Palárikovón
keresztül érkezik hozzánk, így
függünk tőle. Sajnos megta-
pasztalhattuk, hogy mit jelent
az ivóvíz kiesése. E pályázat
összege 755.221,15 €. Má-
sik nagyobb beadványunkat
a Regionális fejlesztési alaphoz
nyújtottuk be, melynek célja,
hogy regeneráljuk a község
területét gondolok itt a megléterületét, gondolok itt a meglé-
vő zöld övezetekre, ill. az újak 
kialakítására, továbbá a járdák 
kiépítését tervezzük valamint 
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az utak felújítását. Az igényelt 
összeg 1.119.142,86 €. 

Sikeresen szerepeltünk 
a Nyitra megye önkormányzata 
által kiírt pályázatokon, melyet 
Palárikovo és Jató községekkel 
közösen az ún. Cergát – Vág 
helyi akciócsoport kapcsolat 
jegyében nyújtottunk be. Mint 
ahogy korábban is említettem 
a kisebb jellegű támogatások 
leginkább a sport és a kultúra 
területén voltak eredményesek.

Ezáltal adott a kérdés, mit 
kínál a 2014-es év községünk 
lakosai számára?

A lehetőségek tárháza 
nyitva áll előttünk, rajtunk mú-
lik hogyan és milyen módon 
használjuk ki azt. Mindenhez 
nagyban hozzájárul a község 
anyagi háttere is. Bízok benne, 

hogy a pályázataink sikeresek
lesznek, és így lehetőség nyílik
a község további fejlődéséhez.
Tavasszal folytatjuk a bérházak
építésének következő fordu-
lóját, fejlesztés várható a für-
dő területén is, de szeretnénk
a Községi hivatal épületét is
rendbe tenni. Az iskolák kis-
tornatermének nyílászáróit is
tervezzük cserélni, de termé-
szetesen igyekszünk a lako-
sok kérelmeit is a lehetőségek
szerint elintézni, megvalósítani.
Fontosnak tartom a lakosokkal
való mindennapos kommuni-
kációt, ennek jegyében zajlott
ősszel egy lakossági fórum
(melyet ismételten szeretnénk
megrendezni tavasszal), ahol
kölcsönösen meghallgattuk
egymást, és próbáltunk meg-
oldást keresni a felmerülő

kérdésekre. Köztudott, hogy
községünkben számos aktív
szervezet működik. Örömmel
teszek eleget az ő meghívásuk-
nak is, s így első kézből kapom
az információkat az őket érintő
témákról. Úgy gondolom, min-
dig sikerült megtalálni a lehető
legjobb megoldást, én mindig
arra törekedtem. 

Milyenek az Ön szemé-
lyes tapasztalatai a 2013-as
évről?

Fontosnak tartom elmon-
dani, hogy egy polgármester
dolga többrétű. Nemcsak ak-
kor „zajlik az élet“ a hivatalban,
a községben, ha épp építünk,
szépítünk. Napi szinten oldjuk
a gondokat – bajokat, sok eset-
ben személyes, családi jellegűt,
szomszédi viszonyokat. Ha kell

személyesen járok utána egy-
egy esetnek. Tapasztalatom
szerint, hiányzik a kommuni-
káció, a jóindulat és az akarat
a problémák megoldásánál.
A szomszédi viszonyok ese-
tében hajlamosak az egymás
mellett élő emberek arra fóku-
szálni, hogyan nem lehet, mint-
sem keresnék a megoldást.
Arra kérek mindenkit, töreked-
jen konszenzusra, kerülje el
a fölösleges intrikát.

Az advent időszaka jó alka-
lom arra, hogy megbékéljünk,
megnyugodjunk. Keressük
a családtagjaink szeretetét, kö-
zelségét az év minden napján.
Kellemes és áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok a hivatal,
az önkormányzat és a magam
nevében minden kedves olva-
sónak.    BL

KARÁCSONYI RAJZVERSENY

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket 

és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánok.

Ing. Tóth Marián 
polgár ester

2013. októberében Tardoskedd 
község polgármestere, Tóth Marián
mérnök rajzversenyt hirdetett telepü-
lésünk óvodásai és iskolásai számára. 
A verseny témája a karácsony volt. A verseny témája a karácsony volt. 
AA három legszebb alkotás rákerült 
a karácsonyiyyy ppppolgággg rmesteri üdvözlő-

kártyára. December 2-án a községi
hivatalban volt a verseny kiértékelése,
ahol a fődíjak mellett még sok különdíj
is gazdára lelt. Mivel a felhívásra renge-
teg szebbnél szebb pályamunka érke-teg szebbnél szebb pályamunka érke
zett a rajzok a községi hivatalt díszítik 
az adventi időszakban.
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A KÖZSÉGI HIVATAL TÁJÉKOZTAT

A helyi Közhasznú Vállalat
alkalmazottai nagyban hozzá-
járultak, hogy a 2013-ban zajló
Szent István napi ünnepsé-
gek gördülékenyen menjenek
végbe. A mi faladatunk volt
a technikai- és a háttérmunka
biztosítása. Többek között be-
fejeztük az Üvegtigris falának
szigetelését, festését majd az 
udvarban lévő mellékhelyisé-
gek falának festésére, és a régi
ajtók cseréjére is sor került. Ja-
vításra szorultak a Szabadtéri
színpad nézőterén található el-
tört, tönkretett padok, de kijaví-
tottuk a Faluház mellett a vandá-
lok által megrongált kerítést is.

Az előkészületeket folytat-
tuk a Felvégi parkban, hogy
a szombati főzőverseny za-

vartalanul végbemenjen, mi 
feladatunk volt a faluközpont 
takarítása és a község zöld 
övezetének cca 2 ha kaszálá-
sa is, a Borutca elrendezése, 
a padok, sátrak felállítása, 
hogy az ideérkező vendégek
a lehető legjobban érezzék ma-
gukat. A koncert és a folklór-
műsor előkészítésében is so-
kat segítettünk a rendezőknek, 
és természetesen a búcsúi
ünnepek után a falunk rendbe-
tétele is a mi feladatunk volt.

Szeptember elején befeje-
zésre került az iskola területén 
lévő közlekedési park, ahol az 
utolsó munkálatokat végez-

tük. Az aszfaltozott területen
kijelöltük az úthálózatot, majd
sorra került a jelzőtáblák el-
helyezése is. Az ünnepélyes
átadás szeptemberben volt,
ahol a diákok örömmel vették 
birtokukba az új közlekedési
pályát. Egyidejűleg a szlovák
iskolában elvégeztük a rég
nem működő mellékhelységek
felújítását, ahol a talajköve-
zést és a csempézést, majd 
a berendezés felszerelését vé-
geztük el. Az elmúlt hetekben
pedig sor került az üzembe
helyezésére és az átadására.

Kiemelkedő feladatunk az 
árvízvédelem, ahol kitisztításra

A helyi Közhasznú Vállalat tevékenységéről

A képviselő-testület mellett
dolgozó bizottságoknak ta-
nácsadói szerepük van. Így van

g g

ez a pénzügyi bizottság eseté-
ben is. A bizottság tagjai tisztá-
ban vannak döntéseik, javasla-
taik fontosságával, mert a falu
pénze, az állandóan változó
pénzügyi helyzetének pontos
elemzése, ismerete nélkül nem
lehet jó döntéseket hozni, jó
tanácsokat, javaslatokat adni
a képviselő-testület számára.

A pénzügyi bizottságba
olyan tagokat igyekeztünk be-
nevezni, akik számára nem
ismeretlen a pénz, a beruhá-
zások, pénzügyek, a könyvelés
világa, benne élnek, munká-
juk része, naponta döntenek
számlák, kimutatások, pénz-
ügyi analízisek alapján. 

A falu fejlődését egy hosz-
szú távú tervezet szabályozza,
ami jelenleg 2008-2016 idősza-
kot érinti. Ennek a tervezetnek
a célja egy olyan Tardoskeddet
kiépíteni, ahol a lakosság min-
den rétegének biztosítani tudja
a falu a lehetőséget az ember-
hez méltó, kiegyensúlyozott,
szép, minden téren bebiztosí-
tott élethez. Hogy ezt el tud-
juk érni, minden körülményt
fi gyelembe kell venni, ami
a falut érinti. Kihasználni a falu
adottságait, a történelem során
kialakultaktól a jelenkoriakig,
megbecsülni, kihasználni, de
védeni a természeti adottsága-
inkat, teret biztosítani az emberi
és szellemi potenciál érvénye-

sülésének, kultúránk, szokása-
ink tiszteletben tartásának és
mindez mellett elindítani egy
olyan dinamikus fejlődést, ami
a 21. század vívmányait eljut-
tatja a lakossághoz, szebbé
és könnyebbé téve a minden-
napi életet. Mindezek mellett
a fő cél, hogy a falu megtart-
sa tipikus jellegét. Ennek
a hosszútávú tervezetnek a
tartalma, teljesítése évekre van
lebontva, míg az éves fejlődést
a falu éves gazdálkodási terve
tartalmazza.

A képviselő-testület mellett
működő pénzügyi bizottság
legfőbb feladata a falu éves
gazdálkodási javaslatának -
költségvetésének a kidolgo-
zása, ami, miután a testület
megvitatja és jóváhagyja – mint
törvény, kötelezővé válik az
egyes költségek merítésére az
elkövetkező időszakra, több-
nyire évre. Mindannyian tuda-
tában vagyunk a bizottságon
belül, hogy mennyire fontos
ez a munka. Aprólékosan ele-
mezzük, az egyes költségek
merítését az előző időszakban,
minden eltérést, legyen az po-
zitív vagy negatív, számon ké-
rünk az azért felelős egyéntől.
Ezt követően az aktuális és az
elkövetkező időszakra terve-
zett pénzügyi helyzet, valamint
a többi bizottsággal folytatott
egyeztetések - azok igényeinek
fi gyelembe vételével dolgozza
ki a pénzügyi bizottság a javas-
latát a következő évi költségve-

tésre. Ez egy nagyon aprólékos 
nagy terjedelmű munka, ami-
nek elvégzése nagy feladatot 
ró a Községi hivatal dolgozóira. 
Az éves költségvetés teljesíté-
se negyedévenként kerül kiér-
tékelésre, hogy az esetlegesen 
felmerülő problémákra időben 
tudjon reagálni a testület.

A költségvetés mellett más 
feladatokkal is foglalkozik 
a pénzügyi bizottság. Figye-
lemmel kísérjük a falu likvidi-
tását. Figyeljük a pénz mozgá-
sát, a kintlévőségek mozgását 
a falu felé, de ugyancsak 
a falu felé kiállított számlák ki-
fi zetését is. Figyelemmel kísér-
jük a beruházások folyamatát, 
a támogatások igénylését és 
azok felhasználását. Figyeljük 
a számlák mozgását, a falu hi-
telpolitikáját.

Minden kérvény, aminek 
pénzügyi háttere van elbírálás-
ra kerül a pénzügyi bizottság 
által. Szoros a bizottság együtt-
működése úgy a polgármester-
rel, mint a főellenőrrel. Minden 
téren a törvényesség betartása 
az érdek. Továbbá mi adjuk 
a javaslatot a bérletek magas-
ságára, a falu ingatlanjainak az 
eladási árára, a faluban műkö-
dő szervezetek éves támogatá-
sának összegére, de ugyanígy 
hozzá szól javaslatával a bi-
zottság a bérekhez, sporthoz, 
kultúrához, iskolaügyhöz, szo-
ciális szférához, környezetvé-
delemhez, közbiztonsághoz, 
valójában mindenhez, mert 

minden tevékenységnek van
pénzügyi vetülete is.

Ezt a sokrétű fontos munkát 
csakis rengeteg információval,
támogatással, segítséggel tud-
juk felelősséggel végezni, és
ezt a segítséget, támogatást
mindig megkaptuk. Ez úton
szeretném megköszönni a bi-
zottság tagjainak az eddigi
munkát, a sok-sok órát, amit
a szabadidejük rovására a bi-
zottság sokszor hosszúra nyúlt
ülésein eltöltöttek. Köszönet
a segítségért, a mindig pozitív
hozzáállásért a bizottság mun-
kájához a polgármester úrnak,
főellenőr úrnak, és valamennyi
a képviselő-testület mellett mű-
ködő szakbizottság elnökének,
valamint a hivatalvezetőnek és
a főkönyvelőnek a sok munká-
ért, amit a pénzügyi bizottság
részére végeztek.

Utolsónak említem, de nem 
utolsó sorban a falu lakossá-
gát, akik a visszajelzések sze-
rint nagy fi gyelemmel kísérik
a munkánkat. Mindig örülünk
a dicséretnek, de nem vesszük
zokon a kritikát sem. A falugyű-
lések nyilvánosak, és nagy se-
gítség lenne, főleg az éves költ-
ségvetés javaslatának készítése
alatt, ha a lakosok hozzászól-
nának a tervezethez. Mindenki
hozzászólása számít, a lakosok
tapasztalataikkal, elvárásaikkal,
a dolgok más szemszögből
való látásával sok hasznos ta-
nácsot tudnának adni, ami le-
het, hogy nem túl nagy kiadás
mellett szolgálná a falu és saját
környezetünk javát, építését,
szépítését. Bízom benne, hogy
ez a jövőben így lesz.

Tisztelettel, Ing. Szabó Rozália, 
a pénzügyi bizottság elnöke

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MELLETT MŰKÖDŐ 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL
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A Lakásépítési Alap (ŠFRB)
2012-ben a lakásépítés tá-
mogatására 143 millió €, míg
a 2013-as évre 164 millió € tá-
mogatást különített el. 2014-
ben ugyanerre a célra 15 %-kal
magasabb támogatással szá-
mol, mégpedig úgy, hogy az
önkormányzatoknál a bérlaká-
sok építésére 30 – 40 %-kal
növekszik az egyenes támo-
gatás aránya. Ez a támogatá-
si módszer lehetőséget nyújt
arra, hogy a község a falu köz-
pontjában épülő 2 x 5 lakásos
bérházaira jövőre megkapja
a Lakásépítési Alap támoga-
tását.

Mint azt a lakosok is lát-
hatják, az érsekújvári Arch-A 
s.r.o. tervrajzai alapján készülő
lakások kivitelezője az ugyan-
csak érsekújvári S.F.H. s.r.o.
teljes erővel dolgozik, hogy
az ez év május 20-án aláírt
szerződés értelmében az év
végéig kolaudálja és átadja
rendeltetésének a bérháza-
kat. A beruházás teljes értéke
557.335,50 €, ebből a bérhá-
zak értéke 487.964,50 € a tech-
nikai felszereltségé 69 471,- €.

Az egyes lakások nagysága 
54,50 m2. A lakások háromszo-
básak, melyek össznagysága 
39,08 m2, konyha és spájz 
5,47 m2 a fürdőszoba, mellék-
helyiség és folyosók nagysá-
ga 9,95 m2. A bérházak falai
hőszigeteltek, a lakások talaja 
laminált padló, illetve csempe 
borítja fürdőszoba és a WC 
falait valamint talajkő a talajt. 
A konyha teljes felszereltségű. 
A bérlet havi magassága meg-
közelítőleg 140,-€ ami már 
magában foglalja a kötelező 
javítási alapra szánt összeget 
is. A rezsikiadásokat – a már 
megszokott módon – saját fo-
gyasztó mérők alapján a bérlők 
fi zetik. A bérlakások építésé-
nek műszaki ellenőrzésével 
a község Sós Róbert mérnököt 
bízta meg.

Az önkormányzat a novem-
beri ülésén foglalkozott a bér-
lők kiválasztásának módjával 
is, mivel az év elején megtartott 
felmérés érdeklődését maga-
san túlhaladja a benyújtott kér-
vények száma. A bérlakások 
odaítélésének módját a 3/2011 
számú általános érvényű ren-

delet irányozza elő, amely tar-
talmazza azokat a feltételeket
is, amelyek alapján jogosult
a kérvényező a bérlakás oda-
ítélésére. A rendelet megtalál-
ható a község internetes olda-
lán.

Érdekességként megem-
líthető, hogy a kérdőíves fel-
mérés alapján az érdeklődők
50 %-ka a 18-35 éves, míg
30 %-ka a 60 év feletti kategó-
riába tartozott. Ez az arány nem
változott a jelenleg regisztrált
51 kérvényező esetében sem.
Az lakások felszereltségének
megoszlása a kérvények alap-
ján is érdekesen alakult, míg
a felmérésben felesben volt
az alacsonyabb és magasabb

sztenderdű lakások iránti igény, 
a kérvények alapján 9-en, tehát 
csak 18 % igényli az alacso-
nyabb sztenderdű lakásokat. 
Az érdeklődők száma valamint 
a magasabb sztenderdű laká-
sok iránti igény alapja lehet an-
nak, hogy az önkormányzat új-
raértékeli azon döntését amely 
az alacsonyabb sztenderdű 
lakások építését irányozta elő.

A község vezetése bízik 
abban, hogy az időjárás sze-
szélyei ellenére a beruházó 
teljesíteni tudja a szerződés-
ben foglaltakat, és az év vé-
géig kolaudálja a lakásokat. 
A 2014-es év pedig kellemesen 
kezdődhetne annak a 10 csa-
ládnak vagy lakosnak, akik bér-
lői lesznek az új és modern bér-
házaknak. 

Bencze István

került a kiskanális egy része, 
az árkok tisztítása, a csö-
vek kitakarítása és átmosása
a következő utcákban: Halász, 
Kis, Hollý, Szeles, Petőfi , Föld-
műves, Vágmente, Kossúth 
L., Réti úton, Vasúti úton és 
a Rácz tó környékén. Megtör-
tént a Mikszáth utcában lévő 
kertek vízelvezetése, ahol ki-
építettünk egy csőrendszert, 
ami elvezeti az eső- és a ta-
lajvizet a kiskanálisba. Ha az 
időjárás megengedi, még sze-
retnénk a többi veszélyeztetett 
utcát is rendbe hozni.

Kitakarítottuk a Temető sor 
és a Jókai utca közti területet. 
Ezúton is szeretném felkérni 
lakosainkat, hogy ne használ-
ják ezt a területet szemétle-
rakatnak, amit előre is köszö-
nünk. Úgyszintén kitisztításra
került a vasút és a Paremax 
közti terület, ami szintén tele
volt szeméttel.

Az őszi hónapok elején ki-
festettük a községi hivatal 
belső terét és a házasságkötő 

termet, hogy a lakosokat és 
a idelátogató vendégeket 
méltó körülmények fogad-
ják. Jelen pillanatban a volt 
Napocska óvoda átépítésén
dolgozunk, hogy mihamarabb
átadásra kerüljön a Vásárcsar-
nok.

Ezúttal szeretném megkérni
a lakosokat, hogy a háztartási 
hulládék gyűjtésére szolgáló 
szemétes kosaraikba ne rak-
janak vasat, köveket, beton-
darabokat, építkezési törme-
léket, bontási anyagot, mert 
ezzel rongálják a hulladékot 
elhordó autónkat, aminek javí-
tása nagyon drága és időigé-
nyes, és nem utolsó sorban,
tönkreteszik a saját kukái-
kat is.

Bízok benne, hogy lakosa-
ink értékelik a munkánkat és 
az igyekezetünket. Amennyi-
ben észrevételeik, javaslataik
vannak, kérem felénk irányít-
sák azokat és ne a közösségi 
oldalra, az ugyanis nem hi-
vatalos oldala a községnek, 

így nem köteles azt fi gyelem-
be venni. Elérhetőségeink:
varga@tvrdosovce.sk, tel:
0905 602 338, www.tvrdo-
sovce.sk/nasepodnety vagy
személyesen a Községi hiva-

talban. Törekedjünk közösen 
arra, hogy falunk szebb és
tisztább legyen. Köszönöm.

Varga Károly
a Közhasznú Vállalat vezetője 

RÓLUNK ÍRTÁK

A KÉSZÜLŐ BÉRHÁZAKRÓL
A főellenőr tájékoztat

Tardoskedd kapta a legjob-
ban szervezett osztályozott
hulladékgyűjtésért járó díjat
a nagyközségek kategóriá-
jában. Az Önkormányzat és

gy g g

a szelektív hulladékgyűjtés ok-
tóberi konferenciáján, Szliá-
cson értékelték az Érsekújvári 

j

járás legnagyobb települését.
Az 1000 eurós pénzjutal-

mat a szelektív hulladékgyűj-
tés fejlesztésére, új hulladék-
tárolók vásárlására fordítják.
Tardoskedden 2004-ben kezd-
ték az osztályozást, ám a gyűj-
tés 2006-tól kezdett igazán jól
működni a lakosság körében, 
amikor hivatalosan átadták
a hulladéktárolót. A verseny-

be 1500 települést neveztek
be, ezek közül választották ki
Tardoskeddet. Az internetes
szavazáson és a zsűri dön-
tésekor fontos kritérium volt,
hogy mind a négy hulladék-
fajtát osztályozzák a lakosok.
A tardoskeddiek mintegy
70–80 százaléka kapcsolódik
be a munkába. Van, akinek
otthon is van PET-fl akon pré-
se, és akad kertész, aki maga
is hasznosítja a zöldhulladé-
kot. Fontos a tájékoztatás,
a gyűjtés idejéről a falu két-
nyelvű honlapján is rendszere-
sen értesítik a lakosokat.

Száz Iidikó
Forrás: www.ujszo.com
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Tüzijátékok és egyéb pirotechnikai termékek használata
Az év vége közeledtével újra

megjelentek a petárdaárusok,
s velük együtt az a jelenség is,
hogy az iskolából hazaigyekvő
gyermekek végigdurrogtatják az
utat, utcákat, köztereket. Ezzel
nemcsak az állatokat riogatják,

de sokszor a lakosokat is meg-
rémítik. Ezért is szeretném fel-
hívni mindenki fi gyelmét, hogy
2012. 12. 11-én fogadta el Tar-
doskedd Község Önkormány-

gg

zata a 13/2012-es általános
érvényű rendeletét, amely sza-
bályozza a szórakoztató célú
pirotechnikai termékek haszná-
latát községünkben. A rendelet
értelmében ezek a termékek
négy csoportba sorolhatók:

I. osztályba az alacsony
kockázattal és elhanyagolható
zajszinttel járó, elkerített terü-
leten való használatra szánt
tüzijátékok, beleértve a lakó-
épületek belsejében való hasz-
nálatra szánt tüzijátékokat,

II. osztályba az alacsony koc-
kázattal és alacsony zajszinttel
járó, a szabadban lévő elkerített
területen való használatra szánt
tüzijátékok,

III. osztály: közepes kocká-
zattal járó, a szabadban lévő
nagy nyílt területen való haszná-
latra szánt tüzijátékok, amelyek
zajszintje nem ártalmas az em-
beri egészségre,

IV. osztály: nagy kockázat-
tal járó, kizárólag szaktudás-
sal rendelkező személyek általi
használatra szánt („szakember
által használható tüzijáték”-ként
ismert) tüzijátékok, amelyek zaj-
szintje nem ártalmas az emberi
egészségre tartoznak.

Az I. osztályba sorolt ter-
mékek közé a csillagszórók,
játékos tüzijátékok, pillangók,
konfetti- illetve szerpentin kilö-
vők, de semmiképpen sem tar-
toznak ide a petárdák. Ezeket 
a termékeket csak 15 éves kor 
felett lehet megvásárolni, ebből
kifolyólag a használatuk is kor-
látozva van. A gyermekek csak 

15 évnél idősebb személy fel-
ügyelete mellett használhatják
ezeket a pirotechnikai termé-
keket.

A magasabb osztályba (II., 
III., IV.) tartozó pirotechnikai ter-
mékek használatát Tardoskedd
területén az előbb említett álta-
lános érvényű rendelet korlátoz-
za. Közterületeken csak Szil-
veszter napján használhatók,
mégpedig december 31-én
12.00 órától másnap 4.00 órá-
ig. Kérek mindenkit, hogy tartsa
szem előtt ezeket az informáci-
ókat.

Továbbá szeretném felhívni
mindenki fi gyelmét arra, hogy
a petárdázás veszélyes szóra-
kozás. A robbanás komoly sérü-
léseket, valamint jelentős anyagi
kárt okozhat.

Borbély Rajmund
a községi rendőrség parancsnoka

Az információs társadalom
korában kiemelkedő, napról
napra fontosabb szerepet ját-
szik az információ gyors és
hatékony továbbítása, azaz –
a mi esetünkben – a lakosok
tájékoztatása. A községi hiva-
tal több, megszokott informá-
ciós csatornán is tájékoztatja
községünk lakosait. Az egyik
tájékoztatási módszer a helyi
hangszóró rendszeres adásain
keresztül beolvasott jelentések.
Míg a tardoskeddi Carisma
TV a szórakoztatás mellettV
legalább olyan fontosnak tart-
ja a lakosok tájékoztatását,
akár az élő képviselő-testü-
leti üleseknek köszönhetően.
De lehetőség nyílik Tardoskedd
községéről aktuális információt
kapni a világháló, vagyis az in-
ternet segítségével is.

Községünknek már több éve
van hivatalos honlapja, me-
lyet bárki, bárhonnan, bármi-
kor elér, csupán egy internetes
kapcsolat szükséges hoz-
zá. Tardoskedd község ma-
gyar nyelvű honlapja a www.
tardoskedd.sk címen talál-
ható. A honlap az elmúlt há-
rom év alatt több változáson
ment keresztül, folyamatosan
frissült a tartalma, változott a
szerkezete, követve a techno-
lógia gyors fejlődését és a tör-
vény által előírt szabványokat.

Az utóbbi években igyekszünk
naprakész tájékoztatást nyújta-
ni a honlapon, megtalálhatóak
itt a hangszóró hírei, a gyász-
jelentések, a szeparált hulla-
dék elszállításának ütemterve,
a különböző kulturális és tár-
sadalmi események meghívói,
a lakosokat érintő törvények,
változások és az önkormány-
zat hírei. A fényképalbumban
követhetőek a községben
zajlott rendezvények. 2013-
tól lehetőséget kínálunk min-
den lakos számára, hogy az
észrevételeiket, a kéréseiket
ill. a panaszaikat egyenesen
a kompetensek felé irányítsa.
Ez a lehetőség a http://www.
tvrdosovce.sk/obecny-urad/
podanie-podnetu-pripomienky
címen érhető el. Miután a lakos
elküldi kérvényét vagy észrevé-
telét, a részlegért felelős alkal-
mazott megkezdi a probléma
orvoslását, megoldást keres,
valamint tájékoztatja a kér-
vényezőt a folyamatról és az
eredményről is. Kérjük éljenek
ezzel a lehetőséggel, mert csak
azt a problémát tudjuk kiküsz-
öbölni, amiről tudunk. A külön-
böző közösségi portálokon leírt
panaszok nem biztos, hogy el-
jutnak az illetékesekhez.

Szeretnénk egy új oldalt
nyitni a honlapunkon Apróhir-
detés címmel, ahol lakosaink

hirdethetnék az eladásra, illet-
ve megvételre kínált termékei-
ket, munkaajánlataikat. Továb-
bi terveink közt szerepel a helyi 
vállalkozók, mesterek oldala is, 
ahol azok kínálhatnák terméke-
iket, szolgáltatásaikat, feltün-
tethetnék az elérhetőségeiket 
is. Várjuk ötleteiket!

További újdonság bevezeté-
sét is tervezzük a tájékoztatás 
tökéletesítése terén. Az újévtől 
SMS formájában kívánjuk tájé-
koztatni Tardoskedd lakossá-
gát. E kommunikációs eszköz 
célja, hogy a fontos hír, minél 
gyorsabban eljusson az illeté-
kes lakosokhoz. Természete-
sen, csak abban az esetben 

tudunk üzenetet küldeni, ha
elküldik a nevüket, a címüket
és a telefonszámaikat nekünk
az info@tvrdosovce.sk e-mail
címre vagy személyesen TKTV 
stúdiójában. Ilyen váratlan hely-
zetek lehetnek árvízveszély ese-
tén, esetleg a víz–, az áram-,
a gázszolgáltatás kiesésekor
községünkben. Kérjük Önöket,

g g

éljenek a lehetőséggel!
Úgy gondolom, hogy a sza-

gg

bad, a nyitott információ, kom-
munikáció áramlása magas
szinten biztosítva van. Bízok
benne, hogy az aktuális, nap-
rakész, valós hír eljut minden-
kihez.

Borbély Lívia

A VALÓS HÍR ARANYAT ÉR
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2013. szeptember 2-án is-
mételten kitárta kapuját isko-
lánk a tudásra vágyó diáksereg 
előtt. A tanteremek gyermek-
zsivajjal teltek meg, megkezdő-
dött egy ismeretlen, különleges 
utazás a tudás birodalmába.

A Szemerényi Károly Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolában olyan gyermekeket 
szeretnénk nevelni, akik érdek-
lődők, nyitottak, önmagukat 
értékelni, másokat elfogadni 
tudják. Ezeknek a gondolatok-
nak a szellemében indult meg 
a szorgalmas, kitartó munka. 

Szeptember 16-án a Gene-
rali Biztosító, Tardoskedd köz-
ségének és iskoláinak jóvoltá-
ból ünnepélyes keretek között 
átadtuk a biztonságos közle-
kedés feltételeit megteremtő 
„közlekedési parkot”.

Szeptember utolsó napjait 
tanodánk 30 kisdiákja erdei is-
kolában töltötte a festői látvá-
nyú Ócsad községben.

Október 4-én megünne-
peltük az állatok világnapját. 
Az iskola irodalmi-, fotó-, és 
rajzpályázatot hirdetett azzal 
a céllal, hogy a diákok felfi gyel-
jenek az őket körülvevő fauna 
világára.

Október 16-án az élelme-
zési világnap keretén belül 
vendégül láttuk a helyi mező-
gazdasági szövetkezet képvi-
seletében Ing. Bíróczi Péter 
és Ing. Mojzes Tibor mérnökr
urakat, akik a homoktövissel, 
s annak jótékony hatásaival 
ismertettek meg bennünket. 
Bemutatták azon termékeket, 
amelyeket az említett növény 
terméséből, leveléből készí-
tenek. Rengeteg új ismerettel 
gazdagodtunk.

November 13-án Mátyás ki-
rály születésének 570., és ki-
rállyáválasztásának 555. év-
fordulója alkalmából mese-
maratont szerveztünk. A di-
ákok trónszéken ülve, királyi 
palástban, fényes koronával 
a fejükön olvasták fel az igazsá-
gos Mátyás királyról szóló tör-
téneteket. A mesemaratonba 

bekapcsolódott tanulók neve
felkerült a „ Mesefára..”, amely
immár az iskola folyosóját dí-
szíti. Délután a napközisek
hamuban sült pogácsát ké-
szítettek, és ezzel koronázták
meg ezt a kedves eseményt,
amelybe Tardoskedd magyar
ajkú óvodásai is bekapcsolód-
tak. Az említett napon az óvó
nénik elalvás előtt Mátyás ki-
rályról szóló mesét olvastak fel
a gyerekeknek. 

November 14-én, a diabé-
tesz világnapján egy rendha-
gyó tanítási órán vettünk részt
azzal a céllal, hogy a szinte már
népbetegséggé vált „cukorbe-
tegség“ korai felismeréséről,
annak orvoslásáról beszéljünk.
Az iskola 2013-ban bekapcso-
lódott „A kör, ha kék...” elne-
vezésű pályázatba, amely-
nek célja felhívni a fi gyelmet
a cukorbetegség jelenlétére és
megelőzésére. Vendégül láttuk
MUDr. Borbély Zoltán belgyó-
gyászt, az iskola régi diákját,
hogy ismertesse az évek alatt
felhalmozódott tapasztalatait,
ismereteit. A diákok számtalan
kérdéssel illették a doktor urat,
aki magas szakmai tudásának
köszönhetően minden esetben
kielégítő válasszal szolgált az
érdeklődő gyermekseregnek. 

Harmadik alkalommal hir-
dettük meg a „Nyilas Misi Ka-
rácsonya“ elnevezésű prog-
ramot, amelyben igyekeztünk
a rászoruló családokon segíte-
ni. Adventi koszorút készítet-
tünk, amellyel szebbé varázsol-
tuk a várakozás 
időszakát. 

Decemberben
mozilátogatáson
vettünk részt a „
Croódék..” című
előadáson. A friss
hótakaró remé-
nyében meghúz-
tuk Mikulás bá-
csi szakállát. Író
- olvasó találko-
zó keretén belül 
megvendégeltük 
K. László Szilviát 

és Meleg Máriát. 
Meg tek in te t t ük 
a Kuttyomfi tty 
Társulat „Betle-
hem csillaga...” c. 
előadását. Az év 
utolsó tanítási nap-
ját (december 20.) 
karácsonyvárással 
töltöttük.

Boldogan szá-
molhatok be arról, 
hogy iskolánk sike-
resen bekapcsoló-
dott a „Modern
művelődés” elne-
vezésű pályázatba, 
amelynek köszön-
hetően a tanoda egy 
újabb interaktív
táblával, laptoppal 
és jó minőségű 
hangfal szettel lett 
g
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TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI 
A LEHETŐSÉGGEL...

SZEMERÉNYI KÁROLY MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA
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A

gagazdzdagagababb.b. 
TaTartrtalalmamass na-

popok,k, hhónónapok álla-
naak k mögöttünk 
ésés még busásab-
bak előttünk. Élményekbeenn

g

gazdagon várjuk az év legg-
meghittebb ünnepét, a karárá-
csonyt. 

Engedjék meg, hoh gyy 
a diákok és pedagóguusosok k
nevében ezúton kívánjak 
a TARDOSKEDDI HÍR-R-

jj

MONDÓ minden ked-
ves olvasójának meghitt, 
szeretetben teljes ünne-
peket és békés, boldog újj
esztendőt. 

MgMgr.r BBíróczi RRenenáta
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Szeptember első napjaiban
a Szent István Óvodánkban

p pj

minden évben évnyitó hetet
tartunk. Az intézményünkbe
várjuk és szeretettel fogadjuk
a gyermekeket és azok szüleit,
akik most kezdik az óvodába
járást, valamint a már vissza-
térő óvodásokat. Nagyon oda-
fi gyelünk az óvodakezdésre,
illetve a kicsik beszoktatására,
hiszen tudjuk, hogy nem csu-
pán a gyermekek számára je-
lent jelentős változást, de szü-
leik is izgalommal és sokszor
félelemmel tekintenek a kicsik
részére ismeretlen helyzetet
hozó közeg felé.

Ezeket az érzéseket igyek-
szünk hamar feloldani a szü-
lőkben, és a gyermekekben is,
mivel óvodánkban a családias
légkör, és a kis óvodás biz-
tonságérzete a legfontosabb.
Az óvónők segítségével na-
ponta más-más tevékenységet
szervezünk az ovisoknak – vi-
zuális tevékenységeket végez-
nek, kipróbálnak többféle áb-
rázoló technikát, eszközöket.
Énekes játékokat játszanak,
kedvenc dalaikat, mondókáikat
mondogatják, dramatizálnak,

báboznak, kipróbálják a tor-
naeszközöket… Több szakkör
is áll a rendelkezésükre, mint
a hittan, kis szakácsok, báb-
szakkör, szlovák nyelvvel is-
merkednek, de elsajátítják az
úszás alapmozdulatait is. Ta-
pasztalataink szerint a közös
tevékenykedés kedvezően be-
folyásolja az új gyermekek beil-
leszkedését a közösségbe.

A tevékenységek mellett kü-
lönböző programokat is szer-
vezünk. Az őszi időszakban
odafi gyeltünk az egészséges
életmódra, almatortákat sütöt-
tünk lakosaink számára, moz-
gásos meseelőadáson vettünk
részt, illetve október 1-jén
megemlékeztünk a Zene világ-
napjáról. Ezen a napon vendé-
geket hívtunk óvodánkba, akik
bemutatták a különböző hang-
szereiket, valamint meg is szó-
laltatták azokat. Megismerked-
tünk közelebbről a szaxofonnal,
klarinéttal, gitárral, hegedűvel,
dobokkal és a vidám hangzá-
sú citerával. Délután folyamán
a hitoktatónk segítségével ki-
próbálhattuk a templomunkban
szóló csodás hangszert – az
orgonát is. A szülők és a gyere-

kek segítségével szebbnél 
szebben szóló hangsze-
reket gyűjtöttünk össze, 
amelyeket kiállítottuk az 
óvodában, hogy minden-
ki megtekinthesse és ki-
próbálhassa. Egy csodás 
élményekkel teli nap után 
nézhetünk, amelynek cél-
ja, hogy a gyermekek kö-
zelebb jussanak a zené-
hez és a hangszerekhez, 
hiszen a zene összeköt min-
den embert. A további hetek-
ben még nagyon sok csodás 
program, tevékenység várja 
az óvodásainkat, sőt közeledik 
óvodánk legszebb ünnepe, az 
adventi időszak. Erre készülő-
dünk már.

Óvodánkba fontos szere-
pet kap a pozitív gondolkodás 
kialakítása, az érzelmileg meg-
erősített gyermeknevelés, táp-
láljuk az összetartozás érzését, 
egymáson való segítést. A szü-
lőkkel való együttműködésünk 
példaértrékű, mert tudjuk, hogy 

a szülőkön és rajtunk múlik, 
hogy közösen milyenné nevel-
jük a gyermekeinket.

Mgr. Bencze Michaela
 Szent István Óvoda igazgatónője

Az ünnepi készülődés ideje
elérkezett az óvodában is. Fes-
tünk, ragasztunk- készítjük az
ünnepi meghívót a szülőknek,
gyakoroljuk a verseket, mon-
dókákat, dalos népi játékot:
a pásztorjátékot, karácsonyi
zenét hallgatunk, és mi is éne-
keljük kedvenc ünnepi éneke-
inket. A legkisebbektől a legna-
gyobb gyermekünkig mindenki
talál olyan elfoglaltságot, ami
felkelti érdeklődését, és amit
kedvvel végezhet. Sok-sok
verset „ajánlunk” nekik, melyek
közül ők kiválaszthatják, me-
lyiket szeretnénk megtanulni.
Amit kiválasztanak, azt közö-
sen gyakoroljuk, ezáltal öröm-
mel sajátíthatják el.

Természetesen az ünnep-
léshez a hagyományos ételek,
a mézes sütemények is hozzá-

tartoznak. A gyerekekkel mé-
zes fi nomságokat készítünk. 
Együtt gyúrjuk, lapítjuk, szag-
gatjuk, díszítjük a formákat, 
amit aztán ajándékba lehet 
adni szüleiknek, szeretteiknek.

Meséink is az ünnepek-
ről szólnak, ilyentájt mesél-
jük el Holle anyó című mesét, 
amelyben a szolgálólány ad-
dig ütögeti anyó 
dunyháját, míg 
a földön le nem 
esik a hó. Ilyen-
kor mondjuk el
és dramatizáljuk 
a Didergő király, 
A kismalac és 
a farkasok című 
meséket és Kipp-
kopp, a gesz-
t e n y e g y e r e k , 
karácsonyi törté-

neteit is hallhatják kicsinye-
ink. Érzelmileg felkészülten,

j y

egészséges izgalommal
várjuk együtt a karácsonyt!

Békés, boldog ünnepe-
ket kívánunk minden ked-
ves olvasónak!

 A Magyar Tanítási Nyelvű 
Óvoda alkalmazottjai 

és a gyerekek

ÓVODÁBA LENNI JÓ

CSILLAGSZÓRÓ, GYERTYAFÉNY, 
ÉG A FENYŐ ÜNNEPÉN
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AZ ÉRSEKÚJVÁRI MŰVÉSZETI ALAPISKOLA ROVATA

A zene egyidős az emberi-
séggel és köztudott, hogy pszi-
chológiai és biológiai hatása is
van. Sok-sok ezer évvel ezelőtt
már a sámánok is gyógyítot-
tak zenével, a dobolás segít-
ségével kapcsolatba léptek
a szellemvilággal, hogy választ
kapjanak a fontos kérdésekre,
ezzel is segítve a törzsük életét.
Hosszú időnek kellett eltelni,
hogy tudományként elfogadják
a zeneterápiát. A II. világháború
után a fi zikailag és mentálisan
sérült veteránokat zenészek
kezdték látogatni a kórházak-
ban. Az érzékelhető javulást
látva sok kórház intézményesí-
tette a módszert. 

A zeneterápiával találkoz-
hatunk kórházakban, isko-
lákban és idősek otthonában
is. Létezik terápia, melyben
a résztvevő csak hallgatóként,
és olyan is, melyben aktívan

zenélve vesz részt. Orvosi ér-
telemben egészséges felnőt-
tek esetében a zeneterápia az 
érzések kifejezésére ösztönöz, 
mely hasznos a lelki egyensúly 
kialakításában, javítja az em-
beri kapcsolatokat. Fokozza 
a hangulatot, segíti a jó köz-
érzet kialakulását. Fejleszti azt 
a képességet, mellyel problé-
mákat, nehézségeket tudunk 
kezelni. A zeneterápia laikusok 
számára legszembetűnőbb 
hatása: ellazít, segít a stressz 
kezelésében, mégpedig mel-
lékhatások nélkül. Segíti a sze-
mélyes célok meghatározását, 
hozzájárul az egészséges ön-
kép kialakításához.

Természetesen ez a cikk 
a saját gondolataimon kívül 
a szakemberek véleményét is 
tartalmazza. Egyszer külföl-
dön volt szerencsém eltölteni 
2 napot egy szanatóriumban, 

ahol fi zikailag és mmentálisaannnn
sérült emberek laktakk. Az esstitiiiti  
koncertet mélyebb haangvételűűűűű 
darabokkal kezdtem, de nemm 
sikerült lekötni a fifi gyelmet,,
amikor elkezdtem viddám spa--
nyol darabokat játszaani telje--
sen megváltozott a hangulatt,,, 
elkezdtek futkosni éss tapsolnnniniiii 
éppen ott és akkor ahogyyaananannnnnn 
a hatás érte őket. Érdekes vvvooololololoololollollllo tttttt ttttttttt t t t 
pp gy

fi gyelni az őszinte reeakciójójójójjju-u------u---u--u-u--u-u-u-u-u-u-u---uuuuuuuuuuu
kat. Nagy élmény volt..

Ahogy az alternatív gyyóógógógógggggógggyyyyyyyyy-yy-y-y--yy-y-y-y--y----y-y-yyy
módok legtöbbje, a zzennetettttetettetttte eeee-e--eeee-e--e
rápia sem csodaszerr, mmmmmmmmmeeeeeeleleleeeeleeeeeeeelyyyyyyyy yyyyyy y y 
egymaga képes önááálllllólóóóóóóóóóóóóóóaaaaaanannnnnnnnnannnnnnnnnnn   
kezelni minden probblbllééé-é---é--
mát, de megfelelően
alkalmazva jótékony
hatása vitathatat-
lan, és bármely más
gyógymód kiegészí-
téseként is bátran hassz--
nálható.     Tóth Ferencc

Avagy létezik-e optimális 
gyerekjáték?

A karácsony a szeretet és 
az ajándékok ünnepe, főként 
a gyerekeknek. Kérdés azon-
ban, hogy melyik játékot vegyük 
meg, melyiknek van értelme? 
Mire van a gyereknek valóban
szüksége? Melyik az a játékszer, 
ami pedagógiailag megfelelő? 
Hasznosak vagy éppen károsak 
a komputerjátékok? Dobjuk-e ki 
a műanyag játékokat a gyerek-
szobából és a fajátékot részesít-
sük előnybe? Sok- sok kérdés, 
amely a szülő fejében megfor-
dul, ha játékot vásárol.

A gyerekeket játékprospek-
tusokkal bombázzák. Az óvodá-
ban túllicitálják egymást, ha az 
egyiknek új Barbija van, a másik 
is akar. Sok gyerekszoba olyan, 
mint egy játékbolt. A pszicho-
lógusok szerint játéktengerben 
a gyereknek elmegy a kedve 
a játszástól. Mindenbe belekez-
denek és képtelenek elmélyülni. 
Milyen a jó játék?

Fontos a kiegyensúlyozott-
ság. Ne mindig csak magányo-

san legózzon a gyerek (annak
ellenére, hogy Lego fejlesztői
játék). Jót tesz a szülők, más
gyerekek társasága. Hogy ki-
nek mi a jó játék, az attól függ,
milyen idős a gyerek, mi érdekli
és milyen személyes fejlődé-
si fokon áll. A szülők és a ne-
velők játék közben alaposan
megfi gyelhetik a csemetéket,
a szakember diagnosztizálhat is:
hogyan játszanak, mennyi ideig
és mivel. Inkább egyedül vagy
másokkal. Észrevehetik, hol van
a gyereknek problémája, miben
kell támogatni, miben túlterhelt.
A szakemberek szerint nincs je-
lentősége, milyen anyagból ké-
szül a játék. A lényeg az, hogy
aktivitásra serkentse a cseme-
tét. Sokakban felmerül a kérdés,
hogy veszélyesek az elektroni-
kus, számítógépes játékok.
Ha meg is tiltanánk, megóvni
nem tudnánk tőle a gyerekeket,
mert elmennek a barátaikhoz,
iskolában használják a számí-
tógépeket. Hétvégén fél-egy
órácska számítógépezés elég.
Akkor válhat csak veszélyessé

ez a játék, ha a gyerek rabjává
válik és elszigetelődik környe-
zetétől. Fontos, hogy egyszerre
többen vegyenek részt ezekben
a játékokban, örömöt, élvezetet
leljenek benne. Figyeljünk arra,
hogy a gyermek ne legyen egy-
egy játéktól agresszív, illetve
megfi gyelhetők a viselkedési
szokásai is. 

A játék kiválasztása, 
mi az értelmes játék? 

Az első életévekben óriási le-
hetőség a szülő számára bizo-
nyos értékek, magatartás köz-
vetítése, ha ő választ. A gyerek
ugyanis a hozzá legközelebb
álló személyt utánozza. A szü-
lő határozza meg, mivel játszik
a gyerek, mely tulajdonsága-
it szeretné fejleszteni. Milyen
szempontokat vegyünk fi gye-
lembe játékvásárlásnál? Mitől
értelmes egy játék? Töreked-
jünk arra, hogy a játék növel-
je a gyerek aktivitását, eddze
a fi nom- és a nagymozgáso-
kat. Lényeges, hogy fejlesztje
a mozgás- és látás koordináci-

ót (egyensúlyozás, futás, ugrás, 
az ujjakkal különféle kézműves 
munkák), elmélyítse az érzéke-
lési és a gondolkodási folyama-
tokat (memóriajátékok), tudást 
és ügyességet fejlesszen (építő 
játékok). Ha többen játszanak 
akár egy óvodai közegben, a já-
ték segítségével fejleszteni tud-
juk a problémamegoldó képes-
séget (szerepjátékok babákkal). 
Nem szabad megfeledkezni az 
alkotó-, kreativitást fejlesztő 
játékokról, a könyvekről sem, 
mert azok erősítik a gyerek ön-
értékelését. 

Egy születésnap, névnap 
vagy akár karácsony jó alka-
lom arra, hogy megajándé-
kozzuk gyermekeinket. Szülő-
ként fontosnak tartom, hogy 
olyan ajándékot vegyek, amely 
megmozgatja a gyerekeim fan-
táziáját, illetve fejleszti kész-
ségüket. Szülőknek és nagy-
szülőknek egyaránt ajánlom 
a: www.tudatosszulo.hu oldalt, 
ahol hasznos játékokat és ol-
vasmányt találnak. 

PaedDr. Tóth Szilvia 

A ZENE GYÓGYÍTÓ HATÁSA

GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS   
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NÉMETÜL 
FELSŐFOKON

legelőször a tardoskeddi óvodá-Ruzsik Zolival én 
agyar népmesét olvasott a többibbab n találkoztam. Ma
ze négyévesen. Azt már csontko-gggygg ereknek. Mindössz
tudom, hogy két évvel korábbanvvávvv cs nagypapájától 

autómárkát ismert. Amolyan cso-pppep dig már minden a
ott. Aztán tízéves korában az ér-ddddagyereknek számít

Péter Gimnázium nyelvi tagozatosssssekújvári Pázmány P
oosztályában meg- 
kezdte nyolc évig
tartó tanulmá-
nyait, és ezzel el
is dőlt a jövője.

JeJeJJeJellllelelelenlnlnlnlegegegeg aaaaa DDDDDDDrererere dddzzdzdzdaaiaiai MMMMMMMűűűűsűsűsűsűszazazazaza-
ki Egyetem Számítástechnikai 
Karának DAAD – ösztöndíjas,Karának DAAD ösztöndíjas
másodéves hallgatója. Infor-
matikát tanul. „Az ösztöndíj
nemcsak az én sikerem, de
gimis nyelvtanáraimé is. Igaz,
sokszor kellett nulladik órára
kelni, de meghozta gyümöl-
csét a sok tanulás. Szerintem
a lehető legjobb középiskolá-
ba jártam, hiszen magán né-
metórák nélkül tudtam olyan
szinten elsajátítani a német
nyelvet, hogy megszereztem
a DSD-nyelvdiplomát. Az utol-
só három évben a suliban eb-
ben külföldi lektor is a segítsé-
günkre volt, illetve sokat segí-
tett a szövegértésben a rádió,
a televízió és a rengeteg olva-
sás” – emlékezik vissza.

Eleinte természetesen
adódtak nyelvi problémái, hi-
szen nem minden szakkifeje-
zést ismert. Azt mondja, a pro-
fesszorok megértőek, segítő-
készek. És a többség nagyon

g g

jól is tanít. Persze Zoli még
mindig anyanyelvén számol,
valószínűleg nem is fog néme-
tül. „A matek rejtegetett a leg-
több meglepetést. Az első
szemeszter nagyrészt csak
ismétlése volt a gimis mate-
matikának, de a második félév
– deriválás, integrálás – már
nehezebb volt. Informatikus
leszek, de a programozás mel-
lett egyelőre nagyrészt mate-
kot tanulunk, mivel rengeteg
matematikai módszert alkal-
mazunk kódolás elméleten is.
Grafi kára meg például a nyol-

cacacacaaaddddidddiididikokokokokokosssss gegegegegeomomomoomom tteteetetriiiiriririaaaaa füfüfüüfüfüfüzezezezetteteeteetete bmbbmbmbmbőőlőlől 
készültem. Volt osztálytársam 
a pozsonyi műszaki egyete-a pozsonyi műszaki egyete
men jár ugyanerre a szakra,
elküldte egy feladatlapját,
úgyhogy összehasonlíthattam
az általam tanultakkal. Mi el-
sősorban az elméleti alapokat
és a mögötte rejlő logikát sa-
játítjuk el, ők konkrét bonyolult
feladatok megoldásával fog-
lalkoznak” – magyarázza.

Kérdezem, nincs-e honvá-
gya, hiszen ritkán jön haza. Azt
mondja, ezzel nincs gondja,
inkább csak az új környezet,
az idegen nyelv volt szokatlan.
Kollégiumban lakik, közel az 
egyetemhez. Hatan osztoznak
a közös konyhán és fürdőszo-
bán, de a szobában egyedül
van. Délután négyig az isko-
lában tartózkodik, aztán na-
ponta muszáj rendszeresen
tanulnia, és a szabadidejét is
a számítógép mellett tölti.

„A vizsgák írásos dolgozat
formájában zajlanak, szóbe-
link még nem volt. Százan
vagyunk az évfolyamban,
csehekkel, oroszokkal, ma-
gyarokkal és egy szlovákkal
is találkoztam – természete-
sen nem ismerek mindenkit.
Az ösztöndíj szervezetnél szin-
tén dolgozik magyar mentor. 
Még nem tudom, pontosan
mihez kezdek a mérnöki dip-
lomámmal, ez majd a későbbi
specializálódástól fog függeni.
Azt sem tudom, hazajövök-e,
ez az itteni munkalehetőségek
függvénye lesz. Bár az újvári
gimiben mindig azt sulykolták

belénk, hogy idehaza van 
szükség a magyar ko-
ponyákra, ne szaladjunk ponyákra ne szaladjunk
külföldre...” – mosolyog.

A családdal skype-
on tartja a kapcsolatot. 
Szeretettel említi szüleit, 
akik nem akadályozták
döntésében, támogat-
ták, örülnek a sikereinek. 
Ők valószínűleg nem 
tudták volna fi nanszíroz-
ni külföldi tanulmányait.
„Felvételiztem a brünni
egyetemen is ugyanerre
a szakra, fel is vettek.
Ha nincs az ösztöndíj,
most valószínűleg ott tanul-
nék” – vallja be.

Zoli a német állam anyagi tá-
mogatásából fedezi tanulmá-
nyait és drezdai tartózkodását.
Hetedikes gimnazistaként kiju-
tott 1 hónapra Németország-
ba, akkor döntötte el, hogy
megpályázza a komoly pénz-
összeg elnyerését a nagykö-

vetségen.
Személyes beszél-getésre hív-
ták, ahol egyből meggyőzte a 
bizottságot nyelvtudásával és
tanulmányi eredményeivel. Si-
kertörténetét azok biztatására
írtam le, akik jelenleg koptat-
ják az iskolapadokat. Senki 
sem állítja, hogy könnyű. De 
megéri.

Benkő Timea

- 
g 
-
l 

vetségen

KÖSZÖNTSÖN RÁTOK A JÓ ÉV,
KEDVES HAJLÉKOTOKBA 
KÖLTÖZZÖN A JÓLÉT,
A LELKETEKBE BOLDOGSÁG, 
SZÍVETEKBE BÉKE
EZT KÍVÁNJUK NÉKTEK 
AZ ÚJ ÉVBE.

EGÉSZSÉGBEN ÉS BOLDOGSÁGBANAN 
GAZDAG KÖZÖSEN ELTÖLTÖTT 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
A KELLY ÉTTEREM KOLLEKTÍVÁJVÁJJJAAAAAAAAAAAAA

KÖSZÖNJÜK, HOGY EDDIG IS 
MEGTISZTELTEK 
BIZALMUKKAL!
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A budapesti székhelyű Ér-
sekújvári Magyar Tanulóifjúsá-
gért Alapítvány 2013. október
25-én immár 21. alkalommal
tartotta meg díjkiosztó ünnep-
ségét. Közöttük három tehet-
séges tardoskeddi fi atal is.

Sztrecsko Boglárka az ér-
sekújvári Pázmány Péter Gim-
názium IV. A osztályos kitűnő
tanulója. A Kalokagathia ver-
seny sikeres résztvevőjeként
lelkes követője is a test és lélek
harmóniáját hirdető eszmény-
nek. Rendszeres résztvevője
a járási és kerületi sportren-
dezvényeknek, tollaslabdában
a kerületi 3. helyen végzett.
A kémiai olimpiák sikeres
megoldója, de nem állnak tőle
távol a humán tantárgyak sem. 
Az előző tanévben csapatuk
sikeresen szerepelt a nyitrai
Konstantin Egyetem által szer-
vezett Legere irodalmi verse-
nyen is. A mediális projekte-

kért felelős csapat tagjaként
részt vett az iskoláról szóló 
videó elkészítésében, több
alkalommal mondott fel szö-
vegeket az érsekújvári városi
televízió részére készített mű-
sorokba.

Vaňa Gabriella az érsek-
újvári Kereskedelmi Akadé-
mia IV. DA osztályos tanulója. 
Az iskolában maximálisan tel-
jesít, tanulmányi átlaga mindig
1,0. Részt vett az Ismerd meg 
a szlovák nyelvet versenyen, 
amelynek országos fordulóján
az első helyen végzett. Mind-
emellett aktív, bekapcsolódik 
az iskolai életbe és a különbö-
ző programok szervezésébe.
Feladatait mindig pontosan és
lelkiismeretesen hajtja végre,
így a többi diáktársának méltó 
példaképe.

Buják Richárd az Építésze-
ti Szakközépiskola II.MM osz-
tályos tanulója, szakirányzata
a fa- és bútormegmunkálás.
 Kiváló tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkezik, szakcso-
portján belül felkészült, meg-
bízható, segítőkész. Aktív 
véradó. A Comenius projekt-
munka sikeres résztvevője és 
megoldója. Magaviselete, is-
kolalátogatása példás.

Köszönet mindhármuk-
nak, hogy öregbítik falunk 
és a helyi magyar alapiskola
hírnevét.

Benkő Timea

TEHETSÉGEINK KULTÚRA

”Könyvfaló kerestetik”

Legyél te is könyvfaló!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOllllllllllllllvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssóóóóóóóóóóppppppppááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááállllllllllllllllllllllyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyáááááááááááááááázzzzzzzzzzzzaaaat allaappiskoollááss dddiiiááákkkoooookkkk ssszzzzááámmmmáááárrraaa

AzAzAzAzAzAzAzAAAzAAAAzAzA eeeeeeelklkésésésésésésészüzüzüzüzüüültltltltltltl aaaaaajájáájáájánllnlnlásásáásásásá okokkokokokokatatatataat aaaaa kkkkkkkkkkkööööönönönyvyvyvyvyyvyyvtátátáátátáátátááátátáárbbbbbbbrbrbbrbrbrbrbrbrbrbrbaaananananananann aaaaaaaaaddhdhdhhhddhhhddhddhdhdhddhdhdhdddhdh ttttttatatatataataatatata dddododododododoodododod llllllllllleee eeeee aaaaa nynynynnynynyyittttititttvavavaavavvvavv tatatataatatarrrrr-r-r
tátáátáátássisissisi iidődődddddő aaaaaalalalalalalattttt . AmAmenennynyn ibbibenenennn eeeeebbbbbbbbbbbbbennenennenen aaaaaz z éévévvbbebebebebeennnnn épépépéppppepepeennnn n n TEETETETTETET ssssssssszezezerereretntntnt élélé  
leleleeeennnnnnnnnnnnii aa „K„Könönyvfafalóló“,“, llátátogogasasdd dddd rrreendndszeeresesen aa kkkkkönönyvyvvvvvtáátátátátátárarr t éss oolvlvvasassss s
eleleleelel mminininélél ttöböbbb kökönynyyvet. AAAAAz z eerererededeededeedmémémémémémménynynynynynyhihihhihihirdrdrdrdrd tetetetetéésésésééé rerereee 2222010144 4 4 mámámáárcrcrcciuiuiuuiuiusásáásásáássábababababaaban nnnn
kekekkeeeerüüüüürürüüüllllllll sososososoososososor.r.r.rrrrrrr                              JóJóJóJóJóJóJóJóJ oooooooollvlvlvlvlvvvlvasasasasasasasaa ásást t kíkííkíííívávávávávávávávávávávávánunununnnnnuunknknkkkknkk!!!!!!!!!!

Tardoskedd Község Könyvtára 3. alkalommal hirdeti meg olvasópályázatát, amely 2014 márciusáig tart.

JóJóJóJóJóJóJó kkkkkkkkkkönönönönönyvyvyvyvyvy etetetetettttt oooooooolvlvlvvlvvlvlvlvasasasaaaasa tátátááááál?l?l?l?l??l?l?l?   
OsOsOsOsOsOsOsOsOszdzdzdzdzdzzz mmmmegegegggg aaaaazz z élélélé mmmémémémémménnynyyttttt mámámámámmámámámámmámámámámámááááámáásososossssssosssssssssss kkkkkkkkkkkkalala , , kékékéééészszszssssszítítítíts sssssss ajajajaaajajaaa ááánánánánánnááná láálááláálááástststststtt,,, írírírírírírírírírjjjjjj j j j fofofofofoofofoogagagaagg lmlmmmmmmazaazazazazazazazazzzásásásásáásááá tt t aa kökököönynynynyn vv tatartalmáról. Ilyen egyszerű
bebebebbebbbbennenenennnn veveveveveznznzznznznnznzznniii aaaaaaaaaaaaaaa vvvvevvevevevvevvvvvvvvevvvvvvvvvv rsrsrsenenennenybybybbbbbybybybybbybbbbybybybybbbbbyby e!eeee!ee!eeeeeeeeeeeee AAAAAAAAAAAAAAAAAA llllllegegegegtötötötötötööööbbbbbbbbbbbbbbbb aaaaajájájájáájájájájánlnlásásásássásástt tttt t kékékékékékékékkk szszszzzítítítíttő őő ő ő őőő ololololloo vavavavavavaaavaaaavasósóssósóóssósó nnnnnyeyyeyeeeeeeyeyeeeririiririrrrrir eeeeeeeelll a aa a „K„K„K„KKönöönönönyvyvyvyvyvyvfafafafafalólólólóló“““ címet......
Az előző évfolyamokhoz képest a szabályok kicsit változtak: 
� CSAK olyan könyvről írhatsz, amelyet a Községi Könyvtárból kölcsönöztél ki. 
� A4 formátumú, KÉZZEL ÍROTT pályamunkákat várunk (kicsi kitépett lapok kizárva!).
� Szívesen látjuk a saját illusztrációval kiegészített írásokat, ám ez nem feltétel. 
� Az írásnál ügyelj a helyesírásra és a szép külalakra!

 A könyv nem éppen új
(2006). A téma, a holokauszt, 
végképp nem új. John Boyne
mégis újszerűen tárja elénk
a világtörténelem e szörnyű 
epizódját. Egy kilencéves gye-
rek szemszögéből. És még 
p j gy gy

csak nem is az áldozat gyer-
mek szemével, hanem egy
német kisfi úéval láttatja velünk 
a koncentrációs tábort.

 A történet központi alak-
ja a kilencéves Bruno, akinek
édesapja az auschwitzi ha-
láltábor vezetője. A család 
a tábor közvetlen szomszéd-
ságában él. Bruno, barátok
és szórakozás híján, a ház
környékének felfedezésével
múlatja idejét. Egy nap elindul
a magas szögesdrót kerítés 
mentén, és találkozik egy kis-
fi úval. A fi ú furcsamód csíkos 
pizsamát visel, nagyon sovány
és a kerítés túloldalán él. Bru-
no a szobája ablakából már
látta a kerítésen túl élő csíkos 
pizsamás embereket, és most
örül, hogy egyikükkel beszél-
gethet. Annak ellenére, hogy
barátságuk csak beszélgeté-
sekre korlátozódik, hiányzik 
belőle a közös játék és csatan-
golások öröme, mégis örülnek 
minden napnak, amikor talál-
kozhatnak. Bruno nem érti, mi-
ért nem mehet be a „tanyára“,
ahol barátja él, de azért érzi, 

hogy jobb, ha édesapját erről
nem kérdezi, és ha mindenki
előtt titok-
ban tartja
b a r á t s á -
g u k a t .
Brunóban
sok kér-
dés merül
fel új ott-
h o n á v a l 
kapcso-
l a t b a n .
Miért van
s z ü k -
ség ilyen magas drótkerí-
tésre, miért nem mehet be
a szomszéd tanyára, mi-
ért járnak a tanyasiak mind
csíkos pizsamában, miért
olyan soványak, és ha Pavel,
a konyhai segéd tényleg or-
vos, akkor most miért pucol
náluk zöldséget? Kérdések,
amelyeket nem mer feltenni,
amelyekről csak új barátjá-
val társaloghat, és amelyekre 
csak saját, gyermeki logikájá-
val próbál válaszokat találni.
De biztos, hogy ezek a jó vá-
laszok???

A könyv letehetetlen olvas-
mány. A történet megráz és
letaglóz. 2006-ban elnyerte az
Év Gyermekkönyve díjat. Min-

g y

den 14 év körüli gyermeknek
(és szüleiknek) ajánlom!

Ruzsik Katalin

A csíkos pizsamás fi ú
John Boyne:

-
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A Lucerna Polgári Társulás 2013. október
26-án első alkalommal tartott ingyenes könyv-
börzét a Faluházban. Minden érdeklődő ked-
vére böngészhetett a használt könyvek között, 
s ami olvasnivaló elnyerte tetszését, vihette in-
gyen haza. Ugyanígy el is hozhatta bárki a már 
megunt, feleslegessé vált könyveit, így a szép-
irodalmi alkotások gyorsan gazdát cseréltek. 
„Ezáltal megmenthetjük a régi könyveket attól, 
hogy valahol a padlásokon, pincék mélyén po-
rosodjanak” – magyarázta a kezdeményezés 
okait Buda Ferenc, a polgári társulás elnöke.

 Másnap ugyanitt kiállítás nyílt a helyi tehet-
séges alkotók munkáiból. A polgári társulás 
egyik célkitűzése ugyanis felkarolni az eddig 
még ismeretlen tehetségeket, és teret bizto-
sítani számukra, hogy bemutatkozhassanak 
a nagyközönség előtt. Tóth Ferenc fekete-fe-
hér művészfotóira már a szakma is felfi gyelt. 
Jelenleg az AMFO, azaz amatőr fotósok or-
szágos versenyében két fényképével méretteti 
meg magát. Nagy élmény felfedezni Kiss Gi-
zella egyedi alkotásait, hiszen ami számunkra
esetleg felesleges szemét, az számára alap-
anyag. Ő ugyanis színes, használt szóróla-

g g , p

pokból fon különböző használati tárgyakat: 
kosarat, vázát, szalvétatartót..., feladva ezzel a 
leckét környzettudatos viselkedésből. Benkő 
Mária kiállított olajfestményeivel a fi atalságnak
szeretett volna üzenni. „Manapság inkább csak 
az okostelefonok és a számítógép billentyűze-
tén kamatoztatják kézügyességüket a fi atalok, 
szeretném, ha sokan közülük is ecsetet ra-

gadnának, és kibontakoztatnák tehetségüket” 
– mondta a megnyitón. Vangel Zsolt alkotó-t
sarkában pedig drótból font ötletes állatfi gu-
rákban gyönyörködhettek a látogatók.

 A délután zenés műsorral folytatódott. Első-
ként a helyi gitár zenekar lépett színpadra, ame-
lyik Vivaldi, Bizet és Led Zeppelin-műveket ját-
szott. Tagjai: Bíróczi Réka, Ček Martin, Juhász 
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Eszter, Lábadi Bálint, Mészáros Orsolya, Mé-
száros Péter, Mészáros Ronald, Ruzsik Dá-
niel és Szekan Bettina. Fuvola játékával Buda 
Tímea is színesítette produkciójukat.

Vanya Róbert, a Győri Nemzeti Színház 
tagja, a színpadról mondott köszönetet a pol-
gári társulásnak. Annak idején ők biztosították 
számára az első fellépési lehetőségeket, hittek 
tehetségében, ezáltal ösztönözve őt. Párjával, 
Lőrincz Veronikával operett- és musical rész-l
leteket adtak elő. A közönség vastapssal bú-
csúztatta őket.                                  Benkő Timea

KÖNYVBÖRZE, KIÁLLÍTÁS ÉS ZENÉS 
SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR

KULTÚRA

A felvidéki hagyományőrző csoportok és szólisták részé-
re nagy eredmény és kihívás eljutni a Bíborpiros Szép Rózsa
népzenei verseny országos döntőjébe. 2013. november 23-án
Dunaszerdahelyen közel 70 éneklőcsoport, paraszt zenekar és 
szólista alkotta a mezőnyt.

 A Csemadok Tardoskeddi Alapszervezete mellett működő 
Fehér Akác asszonykórus az esélytelenek nyugalmával lépett

ínpadra, mivel ezúttal mindössze sz
atan énekeltek. Talán éppen ezál-ha
al tudták felszabadultan, vidáman, ta
mpaláz nélkül előadni a medvesalji lá

réfás dalokat. Produkciójukat a zsű-tr
 kimelt arany sávos minősítésbenri
észesítette. Ráadásként jutalmul ré
meghívást kaptak a következő Vass m
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-L
medencei döntőjébe Budapestre.m

 Mindez további sok-sok óra 
gyakorlásra ösztönzi az idén húsz-
éves csoportot, amelyre nagyon 
büszke az alapszervezet.

-BL-

Gömöri dalokkal énekelték 
be magukat a döntőbe

ROZMARING DALKÖR 

Rozmaring dalkör az idősek
hónapja alkalmából köszöntöt-
te falunk 70, 80, illetve 90 éves
jubilánsait. Mint már megszo-
kott szép dalokkal és versekkel
szórakoztatták az ünnepelteket
és a vendégeket. A délután
háziasszonya Buják Erzsébet
volt. Ing. Tóth Marián, közsé-
günk polgármestere ünnepi
beszéde után egy szál virággal
külön-külön köszöntötte a ju-
biláló lakosokat. A polgármes-
ter úr meglepetéssel szolgált
a nyugdíjások számára, ami-
kor átnyújtotta azt az összeget,
melyet egy harmonika megvá-
sárlására szeretnénk fordítani. 

A hangulatos kultúrműsor
és az ünnepeltek köszöntése
után tálalták a fi nom ebédet,
melyet idén a Kelly étterem
szolgáltatott. Finom üdítők, po-
gácsák és sütemények mellett
folytatódott a szórakozás. A jó
hangulatról most is Rémes Jó-
zsef gondoskodott, aki maga is
a jubilánsok közé tartozott, hisz
idén töltötte be 70. évét. 

A Nyugdíjas Klub mellett
működő Rozmaring dalkör már
új felállásban lépett színpadra.
A dalkör vezetője Puskás Má-
ria lett, most az ő feladata lesz
a műsor összeállítása, a da-
lok és a versek kiválogatása.
A dalokat hangszereli és har-
monikán kísér Rémes József.
Több tag a húsz éves évforduló
után távozott a csoporttól, mi-
vel egészségük már nem teszi
lehetővé, hogy próbákra és fel-
lépésekre járjanak. Döntésüket
fájó szívvel fogadtuk, viszont
nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, munkájukra, arra amit húsz
év alatt elértek. Ezúton mon-
dok köszönetet: Mgr. Hegyi
Olgának a dalkör vezetőjének,
Vanya Lajosnak, aki 15 évig
vezette a Nyugdíjas Klubot, to-
vábbá Vanya Margitnak, Kollár

Izabellának, Ludas Kata-
linnak, Mojzes Gizellának, 
Fialka Erzsébetnek, Fica 
Arankának és Sós János-
nak. Nélkülük mindez nem 
jött volna létre. Munkájukat 
szeretnénk tovább folytatni, 
rendezvényeket szervezni az 
időseknek, ápolni a meglévő 
baráti kapcsolatokat és közsé--
günket képviselni, úgy ahogyy 
ők is tették. 

Hamar Máriaa
Nyugdíjas Klub elnökee
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Telefonkönyv

Februárban összegyűjtöttük
az érsekújvári járás és Tar-
doskedd legfontosabb telefon-
számait, majd egy 34 oldalas 
telefonkönyv formájában jelen-
tettük meg. A telefonkönyvben 
abc-sorrendben megtalálhatók 
a községünkben található, ill. 
működő intézmények, szer-
vezetek, üzletek, kereskedők, 
iparosok, vállalkozók telefon-
számai. Célunk az volt, hogy 
felfrissítsük a múltban már si-
keresen megjelentetett, hason-
ló jellegű kiadványt, és aktuális 
információkkal lássuk el lako-
sainkat. 

Horgászverseny

2013.5.25-én a Bara-tavon 
másodízben rendeztük meg 
a gyermekek horgászverse-
nyét, amely keretében a helyi 
cserkészek hathatós segítsé-
gével egyben sportnapot is tar-
tottunk. A rendezvényt a Kelly 
étterem fi nom fánkjai, és az ér-
tékes díjak sokasága tette még 
emlékezetesebbé.

Móder-kupa

Az érsekújvári Területi Lab-
darúgó Szövetség elnökének, 
Brokes Bélának védnöksége 
alatt rendeztük meg a Móder-
kupa ifjúsági labdarúgótorna 
4. évfolyamát. A verseny kere-
tében 2013.7.5-én - először az 
eddigi kupák történetében - ti-
zenegyes rúgó versenyt is ren-
deztünk, amelyet Szikora Dávid 

és Császár Dávid nyert meg.
A torna mérkőzéseit 2013.7.6-
án szombaton játszották,
amelyen Párkány, Érsekújvár,

jj

Tardoskedd és Negyed csa-
patai, valamint a komáromi és
az érsekújvári járás válogatott-
jai mérkőztek meg egymással.
A partnerek és támogatók hat-
hatós segítségével 21 díj került
átadásra. A rendezvényt je-
lenlétével megtisztelte Móder
Katalin és Móder József is.
A közönség a sok érdekes ki-
állított emléktárgyon kívül meg-
tekinthette Móder László teljes
éremgyűjteményét, Móder Jó-
zsef pedig egy aláírásával jegy-
zett, a nemzeti válogatottban

viselt mezt ajándékozott a tor-
na rendezőinek. A Lucerna pol-
gári társulás a torna és egyben
a fennállásának 90. évforduló-
ját ünneplő Tardoskeddi Sport
Club tiszteletére egy sport-
történeti kiadványt jelentetett
meg, ill. egy új sportzászlót,
információs plakátot és panelt
is készített. A díjakon és elis-
mervényeken kívül az ifjúsági
labdarúgóknak 6 futball- labdát
ajándékoztunk és utalványok-

kal járultunk hozzá új futball
cipők vásárlásához. A torna
után hagyományosan - immár
harmadik alkalommal – az idő-
sebb korosztályhoz tartozó,
volt labdarúgókkal és sportve-
zetőkkel találkoztunk. Tekin-
tettel a sport klub megalaku-
lásának 90 éves évfordulójára,
25 volt sportoló és sportvezető
kapott elismerő oklevelet, em-
lékzászlót és a TSC múltját fel-
dolgozó kiadványt. A Lucerna
polgári társulás „2013 sportve-
teránja” díját kapta:

• Vass József – sokéves lab-
darúgói- és sportvezetői tevé-
kenységéért

• Szpevák Antal - sokéves
labdarúgói- és asztalitenisze-
zői tevékenységért, az asztali-
tenisz szakosztály tevékenysé-
gének felújításáért

• Gyurek István – Tardos-
kedd első válogatott és I.- osz-
tályú labdarúgója, községünk
példás képviseletéért és sok
éves sikeres edzői tevékeny-
ségéért.

Kirándulás 

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel, két autóbuszt indí-
tottunk 2013.10.13-án Eszter-
gomba és Párkányba. Az esz-
tergomi érsekség kincstárának 
megtekintése után az érdek-
lődők szentmisén vettek részt 
a bazilikában, majd megláto-
gatták a hagyományos párká-
nyi Simon-Júda vásárt.

Ez évi rendezvényeinket 
támogatták: Tardoskedd ön-
kormányzata, Nyitra megye 
önkormányzata, a Tardoskeddi 
Mezőgazdasági Szövetkezet, 
Desing Net Kft., Some Juh 
Kft., Makostav Kft., Stabil Kft. 
és a Rozálka kávéház, amit 
hálásan köszönünk. Önzetlen 
támogatását köszönjük továb-
bá Szabó Rozáliának, Vrabec 
Martinnak, a Grafty Kft-nek, 

a Kelly étteremnek és a Pontis 
Alapítvány keretén belül a Szlo-
vák Takarékpénztár Támogatá-
si Alapjának.   

Ing. Buda Ferenc

A LUCERNA POLGÁRI TÁRSULÁS 2013 ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet

kíván a COOP Servis, spol. s r. o. 
Nové Zámky kolektívája
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A tardoskeddi vasút illetve 
a helyi vasutasok, a Tardos-
keddi Vasutas Zászló Egyesü-
let megalakulásáról, tevékeny-
ségéről már az elmúlt Tardos-
keddi Hírmondó számaiban 
olvashattak. Megtudhatták, mi-
lyen rendezvényeken vettek
részt, hol képviselték közsé-
günket. Beszámoltunk a 2011 
októberében átadott Szabad-
téri Vasutas Múzeum megnyi-
tásáról is. A jelenlegi számban
az érdeklődők arról olvashat-
nak, hogy a park újabb relikvi-
ával bővült. Vanya Zsuzsanna

és Csanda József lelkes 
hozzáállásának köszönhetően
Tardoskedd községe egy 19.
századi mozdonnyal gyarapo-
dott. 

Varga Katalin írásából meg-
tudtuk, hogy „a mozdonyt 
1897-ben Budapesten gyártot-
ták. A második világháborúban

is szolgálatot telj
1957-ben kiselej
majd 1983-1989 
a Szeredi Cukorg
használták. Ezt kö
2010-ben bekerü
zsonyi vasutas le
depóba, ahol j
Ahhoz, hogy a 
községünk mú
kerüljön, hosszas
és az engedélyek
ra volt szükség, melyet Vanya
Zsuzsanna vállalt magára.

A mozdony jelenlegi helyé-
nek elkészítésében nagy részt
vállaltak az Egylet tagjai: Bugyik

Gyula, Jasso Ferenc, Szabó
Zoltán, Mojzes Imre, Borbély
Károly, Baranovics Péter vala-
mint a Közhasznú Vállalat al-
kalmazottai. Tardoskeddre való
szállítását Ing. Boros Tamás
biztosította, míg az itthoni el-
helyezését Ágh Zoltán intézte.

g

Mivel a vonat elhanyagolt,

egészét a CoopServis vállalat
alkalmazottai végezték. A jel-
zőlámpák és a padok elhelye-
zéséért szintén a vállalat mun-
kásainak jár a köszönet.”

Vonattal közlekedő utasok,
biztos észrevették, hogy Tar-
doskedd új vasútállomással
lett gazdagabb. A régi állomás,
már nem felelt meg a követel-
ményeknek, ezért ledöntötték.
Az első tárgyalások még 2011
őszén kezdődtek, amikor is
az akkori vasutas vezetőség
Tapolcsán rovására döntött
úgy, hogy községünkben építi
fel egyetlen állomását 2012-
ben. Az új állomást 2013 szept-
emberétől már használják az
utasok.

„A régi vasútállomás mellett 
állt egy öreg gesztenyefa. Vas
András úgy gondolta, hogy
méltó emlék maradna a régi
állomásból, ha a fát felhasznál-
nák. A rönkje kifaragását Buják
Vince fafaragó vállalta magára.
A szobor a segítő Szűzanya ké-
pét fogja ábrázolni, illetve egy

tartón lesz elhelyezve,

mely szintén faragva van. 
Az alkotás elkészítése komoly 
munka volt.”

A tardoskeddi Vasútas Mú-
zeumot az akarat, az összetar-
tás és a segítőkészség jellemzi. 
„Köszönet és tisztelet jár mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
a múzeum létrehozásához. 
Remélem, ezt a létesítményt 
a falunk népe is becsülettel őrzi 
majd, és aki a főúton közleke-
dik, álljon meg, és nézze meg. 
Megéri!”- fejezi be gondolatát 
Varga Katalin.         

PaedDr. Tóth Szilvia 

vállaltak az Egylet tagjai: Bugyik 

2013 DECEMBER
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A MÚLT ÉS A JELEN
ÖSSZEFONÓDÁSA



WWW.TARDOSKEDD.SK

17

Október 17-én és 18-án két-
napos rendezvénysorozatot
szerveztek Érsekújvárban. Az el-

p y

ső nap került sor a III. Érsekúj-
j

vári Töknapra, másnap pedig
immár 9. alkalommal rajtolt el az
egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő Klobfest kolbászké-
szítő verseny. Ez utóbbiba első
ízben községünk is bekapcso-
lódott. Tardoskeddet az Élő

g p

Hagyományok Polgári Társulás
6-fős csapata képviselte, még-
pedig Szabó Ferdinánd, Csá-
nyi Gyula, Bračo Péter, Tanka
Árpád, Marenčič Igor és Szalay
y y

Norbert. A versenybe több, mint

60 csapat nevezett be. Nagy ré-
szük közelebbi és távolabbi kör-
nyékbeli településekről érkezett, 
de voltak magyarországi, cseh-
országi és szlovéniai versenyzők 
is. Sokan közülük rendszeres 
résztvevői e rendezvénynek, de 
szép számmal akadtak új jelent-
kezők is.

 A verseny reggel 9 órakor
– pisztolylövés eldördülését kö-
vetően - vette kezdetét. A részt-
vevők ezután máris nekiláttak 
a kolbászkészítésnek. A húst 
a szervezők biztosították, a töb-
bi hozzávalót a versenyzők 
hozták magukkal. Ugyanígy 

mindenkinek a fantá-
ziájára volt bízva, mi-
lyen módon díszíti fel
a standját. A mi csa-
patunk helyi jelleg-
zetességekkel, régi
használati tárgyakkal 
tette otthonosabbá 
a helyet, ahol a kol-
bászt készítették.
A legszembetűnőbb
a kék, virágmintás
almárium volt, a lá-
togatók számára
azonban legjobban
Bungyi cigány tet-
szett, aki bábu for-
májában feküdt a tardoskeddi
stand előtt egy hatalmas fatek-
nőben. Csapatunk végig vidám
hangulatban serénykedett, és
örömmel fogadta a sok-sok
érdeklődőt, akik egymást vál-
tották a tardoskeddi standnál,
hogy megkóstolják a helyi ha-
gyomány szerint készített kol-
bászt, szíverősítőt, és egy kicsit
elbeszélgessenek.

 A verseny szabályai szerint
minden csapatnak egy 30 cm
hosszú kolbászmintát kellett le-
adnia a zsűrinek, amely azonban
nemcsak magát a kolbászt érté-
kelte, de a tálalást is fi gyelembe

vette. A szakmai zsűrin kívül
a látogatók is szavazhattak
a leadott mintákra, az általuk
legjobbnak talált kolbász kü-
löndíjban részesült. Az ered-
ményhirdetésre este 6 órakor
került sor, amit színes kultúr-
műsor előzött meg. Az elké-
szült kolbászok nem helyezések
alapján voltak értékelve, hanem
arany-, ezüst-, ill. bronzsávos
kategóriába voltak besorolva.
A tardoskeddi csapat bronzsáv-
ban részesült. Köszönjük, hogy
ezen a rendezvényen is öregbí-
tették Tardoskedd hírnevét.

Bračo Szilvia

-

 

ELŐSZÖR A KOLBÁSZKÉSZÍTŐ VERSENYEN

A tardoskeddi Élő Ha-
gyományok Polgári Társulás
meghívást kapott a magyar-
országi Tardosra, községünk
baráti településére. Kéz-
műveseink a nyár folyamán
4 napos alkotó táborban vet-
tek részt, ahol több fából fa-
ragott szobrot is készítettek
a tardoskeddi mesterek. Ezek
az alkotások, a beltéri és
a kültéri emlékoszlop, illetve
az emléktábla a tardosi kite-
lepítésnek, kitelepítetteknek
hivatott emléket állítani. Fa-
faragóink méltón képviselték
községünket, szép és mara-
dandó alkotásokat készítet-
tek vendéglátóiknak.

A tábor alatt készült em-
léktárgyak hivatalos és ünnepi
átadására 2013. szeptember
14-én került sor a tardosi Fa-
lunapok alkalmával megren-
dezésre kerülő hagyományos
Tardosi Lagzin, illetve a kerek
házassági évfordulójukat ün-
neplő párok köszöntésekor.

A kültéri emlékoszlopot a köz-
ségi hivatal előtt állították fel, 
hogy az ott élőknek és a ven-
dégeknek egyaránt felidézze 
az innen kitelepített családo-
kat. Az emlékoszlopot egy 
a Felvidékről származó lelkész 
szentelte fel. Az avatást meg-
hittebbé tette a tardoskeddi 
Férfi  kar műsora. Tardoskedd 
község választmányának 
képviselője, PaedDr. Mészá-
ros Iveta adta át minden tar-
doskeddi üdvözletét. El-
mondta, hogy szoros szálak 
fűzik egybe a két községet, 
nemcsak önkormányzati szin-
ten, de a helyi alapiskolák is 
baráti viszonyban van egy-
mással. Az ünnepségsorozat 
a Faluházban folytatódott, 
ahol a helyi csoportok kul-
túrműsora volt látható, majd 
később batyubál kezdődött, 
melyben megidézték a régi 
tardosi lakodalmak szokásait, 
hangulatát.

BL

Adventkor a 19–20. század
óta szokás koszorút készíteni.
Az adventi koszorú ősét 1839-
ben Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész készítette
el: egy felfüggesztett szekér-
keréken 23 gyertyát helyezett
el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg ka-
rácsonyig.

Ma az adventi koszorú álta-
lában fenyőágból készített köról készített kör 
alakú koszorú, melyet négy 
gyertyával díszíttenek. A gyer-
tyák színe katolikus körökben 
lila, kivéve a haarmadik vasár-
napra jutót, ammely rózsaszín. 
A gyertyákat vaasárnaponkénnnnttttttttttt
(vagy előző este)) gyújtják mmmeeeeeeeegegegegegeggggegggggegggeeggggeggegggggegegggggggg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
minden alkalommmal egggggygygygygyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeelelelelelelelleleeellleeeeelelleelleelelelelleleellelleleelelelllllll 
többet. A világítóó gyertyák szzzzzzzzzáááááá-á-á-á------áá-á--áá-áááá-áááá-ááááá---á-á--áá-á---áá-áá-áá
mának növekeddése szimbooololllllllo ii-ii------ii--i-i--------i----i-------ii
zálja a növekvő fényt, amelyyyeeeeeetetetetettttttetttttttetttttetttetttettttt  
Isten Jézusban aa várakozónakakkkkkkkakkkkkkkkkkkkk  
ad karácsonykoor. Az adventi
koszorún mind a négy gyertyaa négy gyertya 

egyszerre ég az utolsó vasár-
napon.

Tardoskedden immár har-
madik alkalommal készült el 
a község köztéri adventi ko-
szorúja. Lassan hagyománnyá 
válik, hogy a tardoskeddiek 
közösen gyújtják meg az első 
adventi gyertyát. Kellemes ün-
nepváró hangulatot idéznek elő 
az alkalomhoz illő zenés mű-
sorral a helyi alapiskolák diákjaisorral a helyi alapiskolák diákjai 
és a Fehér Akác Daaaaaalklkklklklklkörööö .

FAFARAGÓINK

ADVENTI KOSZORÚ
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Van egy mondás, mely sze-
rint az ember akkor hal meg, 
amikor elfelejtik. Amíg em-
lékeznek rá, beszélnek róla, 
amíg egy kisebb vagy nagyobb 
közösség kollektív emlékeze-
tének a része, addig haló po-
rában is halhatatlan. Nem kell 
ahhoz híres színésznek, nagy 
művésznek vagy jelentős tör-
ténelmi személyiségnek lenni, 
elég, hogy valaki maradandót 
alkosson, néha az is elég, hogy 
szívvel-lélekkel végezze mun-
káját, célt és értelmet adva an-
nak. Ilyen személyiség volt az 
idén száz éve született Drozdy 
Gyula, az „öspörös úr”, mert 
a tardoskeddiek emlékezeté-
ben már csak így maradt meg, 
nem főtisztelendő úrként nem

is esperesként. Lelki atyja volt 
a falu népének a szó valódi és 
átvitt értelmében is. 

A mai tizen- és huszonéve-
sek már nem emlékezhetnek 
rá, hisz 1987-ben, 28 évnyi papi 
szolgálat után hagyta el a falut, 
ezután 1988 nyarán bekövetke-
zett haláláig Párkányban élt ro-
konainál. Az ipolyszalkai teme-
tőben, szülei mellett helyezték 
örök nyugalomra. Tardoskeddre 
is Ipolyszalkáról került 1959. 
augusztus 1-jén, kezdetben 

káplánként, majd 1960 őszétől
plébánosként tevékenykedett
nyugdíjba vonulásáig. Szokat-
lanul hosszú időszak ez annak
függvényében, hogy az utóbbi
években sűrűbben cserélődtek
a helyi plébánosok, mint a pol-
gármesterek. Huszonnyolc év
ténykedése nem múlt el nyom-
talanul, épült és gyarapodott
a közösség, pedig pénzből
akkor se volt több, mint most,
csak valahol más volt az em-
berek hozzáállása: nem az észt
osztották szét, hanem a mun-
kát el.

Milyen ember is volt Drozdy 
Gyula? Nem könnyű erre hu-
szonhat év távlatából válaszol-
ni, bárkit kérdeznénk az időseb-

bek vagy akár a korombeliek 
közül, mindenki másként látná, 
másra emlékezne. Jómagam 
is csak gyerek- és kamaszkori 
emlékeimre hagyatkozhatom, 
nagyszüleim ugyanis a plébá-
nia szomszédságában laktak, 
egy fakerítés választott el an-
nak udvarától, csak a megfelelő 
kiskaput kellett megtalálni - ez 
a kerítésbe, és nem a jogrend-
be volt beépítve -, és egy má-
sik világba csöppentem, ami 
egy gyerek számára olyan volt, 
mint egy nyitott fi ók: tele meg-

lepetéssel, felfedezni valóval.
A plébániát Drozdy atya épít-
tette a 70-es években, miután
megvásárolta a zsidó hitkö-
zösségtől azt az elhanyagolt,
burjánzó növényzettel teli -
a lakosok által csak zsidókert-
nek nevezett - telket, melyen
egykor a zsinagóga állt. A kert
számomra maga volt a földi
paradicsom: a hátsó részében
volt a baromfi udvar, de itt voltak
a gyümölcsfák, a méhkaptárak
és a konyhakerti rész is – a fá-
kat az atya maga gondozta,
permetezte. Gyakran láttuk őt
a kaptárak körül az elmarad-
hatatlan védőruhában, az arcot
védő fátyolos kalapban, amint
éppen a méhcsaládjait gon-
dozza. Az épület mögötti rész,
az udvar dió- és tölgyfákkal
volt beültetve, ekkor még állt
a műhelyként szolgáló faba-
rakk, ahonnan gyakran hallat-
szott át kalapálás, ill. a fúró és
a körfűrész hangja.

Eleinte nehéz volt össze-
egyeztetni a köztudatban élő
pap-képet az általam látottak-
kal: túlságosan világinak és hét-
köznapinak hatott az egyszerű
védő- és munkaruha a hosszú,
fekete, földig érő és sokgom-
bos papi ruhával szemben,
amelyet egyéb alkalmakkor,
misére menet vagy az ügyes-
bajos dolgok intézésekor viselt.
Mára szinte semmi se maradt
a plébániaudvar és -kert egy-
kori fényéből, a gyümölcsfákat
kivágták, a kaptárak és a gaz-
dasági épületek az enyészeté
lettek. Kiirtották a kerítés mel-
lett futó hóbogyó bokrokat is,
melyek durranó termését mi-
nistráns korunkban a földhöz
– rosszabbik esetben egymás
fejéhez – csapdostuk, eltűntek
Tercsi néni virágai is. Tercsi néni
egy kedves, idős hölgy volt, aki
hosszú éveken keresztül sza-
kácsnőként szolgált az atya
mellett, rendben tartotta a plé-
bánia épületét, gondozta a ker-
tet és a baromfi udvart.

Milyennek láttam én az atyát? 
Egy magas, erős ember, sűrű,

fekete hajjal és szemöldökkel, 
melyek összevonva szigort 
parancsoltak és megkérdője-
lezhetetlen tekintélyt kölcsö-
nöztek viselőjüknek, akárcsak 
az elmaradhatatlan, fekete sza-
rukeretes szemüveg. Mindenki 
papja volt, mindenkit ismert, 
őt is mindenki ismerte és tisz-
telte. Nemigen mertek vele uj-
jat húzni még az ateizmus és a 
marxi-lenini eszme elvetemült 
hívei és követői, a „vörös ördö-
gök” (nem a Manchester Uni-
ted focistái) sem, pedig abban 
az időben ideológiailag éretlen 
volt az, aki Istenben meg Jé-
zuskában mert hinni a dolgozó 
nép győzelme és a világ pro-
letárjainak egyesülése helyett. 
Az iskolai hitoktatás olyan volt, 
mint a cimbalmos jattja a vicc-
ben: járni járt, csak nem jutott. 
Ennek ellenére minden évben 
gyerekek tucatjai lettek elsőál-
dozók, és a hitoktatás kérdését 
is sikerült megoldania még ak-
kor is, ha az sokak szerint pe-
dagógiailag helyteleníthető volt. 
Szerintük Jézuska soha nem is 
létezett, anyuka és apuka hoz-
za az ajándékot, az angyalok 
helyett pedig Gagarin elvtárs 
ment az űrbe, de az elsőáldo-
zókat – meglepő módon – hét-
főn nem feleltette a tanító néni 
arra hivatkozva, hogy nekik 
más dolguk volt a hétvégén. 
Azóta a sarlót és a kalapácsot 
is sokan keresztre cserélték …
mert nagy ereje van a hitnek, 
meg Pál apostol is úgy kezdte, 
hogy Saulus volt. Meg 2000 év 
tapasztalat mégse negyven év.

Volt valamilyen sajátos, meg-
magyarázhatatlan karizmája, 
amivel elérte, hogy minden va-
sárnap tömve volt a templom 
emberekkel, a későn jövőknek
gyakran rendes állóhely sem 
jutott, a nagy nyári melegben 
emberek ájultak el a mise alatt, 
igaz, ehhez a hőség és a tömeg 
mellett az oltárt díszítő liliomok 
erős, átható illata is hozzájárult. 
Ministránsból vasárnaponként 
sosem volt hiány, gyakran több 
volt az eszkimó, mint a fóka, 
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nem főtisztelendő úrként, nem 

Idén lenne száz éves 

Drozdy GyulaDrozdy Gyula
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Életem egyik legmeghatá-
rozóbb élménye volt, hogy én 
fordíthattam magyar nyelvre 
Szabó Imre: A Nagykárolyi 
gróf Károlyi család ezeréves 
története című, hamarosan 
megjelenő, csodaszép könyvét. 
Természetesen, Károlyi József 
gróf, a család ma már Svájcban 
élő tagja is fi gyelemmel kísérte 
a munkámat, és elismerése je-
léül meghívott engem is a 2013. 
október 5-én, a tótmegyeri kas-
télyban rendezett ünnepi va-
csorára.

Megtiszteltetést, elragadta-
tást, boldogságot, örömet, lám-
palázat, izgalmat… és el sem 
tudom mondani, hányféle ér-
zést éltem át azokban a napok-
ban: Károlyi gróf vendége le-
szek a tótmegyeri kastélyban…

Szombat este vártam az au-
tót, ami majd Tótmegyerre visz. 
Percre pontosan érkezett… 
és a volánnál Károlyi József 
gróf ült, mellette pedig Szabó 
Imre, a könyv írója. Váratlan és 
óriási meglepetés volt. Nem 
sejtettem, hogy a gróf úr sze-
mélyesen jön el értem. Amikor 
kiszálltak, Szabó Imre bemu-
tatott Károlyi Józsefnek. A gróf 
úr kezet nyújtott, majd gratulált 
a kifogástalan és remek for-
dításhoz, amitől el volt ragad-
tatva… én pedig ámultan hall-
gattam és annyira, de annyira 
boldog voltam… Szenzációs 

érzés volt. Csak azt sajnáltam,
hogy nincs kint az egész utca
népe, és nem látja mindenki…

Beszálltam a kocsiba a gróf
úr mellé, majd indultunk Tótme-
gyerre. Károlyi gróf elragadó
ember, igazi arisztokrata, remek
társalgó és természetesen gyö-
nyörűen beszél magyarul. Vé-
gigbeszélgettük az utat a kas-
télyig.

A kastély parkjába vezető 
kovácsoltvas kapu nyitva volt,
az autó bekanyarodott a főbe-
járat elé. A kastély földszintje
fényárban úszott. Beléptünk
az előcsarnokba. Én ilyet eddig

y p

legfeljebb csak fi lmekben lát-
tam, most pedig ott voltam és
átélhettem.

A kastély ragyogóan szép. 
Tágas, patyolattiszta, a falak
frissen festve, az előcsarnok
kövein és a pompás bútordara-
bokon megcsillant a fény. Amíg
vártunk a többi vendégre, a gróf 
úr végigvezetett néhány helyi-
ségen. Előzékeny, udvarias, fi -
gyelmes, érdeklődő vendéglátó
volt.

Nemsokára megérkeztek 
a további meghívottak: Ko-
vács Jenő, a romániai Nagyká-
roly polgármestere, Iván Gyula,
Farkasd polgármestere és Ber-
nard Roštecký, Tótmegyer pol-
gármestere. A gróf úr most már
végigvezetett minket a kasté-
lyon. Felmentünk az emelet-

re – vörös szőnyeg fut végig
a széles lépcsősoron. Vérbeli
vadászként rendkívül büsz-
kén mutatta be a Nemzetközi
Vadvédelmi Tanács állandó
kiállítását: a széles folyosók
falait díszítő különleges, ritka-
ságszámba menő agancsokat,
vadásztrófeákat, képeket. Majd
következtek a pompás termek,
vendégszobák. Nem is tudtam,
mit nézzek hamarább. Nagy-
szerű, lenyűgöző élmény volt. 

A kastélynéző után bevo-
nultunk a első emeleti tárgya-
lóterembe. Az ovális asztal
megterítve, kristálycsillár szórta
a fényt. A gróf úr döntötte el
az ülésrendet. Gálánsan hoz-
zám fordult és így szólt: „Mag-
di itt fog ülni mellettem”. Ott
ültem mellette, és boldogab-
ban ragyogtam, mint az ösz-
szes csillag az égen. A vacsora
remek volt: fácánleves, majd
dámszarvashús házi knédlivel,
ribizlimártással. A desszert volt
azonban a legkülönlegesebb.
A csodás torta tetejét ugyanis
a megyeri kastély ehető képe
díszítette. A tortát erre az ese-
ményre – vendégei tisztele-
tére – maga a gróf úr rendelte
meg a frissen végzett, kitűnő
tótmegyeri cukrásztól, Miroslav
Hlozáktól. Alig hittük el, hogy
egy torta ilyen is lehet. Őszintén
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meglepődtünk. Ráadásul na-
gyon fi nom volt. Le a kalappal

a tehetséges, fi atal cukrász-
mester előtt! A tortát maga 
a gróf úr vágta fel, és rakta a sze-
leteket a tányérunkra. 

Igazán illusztris társaság 
jött össze. Természetesen nem 
véletlenül. Szabó Imre Károlyi-
könyve ugyanis már megjele-
nése előtt meghódította fél Eu-
rópát. Kovács Jenő nagykárolyi 
polgármester – óriási esélyt lát-
va benne – azzal az ötlettel állt 
elő, hogy fogjanak össze azok 
a községek, városok, ahol a Ká-
rolyi grófi  család élt, és használ-
ják ki egy nemzetközi együtt-
működés minden lehetőségét. 
Egyúttal kérte – és természe-
tesen meg is kapta – Szabó 
Imre beleegyezését, hogy 
a magyar és a készülő angol 
változat mellett a Károlyi-köny-
vet lefordíthassák román nyelv-
re, elősegítve ezzel a nemzetek 
közötti megbékélést is. Az urak 
– okos, talpraesett, tenniakaró 
és tudó férfi ak – ezt beszélték 
meg a vacsora alatt és után. 
Jó volt őket hallgatni. Élmény 
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volt ott lenni köztük. Őszintén 
g y

remélem, hogy minden elkép-
zelésük valóra válik. Megér-
demlik, hogy sikerüljenek a ter-
veik, és ez a rendkívüli könyv 
is megérdemli, hogy diadalutat 
járjon be! 

A végén a gróf úr és Szabó 
úr hazahoztak engem. Mese-
szép, felejthetetlen élmény volt. 
Köszönöm Károlyi József gróf-
nak és Szabó Imrének, hogy 
átélhettem. 

Birkus Magda
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azaz többen pályáztunk minist-
ráns öltözékre, mint amennyi
ruha volt. Ezt a magunk módján
próbáltuk orvosolni, győzzön
a hangosabb és erőszakosabb
alapon, aminek eredményeként
el-elcsattant egy-egy (szigo-
rúan a kánonjog szellemében
kiosztott) mafl ás, ami az adójá-
nak talán jobban fájt, mint an-
nak, aki kapta. 

Nem csak az idősebbek
plébánosa volt, mindegyik kor-
osztályt meg tudta szólítani,
a miséken a nagyszülők mellett
ott voltak a gyerekeik, unokáik
is, nem volt ritka látvány a kórus
alá állított babakocsi, a mise
alatt kiabáló és az oltár előtt
futkározó kisgyerek sem. Nem
riadt vissza a modern dolgok-
tól sem: a hetvenes évek beat
miséi, a kóruson modern hang-

szereken zenélő fi atalokkal bá-
tor vállalkozásnak bizonyultak,
hasonlót addig (és azóta is) ta-
lán csak az amerikai fi lmekben
látott az ember.

Nagy műveltségű embernek
ismertem, aki nemcsak olvasta,
hanem gyűjtötte is a könyveket,
a plébánia dolgozószobájában
egy saját kis könyvtárat rende-
zett be, még saját pecsétje is
volt, amellyel megjelölte köny-
veit: Ex libris Drozdy Gyula. Bár
ő maga nem volt tardoskeddi
származású, rokoni szálak sem
fűzték a községhez, mégis úgy
érezte, fontos, hogy a falu lakói
megismerjék történelmüket,
mert csak akkor ismerhetjük
magunkat, ha ismerjük múltun-
kat is. Ez késztette őt Historia
Domus című munkája megírá-
sára, melyben a fellelhető do-

kumentumok, írásos eem-
lékek és a népi emlékeezet
alapján próbálta meg össz-
szefoglalni Tardoskeddd 
történelmét a legrégibbb 
időktől a 20. századig.

Kevés olyan ember 
él falunkban, aki ne emm-
lékezne rá, vagy nemm 
volna valamilyen hozzá 
kötődő emléke, élméé-
nye. Huszonöt éve márr, 
hogy nincs közöttünkk,
emléke mégis továbbb 
él az életművében,, 
a tárgyi emlékekben, 
történelmünk részévé 
vált ő maga is: egy 
meg nem írt, csak az 
emberek emlékeze-
tében létező Historia 
Domusszá.

Mgr. Dózsa Rosa Rolandlandooo

Vacsora a kastélyban
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HIHETETLEN TÖRTÉNETHIHETETLEN TÖRTÉNET
Bár a 2. világháború már 68 

éve véget ért, az átélt és sokat 
hallott történetekre még mindig 
emlékszem. Csupán 3 – 4 éves 
voltam, de az agyam egyik szeg-
letében még mindig ott bújnak
a háború rémképei. Az ablak-
üveg csörömpölése és kitörése, 
az udvarunkba bedobott bom-
ba, amely kidöntötte a szom-
széd ház oldalát, a repülőgépek 
búgása, mely hallatán a kert 
végébe leásott bunkerba kellett 
menekülni, és ott tölteni az éj-
szakát is. Ha ezekre gondolok, 
mint egy némafi lm elevenednek 
fel a gyermekkori félelmek.

Végül, 1945. március 29-én 
a felszabadítóknak nevezett
orosz sereg hatalmas tankja 
nagy robajjal – zajjal, Nagysu-
rány irányából dübörögve jött 
végig az Alvégen. Nyomában 
a megszámlálhatatlan lovas és 
gyalogos katonák hada, mint 
egy megáradt folyó özönlötte el 
az utcát – ezek a képek örökre
emlékezetemben maradtak.

A háború véget ért, az embe-
rek várták a jobbat. Lassan szál-
ingóztak haza a hadifogságból 
megmenekült katonák, férjek, 
apák, fi ak, testvérek. Sajnos 
Tardoskeddre 83-an már soha 
nem érkeztek haza. Hadiárvák, 
hadiözvegyek maradtak utánuk.

A mi családunkban Böske 
nővérem – Borka Gyuláné, szü-
letett Juhász Erzsébet is hiába 
várta vissza a szímői szárma-

zású férjét, Borka Gyulát, akivel
fi atal házasok voltak. Hír sosem
érkezett felőle. Évek múlva el-
tűntnek nyilvánították. Hosszú
évek teltek el, újabb hírek ér-
keztek, új fogolyszállítmányok,
várakozás, hátha Gyula is meg-
érkezik, de minden remény to-
vaszállt.

Az idő vasfoga sok mindent
begyógyít, erősebb az életvágy
a bánatnál. Fiatal nővérem
egyedül élt és társra vágyott.
Ladics Pál személyében meg is
találta párját. Igen ám, de egy-
házi esküvőről szó sem lehetett,
mert nővérem hivatalosan nem
volt özvegyasszony. Béla bá-
tyám, aki Magyarországon élt
a Nemzetközi Vöröskereszt
segítségével próbálta őt meg-
keresni, de eredmény nélkül.
Végül 1958-ban püspöki enge-
déllyel házasodtak össze.

Miért írom le a történetüket?
Mert nemrég váratlan, titokza-
tos dolgok történtek.

Magyarország május utolsó
vasárnapját az elhunyt hősök
napjává nyilvánította. Ország-
szerte megemlékezések, ko-
szorúzások követték egymást
a temetőkben és a hősök
szobrainál. Itt hallottam, hogy
a hadisírok listáját, az eltűntek
adatait nyilvánosságra hozták a
világháló nyújtotta lehetőségek-
nek köszönhetően. Remény-
kedve kezdtem kutatni eltűnt
sógorom után, böngésztem az

egyes honlapokat, a keleti front 
adatait, a nyugati frontról szóló 
oldalakat, a haditemetők ada-
tait. Mint sok éve már, most is 
eredménytelenül. Az általam 
ismert adatok: név, a születés 
helye, ideje, anyja neve szerint 
egy adatbázisban sem találtam 
semmit.

Kutatással töltött éjszaka 
utáni napon, június 3-án délelőtt 
meglátogattam a nővéremet. 
Elmeséltem neki az interneten 
látottakat, majd megállapítot-
tuk, hogy az első férje valahol 
a Don-kanyarban ismeretlenül 
alussza örök álmát. Viccelőd-
tünk, hogy ha majd meghal, 
akkor találkoznak. Még hozzá-
tette, hogy vakon nehéz lesz őt 
megismerni. Dél tájt indultam 
haza ebédelni. Ez volt az utolsó 
beszélgetésünk.

Délután négykor hazaérkező 
lánya holtan találta, csendben 
örökre elszenderedett. Megnyu-
godva, életének 94. évében út-
nak indult valahová a csillagok 
közé. Amilyen nehéz volt az 
élete, olyan szép lett halála. Pár 
perc múlva ott voltam. „Eredj 
drága nővérem, ha menned 
kell.” – búcsúztam tőle.

Pár napig a haláleset és a te-
metés miatt nem ültem a szá-
mítógéphez, de utána tovább 
kerestem. A nyilvántartás adat-
bázisában újra rákerestem az is-
mert adatokra és megborzong-
va meredtem az eredményre. 

A képernyőn megjelent Borka 
Gyula összes adata, az általam 
ismerteken kívül még a katonai 
nyilvántartási száma, elhalálo-
zás napja és helye.

Még sokáig ültem a kép-
ernyőre meredve. Miért csak 
most? Talán a nővérem így 
üzent? Ne keresd tovább! Bor-
ka Gyula 1945-ben 30 évesen, 
Oroszország legnagyobb fo-
golytáborában elhunyt.

Mindketten nyugodjanak bé-
kében.            

Kollár Mária

Az idei Szet István napok ke-
retében az egyik községi díjat – in
memoriam – Tóth Vendel bácsi
kapta.

Ha in memoriam, akkor már
nincs közöttünk. A mai fi atalok
talán nem is ismerték.Ki volt Ven-
del bácsi? Hát a Gyenge Vendel!
Így ismerte őt mindenki a faluban.
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De ismert volt járási, kerületi, sőt
országos szinten is. 

Fáradhatatlan kultúrmunkás
volt, a Csemadok oszlopos tagja,
évekig elnöke. Fiatal kora óta von-
zotta őt a színjátszás. Bár szülei
gazdaságában bőven akadt szá-
mára munka, de a téli hónapok

hosszú estéit szívesen 
töltötte el a színdarab 
próbákon, vagy a színpa-
don. Így volt ez később 
p gy p

is, amikor már házas 
ember volt és háromgyermekes 
apa. Nappal a földeken dolgozott 
otthon a gazdaságban, később
a helyi földműves szövetkezetben, 
de esténként a színjátszókkal volt. 
Ezen kívül még évekig a helyik ön-
kéntes tűzoltók parancsnokaként 
részt vett a gyakorlatokon is és 
a tüzek oltásában. Felesége, a 
kedves, mosolygós Kati néni pró-
bálta őt visszatartani, hiszen így 
őrá hárult az otthoni munka na-

gyobb része. Vendel
bácsi életét – bár
családcentrikus volt – 
a színjátszás, rende-
zés, szereplés töltötte
ki igazán. Amikor Man-
ci lánya (Méry Margit 
tnográfus) fi atal taní-
ónőként megalakította
Csemadok helyi szer-

vezetének tánccsoport-
ját, Vendel bácsi ebbe is lelkesen 
besegített. Szervezte a próbákat, 
fellépéseket, a ruhák beszerzé-
sét (ha kellett, a saját zsebéből is 
fi zette). Boldogsággal, büszke-
séggel, megelégedéssel töltötte 
el a tánccsoport országos sike-
re, amit a Tardoskeddi fonó vagy 
a Váskatánc hozott. 

Később műsoros esteket, fesz-
tiválokat szervezett, megalakította 
a férfi  énekkart, ahol ő is énekelt. 

Aktív munkája jutalmaként be-
választották a Csemadok járási
elnökségébe. Hihetetlen, hogy
mennyit bírt tenni még nyugdíjas
korában is. Saját tapasztalatból
tudom (három színdarabban ját-
szottunk együtt), hogy jó volt vele
együtt dolgozni, mert mindig le-
hetett rá számítani, segítőkész,
vidám, barátságos ember volt. Így
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ismerte őt mindenki. Amikor meg-
halt, hatalmas űrt hagyott maga
után, amit nehéz volt betölteni. Ta-
lán nem is lehetett.

Sok-sok munkáját meghálálan-
dó, szavazta meg neki a községi
választmány – kár, hogy évekkel
a halála után – a községi díjat.
Megérdemelte.Neve arany betűk-
kel ragyog Tardoskedd kultúrájá-
nak egén.

Csomó Magda
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Vendel bácsi
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A mára már hagyományos-
sá vált kertészkedési rovatban
igyekszek egy-két hasznos,
aktuális kérdést megválaszolni.
Az ilyenek közé tartozik a so-
kak számára közismert kijelen-
tés, „miszerint a kerttulajdonos
télen pihenhet, hisz a sövényt
nyírni nem kell, füvet vágni
nem kell,” miegymás… Aki
egy kicsit is lapozza a szakla-
pokat, rácsodálkozhat, mennyi
minden tartozik a kertben vég-
rehajtandó téli teendők közé,
s melyek alól az öntözés sem
kivétel.

Kezdjük viszont az elejé-
nél. Aki csak magára hagyta
a kertet az ősszel, a szükséges
takarításokat mellőzve, annak
lehetősége van, némi módon
az elmaradottakat bepótolni.
A tél folyamán még mindig
nincs késő az egynyári virágok
szármaradványainak eltávo-
lítására, az évelők, mint pl. az
őszirózsák (asztrák) elhalt vi-
rágzatainak visszabotolására,
a sások, füvek összekötözé-
sére. Már csak azért sem most
vágjuk le ez utóbbit, mivel az
esetlegesen erősödő fagy ésesetlegesen erősödő fagy, és 
a befolyó hólé komolyan tudja
károsítani a tél folyamán gyö-
kérvesztett fűféléket. 

Ha a fákat, bokrokat nézzük, 
a tél ezek számára a nyugalmi 
időszakot jelenti, melyet köve-
tően a nappalok hosszabbo-
dásával, a tavasz beköszön-
tével elindul a nedvkeringés. 
Mit tehetünk velük? Érdemes 
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a lombkorona takarásának hiá-
nyában megvizsgálni a koronát, 
az esetleges sérült részeket el-
távolítani, beviaszolni. Vigyáz-
zunk, ne egy tavaszi botolás, 
vagy egy metszés szintjén vé-
gezzük, hanem csupán a leg-
égetőbb pontokon. Ha esélyes, 
hogy a korona a lombozódás 
után széthasad vagy alaktalan-
ná válik, ebben az időszakban 
kiválóan összebilincselhetjük 
a fő ágakat a következő sze-
zon végéig. Kapcsok, kötelek, 
szíjak lehetnek segítségünkre, 
nyilván ne túl szorosra, hogy ne 
okozzunk sérülést a szezonban 
megduzzadó ágakon. 

A télen, főleg a második fe-
lében a gyümölcsfák esetében 
is alkalmazott téli lemosó per-
metezés a lombhullató fáknál, 
cserjéknél is sikerrel alkalmaz-
ható.

ÖRÖKZÖLDEK KEZELÉSE
Tél elmúltával, sajnos gyak-

ran az örökzöld részleges- 

vagy teljes pusztulásával kell
szembenézni. Az ok: kiszára-
dás. Az örökzöldek számára
az a tél, ahol a kertésznek nem
kell havat lapátolnia a legve-
szélyesebb. Ha ún. száraz tél
köszönt be, mely során alig
vagy egyáltalán nem hull téli
csapadék, mindenképp gon-
doskodjuk az örökzöldek téli
locsolásáról, és itt most nem
estem túlzásba, sőt nem is
tévedtem, igen a locsolásról
beszélek. Vigyünk ki levendu-
lánkra, tujánkra, cédrusunkra,
fenyőnkre, bangitánkra, boró-
kánkra egy-egy vödör vizet,
ha meg is fagy néhány per-
cen belül, a gyökérnedvek és
az időszakos enyhülés a vizet
a növény számára felvehetővé
fogja tenni, így az örökzöldjeink
megmenekülhetnek. Hasonló
a helyzet a dézsás növénye-
inknél, melyeknél azt hinnénk,
hogy az a hómennyiség, ami
a teraszon a dézsába esett,
elegendő a növény túlélésére.
Tévedés. A tavasszal azzal in-
dul a „szomjaztatott” növény,
hogy a lomb több, mint felét
elhullajtja vagy mi még gyako-elhullajtja, vagy mi még gyako-
ribb: ki sem hajt. 

A ló másik oldala a túlbuzgó 
kertész, aki az okból, hogy ne 

szomjazzanak a bokrai, a maxi-
mális hómennyiséget a bokrok-
ra tolja. Csupán arról feledkezik
meg, hogy a bokroknak levegő-
re és fényre is szükségük van.
Az örökzöldeknél ezen kettő hi-
ánya ugyancsak pusztuláshoz,
rothadáshoz, penészgombák
elszaporodásához vezethet.
Mindent csak mértékkel!

Amint véget ér a tél, általá-
ban az első dolguk a kertész-
kedőknek, hogy jól kigereb-
lyézik a gyepet, mert sárga,
miegymás. Ne tegyük! Miután
a gyep elindult hajtani, és ak-
tuálissá vált az első kaszálás,
csupán ekkor engedjünk bele
aerifi kátort, vertukutátort vagy
akárcsak gereblyét, mert ek-
korra a fűfélék már elegendő új
gyökeret neveltek és nem lesz-
nek könnyen kitéphetők.

A legjobb, ha van kéznél
műtrágya is a télire, hiszen
a járdák csúszásmentesítésére
is használhatjuk, de a növé-
nyek alatti hóra, ill a hóval ta-
kart gyepre szórva a tél folya-
mán is oldott állapotban tudja
tartani az éltető vizet.

Jó téli kertészkedést min-Jó téli kertészkedést min-
denkinek!

Tóth Kamill 
okl. kertépítész mérnök
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A kansasi csodafutó immár 
emlékezetes mondása akár 
a helyi asztalitenisz szakosz-
tály mottója is lehetne. A ka-
ucsuklabda szerelmeseit épp 
a motiváció, a sportág, a moz-
gás szeretete, a szakosztály 
újjáélesztése, a sportklub és 
a község képviselete indí-
totta el 13 évvel ezelőtt azon 
az úton, amelyet most úgyis 
mondhatnánk, a megszokás 
tart mozgásban.

Az asztalitenisz szakosztály 
A és B csapatai immár több 
mint egy évtizede több- keve-
sebb sikerrel méltón képviselik 
a községet és a helyi sportklu-
bot. A 2012/2013-as idényben 
a V. és a VI. ligában szereplő 
csapatokat a következő já-
tékosok képviselték: Lipták 
Miroslav, Mészáros László, 
Varga László, Tomšík Peter, 
Csányi Roland, Vincze Péter, 
Birkus Károly, Matus Dávid, 

Vidová Zuzana, Jávor Attila és
Mészáros Adrián. Mindkét csa-
pat osztályában a 11. helyen
végzett, amely ugyancsak mo-
tiváció az új szezonban a jobb
szereplésre.

A 2013/2014-es szezont
a termálfürdő felújítása vé-
gett már új helyen, az alap-
iskola tornatermében kezd-
ték a csapatok. A felkészülés
feltételei lényegesen jobbak
voltak, mint az előző helyen.
Az elmúlt időszakban a szak-
osztály gyümölcsöző nem-
zetközi kapcsolatot épített ki
a tardosiakkal, tavalytól pedig
a bonyhádi pingpongozókkal.
További tervekben szerepel
a III. ligás farkasdiakkal való
treningfelkészülés, amely első-
sorban a tardoskeddi csapat-
nak jelentene szakmai előrelé-
pést, valamint megalapozhatná
a további sikeres bajnoki sze-

replést. A csapát készül a ka-
rácsony előtt megrendezésre 
kerülő nagyszabású nemzet-
közi asztalitenisz tornára, aho-
vá szeretettel várják a bonyhá-
di-, tardosi- , tatai csapatokatt 
illeteve a szurkolókat.

A tevékenységhez szük-
séges pénzügyi fedezetet to-
vábbra is Tardoskedd község 
biztosítja a szakosztály által 
benyújtott kérelem alapján. 
A község mellett legnagyobb 
támogatónk a: helyi Mező-
gazdasági Szövetkezet, a Lip-
ták Papírüzlet, Varga Károly,
Bogdány Zsuzsanna, Sztísz-
kala Pékség, Mészáros Antal 
- Agro Alfa, Mészáros József 
valamint helyi alapiskolák igaz-
gatóságai- segítségüket kö-
szönjük.

A Tardoskeddi Sport Klub 
égisze alatt működő asz-
talitenisz szakosztály célja 
a jövőben sem változik, jó 
eredményeket elérni a bajnok-
ságban, sikeresnek lenni a tor-
nákon, ápolni és tovább bővíteni 
a nemzetközi kapcsolatokat, 
de elsősorban tisztességgel és 
méltóan képviselni a községet.

Tardoskeddi asztalitenisz 
szakosztály

Az ősz beköszöntéveel az em-
berek nagy része készülődni
kezd az őszi és téli ünnnepekre.
November vége felé meegjelenik
az üzletekben és a teleepülések 
főterein, utcáin a karácsonyi
díszítés. Minden ünnepi hangu-
latba burkolózik. Az ünnepek-
re való készülődéshezz hozzá
tartoznak a hideg, téli napok
kellemes töltése is. Ezz persze 
mindenkinél mást és mmást je-
lent. Van, aki a barátaaival tölti
szívesebben a téli napookat, sí-
túrákon illetve családi össze-
jöveteleken vesz részt. Van aki
a hagyományokat kedveeli. A kü-
lönböző igényeket igyyekeznek 
kielégíteni az üzletházakk, szállo-
dák, éttermek, turistaköözpontok
valamint a sport- és szabadidőzabadidő 
központok is. A bő választék és
a kecsegtető ajánlatok nehéz
döntés elé állítanak bennünket.
Bármilyen nehéz is a döntés
abban egyet értünk, hogy minél
hidegebb van kint, annál jobban
vágyódunk a meleg és kelle-

mes környezetbe. Egy hétvége 
a wellneszközpontban csodák-
ra képes. Úszás, szauna, jaccuz-
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zi (pezsgőfürdő), majd egy ki-
adós masszázs feledtetni tudja 
az addig sajgó, fáradt testünk-
kel a mindennapok megpróbál-
tatásait. Ha van, aki nem kedveli 
a szaunát, de szeretné magát 
megmozgatni, annak az úszás 
vagy a vizitorna lehet ideális. 
Az erőnléti gyakorlatok kiválóan 
meg tudják mozgatni az összes 
testrészünket. Hogy miben kü-
lönbözik a vízben való mozgás 
az egyéb mozgástól? Köztu-
dott, hogy a víz felhajtó ereje 
könnyebbé teszi testünk a víz-
ben, így a mozgás nem terheli 
le az izületeinket. A víz ellenál-

jlása jóval lassabbá teszi a moz-
gást, de sokkal nagyobb erőt és 
energiát kell felhasználnunk egy 
mozdulatsor végrehajtásához. 

Felmerülhet az újabb kérdés. 
Melyik a megfelelőbb sport? Az 
úszás, mint monoton mozgás 
vagy a vizitorna, ami ritmikus 
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mit szeret. EgEgyiyyikkkk spspsporoorortttttt seeseesemmmm kokkokokoorrr-rrr-r
hoz kötött. Sérülések, betegsé-
gek, támasztórendszeri problé-
mák esetében az úszás ajánlott, 
de az erőnlét és állóképesseg
megerősítéséhez nélkülözhetet-
len. Alakformálás, szórakozás, 
valamint az egészség megőrzé-
se szempontjából a vizitorna le-
het az ideális megoldás. A torna 
azok számára is elfogadható, 

,akik nem tudnak úszni, mivel 
a gyakorlatok derékigérő, illet-
ve sekély vízben végezendők.
A lábemelések, karlendítések,
forgások a nem edzett egyének
is kellemes időtöltést és szóra-
kozást biztosít. Az edzettebbek-
nek, illetve az úszóknak a távok,

a a küküüükükkülölööölöllöönbnbnbnbbnbnbnbnbbbbbbbbbnnbbbnbbbn ö-ö-öö-öööö-ööö-öö-öö-ö-öööö
ző úszzásásássásteteteteteeeteeetechchchchhhchhhchchchchchhchchc ininininininiiinininnininniiinnininnninin ---
kák, valaminntt aaaa tátátááátátátáátátátát vovovovoooovovovovok kk kkkkkkkkkk k memeeeeeeeeemememeememememmmmegagagagagagagagagagagaaaggggaggagagagggagagagaaggagagggagagagaagagagg dodododododddodododdodddododddodddodddddodododottttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
időn belüli teljesesítítítítítéséséésésee e leleleleleleheheheheheeeheheheetttttttttt t 
a cél. Ne várjunk eredményekeketet 
egy-két alkalom után. A látható
és kézenfogható eredmények 
csak rendszeres testmozgás-
sal érhetőek el. Amennyiben 
a célunk csak egy kellemes hét-

gvége eltöltése lett volna, akkor 
is ajánlatos egy télen – nyáron 
végezhető sportolási-, pihenési 
lehetőségek közül választani.

Jó mozgást és kellemes pihe-
nést mindenkinek!

Mgr. Petrécs Tóth Csilla

„A MOTIVÁCIÓ ELINDÍT, 
A MEGSZOKÁS MOZGÁSBAN TART.“

TÉLI – NYÁRI VIZI SPORTOK

(Jim Ryun)
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A KOZMETIKUS 
TANÁCSOL...

WW

A bőr az arcunk legszembe-
tűnőbb része, sokat elárul ró-
lunk, az életstílusunkról, ezért 
alapos odafi gyelést és fi gyelmet 
igényel. A bőrünk az első védő 
pajzs, amely a szervezetünket 
megóvja a környezetünk káros 
hatásaitól, például a napsugarak, 
jeges szél stb. szennyeződések. 
Hogy bőrünk megfelelő kondí-
cióban legyen, egészséges és 
friss maradjon elengedhetetlen 
az arcbőr tisztítása. A tisztítás 
formája és a megvalósítása függ 
a bőrtípustól, a kortól is. A min-
dennapi arctisztítás, a bőrön fel-
gyülemlett felesleges zsír, smink 
és szennyeződés eltávolításá-
ban rejlik. Az arcbőr időről időre 
mélytisztítást is igényel, amelybe 
nem ajánlatos belekezdeni a bőr 
alapos elemzése nélkül. Ezért is 
ajánlatos szakember segítségét 
kérni, tehát megkeresni egy koz-
metikust, akinek több tapasztala-
ta és szakmai tudása van e téren, 
ő pontosan meg tudja állapítani, 
hogy milyen a bőrtípusunk, ta-
nácsot ad bőrápolásról, hogy 
milyen bőrtípusunknak megfe-
lelő kozmetikai készítményeket 
használjunk. Biztos sokunknak 
jut eszébe a klasszikus gőzölés, 
az azt követő tisztítás, mely-
nek az eredménye nem egyszer 
fájó és kipirosodott bőr volt. 
Ezt az eljárást már elfelejthetjük. 

Ma a szépségszalonok új, hatá-j,
sosabb kozmetikai műszzerekkel 
rendelkeznek, melyek teljjes mér-
tékben helyettesítik a klaasszikus 
gőzölő gépeket. Pócs Katalin, 
kozmetikustól megtuddhatjuk, 
hogy az új műszerek seggítségé-
vel sokkal alaposabban kképesek 
a bőrt megpuhítani.

„Ezt az innovatív, forrradalmi 
kezelést minden mai, moderrnnn
nőnek tudom ajánlani, akikneeekkkkkk 
kevés a szabadidejük, viszont 
magasak az elvárasai a bbőrápo-
lás téren. Összehasonlíításkép-

g p

pen a szokásos kezellésekkel 
az új módszer nem tarrt soká-
ig, tisztítás mellett hidraatálja és 
ragyogást ad a bőrneek, kel--
lemetlen arcpirosodás nélkül..
Gyorsan és hatékonyann kezelii 
a két kulcsproblémát, méégpedig
a méreganyagok kíméletes eltá-
volítását a mirigyekből éés a bőr 
zsírosodásának szabályyozását. 
A szabadalommal védeett koz-
metikai gép elektródja mmeleget 
termel, mely segítségévvel egy-
szerre hat a verejték- éés fagy-
gyúmirigyekre, így tökééletesen 
méregteleníti és zsírrtalanítja 
a bőrt. Az aktív gél össszetevői 
felszívják a méreganyagookat és 
szennyeződéseket, szzabaddá 
teszik az eltömődött pórrusokat, 
így lehetséges a bőr kíméletesen él t
tisztítása. A hidratáló összetevők 

segítségével azonnalig g
táplálást és selymes-
séget nyújt a bőrnek.“ 
teszi hozzá Katalin.

Kinek ajánlja ezt a kezelést? 
A kezelés megfelelő minden 

korosztálynak, a 10 éves tiniktőlk tál k 10 é ti iktől
kezdve az idősebb bőrrel ren-

delkezőknek is.
A kezelés kiemelten
hatékony a zsíros
vagy a gyorsan zsí-
rosodó bőrre.

Milyen arcke-
zelést ajánlana
azoknak, aki nem
szeretnének koz-
metikai szalonba
menni?

Ilyen esetben a
rendszeres, napon-
ta végzett arctisztí-
tás és a megfelelő
arckrém használata
mellett a bőrradí-
rozást ajánlanám a
fi gyelmükbe. A bőr
szépsége és fris-
sessége érdekében
nélkülözhetetlen az
elhalt hámsejtek

iddőnőőő kékékékéntntntntti iiiii leleleleee táááátáátáttávvvvovovvvolílílítáátátátásassasa,, elelelelllelele knknknkezezezőőő 
esetben me tgtörténhet, hogy a pó-
rusok eltömődnek. A peelinggelk ltö őd k A li l
serkentjük az új, egészséges és
életképes sejtek keletkezését.
Több féle peelinget ismerünk.
A bőrradír lehet mechanikus vagy
kémiai alapon. A biológiai peeling
egy olyan revitalizáló készítmény,
ahol a gyümölcssav segítségé-
vel távolítjuk el az elhalt sejteket.
Ennek köszönhetően a bőr meg-
tisztul, megfi atalodik és eltűnnek
az apró elhalt részek. A peelinget
követően használhatunk tápláló
vagy hidratáló maszkot, melyet
a bőrtípusunk szerint válasszunk.

Mit üzen az olvasóinknak?
Ne feledkezzenek meg róla,

hogy a bőr élő szerv, melyet táp-
lálni és hidratálni kell. A szép bőr
egyik fő ellensége a stressz, ezért
próbáljanak meg lazítani, és talál-
janak időt a pihenésre. Nemcsak
az arcbőrük érdekében. Minden-
kinek békés és nyugodt ünnepe-
ket kívánok! BL

Kozmetický salón, Mládežnícka, Tvrdošovce

Keď sa už stromček ligoce
a šťastie je len na krok, 
prajem Vám krásne Vianoce 
a šťastný Nový rok.

Katalin Pócs

Békés, boldog szép Karácsonyt 
és sikerekben gazdag 
új esztendőt kíván

Pócs Katalin
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a a aa a a a a aaaaaaaaaaaaa mémémémémééméméméémémémémémémémmmmémémmémémmémécscscscscsscscscscscscssccsccscsccsscsscsssssscsesesesesesesesesesesesesesesesesessesessseseeeseseseseseseses éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééés s ss s sss s s ssss sss ssss ssssssssss a aa aaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa nanananananannananannananananananananananaaananannanaarararararararaararaararararaaarararaararararaancncncncncncncncncncncncncncnccnncncnncncs s sss ss ss ssssssssss

tatatatatatatatatatattatatatatataatt lálálálálálálááálálálálálklklklklklkkklklklkkklkozozozozozozzozozzzozozzzozzzzzzzzzzoozásáássáásásásásásásásásásásásásássáásásásáássáááááááá áhááháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhááháhhháháháhháhháhhháháháháhháháháá ozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozzozozozozoooozzozoozozooozozozoooozzz.......

Karácsonykor nincs is szebb és hangulatosabb a saját 
készítésű díszekkel ékesített fenyőfánál. A csillogó-villogó 
üveggömbök és kristályfi gurák helyett sokkal inkább ma-
gunkénak érezhetjük a családi programként otthon készített 
fenyőre valókat.
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 KERESZTREJTVÉNY 
R. 2. rész 
Hidrogén
R. 1. rész

Kelet

Rabság Éva párja Vissza:
fenyőfajta R. 4. rész Zérus Tiltószó

... Sumac, 
perui 

énekesnő
Ildomos Kaszáló Európa 

Kupa, röv.

Közeli 
rokon

Gramm

A
Európai
város

Ereklye
Száz ... 
is egy a 

vége
gy

Röntgen

Énekes-
madár

Párolás,
puhítás

Gyermeki
hangnem

Botrány

Képző
Osztrák

zeneszer-
ző

...lom
LZK

A vas
vegyjele

Személyes
névmás

Anna

Basset
fele

Magyar
komikus

gygy

...-móg, 
dörmög

Növény-
világ

A jövőben

Német 
drámaíró

Fény-
rekesz

y

Olasz-
országi
város

Pajtás

Eszme

Névelő

András

Mutató
névmás

Római 
499 A

Becézett
női név

Hevesen
bírálj

Megfelelő
szakember

Férfi név

A pipa 
közepe
Ásással

megmunkál

Növény

Radoslav
becézve

A fl uor
vegyjele

Szorító

Antal

... nad
Hronom

Vissza:
vízben él

Az argon 
vegyjele

Római 56

A dologra
latinul

(AD REM)
Határ. rag

Földbirtok

Nitrogén
Testrész

Igen -
oroszul

Izraeli
város
A rúd
végei!

Juttat

R. 3. rész

István

Vadállo-
mányt őrző

személy
Zita

A jelzett 
személy-

nél
Nulla

G
Készítette: Lőrincz László

 éve együtt készülünk a karácsonyra. 2223

Áldott karácsonyt és boldog új évet 

gy ygy

ánunk kedves vásárlóinknak!

y gy

Už 23 rokov sa spoločne 

pripravujeme na Vianoce. 

Šťastlivé Vianoce a PF 2014

p p

prajeme našim cteným zákazníkom! 

Mini Bazár - Varagya, Alvég 57, Tardoskedd

Mini Bazár - Varagya, Dolná 57, Tvrdošovce

kívá


