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IFJÚ HÁZASOK
2016
Farkas Attila és Vida Andrea 12.17.

ÖRÖKRE ELBÚCSÚZTAK
2016
Sós Mária  (1951)  11.29.
Hrubý Dušan  (1945)  12.03.
Cibulka Ferenc  (1951)  12.03.
Tóth István  (1932)  12.04.
Varga Pál  (1951)  12.07.
Tóth István  (1937)  12.11.
Kopečný Róbert  (1960)  12.16.

2017
Virág József  (1933)  01.03.
Hianik Ján  (1956)  01.04.
Modránszky László (1941)  01.11.
Bajla Anton  (1924)  01.12.
Vidová Miroslava  (1956)  01.15.
Marsovszky Pál  (1930)  01.15.
Lakatos László  (1957)  01.21.
Mažár László  (1947)  01.22.
Dózsa Mária  (1931)  01.24.
Vanya Mihály  (1931)  01.26.
Csernák Elek  (1935)  01.30.
Brenkus József  (1929)  02.04.
Vanya Emília  (1927)  02.06.
Csányi Magdolna  (1948)  02.07.
Bugyík Irén  (1939)  02.10.
Csányi Gyula  (1935)  02.17.
Pintér Katalin  (1930)  02.19.
Csányi Zoltán  (1953)  02.20.
Vojtuš Dominik  (1943)  02.24.
Bencze Mária  (1933)  03.03.
Buják Zsuzsanna  (1931)  03.05.
Mészáros József   (1936)  03.06.
Vavrečanová Klára (1969)   03.16.

TISZTELT OLVASÓK!
Magazinunk továbbra is előfi zethető 

kedvezményes áron, 3 euróért egy évre 
a Községi Hivatal 13. számú irodájában, 

ill. a helyi könyvtárban. 
Köszönjük, hogy olvasnak bennünket!

2016-OS STATISZTIKA
Tardoskedd lakosainak száma: 5 271
Születések száma:  55
Elhalálozások száma:  54
Házasságkötések száma:  47
Tardoskeddre költöztek:  78
Elköltöztek:  70

70  Január:  Zsilinszká Zlatica, Bugyík Gyula (Vágmenti u), Mojzes Rudolf, Jaššo András
 Február:  Brenkus Zsuzsanna, Tóth István (Rózsa u.), Birkus Erzsébet (Hviezdoslav u.)
  Buják Mária (Diófa u.), Árendáš Zsuzsanna, Vanya Tibor (Szövetkezet u.)
 Március:  Száraz István (Gorkij u.), Bullová Katarína, Hancko János
 Április:  Balogh Terézia (Gyümölcsös u.)

75  Január:  Birkus Mária (Gorkij u.), Brenkus László, Mészáros Antal, Tóth István (Diófa u.)
 Február:  Bugyik Mária (Vasúti út), Vanya Ferenc (Újfalu), Borbély Zsuzsanna (Iskola u.), 
  Sós János, Kele Lajos 
 Március:  Kosziba Mária, Csányi Mária (Felvég), Žilinský József (Vasúti út)
 Április:  Bara Antal, Bédi Ilona (Hviezdoslav u.), Martinkovič Dezső mérnök, 
  Ladics Magdolna, Sztrecsko Antal, Kopečný Mária (Puškin u.)

80  Január:  Szabó Marcella, Major Marcella (Hársfa u.) Balkó Sándor, Fekete László mérnök
 Február:  Tóth Teréz (Újvári út), Vida Valéria (Sládkovič u.), Brenkus Vilma
 Március:  Zinn Helena, Árendášová Barbora 
 Április:  Száraz Mária (Diófa u.), Csányi Zsuzsanna, Szikora Irén, Žilinský Károly

85  Január:  Vanya Magdolna (Petőfi  u.)
 Március:  Major Julianna, Szabó Valéria (Rózsa sor)

90  Január:  Vida Ferenc (Dózsa Gy. u.), Čapuchová Anna
 Március:  Zelenka Erzsébet

JUBILÁNSOK

A társasági krónikát összeállította: Benkő Éva

2016
Vadkerti Timotej  11.25.
Stojka Kevin  11.28.
Kelko Zoé Hanna  12.09.
Mišák Sebastian  12.09.
Bihari Dávid  12.15.
Vanya Martin  12.16.
Lantos Eszter  12.26.
Horváthová Rebecca Mia  12.29.
Lakatoš Kevin  12.29.

2017
Blažek Teo  01.18.
Jesenič Daniel  01.27.
Uhráková Dorota  01.29.
Bóžik Emily  02.06.
Sárközi Karmen  02.11.
Újhelyi Dominik  02.23.
Kubatka Žofi a  02.23.
Csintalan Lilien 03.03.
Tóth Viktória 03.17.

LEGKISEBB LAKOSAINK Húsvétos
Most virradtunk víg órára,

hímes húsvét hajnalára,

húsvét hajnalt köszönteni,

lányt az ágyból kiönteni.

 

Lányok, lányok, ugorjatok,

nehogy szégyent most valljatok;

meleg paplant lerúgnotok:

köszöntőt kell fogadnotok.

 Isten ments, hogy dézsaszámra

kútvizet zúdítsunk lányra:

más szokásra kell már szokni –

illatszerrel locsolkodni.

 

Lányok, lányok, illatoztok,

de csak úgy, ha tojást hoztok.

Hímes tojást, néhány szép szót, –

dehogy várunk egyéb cécót!

Csanádi Imre
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VÁRJ HÁROM NAPOT!
Felhívjuk lakosaink fi -

gyelmét, hogy lehetőségük 

van mobil telefonos appli-

káció letöltésére, amelynek 

segítségével naprakész in-

formációkat kaphatnak Tar-

doskedd községgel kap-

csolatban, többek között 

az aktuális rendezvények-

ről, eseményekről, felhívá-

sokról és hasonló. 

Ehhez nem kell más, 

csakhogy okos telefon-

jukba telepítsék az ehhez 

szükséges mobiltelefonos

alkalmazást, melyet az An-

droidos OR telefonokban 

a Google Playen keresztül 

találnak meg, iPhone-on az 

AppleStore-ban. A kereső-

be írják be: „Tvrdošovce”.

Legyenek Önök is jól 

tájékozottak!

FELHÍVÁS
Szép tavaszi nap volt. A fi atal-

asszonyt békesség töltötte el, 
miközben Jézus haláláról és fel-
támadásáról elmélkedett. Meg-
állt egy pillanatra a lépcsőknél, 
amelyek a főutcára vezettek, és 
amely már tele volt munkába 
siető emberekkel. A régi helyén, 
az átjáró kezdetén ült az idős 
virágárus néni. A lába elé, egy 
újságpapírra sorakoztatta ki 
a friss virágokból készített 
csokrait. A néni mosolygott; 
idős, ráncos arca valamilyen 
benső örömtől sugárzott.

A fi atalasszony nem sokat 
gondolkodva lehajolt, kiválasz-
tott egy csokrot, és közben 
megkérdezte a nénitől:

„Ahogy nézem, ma boldog, 
ugye?”

„Miért ne lennék?” - válaszol-
ta. - „Minden rendben van, hát 
nem?”

Toprongyos volt és nagyon 
öreg. A fi atalasszony ezért meg-
lepődött a matróna válaszán.

„Maga már évek óta itt ül, és 
mindig mosolyog. Úgy látszik, 
jól viseli a bajokat.”

„Aki ilyen magas életkort 
megélt, az nem kerülheti el a ba-
jokat. Tudja, kedvesem, olyan 
ez, mint Jézus és a nagypén-
tek...”

S akkor elhallgatott.
„Mint micsoda?” - kérdezte 

a fi atalasszony.
„Mondom, mint Jézus és 

a nagypéntek... Amikor Jézus 
pénteken meghalt a kereszten, 
ez volt az emberiség legrosz-

szabb napja. S amikor jönnek 
a bajok, nekem mindig ez jut az 
eszembe.

Mert ilyenkor az is eszembe 
jut, mi történt harmadnap, hús-
vétkor. Jézus feltámadt a ha-
lálból. Amikor a dolgok rosszul 
mennek, már megszoktam, 
hogy várok három napot, mert 
akkor valahogy minden jóra for-
dul.”

A fi atalasszony búcsúzásul 
a nénire mosolygott, majd to-
vábbment. Azóta, amikor csak 
gondjai támadnak, mindig 
eszébe jutnak a néni szavai:

„Adj alkalmat Istennek, 
hogy segítsen. Várj három 
napot!”

(i)

Felhívjuk a magánvállalkozók fi gyelmét, hogy módjukban áll termékeik, szolgáltatása-
ik bemutatására, ill. népszerűsítésére a Tardoskeddi Hírmondó hasábjain.

Bővebb információkkal a Községi Hivatal 13. sz. irodájában szolgálunk, vagy e-mail-
ben tktv@tvrdosovce.sk, esetleg a 035/6492 202 tel. számon.

Tisztelt Lakosok! Kedves Természetbarátok!

Tardoskedd Község Önkormányzata 
meghív minden tardoskeddi lakost

a 2017. április 22-én (szombaton) 
7. alkalommal megrendezésre kerülő

Találkozó: 800 órakor a Tűzoltószertár előtt

Mindenkit szeretettel várunk!

„A szebb
Tardoskeddért“

elnevezésű nagytakarításra.
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Szinte most búcsúztattuk az 

óvet, és vele együtt a kezünk-
ben tarthattuk a Tardoskeddi 
Hírmondó téli számát. Ismétel-
ten eltelt egy negyed év, és így 
egy újabb tartlamas számmal 
jelentkezik a kiadvány. Örö-
mömre szolgál, hogy a hivatal, 
a faluvezetés, szinte nyitott 
könyvként működik. Az élő 
adásban történő testületi ülé-
sek minden lakos számára be-
tekintést engednek a hétköz-
napi életünkbe. Ha az olvasó 
átlapozza újságunk hasábjait, 
kitárul előtte a falu élete. Ezért, 
csupán pár gondolatban, ké-
pekben elevenítem fel az előt-
tünk álló nagyobb beruházá-
sokat. 

A képviselő-testület hatá-
rozata alapján a közeljövőben 
községünkben több új pályá-
zatot szeretnénk megvalósíta-
ni. Ezek közé tartozik a Falu-
ház bővítése egy új, korsze-
rű szárnnyal. Az idő, ugyanis 
megmutatta, hogy a Faluház 
földszinti nagy terme nem meg-
felelő, a színpad méretei mi-
att alkalmatlan nagyobb tár-
sulat előadásához. Az épület 
termei maximálisan kihasz-
náltak, szinte nincs olyan hét-
vége, amikor nem tartanak 
családi rendezvényt, nem be-
szélve a lakodalmakról stb. 
Ebből a tényből és a lakosok 
igényeiből kiindulva döntött 
a testület 2017. február 14-
én, hogy kibővíti a Faluházat. 
Közvetlen szomszédságában
épül meg az új szárny. A terv-
dokumetációt Veres László 
mérnök tervező irodája készíti. 

Jelen pillanatban készül a költ-
ségvetés, és folyamatban van 
az anyagi feltételek megterem-
tése is.

A múlt év nyarán elkezdő-
dött községünk víztároló-
jának a megépítése. Erre a 
célra 150.000,- € tamogatást 
kapott a község. Ez az összeg 
az alapozásra volt elég, így 
újra pályáztunk a víztároló foly-
tatására. Bízok benne, hogy 
az igényünk zöld utat kap, 
és mihamarabb be tudjuk fe-
jezni az építkezést. Számos 
pályázatunk van jelenleg is 
elbírálás alatt, ilyen pl. a für-
dő területén talalható Juhász 
kúria felújítása, a Szolgál-
tatások házának hőszigete-
lése, de nem utolsó sorban
a kanalizációra irányuló pá-
lyázatunk. Számos további 
tervezeten is dolgozik a hivatal. 

A közelgő ünnepre való te-
kintettel kívánok minden ked-
ves olvasónak és tardoskeddi 
lakosnak kellemes húsveti ün-
nepeket, családi nyugalmat, 
és a lányoknak sok locsolót. 

Tóth Marián



WWW.TARDOSKEDD.SK

5

vényt, amelyen számos olyan 
hasznos információ hangzott 
el, amelyek segítségükre le-
hetnek az önkormányzatok-
nak és a magánvállalkozóknak 
egyaránt.       

      sz

Márciusban két konferencia
is zajlott községünkben. Már-
cius 16-án térségünk polgár-
mestereinek és az önkormány-
zatok vezető alkalmazottainak 
a találkozója került megren-
dezésre, akik Rigó Konráddal, 
a Szlovák Köztársaság Kultu-
rális Minisztériumának állam-
titkárával, Csicsai Gáborral, 

a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium állam-
titkárával, valamint Jakab Ele-
mér, parlamenti képviselővel 
beszélgethettek kötetlen for-
mában. A fő téma „A Régiónk 
fejlődése és az önkormányza-
tok participációja“ volt. A talál-

kozón többek között szó esett 
az önkormányzatok pályázati 
lehetőségeiről, ill. a kulturális 
emlékművek felújításának fel-
tételeiről, módjairól. A rendez-
vényen Csicsai Gábor államtit-
kár a régió mezőgazdászaival 
is eszmét cserélt. Elsősorban
a szlovákiai és regionális me-
zőgazdaság aktuális helyzeté-
ről beszélgettek, de az államtit-
kár úr beszámolt a legfrissebb 
újdonságokról is ezen a téren. 
A rendezvény zárórészében 
a felek megegyeztek abban, 
hogy a jövőben gyakrabban 
sor kerülhet ilyen jellegű talál-
kozókra. 

Március 24-én a németor-
szági Hans Seidel Alapítvány 
és a pozsonyi Bél Mátyás In-
tézet szervezésében „Régi-
ónkban a jövő?“ címmel zajlott 
konferencia a Faluház nagy-
termében polgármesterek, kis- 
és középvállalkozók részére. 
A rendezvényen több szak-
ember és polgármester tartott 
előadást a régiójukban történt 
fejlődésekről, a határon átnyú-

MÁRCIUSI KÖNYVHETEK
A márciusi hónap országszerte a könyv jegyében zajlik. 

Ebben az időszakban a könyvtárak, iskolák és a könyves-
boltok különböző rendezvényekkel igyekeznek az olva-
sók kedvében járni. Tardoskedd Község Könyvtára min-
den évben megrendezi a márciusi könyvheteket, amelyek 
idén március 20-tól 31-ig zajlottak. Ebben a két hétben
a könyvtár minden érdeklődő számára térítésmentes be-
iratkozást biztosított egy évre. Azoknak az olvasóknak, akik 
egyéb elfoglaltságaik miatt elfeledkeztek a könyvtár iránti 
kötelezettségeikről, elengedték a késedelmi díjakat a le-
járt kölcsönzési határidejű könyvekért. Idén is ellátogattak 
a könyvtárba a község óvodásai. Mivel némelyikük most 
járt először könyvtárban, ezért a könyvtáros elmagyaráz-
ta nekik, mire és kinek szolgál a könyvtár, melyik könyvek 
valók a gyermekeknek. Azután játékos formában, színes 
képek segítségével megismerték a könyvtári illemtant. 
Az elsősök életében a március az a hónap, amikor első ízben 
nyílik lehetőségük, hogy tagjai legyenek a könyvtárnak, és 
így igazi olvasókká váljanak. Ezért az idei elsősök is letették 
a gyermekolvasók ünnepélyes fogadalmát, és megkapták 
az első olvasójegyüket. A többi évfolyam diákjai könyvtári 
óra keretén belül ismerkedhettek meg a könyvtár működé-
sével, a kölcsönzési szabályzattal, valamint irodalmi kvízek-
kel mérték fel ismereteiket. Miután a gyerekek megtanultak 
tájékozódni a könyvtárban, elmerülhettek az irodalom vilá-
gában és szabadon választhattak a könyvtár kínálatából. 
Minden látogató tetszését elnyerte a könyvtárban megren-
dezett mini „Lego” kiállítás. 

Március utolsó két hete nagyon forgalmasra sikeredett 
a helyi könyvtárban, de reméljük ez a továbbiakban sem 
lesz másképp. A cél az volt, hogy a mai „agyontechnizált” 
világban is felkeltsük a gyerekek érdeklődését a könyvek és 
az olvasás iránt, és megtanulják, hogy a könyvekkel kötött 
barátság egy életre szól.                                Ruzsik Katalin

REGIONÁLIS KONFERENCIÁK TARDOSKEDDEN

AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCRA 
EMLÉKEZTÜNK

Tardoskedden ebben az év-
ben is megemlékeztünk az 
1848/49 magyar forradalom és 
szabadságharc évfordulójáról. 
Az emlékezők először ünnepi 
szentmisén vettek részt a helyi 
római katolikus tempolomban, 
majd koszorúzással folytató-
dott a rendezvény a szabad-
ságharc 3 tardoskeddi vérta-
nújának az emlékoszlopánál. 
Az ünnepi beszédet Bonyhád 
testvérvárosunk polgármester 
asszonya, Filóné Ferencz Ibo-
lya tartotta. 

Mindenkinek köszönjük, aki 
jelenlétével megtisztelte önkor-
mányzatunk rendezvényét.

ló fejlesztésekről, pályázatok-
ról, sikeres vállalkozásokról,
s arról, milyen volt a 2016-os 
év Szlovákia számára gaz-
dasági szempontból. A kon-
ferencián beszámolót tartott 
Tóth Marián községünk pol-
gármestere is, aki elmondta, 
mi minden történt és várható 
Tardoskedden, a régió nagy-
községében a tevékenysége 
alatt. A rendezvény házigazdá-
ja Rigó Konrád, a Szlovák Köz-
társaság Kulturális Minisztériu-
mának államtitkára volt. 

Ezúton köszönjük a szer-
vezőknek a tartalmas rendez-
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2016 a főellenőr szemszögéből

A költségvetésről dióhéjban

Gyomtalanítási kötelezettség 

A 2016-os év lezártával en-
gedjék meg, hogy röviden érté-
keljem éves tevékenységemet. 

A főellenőr munkaköre, az el-
lenőrző tevékenység terjedel-
me a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsának Tt. 369/ 
1990 számú, a községi ön-
kormányzatokról szóló törvé-
nyében van meghatározva, 
melynek értelmében a főellenőr 
a község vagyonával való gaz-
dálkodást, a község bevételeit, 
kiadásait, pénzügyi műveleteit 
valamint a panaszok, petíciók 
elintézését ellenőrzi. Ezenkívül 
az általános érvényű jogszabá-

lyok, községi rendeletek betar-
tását és a helyi képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtását 
is ellenőrzi.

2016-os évben az ellenőrzési 
tevékenységemet a képviselő-
testület által jóváhagyott mun-
katervek alapján végeztem. 
Az év folyamán 9 ellenőrzést 
végeztem, ebből 8-at a közsé-
gi hivatalon belül és egyet az 
alapiskolákban. Ellenőriztem 
a sportklub számára nyújtott 
támogatás elszámolását, a bér-
leti szerződéseket, a helyi 
adókból (az árusító automaták 
és nem nyerő játékgépek) szár-

Tardoskedd Község felhív-
ja a telek- és földtulajdonosok 
fi gyelmét a 220/2004-es szá-
mú a mezőgazdasági földek 
védelméről szóló törvény kö-
vetkezetes betartására, mely-

nek értelmében minden te-
lek- és földtulajdonos, bérlő, 
ill. gondnok köteles az említett 
törvény 3 § értelmében meg-
akadályozni a nem lakott (nem 
karbantartott) telkekről a gyom 

elterjedését a szomszédos tel-
kekre. Ezért fi gyelmeztetjük és 
felszólítjuk Önöket, hogy telkei-
ken, kertjeikben, leendő építke-
zési és egyéb jellegű telkeiken, 
amelyek nincsenek bérbe adva 
mezőgazdasági vállalatoknak, 
rendszeresen végezzék el a ka-
szálást és gyomtalanítást. 

Amennyiben bizonyítást nyer, 
hogy nem lett betartva a tör-
vény ezen paragrafusa, a ki-
hágásokról szóló törvény 25 § 
értelmében a telektulajdonosa, 
bérlője, gondnoka 332 €-ig ter-
jedő bírsággal sújtható. 

Čapucha Katalin

Bővebb információk Tar-
doskedd Község költségve-
téséhez 

2016-ban az összbevéte-
lek 3.029.519,00 € öszegben 
voltak tervezve. A bevétel 
teljesítése 2016. 12.31-hez 
3.082.199,32 € volt, ebből a ré-
szesedési adó 1.341.016,20 €
volt, ami a bevételek teljesíté-
sének 43,51 %-a. Ez a része-
sedési adó a 2015-ös évhez 
viszonyítva 109.928,52 € több-
letet jelent. A helyi adókból 
származó bevételek teljesítése 
243.127,89 €. 

A tervezés menedzsment 
és ellenőrzés program a köz-
ség pénzügyi műveleteit tar-
talmazza. Tardoskedd község 
2016-ban a bankoknak és az 
Állami Lakásfejlesztési Alapnak 
116.715,84 € összegben tör-
lesztett hitelt. A község kötele-
zettsége a bankok és az Állami 
Lakásfejlesztési Alap felé 2016. 
12.31-ig 1.562.694,- € volt. 
Százalékban Tardoskedd hitel-
kötelezettsége 25,40 %. 

Mgr. Haluza Silvia

TARDOSKEDD KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Bevétel teljesítése / Összegezve a 2016-os évben

Jóváhagyva % Módosítva % Teljesítés

K Ö L T S É G V E T É S

FOLYÓ BEVÉTELEK 2682031 106,02 2795073,23 101,73 2843524,7

BERUHÁZÁSI BEVÉTELEK 247488 92,19 283188,29 80,57 228155,6

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 100000 10,52 100000 10,52 10519,02

EGYÜTT 3029519 101,74 3178261,52 96,98 3082199,32

Kiadások teljesítése

Jóváhagyva % Módosítva % Teljesítés

K Ö L T S É G V E T É S

01 TERVEZÉS MENEDZSMENT 
     ÉS ELLENŐRZÉS

168734 139,76 234834 100,42 235824,92

02 PROPAGÁCIÓ ÉS MARKETING 65163 55,49 38234 94,57 36159,72

03 BELSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 98893 120,59 120148,72 99,25 119253,51

04 SZOLGÁLTATÁSOK 26502 106,84 27391 103,37 28314,85

05 BIZTONSÁG 118484 95,69 117550 96,45 113380,71

06 HULLADÉK GAZDÁLKODÁS 118500 98,25 129200 90,11 116427,36

07 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZTERÜLETEK 27635 128,72 44261 80,37 35572,01

08 MŰVELŐDÉS 329652 108,9 335129,01 107,12 358976,12

09 SPORT 87461 159,15 141542 98,34 139193,67

10 KULTÚRA 103792 127,02 137067 96,19 131837,9

11 KÖRNYEZETVÉDELEM 445824 91,53 450022,06 90,68 408065,84

12 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 85573 81,75 75503 92,65 69953,66

13 A KÖZSÉG FEJLESZTÉSE ÉS LAKÁSÜGY 210611 16,37 38298 90,02 34474,86

14 ADMINISZTRÁCIÓ 268660 103,72 275790 101,04 278667,28

EGYÜTT 2155484 97,71 2164969,79 97,28 2106102,41

mazó bevételeket, a panaszok 
elintézését, az információs tör-
vény betartását, a szülői hoz-
zájárulás beszedését az óvo-
dákban. Az alapiskolákban az 
ellenőrzés tárgya a vagyonlel-
tározás folyamata volt. Hat 
esetben az ellenőrzés során 
hiányosságokat tapasztaltam, 
melyek eltávolítására javasla-
tokat tettem. Ezenkívül minden 
testületi ülésen jelentést készí-
tettem az előző testületi ülésen 
elfogadott határozatok teljesí-
téséről. 

Az ellenőrzési tevékenysé-
gen kívül a törvény értelmé-

ben állásfoglalást dolgoztam ki 
a 2015-ös zárszámadás javas-
lathoz, valamint a 2017-es költ-
ségvetés javaslathoz.

Munkámmal továbbra is se-
gíteni kívánom a község fejlő-
dését, előrehaladását.

Ing. Tóth Éva
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FELHÍVÁS
A Közhasznú Vállalat az új 

esztendőt az alapiskola tor-
natermének további felújítá-
sával kezdte, ami a falak és
a tornaterem konstrukciójának 
a befestését, ill. a tornatermet 
az iskola épületével összekö-
tő folyosó talajkövezését jelen-
tette. 

Festési munkálatokat végez-
tünk a Községi Hivatalban, 
majd a tavaszi idény megkez-
dése előtt elkezdtük a sportpá-
lyán található öltözők, zuhany-

zók és szociális helyiségek 
alapos rekonstrukcióját. 

A januártól márciusig tartó 
időszakban a Kis kanálisnak és 
a tavaink környékének a tisz-
títását végeztük. Eltávolítottuk 
a nádat a Putnoki, a Bara, 
a Csábi, a Rác-tó és Kőhíd 
környékéről. Ugyanez a mun-
ka várt ránk a Mély úti szlovák 
nyelvű óvoda területén és a Já-
nosházi útnál. 

Egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően fi t park nyílik az idő-

sebbek részére a Kinizsi utcá-
ban. A gépek felszerelését, a te-
rep elrendezését húsvét után 
tervezzük elvégezni. A telet 
követően az utiank is rongálód-
tak, ezért nem maradhatnak el 
a karbantartási mukálatok sem. 

A termálfürdő a szezon nyi-
tás előtt minden évben re-
konstrukciót igényel. Ez most 
sem marad el. A tervek szerint 
a tavaszi hónapok nagy részét 
is munkálatokkal töltjük. 

Varga Károly

2017.1.1-től az érsekújvá-
ri Brantner Slovakia kft. gyűjti 
községünkben a szelektív hul-
ladékot, azaz a papírt, műanya-
got, tetrapakos dobozokat, fé-
meket és az üveget. Az üveget 
egyszer egy hónapban, pén-
teken szedik össze zöld színű 
zsákokban. A sárga zsákokba 
3-féle hulladékot lehet gyűjteni: 
a műanyagot, a fémhulladé-
kot és a tetrapakos dobozo-
kat. Ezen hulladékok gyűjtése 
szintén egyszer egy hónapban 
történik. A papírgyűjtést köz-
ségünkben a helyi alapiskolák 
szervezik, minden tavasszal és 
ősszel. 

A szelektív hulladékgyűj-
tés ütemterve megtalálható 
községünk honlapján (www.
tardoskedd.sk), ahol elolvas-
hatják az aktuális gyűjtéssel 
kapcsolatos legfrissebb in-
formációkat is. A fent említett 
hulladékok gyűjtésével járó ki-
adásokat a pozsonyi RECobal 
kft. fedezi, s ez azt jelenti, hogy 
ezek a kiadások már nem ter-
helik a község költségvetését. 

A táblázatban megfi gyelhető, 
hogy az előző évekhez viszo-
nyítva tavaly emelkedett a sze-

lektált hulladékok mennyisége 
tonnában Tardoskedden. Felté-
telezhető, hogy idén a különvá-
logatott hulladék mennyisége 
nő, s ez pozitív hatással lesz 
majd magára az egész szelek-
tálásra. 

Ahhoz, hogy községünkben 
ne csökkenjen a kiszelektált 
hulladék mennyisége, szüksé-
ges, hogy valamennyi lakos ak-
tívan bekapcsolódjon a hulla-
dék különválogatásába. Bízunk 
benne, hogy ezt közös erővel 
sikerül elérni, és tovább növek-
szik a különválogatott hulladék 
mennyisége.

Mogrovič Renáta

Figyelmeztetjük a lako-
sainkat, hogy Tardoskedd 
Község Önkormányzata 
18/29112016 - E – 1 számú 
határozata értelmében nem 
engedélyezett a száraz fű, 
a növényzet és kerti hul-
ladék égetése a község te-
rületén. Az említett hulladék 
leadható a mezőgazdasági 
szövetkezet volt III. telepén 
létrehozott gyűjtőudvarban. 

Nyitva tartás: keddtől – 
szombatig 9.00 – 13.00 ó, 
délután 13.30 – 17.00 ó.

A gyűjtőudvarra a háztar-
tásokból és kertekből szár-
mazó zöld hulladékon kívül 
az építkezési hulladékot, 
üveget és a használt ruhákat 
is ki lehet vinni.

Köszönjük, hogy óvják 
környezetünket és külön-
válogatják a a hulladékot!

ÚJ ÉV, ÚJABB MUNKÁLATOK

VÁLTOZÁSOK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN 
 É V 

H U L L A D É K 2014 2015 2016

Papír 66,401 80,19 72,99

Elektronika 4,21 1,806 2,155

Üveg 52,62 49,84 47,98

Műanyag 18,54 20,73 25,58

Étolajak 0,041  0,109

Biológiai úton lebomló 
hulladék 

14 10 70,11

Gumiabroncsok 0,16 17,96 16,2

Biológiai úton lebomló 
konyhai hulladék 

0,543 0,662 0,646

Fémek 1,3 0 0

Textil 8,481 3,869 14,265

Batérie prenosné 0 0 0,012

Nagyméretű hulladék 27,28 35 60,94

Szelektív hulladék 
összesen

193,576 220,057 310,987

    

Háztartási hulladék 1381,058 1173,17 1188,23

Utcákról összegyűjtött 
hulladék

144,509 94,6 110

Piacról származó hulladék 42,655 39,5 47,52

ÖSSZESEN: 1568,222 1307,27 1345,75
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Rendőrségi felhívások
Kerékpárosok és gyalogosok 
fi gyelmébe

Az Érsekújvári Járási Rend-
őr Főkapitányság Közleke-
désrendészeti Felügyeletének 
értesítése alapján informáljuk 
önöket, hogy az érsekújvári 
járás közutain rosszabbodott
a közlekedés biztonsága. 
Az esetek azt támasztják alá, 
hogy a közlekedési balesetek 
nagy részét a kerékpárosok és 
gyalogosok okozzák. 

A kerékpárosok sok eset-
ben fi gyelmen kívül hagyják 
a látni és látszódni szabályt – 
azaz kivilágítatlan kerékpáron 
közlekednek, nem használják 
a szükséges kiegészítőket 
(fényvillogókat, fényvisszave-
rő ruházatot stb.), ill. nem az 
úttest megfelelő oldalán köz-
lekednek. Nem ritkaság, hogy 
egymás mellett, csoportokban 
haladnak az úton, és sok eset-
ben nem jelzik időben, hogy 
irányt változtatnak. A kerékpá-
rosok által okozott balesetek 
nagy része abból adódik, hogy 
a biciklisek nem tartják be az 
alapvető szabályokat, azaz 
nem adnak elsőbbséget vagy 
szabálytalanul közlekednek. 
Rossz látási viszonyok esetén 
az úttest szélén közlekedő bi-
ciklis köteles fényvisszaverő 
ún. refl ex matricákat vagy lát-
hatósági öltözéket viselni. A bi-
ciklis köteles kerékpározáskor 
lakott területen kívül fejvédő 
sisakot viselni. 15 éven aluli ke-
rékpárosoknak lakott területen 
is fejvédő sisakban kell közle-
kedniük. 

A gyalogosok úgyszintén 
a közlekedés résztvevői, és 
nem kis mértékben ők is fele-
lősek azért, hogy emelkedik 
a közlekedési balesetek száma. 
A gyalogosoknak ugyancsak 
tudatosítaniuk kellene a közúti 
közlekedésről szóló törvényből 
adódó kötelességeiket. Figyel-
ni kell arra, hogy az úttesten 
a zebrán kell átmenni, és az út 
szélén kell haladni. Óvatosnak 
kell lenni, ha álló jármű mögül 
lépnek az útra, főleg az autó-
buszmegállóknál, vagy ha ki-
világítatlan helyeken haladnak. 
Rossz látási viszonyok esetén 
az út szélén haladó gyalogo-

soknak fényvisszaverő kiegé-
szítőket vagy láthatósági öltö-
zéket kell hordaniuk.

Kérjük a közlekedés résztve-
vőit, tartsák be a közlekedési 
szabályokat, hogy ne emel-
kedjen a közlekedési balesetek 
száma. Vigyázzanak az utakon, 
és legyenek körültekintőek! 
Az utakon való közlekedés so-
rán vigyázzanak saját és má-
sok biztonságára, ugyanis egy 
hibának, tévedésnek, kisebb 
tétovázásnak a sofőr, biciklis 
vagy gyalogos részéről végze-
tes következményei lehetnek.

sz

Ismét csalók jártak 
Tardoskedden

Tavasz beköszöntével sajnos 
a csalók is újra megjelentek 
Tardoskedden, és több eset-
ben nagyobb pénzösszeget 
loptak el idős lakosainktól. Vol-
tak esetek, amikor több mint 
2 000 € készpénzt, betétköny-
vet és egyéb értékeket vittek el. 
Most is különféle ürüggyel ju-
tottak be a házakba, és lopták 
meg a mit sem sejtő időseket. 
Mindig kedvesen, kézségesen 
szólítják meg nyugdíjasainkat, 
hogy a bizalmukba férkőzze-
nek. A legutóbbi esetekben ma-
gyarul beszélő 2-3 személyből 
álló csoportok járták a falut ma-
gyarországi rendszámú gép-
kocsikkal, és 5 liter ablakmo-
só folyadékot árultak 100 €-t,
amit állítólag a nyugdíjas fi a 
rendelt. Amíg az egyikük elte-
relte a fi gyelmet, addig a másik 
beosont a házba, és elvitte az 
idős lakos éveken át összespó-
rolt pénzét. Máskor középkorú 
férfi  és nő csengetett be, és 
kért egy pohár vizet nyugdí-
jasunktól. Ő jóhiszeműen be-
engedte őket a házába, azok 
pedig kihasználva az alkalmat, 
meglopták őt. Gyakran ezek 
a csalók a villany- vagy a gáz-
művek munkatársainak adják 
ki magukat, s azt állítják, hogy 
az idősek pénzt kapnak visz-
sza az említett intézményektől. 
Amíg a lakosok megpróbálják 
felváltani a nagyobb bankje-
gyet, akaratlanul elárulják, hol 
tartják a megspórolt pénzüket, 
s csalóknak több se kell. Amíg 

az egyik szórakoztat, a másik 
ellopja a pénzt a rejtekhelyről. 

 Ismételten arra kérjük Önö-
ket, hogy legyenek óvatosak, 
ne engedjenek be otthonaikba 
idegent, sem árust! Amennyi-
ben mégis valaki valamilyen 
ürüggyel jelentkezik a házuk-
nál, hívják a Községi Rendőr-

ség telefonszámait:
0905 569 432
0905 547 457
0905 327 358
0905 547 443
vagy az állami rendőrség 

158-as tel. számát.

Községi Rendőrség

ILISSS

A községi rendőrség bejelentései alapján 
tudjuk, hogy továbbra is meglopják lakosa-
inkat a Jednota Supermarket üzletében. Fő-
leg a zöldség-gyümölcs részlegnél tűnnek 
el a táskákból, ridikülökből a pénztárcák. 
Minden vásárlót arra kérünk, vigyázzon ér-
tékeire vásárlás közben, a kézitáskákat ne 
hagyják a bevásárló kosárban, a pénztárcá-
kat ne tegyék a táskák tetejére, s amíg vá-
logatnak a termékek között, a kosár mindig 
legyen a közelükben. Fokozottan legyenek 
óvatosak, ha a regáloknál nagyobb csoport-
ban gyűlnek össze a vevők. A tolvajoknak 
elég néhány pillanat ahhoz, hogy elvigyék 
a táskákból pénztárcát.

!
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A HELYI TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

III. DISZNÓTOROS FESZTIVÁL
Úgy tűnik, új hagyomány van 

kialakulóban Tardoskedden, 
hiszen március 4-én már III. al-
kalommal lett megszervez-
ve a Tardoskeddi Disznóto-
ros Fesztivál, s ez az tükrözi, 
hogy lassan, de biztosan ha-
gyománnyá válik. A szervezők, 
Ágh Zoltán képviselővel és 
Tardoskedd Önkormányzatá-
val az élen most is azt tartották 
szem előtt, hogy felidézzék la-
kosainknak, elsősorban a fi a-
taloknak a régi disznótorokat, 
azok hangulatát. 

A rendezvényt Tóth Marián 
mérnök, polgármester nyitot-
ta meg, majd kezdetét vette 
a délelőtt leglátványosabb ré-
sze, a disznóvágás. A munkát 
ezúttal is Csernák Pál és Tóth 
István komoly tapasztalattal 
rendelkező hentesek végez-
ték. Amíg bölléreink bontották 

a mangalicát, elrajtolt a kol-
bászkészítő és -töltő verseny 
is, 4 csapat részvételével.

Ételben-italban egész dél-
előtt nem volt hiány. Kóstoló je-
gyért cserébe disznótoros fi -
nomságokat lehetett kapni, 
melyekért hosszú sorban áll-
tak az emberek. Azoknak, akik 
nemcsak disznótoros ételt sze-
rettek volna fogyasztani, réte-
seket is kínáltak. 

A fesztiválra ellátogattak 
a Kisújfalusi Amatőr Színjátszó 
Társulat tagjai, akik egy vidám 
jelenetet adták elő. 

A rendezvény során a 3,5 é-
ves komáromi Sofi kának gyűj-
töttünk PET palackos kupa-
kokat, akinél leukémiát diag-
nosztizáltak. Nagy örömünkre 
rengeteg kupak gyűlt össze, 
ami a tardoskeddiek jó lelkű-
ségéről, segíteniakarásáról ta-

núskodik. Nagyon szépen kö-
szönjük. A kupakokat továbbra 
is gyűjtjük a Vásárcsarnokban. 

Dél körül elkészültek a kol-
bászok. Jöhetett a zsűri MUDr. 
Borbély Zoltán, Csernák Pál és 
Varga Károly, valamint a kósto-
lás, s az értékelés. 
A verseny végeredménye:
1. Környe község csapata 
  (Ők kapták legszebb tálalá-
 sért járó díjat is.) 
2. MM Harley Davidson Pub
3. Ne főzzél le!
4. ´68-as Ízőrzők csapata

Gratulálunk. 
A szervezők nevében min-

denkinek köszönetet mondunk,
akik segítettek a III. Tardoskeddi 
Disznótoros Fesztivál gördülé-
keny lebonyolításánál.

Bračo Szilvia

Tűzoltóink idei legfontosabb eseménye a 2017. 
1.27-én zajló tisztújító taggyűlés volt, amelyet 
a leköszönő parancsnok, Menyhárt Tibor ve-
zetett fel. A helyi tagságon kívül jelen voltak
a szomszédos Dögös és Jattó községek tűzoltó-
parancsnokai is.

Az ülésen a javasló bizottság előterjesztette 
az új elnökségre javasolt személyek névsorát. 
Az új vezetőség összetételéről szavazással dön-
töttek a jelenlévők, melynek az eredménye a kö-
vetkező:
Elnök:  Birkus Lóránt
Parancsnok (alelnök):  Borbély Rajmund
Titkár:  Vida Attila
Pénztáros:  Krupánszki Kevin
Főgépész:  Buják István

A tagság továbbá az elnökség javaslatára elfo-
gadta az idén megalakulásának 100. és újraala-
kulásának 10. évfordulóját ünneplő Tardoskeddi 
Önkéntes Tűzoltók Egyesületének ünnepi prog-
ramját. A több napos rendezvény 2017. május 
5-6-7-én lesz megtartva, melyre meghívást kap-
nak testvértelepüléseink, ill. a fent említett Dögös 
és Jattó önkéntes tűzoltói is. Ennek kapcsán sok 
szeretettel meghívjuk községünk lakosait 2017. 
május 6-án az Alvégi parkban tartandó tűzoltó 
bemutatóra, valamint az esti táncmulatságra 
a Faluházba. Az ünnepség keretén belül a vasár-
napi nagymisén felszentelik az új lobogónkat. 

Az új elnökségnek sikeres munkát, valamint 
tűz- és árvízmentes éveket kívánunk.

Birkus Lóránt

Nem mindenki adhat vért, vi-
szont nem mindenki ad vért, aki 
adhat. Ezért van nagy jelentő-
sége annak, hogy a többszörös 
véradók rendszeresen adnak 
vért. Megérdemlik a hálánkat 
önzetlenségükért és humánus 
cselekedetükért. Példát vehet-
nénk e nemes lelkű embertár-
sainktól. 

Tardoskedden tiszteletnek 
örvendenek a többszörös vér-
adók. Minden évben táncmulat-
ságot szervez számukra a Vö-
röskereszt Helyi Alapszerve-
zete az önkormányzattal kar-
öltve, amelyen Jánsky érdem-
érmet vehetnek át a 10, 20 ill. 
30-40-szeres véradók. 2017-
ben 17-en kapták meg a meg-
érdemeltek elismeréseket.

Bronz Jánsky érdemérem 
10-szeres véradásért: Baraová 
Adriana, Domonkos Rená-
ta, Bc. Krásny Ľuboš, Major 
Adriana, Šmida Alexander, 
Vavrečan Adrián, Skurák Pé-
ter, Mgr. Sýkora Tibor.

Ezüst Jánsky érdemérem 
20-szoros véradásért: Balogh 
Ervín, Lancz Mihály, Király Eri-
ka, Oravek Tamás, mérnök, Öl-
veczky István, Petrík Milan.

Arany Jánsky érdemérem 
40-szeres véradásért: Benkő 
Gábor, Birkus Attila (a fényké-
pen), Mészáros Tibor.

Nagyon szépen köszönjük, 
hogy rendszeresen „adják a vé-
rüket“ - eme értékes kincset. 
Külön örvendetes, hogy egész 
családok adnak rendszeresen 
vért Tardoskeddről. 

 Bračo Szilvia 

„Vérüket 
adják“

Környe község csapata
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TAVASZI SZÜNIDŐTAVASZI SZÜNIDŐ
A FALUHÁZBANA FALUHÁZBAN

2017. február 20-24-e között a tavaszi szü-
net alkalmával ismét megtelt a Faluház gyerek-
zsivajjal. Minden nap más-más foglalkozás várt 
a nebulókra. 

A hét első napján 3D képek készültek, ahol 
megpróbáltuk térbe helyezni az adott tematikát, 
amit aztán mindenki kedve szerint alakíthatott 
a színek és formák segítségével.

A keddi nap még a farsang jegyében zajlott. 
Számos álarc és állatfi gura készült, melyeket pa-
pírtányérokból alkottak a gyerekek. A következő 
napon a sporté volt a főszerep, hiszen ellátogat-
tak a gyerekekhez a helyi asztalitenisz csapat 
tagjai, akik megmutatták a helyes ütőhasznála-
tot, s egy-egy technikai elemet is bemutattak. 
A lányok megtanulták, hogyan kell ugró- és lab-
daiskolát játszani. Csütörtökön lufi ból különbö-
ző állatfi gurák, mesehősök készültek, valamint 
ügyességi feladatokat kellett megoldani léggöm-
bök segítségével. Az utolsó napon a 60. számú 
Sík Sándor cserkészcsapat tagjai látogattak el 
a Faluházba, hogy új játékokkal ismertessék és 
szórakoztassák a gyerkőcöket.

A gyerekek étkeztetését, tízóraiát a Kelly étte-
rem biztosította minden nap, amit ezúton is na-
gyon köszönünk. 

A tavaszi szünidő gyorsan eltelt, de reméljük, 
hogy jövőre újra találkozunk!

Mgr. Rybár Csilla

Beíratás A MAGYAR TANÍTÁSI 

NYELVÜ ÓVODA 

értesíti a tisztelt 

szülőket, hogy 

a beíratás az óvodába 

2017. május 24-én, 

azaz szerdán, 

7.00 – 16.00 óráig lesz 

az óvoda épületében, 

a földszinten.

Minden érdeklődőt 

nagy szeretettel várunk !

a

777

nananaggg
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Jelmezbál az iskolában Elsősöket avattunk

Megemlékezés a hősökre

Böde Péter író volt a vendégünk

Szövegértés, mert fontos

Az új olvasóteremben

Az 1848-as forradalomra emlékezve

Az új  informatikai terem

Nyitott óra az 1. osztályban

Felavattuk az olvasótermet

SZEMERÉNYI 
KÁROLY MAGYAR 
TANÍTÁSI NYELVŰ 

ALAPISKOLA 
ÉLETÉBŐL
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Azt gondoljuk, hogy a régi 
mesterségek már feledésbe 
merültek. Falunkban azonban 
még mindig akadnak kíváncsi 
természetű emberek, akik to-
vábbviszik a hagyományokat 
pl. a fafaragást, kosárfonást, 
a seprűkészítést, tojáshím-
zést, mézeskalács díszítését 
és még sorolhatnám, mi min-
dennel foglalkoznak szabad-
idejükben. 

Én most Furuglás Irént 
szeretném bemutatni, akinek 
olyan hobbija van, ami talán 
nincs is több a faluban. Sző-
nyegeket sző egy valódi nagy 
szövőgépen. De mesélje el in-
kább ő maga, hogy is indult ez 
az egész...

„2014-ben elmentünk né-
hány családtaggal Szalkára, 
ahol a tájházban régi mester-
ségeket lehetett elsajátítani. 
Én megálltam egy szövőszék 
mellett, és fi gyeltem, hogy 
milyen ügyesen alakult a min-
ta. Megkérdezték, hogy meg 
akarom-e próbálni? Természe-
tesen leültem, és próbáltam 
folytatni az elkezdett anyagot. 
Nagyon megtetszett, és még 
ott, abban a pillanatban eldön-
töttem, hogy nekem kell egy 
ilyen masina.

Közeledett a 60. szüle-
tésnapom, és kijelentettem, 
hogy szövőszéket veszek ma-
gamnak. A gyermekeim és 
a testvéreim is hozzájárultak, 
ebből lett egy közös ajándék. 

Előbb nézelődtem, keresgél-
tem, hogy használtat veszek, 
de mivel elég rossz állapot-
ban voltak, így hát az internet 
segítségével rátaláltam egy 
gyártóra Lipany-ban, aki mé-
retre legyártotta számomra 
a szövőszéket. Levelezés útján 
megrendeltük, ők leszállítot-
ták, összeszerelték, megmu-
tatták, hogyan működik. 

Még a legelején vásároltam
az anyagot a szövéshez, 

de most már rájöttem, hogy 
régen is használt anyagokat 
használtak a szőnyeg szö-
véshez, így hát áttértem én is 
a használt ágyneműhuzatok, 
lepedők, dekorációs 
anyagok felhaszná-
lására. Már csak
a vezetőfonalat 
rendelem. Egyéb-
ként a vezetőfo-

nalat a legnehezebb rátekerni 
a szövőszékre, mert ha vala-
melyik szálat megcseréljük, 
akkor újra lehet kezdeni elölről. 
Ebben a legidősebb fi am és 
a férjem segítenek. 

Az előkészítés a legnehe-
zebb munka, mert az anyagot 
csíkokra kell vágni, hogy lehes-
sen vele dolgozni. Ha ez el van 
készítve, a szövés már öröm. 
Boldoggá tesz, ha elkészül egy 
szőnyeg. Nagyon szeretem 
csinálni. Az a legjobb benne, 
hogy nincs egyforma darab, 
mind egyedi. Kérésre színek 
és méret szerint állítom össze 
a szőnyeget. Nagyon szépen 
össze lehet állítani a színeket. 
Könnyű tisztán tartani, mert 
mosógépben ki lehet mosni.” 

Ahogy beszélgettünk, meg-
pillantottam két nagyon 
szépen befont demizsont 
az ajtó mellett. Kiderült, 

hogy ezt is Iri készítet-

te. Még várják a gazdájukat. 
Valamikor a Brasňa üzemében 
dolgozott, ott sajátította el ezt 
a fonást. Azóta már sok el-
használódott demizsonra font 
szép új ruhát. Régebben sokat 
kötött, horgolt, most pedig ez 
a legújabb hobbija. Soha nem 
unatkozik, mindig talál valami-
lyen elfoglaltságot.

Beszélgetés közben szóba 
került a család is. A Furuglás 
házaspárnak 3 fi a van. A leg-
idősebb Selye külvárosában 
Vecsén, a középső Brűnnben, 
a legfi atalabb Igor, pedig Prá-
gában lakik. Biztosan emlé-
keznek rá a kedves olvasók, 
ő volt az, aki nagyon szép légi 
felvételeket készített a falunk-
ról. 6 unokájuk van, 5 fi ú és
1 kislány. A két legkisebb iker-
unoka, Attila és Adrian már-
ciusban voltak egy évesek. 
A nagyi oly büszkén mutogat-
ta a kicsik képeit a számító-
gépen, hogy szinte sugárzott 
az örömtől. „Kicsit messze 
vannak, de naponta tudunk 
beszélgetni, és látjuk is őket. 
A számítógép, az internet a mai 
kor legjobb találmánya. Persze 
találkozunk is, évente többször 
is. Vagy mi utazunk hozzájuk 
a férjemmel vagy a gyerekek 
jönnek haza.”

Irikém, köszönöm hogy sza-
kítottál rám időt. Kívánom, 
hogy készíts még sok szép 
szőnyeget, amivel örömet 
okozol majd másoknak.

Puskás Mária

PRILLL

edők, dekorációs 
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Ahogy beszélgettünk, meg-
pillantottam két nagyon
szépen befont demizsont
az ajtó mellett. Kiderült,

hogy ezt is Iri készítet-

ról.
1 kis
unok
cius
A na
ta a
gépe
az
vann
besz
A sz
kor l
talál
is. V
a fé
jönn

Iri
kítot
hogy
szőn
okoz

Régi mesterségek 
nyomában



WWW.TARDOSKEDD.SK

13

ültess !ültess !InkábbInkább
VÁGOM. VÁGOD.

Az Építésügyi- és Környe-
zetvédelmi Bizottság tagjaként 
gyakran kapunk kézhez kérel-
meket, igényeket beltelkeken, 
kültelkeken, községi parcellá-
kon történő fák, cserjék teljes 
eltávolítására. Évente a vágás-
ra, botolásra javasolt fák száma 
akár az 50-et, néha a 100-at 
is eléri, miközben a lakosság 
töredéke tervezi az új fák ki-
ültetését. Mielőtt bárki is fa-
kivágást kezdeményezne, jó, 
ha mindenki tisztában van né-
hány ténnyel. Attól, hogy egy fa 
nagyra nőtt, nem közveszélyes. 
Attól, hogy egy fa koros, még 
nem kell, hogy kivágásra ítél-
jék. Ma már számos módszer 
van a koros fák megújításá-
ra, gyógyítására. Közterületen 
lévő fák kivágása, amennyiben 
a törzsátmérőjük 130 cm ma-
gasságban eléri a 100 mm-t, 
minden esetben engedélykö-
teles. Ha ez a fa mérnöki háló-
zatok meghibásodását okozta, 
esetleg balesetveszélyes hely-
zetet idézhetne elő, a község 
ennek a fának a botolását, 
kivágását engedélyeztetheti. 
Tehát, ha megrongálódott, bal-
esetveszélyes fáról van szó, 
a tűzoltóság, a polgári véde-
lem, valamint az árvízvédelem 
is csonkolhatja a fát, vagy eltá-
volíthatja. A többi rész csonko-
lása, vagy teljes eltávolítása is 
engedélyköteles. 

Engedély kiadása szüksé-
ges akkor is, ha gyümölcsfát 
vágunk ki. Tardoskedden a leg-
gyakrabban kérvényezett gyü-

mölcsfák a dió, meggy, cse-
resznye és szilva. A 130 cm 
magasan 100 mm törzsátmé-
rőt el nem érő fák esetében is 
szükséges az elbírálás, ameny-
nyiben közterületen helyezke-
dik el az adott fa. 

Közterületen lévő fák szak-
szerű metszése engedélyezett 
bizonyos időszakokban, ellen-
ben botolásuk csak hatósági-
lag engedélyezhető. Itt néhány 
fogalmat illő tisztába tenni: 

A teljes eltávolítás a fák 
gyökerekkel együtt történő ki-
emelését rejti eredeti környe-
zetükből. Ez általában jelen-
tős technikai hátteret igényel, 
törcsgyalut, markolót, esetleg 
gyökérfúrót. Így likvidálták pl. 
az újfalusi nyárfasort. 

A kivágás a fa föld feletti ré-
szeinek maradéktalan eltávolí-
tását jelenti, beleértve a törzset, 
vázágrendszert, koronát. A ki-
vágás a vegetációs időszakon 
kívül eső időszakban kivitelez-
hető, amit javarészt március 15. 
dátummal maximálnak, egyes 
esetekben április 20-ig engedé-
lyeznek, majd az őszi időszak-
ban lombhullatástól a lombos 
fák esetében. Kiváló példa az 
akományi bekötőút nyárfasora, 
melyet ugyan nemrégiben ki-
vágtak a kellő engedélyeztetés 
mellett, de az úttest maradandó 
károsodást szenvedett.

Csonkolás vagy botolás 
egy kevésbé destruktív, látvá-
nyos beavatkozás. Nyárfák, 
fűzfák tartoznak ebbe a körbe. 
Mivel környékünkről a mocsári 

tölgy és az éger gyakorlatilag 
teljesen eltűnt, helyét a mocsár-
lecsapolásokat követően bete-
lepített akác, illetve a gyomként 
felbukkanó fekete és fehér sze-
der töltötte ki. A botolás során 
a törzs és néhány fő vázág ki-
vételével a teljes korona eltávo-
lításra kerül. A vén fák esetében 
ez 2-3 éven belül, de a további 
botolásokat követően már egy 
éven belül visszanő eredeti tér-
fogatára. A botolások javasolt 
sűrűsége 2-3 év, amennyiben 
ez indokolt.

A metszés során a fák koro-
náját nevelő és irányító célzattal 
vágjuk, hogy az a továbbiak-
ban ne akadályozza, ne zavarja 
a légvezetékeket, köz- és ma-
gánépületeket, közbiztonságot. 
A metszés gyakorisága a fák 
kora és a környezet alapján ja-
vasolt és igényelt.

Ki ültet, ki vág?
Ültetni bárki ültethet, de min-

denképp érdemes konzultálni 
szakemberrel, nehogy a nem 
megfelelő ültetésnek kényszer-
kivágás legyen a vége. Ez nem 
csak a fa/cserje elhelyezésére 
vonatkozik, de a fa fajtájára is 
egyaránt.

A kivágást magánterületen 
a telek tulajdonosának terhére
erre képzett szakember vág-
hatja ki. Közterületen, közintéz-
mények területén a község 
gondoskodik a megfelelő kar-
bantartásról annak szigorú 
szabályozása és jóváhagyási 
folyamatai mellett. Ide tartozik 
az úttestbe behajló fák koro-
naalakítása is. Amennyiben 
stratégiai szempontból történik 
a fa eltávolítása például építke-
zés, magas feszültség, út vagy 
vasút védelmi zónájának kiala-
kításához, ebben az esetben 
a kivitelező a fafajnak megfelelő 
pénzbeli kiegyenlítésre kötele-
zendő, melyet javasolt új fásítá-
sokra felhasználni.

Mi van, ha kivágom és 
kész?

Ebben az esetben az illető 
nem jogszabályt, hanem több 
törvényt is sért (környezetvé-
delmi törvény csak az egyik), 
melynek akár bírósági bünte-

tőper vonzata is lehet komoly 
pénzbírsággal. Ezt senkinek 
sem javaslom.

Hogyan metszek helyesen, 
hogyan botolok helyesen?

Lehetőleg a fa törzsében 
a legkisebb sérülést okozni 
a cél. Lehetőleg korongra vág-
ni az eltávolított ágat úgy, hogy 
a vágási felület a törzsre (vagy 
ágra) párhuzamos legyen. Ne 
hagyjunk csonkot, vagy csupán 
minimálisat. Számos szakiroda-
lom foglalkozik a fák metszésé-
nek, botolásának folyamatával, 
de ha nem vagyunk biztosak 
a dolgunkban, mindenképp ol-
vassunk utána, vagy konzultál-
junk szakemberrel. 

Nem ültettem ki a rende-
letben előírt fa mennyiséget 
a kivágást követően? 

Bizony jobb lesz ezt miha-
marabb pótolni, hiszen várha-
tóan az ellenőrzési folyamat 
hamarosan ezekre a részletekre 
is ki fog térni. Javasolni tudom 
a tavaszi időszakban most már 
hagyományossá váló faluszé-
pítési programot, ahol jelezni 
lehet a szervezőknek, a pótlás 
igényét.

Fát ültetni nemes cseleke-
det, a jövő nemzedékeknek 
szánt ajándékunk, amit nem 
lehetőségünk, de kötelessé-
günk megtenni!

Tóth Kamill, 
okleveles kert- és tájépítész 

mérnök,  Községi választmány 
képviselője, Építésügyi- 

és Környezetvédelmi 
Bizottság tagja

Fakivágást, ha nagyon muszáj, 
de csakis észérvekkel!
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Részlet A világhírű tótmegyeri fácános című készülő könyvből

A híres tardoskeddi vadász, A híres tardoskeddi vadász, 

Csóka -Buják Lajos

A 20. század 30-as éveinek 
nagy világgazdasági válsága 
nagyon sok földnélküli napszá-
most kényszerített arra, hogy 
orvvadászatból éljen vagy le-
galábbis megpróbálkozzék ve-
le. Károlyi Lajos gróf a kör-
nyező községek bérelt földjeit 
is magába foglaló tótmegyeri 
vadászterülete szinte csalogat-
ta-hívogatta a szegénységgel 
küszködő embereket, hogy 
törvénytelen vadászattal pró-
báljanak segíteni magukon, an-
nak ellenére, hogy a rajtakapott 
bűnösökre szigorú büntetés, 
pénzbírság és börtön várt. 

Teljesen természetes, hogy 
Károlyi gróf védte a birtokát, 
és jónéhány felfegyverzett vad-
őrt alkalmazott, akik éjjel-nap-
pal őrizték a revírt. A környék 
legismertebb vadorzói – a II. 
világháborút megelőző évek-
ben – bizony tardoskeddiek 
voltak: a Csóka ragadványnevű 
Buják Lajos (*1909 –†1982) és 
Sztrecskó Adolf (*1905–†1981). 
Mindketten szegény napszá-
mos családból származtak, és 
ahogy az már lenni szokott, 
jobban ismerték Károlyi gróf 
revírjét, mint maga a tulajdo-
nos. 70 cm hosszú, kemény fá-
ból készült ólmosbottal és egy 
parittyával voltak felfegyver-
kezve. A bot hossza nem vélet-
lenül volt éppen 70 cm, ugyanis 
gyakran kellett villámgyorsan 
a ruha ujjába rejteni. Ezeket az 
első látásra egyszerű, szinte 
primitív fegyvereket a boszor-
kányosan ügyes orvvadászok 
mesteri módon forgatták. Oly-
annyira, hogy egy alkalommal, 
amikor Csóka-Buják Lajos haj-
tóként vett részt Károlyi gróf 
olasz vendégeknek szervezett 
fácánvadászatán, a felröppe-
nő fácánt úgy kapta telibe az 
ólmosbottal, hogy az olasz 
vadász azalatt még a puskáját 
sem győzte megtölteni. A többi 

vadász jót nevetett a döbben-
ten bámuló olasz puskáson, 
Károlyi gróf viszont annyira fel-
dühödött, hogy azon nyomban 
hazakergette a túlságosan is 
ügyes hajtót, aki szégyent ho-
zott az egyik vendégére. Buják 
Lajos bezzeg kihasználta az al-
kalmat. Tudta, hogy az összes 
vadőr a vadászattal és a haj-
tással van elfoglalva és hazafe-
lé menet még elejtett magának 
néhány útba eső fácánt. 

Csóka-Buják Lajos és 
Sztrecskó Adolf főleg a nap-
számos munkák alatt kint a ha-
tárban, vagy éjjelente a fá-
cánosban orvvadászkodott. 
Az orvul szerzett vadhúst a két 
rabsic felesége általában pör-
költnek készítette el bőséges 
nokedlival, az aprólékból pedig 
mennyeien fi nom levest főztek. 
A megtisztított, felbontott va-
dat cénkannákban engedték le 
az ásott kút mélyére, ahol több 
napig is friss maradt. 

Egy alkalommal a napi ha-
tárjárás során két vadőr Bu-
jákot és Sztrecskót a fácá-
nosban kapta el, ahol javában 
orvvadászkodtak. A vadőrök 
elhatározták, hogy most aztán 

megtanítják kesztyűbe dudálni 
a két megátalkodott rabsicot. 
Azonnali, golyó általi kivégzés 
terhe mellett megparancsolták 
nekik, hogy rögvest ássák meg 
a saját sírjukat helyben, a fácá-
nosban… A két szerencsétlen, 
rémült ember arca verejtékével 
szorgalmasan ásta a sírt mind-
addig, amíg a tetthelyre nem 
kocsizott maga a tulajdonos, 
Károlyi Lajos gróf természete-
sen megkegyelmezett nekik, 
de csak azzal a feltétellel, hogy 
másnap maguk jelentkeznek 
Érsekújvárott, az arra illeté-
kes hivatalban, azután pedig 
bevonulnak a fogdába, hogy 

„leüljék” megérdemelt bünte-
tésüket. 

A börtön az Érsekújvári Vá-
rosi Hivatal Főtéren álló épüle-
tének pincéjében volt. Mindkét 
vadorzó beletörődve fogadta 
az ítéletet és másnap reggel 

egy kis batyuba kötött 
élelemmel felszerel-
kezve bevonultak, 
hogy megkezd-
jék büntetésük 

letöltését, ami 
a vétség nagy-

ságától függően néhány napig, 
esetenként egy hétig tartott. 
Nem volt az jó áristom. A ra-
bokkal fi karcnyit sem törődtek. 
Szalmán aludtak, ételt nem 
kaptak, azt ették, amit maguk-
kal hoztak.

Nehéz eldönteni, hogy a ra-
bok „javító-nevelő intézete” 
vajon valóban javított-e rajtuk 
valamit, ugyanis egy idő múl-
va Csóka-Buják Lajost maga 
Károlyi gróf érte tetten vador-
zás közben és lóháton üldözte 
egészen a Cabajcsápor község 
határában lévő Peres-majorig. 
A minden hájjal megkent agya-
fúrt orvvadász azonban nem 

történetetörténete

vadorzó beletörődve fogadta 
az ítéletet és másnap reggel 

egy kis batyuba kötött 
élelemmel felszerel-
kezve bevonultak, 
hogy megkezd-
jék büntetésük 

letöltését, ami 
a vétség nagy-

Köszönjük Buják Jánosnak, 
a visszaemlékezést az édesapjára 
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hagyta, hogy elkapják. Ismerte 
az egész határ legutolsó zugát 
is, mint gyakran máskor, most 
is a sűrű nádasban bújt meg, 
ahová a gróf már nem tartotta 
tanácsosnak követni. 

A háború alatti években egy 
alkalommal Csóka-Buják La-
jos találkozott Károlyi gróffal 
és bocsánatot kért tőle a neki 
okozott károkért és kellemet-
lenségekért. A gróf nagylelkűen 
megbocsátott és a megbéké-
lés jeléül kezet nyújtott Csóka 
Lajosnak, miközben a legkör-
mönfontabb, legagyafúrtabb 
rabsicnak nevezte, akit valaha 
is ismert. 

Valóban: Csóka-Buják Lajos 
élete végül csakugyan megvál-
tozott. 1948-ban ő lett a vad-
őr a tardoskeddi határban. 
A földműves szövetkezet meg-
alakulásától, 1950-től kezdve 
egészen haláláig ő volt a leg-
lelkiismeretesebb vadőr, aki 
mindent megtett a vad védel-
méért. Határjáró barangolásai 
során hosszú évekig kísérte őt 
leghűségesebb társa – Rex, 
a vadászkutyája, amelyik tisz-
teletreméltóan hosszú kort, 
15 évet élt meg. Még 1960-ban 
is több mint száz pézsmapoc-
kot segített megfogni a gazdá-
jának a Nagykanális partján… 

Szabó Imre

Nekem nincsenek vadász-
emlékeim, de amikor elkezd-
tünk dolgozni a „fácános-
könyvön” és mindennapi téma 
lett a vadászat, a vadászok, 
vadásztörténetek…, többször 
eszembe jutott gyerekkorom 
egyik kedves, szeretetre mél-
tó alakja – a vadász bácsi. 
Végtelenül rendes, barátsá-
gos, magas, barna ember volt. 
Vadászruhában járt, magas 
szárú fekete csizmában, vál-
lán az elmaradhatatlan pus-
ka, fején vadászkalap. Gyak-
ran jött hozzánk, hiszen anyai 
nagyapám, Borbély Ferenc 
(*1910–†1985) maga is tagja 
volt a tardoskeddi vadásztár-
saságnak, szezonban vadászni 
is járt. A nagyapám csak néha 
volt vadász – ahogy én gyerek-
szemmel láttam…, de a vadász 
bácsi mindig. Nem tudtam, 
mi a neve, a 60-as években, 
5-10 éves kislányként nekem 
soha nem mondta senki, hogy 

ő a Lajos bácsi…, hanem min-
dig csak így – a vadász bácsi. 

A gyerekkorral együtt az 
ő alakja is lassan eltávolodott, 
elmosódott. Amikor most, 
majdnem fél évszázad múltán 
eszembe jutott, rádöbbentem, 
hogy én semmit sem tudok 
róla. Nem tudom, hány éves le-
hetett akkor, mikor halt meg… 
tulajdonképpen azt sem tudom 
– ki volt. Most már tudom. Bu-
ják Lajos. Csóka Lajos bácsi, 
a tardoskeddi vadőr. Hasonló 
korú volt, mint a nagyapám. 
Már 35 éve meghalt és mennyi 
mindent átélt, megélt.

Néha különös módon fo-
nódnak össze az emberi sor-
sok. Gyerekkorom kedvelt és 
szeretett vadász bácsija annak 
idején álmában sem gondolta 
volna, hogy az akkori 6-7 éves 
kislány majd sok-sok év múlva, 
már felnőttként, egy készülő 
könyv lapjain találkozik vele, 
az életével, és írni fog róla. 
Ahogy én, az akkori kislány, 
sem gondoltam volna, hogy 
az a mosolygós, barátságos, 
csizmás-puskás vadászem-
ber, aki komótosan fordult be 
a ház sarkán a mi udvarunkba, 
ismerte Károlyi Lajos grófot, 
akinek élettörténetét sokkal 
később – én is megismerem és 
fordítani fogom… 

Vannak ilyen szép és igaz 
történetek. Boldog vagyok, 
hogy egy ilyet átélhettem. 

Birkus Magda

15

Regisztráció: 6.00 órától
Kezdés: 7.00 órakor

A frissítőről gondoskodunk, 
és nem marad el a tombolahúzás sem.

Minden sporthorgászt Minden sporthorgászt 
és horgászkedvelőt szeretettel várunk.és horgászkedvelőt szeretettel várunk.

A Putnoki tó 
mellett működő 

sporhorgászok klubja 
értesíti a horgászokat 
és minden érdeklődőt, 

hogy 2017. április 29-én 
megszervezi hagyományos 

horgászversenyét a Putnoki tavon.
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CSALÁDUNK SORSA 
A BENEŠ-DEKRÉTUMOK UTÁN

2017 ÁPRILIS

„Szétszórt a sors, mint hulló falevelet, 
Kit erre, kit arra vittek el a szelek.”

A Beneš-dekrétumok nem-
csak a kitelepített és eldepor-
tált embereknek a sorsát vál-
toztatták meg, hanem annak 
a több ezer magyar családnak 
az életét is, akiknek ugyan nem 
kellett elhagyni az otthonát, itt-
hon maradhattak, de őket sem 
kerülte el a reménytelenség, 
keserűség és a bánat. 

A mi családunk élete is telje-
sen megváltozott. Édesapánk, 
Juhász Géza (*1884–†1964) 
a Magyar Államvasutak (MÁV) 
alkalmazottja volt, vasutasként 
dolgozott az érsekújvári állo-
máson. A város és az állomás 
1944. október 14-i bombázá-
sakor súlyosan megsebesült. 
Elbocsájtották és hosszú éve-
kig sem rokkantsági, sem öreg-
ségi nyugdíjat nem kapott. 

Rozi nővérem – Varga Já-
nosné Juhász Rozália (*1915–
†1995) – és családja a háború 
után Magyarországra kénysze-

rült. Férje, Varga János, szintén 
a MÁV vasutasa volt. Amikor 
elbocsájtották és munkanélküli 
lett, a magyarországi Török-
bálinton talált munkát – ismét 
a vasútnál. A család, három ki-
csi gyerekükkel odaköltözött. 

Böske nővérem – Borka 
Gyuláné, később Ladics Pálné 

Juhász Erzsébet (*1919–†2013) 
–, akinek első férje, Borka Gyu-
la orosz hadifogságban volt 
(és ő akkor még nem sejtette, 
hogy sosem jön haza), 1946-
ban cseh telepesekhez állt be 
cselédnek a közeli Dögösön, 
hiszen élnie kellett. 

Béla bátyám – Juhász Béla 
(*1928–†2005) kereskedelmi 
iskolába járt. Kalmi bátyám – 
Juhász Kálmán (*1929–†2014) 
– pedig az akkori Szent Imre 
Polgári Iskola diákja – és az 
iskola évkönyve szerint az osz-
tály egyik legjobb tanulója volt. 
Mindkét iskolát megszüntették, 
bezárták. Kálmán bátyám éve-
kig a dévényi kőbányában dol-
gozott. Továbbtanulásról még 
csak nem is álmodhatott. 

Béla bátyám maga döntött 
úgy, hogy elmegy innen. 1947. 
január 25-én éjjel Ipolyságnál 
szökött át Magyarországra 
pénz nélkül, egy kis iskolai ak-

tatáskával, ahol menekültstá-
tuszt kért. A rajta lévő ruhán 
kívül semmit sem vitt magával. 
Rozi nővérem családja – akik 
maguk is ugyancsak szűkösen 
éltek - fogadták be Törökbá-
linton. 

Családunk szinte elfogyott. 
Hárman maradtunk: apám, Ju-

hász Géza, anyám, Juhász Gé-
záné Brenkus Emma (*1894–
†1969) és én, Juhász Mária, 
a későn, 1941-ben született 
legkisebb gyerek, amikor 1947-
ben megkaptuk a papírt, hogy 
Csehországba deportálnak 
minket. 63 éves rokkant apám 
nem volt munkaképes, anyám 
53 éves volt és ott voltam én, 
a hatéves kislány, így végül 
hosszabb utánajárás, külön-
böző igazolások beszerzése és 
bemutatása után, mindezekre 
való tekintettel felmentést kap-

tunk. Így maradhattunk itthon. 
Soha nem reszlovakizáltunk. 

A család azonban végér-
vényesen széthullott. Hosz-
szú évekig csak a levelek és 
a fényképek jöttek-mentek. 
A nagyszülők fotókon látták 
felnőni az unokáikat. A két or-
szág – Csehszlovákia és Ma-
gyarország – viszonya nem volt 
igazán jó. Útlevelet, vízumot 
kizárólag Prágában lehetett in-
tézni. Nem könnyítették meg. 
Ellenkezőleg. Minden lehetsé-
ges módon megnehezítették. 
Magyar családok tagjai ezer 
és ezer esetben késték le az 
esküvőket vagy a szülők, nagy-
szülők temetését, mert nem 
kaptak időben útiokmányokat, 
és nem utazhattak Magyaror-
szágra. Évekig onnan se ide. 

A mi családunk – legalább 
részben – 1952 karácsonyán 
találkozhatott először A cse-

csemőből és a kicsi gyerekek-
ből időközben iskolások lettek, 
meg sem ismertük egymást. 
Béla bátyám csaknem hét év 
után, 1953 őszén látogathatott 
haza először. Édesanyánk fe-
hérre és kékre meszelte kicsi, 
kétablakos, nádfedeles házunk 
külső falait, hogy hazatérő fi a 
szépnek lássa a rég nem látott, 
sokszor megálmodott otthont. 
12 éves voltam. Böske nővé-
remmel az érsekújvári állomá-
son vártuk a nemzetközi gyors-
vonatot. Mikor Béla bátyám 

leszállt a vonatról, percekig 
tartott, amíg a két idősebb test-
vérem megismerte egymást. 
Én nem tudtam elképzelni, 
hogy ne ismerjem meg a bá-
tyámat. Pedig mondták…,de 
én gyerekesen erősködtem 
… aztán nem ismertem meg. 
Lassan, szégyenlősen mertem 
csak odamenni hozzá.

Amikor hazaértünk Tardos-
keddre … ez az egyik legmeg-
hatóbb, legszebb emlékem. 
Filmbe illő jelenet volt. Gyalo-
goltunk az állomásról a faluba. 
Apánk már órák óta kint állt az 
utcán, és várt bennünket. Mi-
kor a templomnál befordultunk 
az Alvégre, beszólt anyánknak, 
hogy…jönnek. Anyánk, aki ak-
kor csaknem 60 éves volt, ki-
sebesedett, fájós lábaival futni 
kezdett felénk. A bátyám pe-
dig feléje. Amikor találkoztak, 
egyetlen szó nélkül, zokogva 

A Juhász család 1957-ben...

...és 1962-ben.
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Előzmények:

 A II. világháború befejeztével megpecsételődött a szlová-

kiai magyarság sorsa. Az Edvard Beneš által 1945. augusz-

tus 2-án aláírt elnöki rendelet, az ún. Beneši-dekrétumok 

az itteni magyarság számára súlyos következményekkel 

jártak. Hontalanná, jogfosztottá tették őket. Kezdetét vette 

a magyarok üldözése. Kihirdették a németek és magyarok 

kollektív bűnösségét, s ennek következtében megfosz-

tották őket állampolgárságuktól, vagyonaikat zárolták. 

Elbocsájtották állásaikból a magyar közalkalmazottakat, 

tanítókat. Betiltották a magyar újságok, könyvek kiadását, 

bezárták a magyar iskolákat. Fokozatosan megkezdődtek 

az előkészületek, az 1947-ben kezdődő deportálásokra, ki-

telepítésekre. Ennek immár 70 esztendeje.     (km)

ölelték át egymást. Sírtunk, 
mind ahányan voltunk. 

Néhány évvel később már 
előre örültünk, hogy együtt lesz 
az egész család apraja-nagy-
ja – mindenki. 1956. október 
28-án volt Kálmán bátyám es-
küvője és lakodalma. Nagyon 
készültünk rá. A sors azonban 
még ekkor is közbeszólt. Né-
hány nappal előtte, október 
23-án kitört a magyarországi 
forradalom, ami mindent meg-
hiúsított. Az öröm és boldog-
ság helyett a féltés, aggoda-
lom, csalódás maradt. 

Én gyerekként éltem meg 
ezeket az eseményeket, de az 
idősebb testvéreim és az ő gye-
rekeik, az én unokatestvéreim 
– akik hasonló korúak voltak, 
mint én – hiánya, szüleim ag-
godalma, félelme örökre ben-
nem maradt. Évekkel később, 
amikor a helyzet normalizáló-
dott, néhány örömteli lakodalmi 
találkozás után már csak a te-
metőkben gyűlt össsze a csa-
lád. Magyarországra szakadt 
testvéreim, sógoraim és idő 

előtt elhunyt unokatestvéreim 
koporsójára mindig szórtam 
egy marék hazai földet, hogy 
békében nyugodhassanak. 

 Ez volt a mi családunk, a Ju-
hász család története. 76 éves 
vagyok. Már csak én élek közü-
lük. Nagyon szerettek engem, 
és én is nagyon szerettem őket. 
Mindig hiányozni fognak. Fájó 
szívvel emlékezem rájuk. 
Kollár Antalné Juhász Mária

P.s.
Édesanyám testvérei közül

három Brenkus családot de-
portáltak Csehországba. A vas-
útállomáson búcsúztunk tő-
lük. Sosem felejtem el, amikor 
Vilmos nagybátyám az induló 
tehervonat ajtajában énekel-
ni kezdett: „Szülőföldem szép 
határa, látlak-e még valahára?” 
Egész úton hazafelé sirattuk 
őket. 

A jó szomszédokat, isme-
rősöket, rokonokat Magyaror-
szágra, Tolna megyébe vitték. 
Legtöbbjükkel sosem találkoz-
tunk többé. Az arcok már elmo-

sódtak előttem, csak a neveik-
re emlékszem. 

Férjem nagyszüleit, a Kollár 
családot, Hőgyészre telepítet-

ték. Az unokák nagyszülők nél-
kül nőttek fel. A zombai teme-
tőben nyugszik Kollár Mihály 
nagyapa is. 
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Virágos

Hosszú és hideg volt a tél. 
A sok jég, a szürke köd és rövid 
napok után türelmetlenül várjuk 
a tavaszt, a kék eget, a napsü-
tést és a .... virágokat. A kam-
rák mélyéről előkerülnek a cse-
repek, virágládák és alig várjuk, 
hogy ültethessük a szebbnél 
szebb, színes muskátlikat, ver-
bénákat, szurfíniákat, a piros, 
sárga, fehér, lila, rózsaszín virá-
gokat. Nélkülük üresek az abla-
kok, teraszok. 

Mi, akik csak gyönyörkö-
dünk a virágok szépségében, 
nem is gondolunk arra, hogy 
a virágkertészek számára ez 
az időszak a legmunkaigénye-
sebb. Így van ez a Pál házas-
pár otthonában, kertjében is. 
Pál Vince és felesége, Berta 

asszony szépséges virágai fa-
luszerte, sőt környékszerte hí-
resek. Áprilisban, májusban – 
virágvásárlás, - ültetés idején 
Pálék udvara olyan, mint egy 
meseország. Csodaszép. Gyö-
nyörű virágok százai pompáz-
nak a napfényes udvar hosszú 
asztalain, polcain. Akkorra már 
kikerülnek az üvegházból, és 
a szabadban várják a vásárló-
kat. Szinte lehetetlen választani 
közülük. Mert.... igen. A virágok 
is várnak minket. Az üveghá-
zak hosszú asztalain már feb-
ruárban élnek és gyökereznek 
a még pici növénykék. Növek-
szik egyik apró levélke a másik 
után. Hálásan fogadják a télutó 
napfényes óráit. „Ilyenkor van 

 
 

 
 
 
 

a legtöbb munkánk – mond-
ja Pál Vince – tulajdonképpen 
a két ”szabad” hónap az április 
és a május. A virágok akkorra 
már cserepekben vannak, nyíl-
nak, készek a kiültetésre, csak 
öntözni kell őket. Lehetőség 
szerint a cserepeket kirakjuk az 
udvarra – az üvegház már túl 
meleg lenne nekik – és termé-
szetesen árnyékoljuk, zöld szí-
nű, sűrűn szövött hálóval - hi-
szen a nyári nap nagyon erős is 
lehet. Augusztusban-szeptem-
berben pedig kezdődik a követ-
kező szezon. Dugványozni kell 
az új virágokat. Amikor a dug-
ványok meggyökeresednek és 
megerősödnek, cserepekbe ül-
tetjük őket. A csíramentes, ste-
ril, 5,5-6,5 Ph értékű virágföldet 
zsákokban, készen vásároljuk. 
Litvániából származik, men-
tes minden kártevőtől, tehát 
nem kell külön permeteznünk, 
mivel gyommagok sem van-
nak benne, gyomlálni se kell. 
Gyakorlatilag lehetetlen lenne 
sokezer cserepet rendszeresen 
gyomlálni. Az öntözést is alulról 
oldjuk meg. A növények leve-
leit nem éri víz. Az üvegházak 

hosszú, széles asztalait fi lccel 
borítjuk, arra rakjuk – szorosan 
egymás mellé – az alul lyukas 
fekete virágcserepeket. Kizáró-
lag állott vízzel öntözzük a fi lcet. 
A növények pedig innen szívják 
fel a szükséges vízmennyisé-
get. Ezzel elkerüljük a gyökér-
rothadást, és elősegítjük a gyö-
kerek megerősödését. 

Hozzávetőleg 70 féle balkon-
virágot termesztünk. Ebben 
a mennyiségbe már beleszá-
moljuk a színskálát is. A klasszi-
kusnak számító futómuskátlit, 
verbénát, szurfíniát, bacopát 
nevelünk legtöbbet. Természe-
tesen, másfajta virágokat is. 
Erre, mifelénk a piros a legked-
veltebb és legkeresettebb szín. 
Ugyanakkor, úgymond vidéke 
válogatja, mert Zsolna környé-
kén viszont a rózsaszín árnyalat 
megy jobban. Akik onnan jön-
nek, csakis rózsaszínű virágo-
kat szeretnének vásárolni.

Az utóbbi néhány évben na-
gyon nagy divatja és keletje lett 
a különféle fűszernövények-
nek. Ezeket a konyhaablakban 
is lehet tartani. Kéznél vannak, 
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Pál Vince és felesége, Berta 
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és csak a főzéshez szükséges 
néhány levélkét kell levágni 
róluk. Sokfélét termesztünk 
belőlük, például bazsalikomot, 
zsályát, tárkonyt, rozmaringot, 
oregánót, kakukkfüvet..... 

Naponta átlagosan 5 órát töl-
tünk a növények körüli munká-
val. Átlagosan, mert van, ami-
kor kettőt, de olyan napok is 
vannak főleg dugványozás, ül-
tetés idején, amikor nyolcat. 

A virágokat, a növényeket 
szeretni kell. Ezt a munkát más-
képp nem lehet/ne csinálni. 
És én mindig ilyen kertészlelkű, 
virágszerető ember voltam. Ta-
lán a nagyapámtól örököltem, 
ő is kertészkedett és én sem 
tudtam elképzelni az életemet 
növények nélkül. Bertus, a fele-
ségem pedig csatlakozott hoz-
zám. Ketten vagyunk, és amíg 
csak mozdulni tudunk, addig 
virágokat nevelünk. Annak ide-

jén, 1979-ben költöztünk ebbe 
a házba. Azért építettünk csa-
ládi házat, mert itt volt hely az 
üvegházaknak, kialakíthattuk 
ezt a virágos tündérkertet. An-
nak idején még más volt a di-
vat. Szegfűt, krizantémot, ger-
berát termesztettünk. Aztán az 
évek múlásával, ahogy változott 
a divat, változott az ízlés és 
a lehetőségek is. Mi pedig al-
kalmazkodtunk.

Örülünk, ha tetszenek a vi-
rágaink és minél több ablakot, 
teraszt, udvart, otthont díszíte-
nek. Februárban, a bálszezon 
idején, szívesen adunk tom-
bola-díjként is egy-egy „adag“ 
virágot. Vannak már olyan mus-
kátlik – még nem sok – amelyek 
erősebbek, bimbóznak, azokat 
már otthon be lehet ültetni a vi-
rágládákba. Igaz, kirakni a sza-
badba majd csak akkor lehet 
őket, ha valóban ideér a tavasz. 

A község szépítésére is 
gondolunk. Minden év áp-
rilisában – a már hagyomá-
nyos tavaszi „nagytakarítás“ 
és faluszépítés idején – a mi 
virágainkat ültetik ki a falu-
központ virágágyásaiba. 
Nekünk ez nagyon jó érzés, 
hiszen akkor igazán szép 
minden - a mi falunk is -, 
amikor virágba borul.” 

Én is jó érzéssel búcsúz-
tam el a Pál házaspártól. 
Várták őket a virágaik. 
Az a sokezer növényke, 
amivel annyi odaadással 
és szeretettel törődnek. 
Tavaszra megnőnek a ki-
csi levélkék, bimbót hoz-
nak, és minden cserép 
kivirágzik. Kívánom, 
hogy az elkövetkezen-
dő sok-sok évben is így 
legyen. 

Birkus Magda
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MUTATÓS
KERTI 

DEKORÁCIÓK
A jó idő beköszöntével egyre többet tartózko-

dunk kint a szabadban, az udvarokon, kertekben. 
Sokan ilyentájt már azon töprengenek, hogyan te-
gyék rendbe, újítsák fel otthonaik környékét, hogy 
nyáron aztán gyönyörködhessenek benne. Most 
néhány nagyon ötletes és könnyen megvalósítha-
tó kerti díszt mutatunk inspiráció szerzés céljából. 
Melyiket tudnák elképzelni az otthonukban? 
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A válasz nagyon egyszerű: 
Perfect Ball Team Tvrdošovce. 
Mojzes Béla kitartó, fi atalok-
ból álló elszánt csapata, akik 
a sportot nagyon komolyan ve-
szik. 

A fl oorball az USA-ban a múlt 
század 50-es éveiben alakult. 
Európába svéd diákok hozták 
el. Svédországban némiképpen 
modifi kálódott, majd 1981-ben 
megalakult az első fl oorball-
liga.

A fl oorball kollektív terem-
sport. A célja a kemény, lyuka-
csos műanyaglabdát az ellen-
fél hálójába juttatni. A játékot 
mindkét térfélen 5-5, - hokiütő-
höz hasonló - könnyű ütővel 
felszerelt mezőnyjátékos és 1-1 
kapus játsza. Az egész csapat 
20 játékosból és néhány ka-
pusból állhat, akik játék közben 
bármikor válthatják egymást. 
A játékosok az ütővel a kezük-
ben, futva kergetik a labdát, 
játék közben kizárólag test-
test kontaktus megengedett. 
Kézzel, ill. ütővel tilos a másik 
játékoshoz érni. A fl oorball-
mérkőzések három 20 perces 
(tiszta játékidő) harmadból áll-
nak.

Hogyan került a fl oorball Tar-
doskeddre? A már említett Moj-
zes Bélának köszönhetően, aki
2010-ben munkája mellett el-
kezdett foglalkozni a gyerekek-
kel. Eredetileg csak arról volt 

szó, hogy elérjék a környező 
partneriskolák szintjét, ahol
a fl oorball egyáltalán nem volt 
ismeretlen. Idővel azonban a já-
ték annyira „megfogta“ mindkét 
tardoskeddi iskola mozogni, 

sportolni vágyó tanulóit, hogy 
lelkesen folytatták a munkát. 
A fl oorball dinamikus játék, ahol 
nemcsak ügyes kezekre, ha-
nem gyors, mozgékony lábakra 
van szükség. Ma már kb. 50 
tardoskeddi gyerek műveli nagy 
elszántsággal, köszönhetően 
az iskolák vezetőségeinek, akik 
többek között biztosítják a fel-
szerelést a gyerekek számára. 

A tardoskeddi Perfect Ball 
Team-et azok a fi úk alkotják, 
akik olyannyira megszerették 
ezt a sportot, hogy az alapis-
kola elvégzése után is folytat-
ni akarták. 2012-től elkezdtek 
edzeni - szinte minden szom-
baton – az iskola tornatermé-
ben, majd 2014-ben a csapat 
a Sport Friends Tvrdošovce 

2013 Polgári Társulás részévé 
vált. Most már együtt folytattuk 
a sportág tardoskeddi fejlesz-
tését és a tapasztalatgyűjtést. 
Ebben mérföldkőnek számított, 
amikor megkezdtük az együtt-

működést a nyugati 2. ligában 
játszó vágsellyei SVČ Šaľa 
szakosztállyal. A sellyei kézi-
labdapályán folyó edzőmérkő-
zések óriási kihívást jelentettek, 
de a fi atal tizenévesek egész-
séges önbizalommal vetették 
bele magukat a küzdelembe. 
A vereségek ellenére játékosa-
ink megfi zethetetlen tapaszta-
latokat szereztek.

Ez komoly? 
Floorball?

Tardoskedden? A PBT Tvrdošovce játé-
kosai: Mojzes Ádám, Bor-
bély Richard, Trúchly Marek, 
Mojzes Béla, Batyka Marián, 
Benkő Zsolt, Mojzes Kristóf, 
Kačerjak Michal, Hegedűš 
Krisztián, Fujas Christian, 
Benyik Jozef, Valigura Marek 
és Sipos Miron. 

Hogy van-e a fl oorballnak jö-
vője Tardoskedden? Én bízok 
benne, hogy igen. Azt mondják, 
hogy városi sport, főleg a torna-
termek miatt, hiszen ez terem-
sport, másképp nem lehet mű-
velni. Azonban Tardoskedden 
is megvan a nélkülözhetetlen 
alap: a fi atalok és az a rengeteg 
ügyes gyerek, akik szemmel 
láthatóan imádják ezt a játékot. 
Ezt jelzi a J.A.Komenský Alapis-
kola tanulóinak tavalyi sikere is. 
Megérdemelten jutottak tovább 
a kerületi bajnokságra, ahol 
harmadik helyen végeztek. 

Bízunk benne, hogy Tardos-
kedden a fl oorballnak van jövő-
je. Hiszen csak rajtunk múlik!

Batyka Mariány
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Süti háromféle pudingból Diós karamellás piskóta

A szépség
a természet ajándéka...

...ez tény. Azonban minden 
nő rendelkezik azokkal a szép-
ségápolási termékekkel, ame-
lyekkel szépséget varázsol-
hat. Nem illúziót, egy másik 
arcot, hanem a mindenkiben 
ott szunnyadó szépséget.

A Guinot cég termékeivel 
dolgozó szakemberként bát-
ran állíthatom, termékeink 
a természetes szépséget hiva-
tottak kiemelni. A szépségápo-
lás bármely fázisában otthon 
vagyunk, készek arra, hogy 
minőséget kínáljunk, amely 
időtálló szépséget, a bőr ter-
mészetes öregedési folyamatát 
lágyítja. Az időt természetes 
kozmetikumokkal még senki 
sem csaphatta be. Tehát, ha 
egy jól ápolt archoz megfelelő 
sminktermékekkel egy csinos, 
elegáns arcot adunk, már kész 
is a siker.

A 2017-es sminktrende-
ket követve a matt rúzsokat, 
fényesebb társaikra cserél-
hetjük. Nagy mértékben szá-
rítják ajkainkat, idén már újra 
a csillogás a trendi. A  metál 
jöhet minden mennyiségben! 
Mármint nem a  zúzós zenei 
stílus, hanem a gyönyörű me-

tálfényű tavaszi sminkdivat. A 
merészebbek még 
metál fényű szem-
sminkkel is emelhetik 
a tétet.

Az idei divatszín 
a zöld, amely a smink-
termékek közt is nagy 
szerepet kap. Aki még 
nem használta elősze-
retettel, az barátkozzon 
vele, hiszen mindig van 
a palettán egy hozzá illő 
árnyalat.

A szem barátja ismét 
a fekete szemceruza. 
Rengeteg féleképpen le-
het használni. Minél kü-
lönlegesebb formát rajzo-
lunk, annál nagyobb ha-
tást érhetünk el. A satí-
rozással elért hatás, a füstös 
szem – mondanunk sem kell – 
örök divat. 

A csillám szerelem már be-
köszöntött a divatmárkák ki-
futójára, s idén tavasszal mi is 
üdvözölhetjük. A fi ók mélyére 
süllyesztett csillámokat a szem 
alatt használva extra hatás ér-
hető el. A bevállalósabbak az 
ajkaikat is feldobhatják vele. 
A burgundi ajkak tért hódíta-

nak – mármint matt társukat 
lehagyva, fénylő rúzzsal érve el 
a kívánt hatást. Válasszuk a lilá-
ba hajlót vagy a bordós árnya-
latot, hiszen velük nem lövünk 
mellé. Egy natúr szemsminket 
burgundi ajakkal párosítani – 
mindenki a csodájára jár majd.

A szájfény visszatér! A leg-
menőbb árnyalatok a burgundi, 
barna és rózsaszín. A 2017-es 
divatsmink nagy sztárja a vizes 

hatású csillogó szemhéjsmink 
is. Különös összhatást ad, ter-
mészetes külsőt kölcsönöz, így 
a hétköznapokra is tökéletes 
viselet lehet.

Íme, néhány új divat tipp 
a sminkek hazájából, de ne 
feledjük: fő a természetesség, 
hölgyeim!

Pócs Katalin Kozmetikai 
Szalon

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg margarin, 20 dkg cu-
kor, 4 tojás, 1 pohár (kb. 2 dl) tejföl, 1 zacskó sütőpor, 
3 csomag különböző ízű puding. 

Elkészítés:
A margarint a cukorral jól kikeverjük, majd hozzáadjuk
a tojásokat és a tejfölt. Kanalanként belekeverjük a sü-
tőporral elkevert lisztet is. A masszát 3 részre osztjuk, 
és mindegyikben különböző ízű pudingport keverünk. 
Ha gyümölcsízű pudingot használunk, akkor ebbe te-
hetünk gyümölcsöt is (epret, málnát). A masszákból ki-
vajazott tepsire evőkanál segítségével halmokat rakunk. 
Lehetőleg különböző színűek kerüljenek egymás mellé. 
Amikor teleraktuk a tepsit, egy picit rázzuk meg, hogy 
a massza összetapadjon. Előmelegített sütőben kb. 
30 percig sütjük. 

Megj. Egyféle pudingból is elkészíthetjük, illetve a puding 
helyett tehetünk a masszába darált mákot vagy diót is.

Elkészítés:
4 tojásfehérjét 20 dkg kristálycukorral ke-
mény habbá verünk. Könnyedén hozzá-
keverünk 25 dkg őrölt diót és 1 evőkanál 
lisztet, majd az egészet ráöntjük sütőpa-
pírral kibélelt tepsire.
6 tojásból piskótatésztát keverünk, ráönt-
jük a diós tésztára, és megsütjük. A meg-
sült tésztát kifordítjuk a tepsiből úgy, hogy 
a diós fele legyen felül (erre megy a krém), 
a piskóta pedig alul.
Krém: 20 dkg kristálycukrot megkara-
mellizálunk, majd felöntjük 1dl tejjel, és 
hagyjuk kihűlni. 25 dkg margarint kike-
verünk 4 tojássárgájával és apródonként 
hozzáadjuk a kihűlt karamellt. A krémet 
rákenjük a tésztára, és megszórjuk pör-
költ dióval.

Vanya Ilona, Hviezdoslav utca
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húsvéti húsvéti 
szokások szokások 
a nagyvilágbóla nagyvilágból

Finnország
Északon csendesen ünneplik a húsvé-

tot, ott a nagyhetet is csendes hétnek ne-
vezik. Nagypénteken gyászruhába öltöz-
nek, nem szabad tüzet gyújtani, és nem 
lehet érintkezni sem az ismerősökkel, 
sem másokkal. A böjtöt is szigorúan be-
tartják, enni csak naplemente után lehet. 

Svédország
Jellegzetes svéd húsvéti jelkép az élénk 

színű húsvéti virgács, amit nyírfagallyak-
kal és tollakkal díszítenek, A gyerekek 
cukorkával megrakott, papírból készült 
tojásokat kapnak. Sokan boszorkánynak 
öltözve kopogtatnak be a szomszédok-
hoz nagycsütörtökön vagy húsvét előes-
téjén. Az átadott húsvéti levélért cserébe 
gyümölcsöt vagy édességet kapnak. 

Mexikó
A húsvétot több mint két hétig ünnep-

lik, Semana Santa-tól Pascua-ig. Semana 
Santa azt jelenti Szent Hét. Ekkor Jézus 
életének utolsó napjaira emlékeznek 
meg. Pascua azt a hetet jelenti, ami hús-
vét vasárnapjától a következő szombatig 
tart. Akkor Krisztus feltámadását ünnep-
lik. Mexikóban ezekben a hetekben sok 
városban passiójátékot rendeznek, ami-
ben a színészek olyan öltözékben lépnek 
fel, amilyet kétezer évvel ezelőtt, Jézus 
idejében viselhettek.

Bulgária
A tojásokat változatos színűre fes-

tik, majd páratlan számú tojással veszik 
körbe a különleges húsvéti kenyeret. 
Az ételáldáshoz a pap viszi a templom-
ba a csomagot, majd áldás után az em-
berek a barátaiknak ajándékozzák őket, 
hogy szerencsések legyenek. Egy tojást 

a templom falához csapva bontanak fel, 
majd ezt eszik meg elsőnek a böjt befe-
jezése után. 

Szicília
A kisvárosokban a fi atalok Jézus és 

a tizenkét apostol szobrát hordozzák kör-
be a településen. Húsvétvasárnap délben 
a templom előtt eljátszák a feltámadási je-
lenetet. Az előadás fénypontja az, amikor

Mária gyászában lefátyolozva megje-
lenik, majd az apostolok elmondják neki, 
hogy a fi a feltámadt, ledobja magáról 
a fátylat. Így találkozik újra Krisztussal.

 

Húsvéti babonákHúsvéti babonák
A húsvéthoz számtalan hiedelem, szo-

kás kapcsolódik. Íme néhány:

Ha húsvét első napján jó hideg vízben 
megmosakodunk, jó egészségre számít-
hatunk az év hátralévő részében. 

Az ünnep reggelén, felkelés 
után együnk meg egy almát. 
Miközben majszoljuk, folya-
matosan ezt mondo-
gassuk: „Ahogy Éva 
t u d á s s z o m j á b a n 
megette, én is úgy 
vágyom sorsom is-
meretére!“ Evés után 
számoljuk meg az 
alma magjait, ha pá-
ros számút lelünk benne, 
akkor igaz a szerelmünk, 
ha páratlant, érdemes 
új partner után nézni. 

A tojást érdemes 
mindig valakivel elfelez-
ve enni, mert úgy tartják, 
ez egy különleges kapcso-
lattá alakul később, és innentől 

kezdve mindig számíthatunk annak a se-
gítségére, akivel megosztottuk az ételt. 

A húsvétkor sütött házi sütemények ter-
mészetfeletti erővel rendelkeznek. Ezek
elfogyasztása védelmet biztosít az ottho-
nunknak. 

A hímes tojások  A hímes tojások  
eredeteeredete

A tojásfestés és -díszítés szokását 
egész Európában ismerik, de néhány 
ázsiai területen is. Magyar nyelvterületen 
a hímes tojás, írott tojás, a húsvétra aján-
dékozott, fogyasztott, esetleg következő 
húsvétig megőrzött, általában díszített 
tojás. Ezeknek a mintáknak a régi neve 
hím, a szó pedig megtalálható a díszítést 
jelentő hímzés szóban is. 

 A tojásírás nem volt egyszerű mester-
ség. Tapasztalat, ügyesség kellett hozzá, 
ismerni kellett a falu vagy a vidék szo-
kásos díszítő mintáit is. Az írás, festés, 
díszítés asszonyok dolga volt. A díszítés 
abból állt, hogy a tojást általában nyolc 
mezőre osztották, és mindegyik mezőbe 
ugyanaz az alakzat került. Szokás volt 
bonyolultabb elemekkel, például virág-
mintákkal vagy más jellegzetes hímzéssel 
kiírni. Az írás módja az ún. batikolás volt, 
amely úgy történt, hogy pálcára erősített 
fémcsövecskét, tollcsévét mártogattak 
forró méhviaszba és ezzel írták, hímezték 
a mintát a tojás felületére. Ezután festék-
anyagba áztatták. A festék a mintát nem 
fogta be, csak le kellett törülni utána a vi-
aszt róla. A festés legegyszerűbb módja 
az otthon készült növényi festékanyaggal 
(hagymalével, vadalma héjának, zöld dió-

héjának főzetével) történő színezés volt. 
Legnépszerőbb húsvéti tojás a piros 
színű volt. 

 A viasszal történő díszítésen 
kívül más technika is ismert volt 
elődeinknél. Például a karcolás-
sal való díszítés, a savas maratá-
si eljárás, levélrátétes, ecsetes 
festés és ismeretes a „patkolt“ 

vagyis fémrátétes tojásdí-
szítés is, amely különle-

ges ügyességet kívánt. 
Ez utóbbi férfi munka 

volt, falusi mester-
ember - kovács 
végezte.

Feldolgozás
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Felvirradt ismét Húsvétnak ünnepe,
A feltámadásnak dicső szép ünnepe.

Mikor mennyei kéz nyitotta meg a sírt,
fényes angyalok hirdettek örömhírt.

Nincs már itt az Úr,
Bizonnyal föltámadt,

Csüggedő szívekből szálljon el a bánat.
Az öröm ünnepén, hogy felfrissüljetek,

Egy kevés vízzel öntözlek titeket.
Újuljon meg tőle testetek, lelketek,

Hit- Remény- Szeretet lakozzék bennetek.

Húsvét óta tudjuk, feltámadt Krisztus, újra él!
Ki tanítványa lesz, az már a haláltól sem fél.

Keresztvizet öntenek a megtérők fejére
az Egyházban,

Legyenek testben-lélekben tiszták 
minden napjukban.

Szép a kereszténység, hirdesse az illatos víz is, 
melyet hoztam.

Adjon hitünk húsvéti örömet minden otthonban!

Egyszerű húsvéti
dekorációk

Ezeket a dekorációkat bárki könnyedén 
elkészítheti. Sok sikert!

Húsvéti köszöntők
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REJTVÉNY 
1. rész

Hidrogén

Angol
Azonos 
betűk

Svájci város

Bárányka

REJTVÉNY 
4. rész

GSU Zérus
Zsázsa 

fele

Finn népi 
hangszer

... nul

Kálium, 
ittrium

Kölcsön
Szomorú-

ság

N S
Buenos

..., főváros

Tagolt 
hang

Névelő
Szökőhul-

lám
Kalcium

Képző

Zajt okozó

Elavult

Szintén

Lehangolt

Kanócos 
puska

Római ezer

Gyümölcslé 
- angolul

Liter

Tantál, 
argon

Római 
ötven

Rádiusz

Magyar 
szobrász

Kérdő-
szócska

REJTVÉNY 
2. rész

Azonos 
mással-
hangzók I GY

Első 
osztályú

Szkandium 
vegyjele

Kábítószer
REJTVÉNY 

3. rész
Kelet

Személyes 
névmás

Nagy-
hatalom

Énekelt

Termelő 
szövetke-
zet, röv.

Laura

SARKANDI
Sándor: 
Húsvéti 

mondóka

E O O
A szelén 
vegyjele

Hazánk 
egyik faluja

Kihívó

Tarol

József

Izrael első 
királya

Kutrica

Tüzet 
éleszt

Szelet fele

Római egy

Hosszú 
levelű 
növény

Rendez

Dehogy

Érzékszer

Vitamin

Imre

Folyó 
angolul

Edward, 
röv.

Arasznyi

Azonos 
betűk

Kettős betű

András

Az arany 
vegyjele

-u párja

Betűt vet

Észak
Asztal

Ismert 
bútor-
árzház AKE
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Kellemes 
húsvéti

ünnepeket

Készítette: Lőrincz László


