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Tisztelt lakosok,
kedves nádszegiek!
Kacz Éva, Nádszeg polgármestere

Szent István Napok

A

z iskolai év vége felé közeledve, tegyük
a kezünket a szívünkre, mindannyiunknak
kicsit megdobban a szíve. Hiszen bár nem
koptatjuk már az iskolapadot, jól emlékszünk
rá: kevés annál felszabadítóbb érzés van az ember életében, mint az utolsó csengetés az iskolában! Az utolsó csöngetéssel felelevenednek
előttünk a régmúlt nyarak, a lédús gyümölcsök
íze, a hűs Kis-Duna ölelése és nagymamáink

Csíksomlyó

főztje, óvó tekintete. Az utcai játékok, a napocska csókja, a lezúzott térdek garmadája. Ma sincs
ez másként, a ma gyermekei is felszabadultan
örülnek a szabadságnak, a nyárnak.
A szülők már kevésbé. Valahogy kevésbé érezzük biztonságban gyermekeinket, mint annak
idején magunkat, és valljuk meg, ennek van is
alapja. Ma már nem olyan egyszerű a gyerekek
nyári nyaraltatásának megoldása, hiszen nem
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BEKÖSZÖNŐ

csak anyagilag megterhelő, de sokszor
nincs is segítő kéz a láthatáron. Községünkben ezért kiemelten foglalkoztunk
ezzel a kérdéssel és próbáltunk olyan megoldást találni, ami elviselhetően terheli le
anyagilag a szülőket, a gyerekeknek mégis
érdekes és tartalmas időtöltést biztosít. Az
ovisok számára az óvoda nyitva tart egész
júliusban. Az iskolás korú gyermekek számára pedig különböző szervezetek, társulások nyújtanak táborozási lehetőséget
júliusra, erről bővebben a Hírharang oldalain olvashatnak.
Sok minden történt az utolsó Hírharang
megjelenése óta, mégis engedjék meg,

ÚVOD
hogy kiemeljek a történések közül kettőt.
Időrendi sorrendben az első a gyermeknap. Sok dícséretet kaptam a szervezésre,
elismerő szavakat az ötletes játékokra,
a fantáziadús megoldásokra. Engedjék
meg, hogy felhasználjam ezt a felületet
arra, hogy mindezeket a dícsérő, kedves
és elismerő szavakat, biztatást a jövőt illetően tovább adjam mindenkinek, aki
munkájával hozzátett a nap sikeréhez.
Hiszen rengeteg szervezés, háttérmunka,
egyeztetés, ötletelés van a siker mögött és
mindez az áldozatkész szülők, pedagógusok, civil szervezetek, támogatók és független segítők hozzájárulása nélkül nem
valósult volna meg. Csakis összefogással
tudunk előrelépni a jövőben: ha együtt
teszünk azért, hogy Nádszegre büszkék
lehessünk. A legnagyobb ajándékot és
elismerést pedig – gyermekeink csillogó
szemét és örömteli napját –, mindannyian
megkaptuk.
A másik esemény, amelyre kitérnék, pedig
a nemzeti összetartozás napjának első ünneplése Nádszegen. Magyarország Országgyűlése 2010-ben a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította az első világháborút
lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. A megemlékezést
a Nemzeti Énekkar hangversenye tette
feledhetetlenné. Világszínvonalú hangversenyt hallhattunk templomuk falai között, bízom benne, hogy lesz még módunk

fogadni őket. Azért tartottuk fontosnak
megemlékezni erről a napról Nádszegen,
mert kisebbségben élni sehol, semmilyen
élethelyzetben nem egyszerű. A kisebbségi lét, legyen az etnikai, vallási vagy
bármilyen más, természetszerűen kizár a
többség prioritásaiból, máshogyan alakul
a dolgok fontossági sorrendje. A nemzeti
összetartozás napja azért fontos számunkra Nádszegen, mert tudatosítanunk kell,
hogy milyen történelmi folyamatok vezettek ahhoz, hogy ilyen élethelyzetbe került közösségünk, ahogy azt is, hogy nem
vagyunk egyedül. Ez a legfőbb támasza
mindenkinek, aki valamilyen módon, valamilyen élethelyzet kapcsán kisebbségbe
kerül. Nem vagyunk egyedül. Van, aki segítsen, van, akivel össze lehet kacsintani,
van, aki érti viccünket.
Minden kedves nádszegi lakosnak kívánok
csodálatos nyári időszakot! A gyerekeknek, hogy megélhessék a korlátlan nyári
szabadság érzését, a pedagógusoknak
pihenést, a szülőknek együtt töltött családi szabadságot, a nagyszülőknek csodás unokás pillanatokat. Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, magunkra, hiszen
a legédesebb nyári napok is könnyen megkeseredhetnek egy apró figyelmetlenség
kapcsán.
Szép nyarat kívánok mindenkinek!

Vážení obyvatelia, milí Trstičania!
Eva Kaczová, starostka obce Trstice

B

líži sa koniec školského roka, a ruku
na srdce, každému z nás v tomto období sa rozbúši srdce intenzívnejšie.
Napriek tomu, že už dávno sme vyrástli zo
školských lavíc, málokedy sa nám zopakuje v živote nespútanejší pocit slobody, než
keď odchádzame zo školy s vysvedčením
v rukách. Posledným zvonením v škole sa
nám uvoľnia spomienky na dávne letá, na
šťavnaté ovocie zo záhrady, na ochladzujúce kúpania v Malom-Dunaji a koláče od
starej mamy. Na pouličné hry, na slnkom
premenené tváre a na doranené kolená.
Ani dnes to nie je inak, dnešné deti sa rovnako tešia zo slobody, ktorú ponúka letné
obdobie.
Rodičia sa tešia pomenej. Cítime, že naše
deťúrence už nie sú v takom bezpečí, ako
sme boli kedysi my, a povedzme si na rovinu, táto myšlienka má niečo do seba. Dnes
už nie je také jednoduché vyriešiť dvojmesačné prázdniny detí, jednak z finančnej stránky, a na druhej strane lebo starí
rodičia nie sú až tak dostupní ako kedysi.
Zaoberali sme sa s touto problematikou aj
v našej obci, a snažili sme sa o také riešenie, ktoré nevytvára enormné finančné zaťaženie rodičov, a predsa ponúka zaujímavé a dobrodružné trávenie času aj deťom.
Pre škôlkárov je škôlka otvorená počas
celého júla. Pre detičky v škole sa organizujú rôzne tábory v réžii občianskych združení a organizácií na mesiac júl, bližšie
informrácie si môžete nájsť na stránkach
nášho časopisu.
Veľa sa udialo od posledného vydania nášho obecného časopisu, dovoľte mi, aby
som sa venovala dvom udalostiam bližšie.
V poradí prvé podujatie bolo oslávenie
medzinárodného dňa detí v našej obci.
Dostala som pochvaly za organizovanie
podujatia, uznania za nápadité hry a deň
plný fantázie. Dovoľte mi, aby som využila tento priestor a odovzdala pochvalu, uznanie a milé slová každému, kto sa
zapojil do osláv MDD v Trsticiach. Vďaka
patrí všetkým organizátorom, občianskym
združeniam, pedagógom a nezávislým pomocníkom, ktorí pričinili k tomu, aby deň
bol taký úžasný, aký nakoniec bol. Keď sa
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nám podarí spojiť naše sily, nápady a vôľu,
výsledok sa hneď dostaví. Najdôležitejší
výsledok a uznanie sme však dostali ihneď, v podobe iskriacich sa očí našich detí.
Druhá udalosť, ktorej by som chcela venovať pozornosť, bola oslava Dňa národnej
súdržnosti v našej obci. Parlament Maďarska v roku 2010 vyhlásil deň (4. júna), ktorý
uzavrel 1. svetovú vojnu v Trianone za Deň
národnej súdržnosti. Na spomienkovej
slávnosti, ktorá sa uskutočnila v rímsko-katolíckom kostole v Trsticiach odovzdal
nezopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok Národný spevácky zbor z Budapešti.
Spomienkovú slávnosť sme považovali za
dôležité zorganizovať z dôvodu, že žiť, ako
menšina v žiadnej životnej situácii nie je
jednoduché. Menšinový život, či je to z etnického, náboženského alebo iného hľadiska prirodzene vytesňuje istú skupinu
z priorít väčšiny. Zoznam životných priorít

sa vyvýja a vytvára úplne inak pre väčšinu,
ako pre menšinu. Deň súdržnosti je preto
dôležité pre nás, lebo si musíme všetci
uvedomiť, aké historické a spoločensko-kultúrne diania viedli našu obec, našu komunitu do tejto životnej situácie, a tiež, že
nie sme v tom sami. Pocit, že nie sme sami,
že sa máme na koho spoľahnúť, a máme
súdržných a nám podobných po celom
svete pomáha prežiť každej menšine.
Prajem každému obyvateľovi Trstíc nádherne prežité leto! Deťom, aby mohli zažiť
nespútanú letnú slobodu, pedagógom oddych, rodičom spoločne strávené rodinné
chvíle, starým rodičom magické a nezopakovateľné chvíle s vnúčatami. Dávajme
si pozor na seba, na naše deťúrence, aby
sa nám sladké letné dni nestŕpli len vďaka
malej nepozornosti.
Prajem krásne leto každému!
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HITÉLET

CSÍKSOMLYÓ

Csíksomlyó 2019

Az
ÉLTETŐ
LÉLEK
ünnepe

Bugár Andrea
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez –
testvér – ne légy hűtlen soha!”

Elek László atya

N

emrég ünnepeltük pünkösdöt, a
Szentlélek kiáradásának napját.
Azok az apostolok, akik Mesterük
halála után félelmükben bezárkóztak,
pünkösdkor bátran kiálltak az emberek
elé és hirdették Krisztus feltámadását, s
azt, hogy ő az Isten Fia. A bennük lakozó
Szentlélek által tehették mindezt. Ugyanaz a Lélek ösztönöz bennünket is a tanúságtevésre.
Igazából ki is az a Szentlélek, aki titokzatos
módon bennünk is lakozik? Oly kevés szó
esik róla az Egyházban, ugyanis többnyire
Jézus Krisztusról beszélünk.
Hogy jobban megértsük a Szentlélek tevékenységét életünkben, példaként szolgáljon egy történet a múltból. Leonardo da
Vinci – a híres festő és feltaláló – élete vége
felé, sétája során találkozott egy maszatos
gyermekkel, akinek se apja, se anyja nem
volt: az utcán nőtt fel. Leonardo ennek a
gyermeknek szeméből oly sok kópéságot,
kedvességet látott kiolvasni, hogy megkedvelte a gyermeket és hazavitte otthonába. Tiszta ruhába öltöztette, szolgái
közé fogadta, s meghagyta a többi szolgának, hogy ügyeljenek a gyerek modorának
csiszolgatására. Leonardónak – nőtlen
ember lévén – nem volt örököse és már
azon gondolkodott, hogy ezt a gyermeket
teszi meg örökösévé. De a gyermek egy napon furcsa követeléssel állt elő. Annyi mindent kapott már tőle, de egyet nem adott
neki: édesanyát. Adjon neki anyát, mert
anya nélkül ezt az életformát nem tudja
elviselni. Leonardo tehetetlen volt ebben
a kérdésben, ezért a gyermek egy napon
megszökött tőle.
Lelkünk világa hasonló e gyermek életé-
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hez: néha piszkosak vagyunk a bűntől,
de mégis vágyunk a szebbre, a jobbra, vágyunk lelkünk édesanyjára. A Szentlélek
lelkünk édesanyja, mert az ő segítségével
tisztulhatunk meg a bűnöktől és leszünk
az isteni élet részeseivé.
Mert mi az édesanya feladata? Életadás,
táplálás, erősítés. A Szentlélek életet ad,
mert a keresztség által részesít az isteni
életben, és ha utána néha elbukunk is, újra
és újra életet lehel belénk a szentgyónás,
a lélektisztítás által. Táplálja lelkünket az
általa sugalmazott szent könyv, a Szentírás által. Megerősít bennünket a bérmálás
szentségében elnyert adományok által.
Az édesanya egyik fontos feladata, hogy
megismertesse gyermekét az apjával.
Hiszen minden gyermek először főleg az
édesanyját ismeri, mert vele van szoros
kapcsolatban. A Szentlélek megismertet bennünket a Mennyei Atyával. Általa mondhatjuk ki az Istennek azt, hogy
Atyánk!
A jó édesanya megismerteti gyermekét
testvéreivel. Így a Szentlélek is megismertet bennünket elsősorban idősebb
testvérünkkel, Jézus Krisztussal és a többi
testvérünkkel is: a megkereszteltekkel, az
Egyház tagjaival s ezen kívül minden emberrel.
A Szentlélek az, aki a mi nagy családunkat,
az Egyházat összetartja, és ebben a nagy
családban mindnyájunknak meghatározza küldetését. Szebben nem is tudta volna
szemléltetni ezt a tevékenységet Szent Pál
apostol, mikor az Egyházat az emberi testhez hasonlította. A testben minden tagnak megvan a maga feladata: a kéznek, a
lábnak, a szemnek, a fülnek, a szájnak és
még sorolhatnám tovább. Ezeket a felada-

tokat nem lehet felcserélni és nem lehet
nélkülözni. A kéz nem láthatja el a láb feladatát, a szem a szájét, az orr a fülét. A test
nem mondhatja a kéznek, hogy nincs rád
szükségem, mert akkor nem tud fogni; a
szemnek, hogy nincs rád szükségem, mert
akkor nem fog látni; a fülnek, hogy nincs
rád szükségem, mert akkor nem fog hallani. Ha a testről levágják a kezet, az vajon
tovább él és teszi feladatát? Ha levágják a
lábat, vajon tovább járkál magában a láb?
Nem kell hozzá különösebb tudás: tudjuk
jól, hogy nem és egyetlen testrész sem él
önmagában. Ugyanígy van a lelki életünkkel is. Ha gátoljuk a Szentlélek működését
lelkünkben, ha nem gyakoroljuk vallásunkat, akkor az Egyház testének holt tagjaivá
válunk.
Ezért kell aktív tevékenységünkkel részt
vállalnunk a Szentlélek működésének sikerében. Példaként említem elsősorban a
közös liturgiában való részvétel fontosságát. Ide tartozik a vasárnapi szentmisén,
vagy más jellegű közös ájtatosságon való
részvétel. Az eﬀajta közös forrásból való
lelki táplálkozás elősegíti egymás elfogadását, s egyben magatartásunk tökéletesítésének gyakorlását felebarátunkkal
szemben. Növeli bennünk a segítőkész
lelkületet Jézus tanításának szellemében.
Ha valóban az Egyház testének tagjai óhajtunk maradni, nem mondhatjuk senkinek
sem, hogy az ő személye akadályozó, vagy
fölösleges, hiszen a test tagjai is egy közös
célt szolgálnak, mégpedig a test célszerű
működését.
Engedjük, hogy hasson át bennünket az
ÉLTETŐ LÉLEK, kinek tevékenysége általunk legyen áldássá mások számára!

Wass Albert szavai díszítik a pápalátogatás emlékére állított
székelykaput a csíksomlyói nyeregben. Minden évben más-más
a búcsú jelmondata, de a költő szavai ott vannak a gondolatok mögött. Minden zarándok másként éli meg a búcsút. Mindenki más
okból megy oda, és mindenki más-más érzésekkel távozik. Nem
szeretnék beszámolót írni, hiszen ahogy a rádióban hallottam egy
gyergyóalfalui zarándoktól, ezt csak megélni lehet, szavakba önteni nem.
Inkább csokorba szedtem néhány gondolatot az elmúlt években
hallott szentbeszédekből.
„...Nem akarom mondandómat a magyar zászlóba csomagolni, de
tizenéves korom óta Babits Mihállyal vallom és élem: Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. Isten
az Ő kifürkészhetetlen bölcs akaratából magyarnak teremtett. Akaratából magyarul muzsikál a vérem, fülemben pedig a pentatónia
hangzik ismerősként, mert ezt hoztam magammal, a ködbevesző
múltból, háromezer év szent örökségeként.
Nos, én azt vallom, hogy ezzel a kettős örökséggel megáldottan, ennek a kettős örökségnek a súlyával és keresztjével kell megélnünk
napjainkat, és megcéloznunk a jövőt.
Nekünk keresztényként lehet és kell magyarnak maradni, és magyarként kell a keresztény hitet megélni, mert egyébként elárultuk
azt a közösséget, amely bennünket emberré formált, amely hazát,
hitet, és nem is akármilyen kultúrát és civilizációt adott...”
Oláh Dénes, a Maros-Küküllő egyházkerület főesperese, marosvásárhelyi plébános, 2014
„És megtapasztalván, kedves testvéreim, a Jóistennek a megbocsájtó jóságát irányomban, személyem iránt, meg kell tanulnom nekem
is megbocsájtani, mert az irgalmassághoz ez is hozzátartozik. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben ez is benne van: az ellenem
vétőnek megbocsájtani. És ellentmondás tulajdonképpen, ha én Isten bocsánatát kérem – hála Istennek, hányan kérik itt is a somlyói,
pünkösdi búcsú alkalmával –, ugyanakkor nekem haragosom van.
Nem ellentmondás ez? Olyan ellentmondás pontosan, mint az isten-

Fotó: Juhos Norbert

hívő ember káromkodik. Milyen Istenben hisz az, kihez imádkozik, ha
a nevét nem tartja szentnek, ha káromolja. Ellentmondás.
Kedves testvéreim, ugyanígy vagyok, ha én nem tudok megbocsájtani, habár mindennap elmondjuk egyszerűen, mindenki számára
érthetően a Miatyánkban: »bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek«. Szépen fejezi ki ezt
Tompa Mihály református papköltő, a Feddőzés című versében, amikor azt mondja:
»De ki úgy tud haragudni, és szívére
Úgy ránőtt a gyűlöletnek száraz kérge,
Hogy ajakán e szép szavak ki nem jönnek:
Megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
Lehet annak temploma bár Jeruzsálem!
Imádsága sohasem nyer ily választ: Ámen!«”
Csintalan László tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes,
Csíkdelne és Csíkpálva plébánosa, 2016
„Legyünk hűek anyanyelvünkhöz! Ez minden embernek a joga. Az
Úr Jézus életében nagyon tetszik nekem az, hogy nagyon ragaszkodott ahhoz az anyanyelvhez, amelyet ő is az édesanyjától tanult.
Mint minden gyermeknek, az Istenembernek is az első gyermeki
mosolya az édesanyjának szólott, a Boldogságos Szűzanyának. Az
ő ajkairól leste és tanulta meg azt az anyanyelvet, amelyet még a
kereszten haldokolva is használt. Amikor az Úr Jézus elmondja a 22.
zsoltárt, halála pillanatában a kereszten, nem a zsinagóga liturgikus
hivatalos holt nyelvén, héberül mondja, hanem édesanyjától tanult
anyanyelvén, arámul: »Éli, Éli, lámmá szábáktáni?«– »Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?« (Mt 27,46) Ennek a zsoltárnak a végső kicsengése a megszabadulás, annak a tudata, hogy Isten mindig
megsegít.“
Jakubinyi György érsek, 2016
„Induljunk el újra közösen építeni jövőnket, fedezzük fel a legszebbet, a legjobbat egymásban, erősítsük egymást, hogy együtt is meg
tudjunk ajándékozni másokat, más népeket és más nemzeteket is.”

Fotó: Juhos Norbert

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, 2019
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ÖKO-ROVAT

EKOLÓGIA

A szemét útja

Cesta odpadu

Czakó Veronika

Veronika Czakó

Amikor a szelektív szemétgyűjtésről van szó, még mindig akadnak emberek, akik kételkednek abban, hogy
a szemetünket tényleg feldolgozzák, és nem csak összeöntik és egy szemétdombra kifordítják. Írásunkban
szeretnénk bemutatni, hogy az osztályozásnak igenis van értelme, és arról is szó lesz, hogy ha már szelektálunk, hogyan kell helyesen és miért.

M

ájus végén a Környezetvédelmi
Bizottság ellátogatott az albári
FCC szemétgyűjtő telepre, ahova
a nádszegi szelektált műanyag is érkezik.
A faluban kihelyezett sárga konténerek
tartalmát először a nádszegi gyűjtőudvaron kézzel válogatják szét, mert sajnos
rengeteg szemét belekerül, ami nem tartozik a műanyagba, viszont a szemétgyűjtő helyen csak a műanyagot veszik
át. Az átválogatott műanyagot ezután elszállítják Albárra, ahol a helyi cég feldolgozza. A legkeresettebb műanyagszemét,
amit felvásárolnak Albárról, azok a PETflakonok, színek szerint kiválogatva (kék,
zöld, rózsaszín, átlátszó), illetve a tisztítószeres, samponos flakonok. A váloga-
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tást egyidőben 4-5 alkalmazott végzi egy
szalag mellett: osztályozzák a műanyagot
a fentebb említett kategóriák szerint, amiket később egy préselő segítségével nagy
bálákká formálnak. Ezeket a gútai General
Plastic dolgozza fel, ahol a bálák anyagát apró granulátummá aprítják, belőlük
később kerti fóliát, kabátot, különböző
extrudált profilokat és egyéb termékeket
állítanak elő. A maradék, kevésbé jó minőségű műanyagot, amelyre egyelőre nincs
nagy igény a felvásárlók részéről, a bazini
szemétégetőbe szállítják, ahol hőenergiát nyernek belőle égetés során, és azt
fűtésre használják. Az ilyen égetők ökológiailag még mindig kedvezőbbek, mint
a hegyekben álló szemét, mivel ezeknek

az égetőknek kötelező betartani az egyre
szigorodó károsanyag-kibocsátásról szóló
törvényekben előírt értékeket. A szilárd,
égetés után fennmaradó mellékterméket
is felhasználják, tehát az általunk szeparált
műanyagot teljesen fel tudják használni.
A gyűjtőudvaron a műanyagon kívül még
a fém üdítődobozokat és konzerveket válogatják ki és préselik össze bálákba, amit
a műanyaggal együtt a sárga konténerbe
lehet dobni. Ezeknek a fémeknek a felvásárlásával nincs probléma, szinte 100%-os
arányban újra lehet hasznosítani őket. Az
alumínium kinyerése ilyen módon például
95%-kal kevesebb energiafelhasználással
jár, mint amikor azt bányászat során bauxitból nyerik ki.
Amivel mi megkönnyíthetjük az újrahasznosítás folyamatát: a műanyagra fenntartott konténerbe csak az odatartozó
műanyag- és fémhulladékot rakjuk öszszenyomva, hogy minél kevesebb helyet
foglaljon, az elektromos- illetve szerves
hulladékot, amik legtöbbször problémát
szoktak okozni, leadhatjuk a gyűjtőudvaron, vagy a kijelölt időpontokban kirakhatjuk a ház elé, amikor azt teherautóval
gyűjtik. Szintén ajánlott kiöblíteni a konténerbe kerülő műanyagot és fémet, mivel
azt a dolgozók válogatják szét kézzel, és
higiéniai szempontból kedvezőbb, ha minél kevesebb baktériummal érintkeznek
munkájuk során.
Természetesen az a legjobb szemét, amit
ki sem termelünk, de szerencsére van
lehetőségünk a hulladék minél hatékonyabb feldolgozására. Ezt a folyamatot
úgy is tudjuk támogatni, hogy vásárláskor
az újrahasznosított terméket választjuk az
új alapanyagból legyártott helyett.

Keď je reč o separovanom zbere odpadu, stále sú ľudia, ktorí pochybujú o tom, že náš odpad sa reálne
spracúva, a nie je len premiešaná a posunutá na skládky. V tomto článku Vám ukážeme, že triedenie
odpadu má zmysel, a objasníme aj to, ako separovať správne a prečo.

K

omisia na ochranu ŽP na konci mája
navštívila prevádzkareň FCC v Dolnom Bare, kam dovážajú separovaný
plastový odpad z Trstíc. Obsah žltých kontajnerov, ktoré sú vyložené v obci, najprv
ručne vytriedia na zbernom dvore v Trsticiach, lebo bohužiaľ sa do toho dostane
veľa smetí, ktoré tam nepatria, a v prevádzkarni prevezmú len plasty. Vyradené
plasty potom prepravia do Dolného Baru,
kde ich miestna firma následne spracúva.
Medzi najkvalitnejší plastový odpad patria PET fľaše triedené podľa farby (modré, zelené, ružové, priesvitné) a fľaše od
čistiacich prostriedkov a šampónov. Pri
vyraďovacom páse stojí 4-5 zamestnancov, ktorí ručne separujú plasty podľa hore
spomenutých kategórií. Tie potom prostredníctvom lisu nalisujú na veľké balíky.
Následne ich firma General Plastic spracúva: vyrobia z nich drobné plastové vločky,
ktoré potom používajú ako základný materiál pre fólie, kabáty, rôzne extrudované
profily a ďalšie výrobky. Zvyšné, menej
kvalitné plasty, o ktorých nie je veľký záujem zo strany vykupujúcich firiem, prepravujú do pezinskej spaľovne, kde z toho
získavajú tepelnú energiu a využívajú to
na kúrenie. Takéto spaľovne sú ekologicky stále výhodnejšie, ako skládky, lebo
tieto spaľovne musia dodržiavať hodnoty
predpísané v zákonoch o emisiách, ktoré
sú stále prísnejšie. Zostávajúci materiál po
spaľovaní tiež využijú, takže náš vytriedený odpad vedia úplne využiť.
Okrem plastov sú vytriedené aj plechovky a konzervy (tiež ich možno vyhodiť do
žltého kontajnera), ktoré tiež lisujú do veľkých balíkov. S výkupom týchto kovov nie
je problém, skoro v 100% miere sa dajú
recyklovať. Recyklovanie napr. hliníka
spotrebuje o 95% menej energie, ako jeho
získanie z prírodného bauxitu.
Spôsoby, ako môžeme uľahčiť proces re-

cyklovania: do kontajnera hodíme len
plastový a kovový odpad, ktorý tam patrí,
stlačený, aby zabral čo najmenej miesta,
ďalej elektronický a biologický odpad odovzdáme na zbernom dvore, alebo v danom
termíne, keď ich zbierajú nákladnými autami, vyložíme pred dom. Z hygienických
dôvodov je tiež vhodné opláchnuť plast
a kov, čo vyhodíme do kontajnera, pretože
je ručne triedený pracovníkmi.
Samozrejme najlepší odpad je ten, ktorý
ani nevyprodukujeme, ale našťastie máme
možnosť ho spracovať čo najviac. Tento
proces môžeme podporiť aj kúpou recyklovaného výrobku namiesto výrobku z novej suroviny.
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„Mosolyog a napsugár...“
beszámoló a MESEKERT óvoda életéből
Madarász Anikó, óvodavezető
játékokkal, szórakozással, finomságokkal
biztosítunk kellemes időtöltést a családoknak.
Öröm, tánc, kirándulás, játék összeköt
bennünket a mi kis világunkban, ahol minden nap jól érezték magukat a gyerekek.
De nem maradhat el a köszönet. Szeretnék
köszönetet mondani a szülőknek, a falu
polgármester asszonyának, a községi hivatalnak, az iskola igazgatóságának, a vállalkozóknak, az óvodabarátoknak az anyagi
és erkölcsi tamogatásért.
Kellemes, élményekben gazdag nyarat kívánok mindenkinek!

H

amar elrepült a 2018/2019-es tanév. Mint minden évben, idén is
változatos programokkal tettük
szebbé gyermekeink mindennapjait az
óvodában.
A május 2-án és 3-án megtartott óvodai
beíratkozáson 16 kisgyermeket írattak be
intézményünkbe.

Május 5-én a Nyuszi csoport színvonalas,
népdalokkal és népi játékokkal is gazdagított műsort adott elő a kultúrházban
megszervezett anyák napján. Felkészítő
óvónők: Szabó Anna és Kocskovics Gitta.
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Május 13-17-ig bekapcsolódtunk a szülői
szövetség által megszervezett papírgyűjtésbe.
Május 14-én és 15-én köszöntöttük az
anyukákat, nagymamákat, dédmamákat
anyák napja alkalmából. Minden csoport
a kedves dalait, verseit, játékait kis csokorba kötötte össze, amit a gyerekek nagy
szeretettel adtak át az ünnepelteknek.
Bár az időjárás nem volt túl kedvező a sok
eső miatt májusban, mégis sikerült beültetni a gyerekekkel közösen veteményes
kertünket. A gyerekek szívesen szorgoskodtak, hordták kis kannáikban a vizet,
ültették a palántákat. Szükség szerint kapálják, locsolják majd a kis palántákat,
és persze a termést is együtt fogyasztják
majd el.
Május 24-én tanulmányi kiránduláson
voltunk Dunaszerdahelyen a tűzoltóknál.
A gyerekek nagy izgalommal várták ezt
a napot, hogy buszra szálljanak, tűzoltósisak kerüljön a fejükre és beülhessenek egy
igazi tűzoltóautóba.
Az év végéhez közeledve, június 25-én tartottuk a nagycsoportosok ballagását.
Június végén szervezzük meg a már hagyománnyá vált „Családi délutánunkat“
a szülői szövetséggel közösen. Különféle

A Nyuszi csoport ballagói
a 2018/19-es tanévben
1.

Aghová Daniela

9.

Nagy Márk

2.

Balogh Borbála

10. Nagyová Viktória

3.

Győri Bence

11. Peller Alíz

4.

Győri Levente

12. Pint Zoé

5.

Juhos Denissza

13. Szabo Ferenc

6.

Juhos Zalán

14. Szabóová Lucia

7.

Kuruczová Edina

15. Takács András

8.

Menyhárt Ádin

16. Takács Zsófia

Az Alapiskola és Óvoda
Nádszeg végzősei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alföldiová Dóra
Cserkó Gergely
Csőz János
Gutai Virág
Győrög Máté
Győri Laura
Juhos Adrián
Juhos Krisztián
Knapová Alexandra
Kocsisová Angelika
Kovács Peter
Kubányiová Veronika

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kürti Adrián
Márkus Ingrid
Molnár Dávid
Nagy Bálint
Nagy Július
Németh Levente
Orbán Gergő
Patócs Lilla
Puskás Dániel
Rákász Orsolya
Szabó Karina

A változatosság
gyönyörködtet
Mgr. Szarka Zsuzsanna

V

ekerdy Tamás ezen gondolatával is
indithatnám ezt a cikket.
Sok éves tanítói munka és 5 év iskolaigazgatás után lett lehetőségem arra,
hogy magánvállalkozóként is dolgozzak
/megalapítva a Szalag-Zsinór ruházati

„Javíthatatlanul
optimista vagyok,
bár az élet pesszimizmusra szeretne
tanítani, nem hagyom magam!“
(Vekerdy Tamás)

márkát/, majd 4 éven keresztül testületi
tagként gyarapítsam a tapasztalataimat a
kultúra és az oktatásügy területén. Mindeközben újra igazgatóválasztásra készülődött a magyar alapiskola, mert lejárt
az igazgatónő 5 éves mandátuma. Egyre

többen és egyre többször kerestek meg,
és próbáltak visszacsábítani az iskolai, sőt
igazgatói pozícióba. Először nem vettem
komolyan a csábítást, de nem csillapodott
a bátorítás, így elhatároztam, hogy megmérettetem magam. Mindig is úgy gondol-
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tam, hogy a magyarlakta településeken
sok jó magyar iskola van, de ahhoz, hogy
életben maradjunk, igazán jó iskola kell!
És ez bizony nagy kihívás! A mai modern
időkben iskolából is olyanra van szükség,
amely versenyképes, vonzó gyereknekszülőnek egyaránt, és alapos, használható
tudást ad a diákoknak.
Mire a pályázatra került a sor, kiderült,
hogy egyedül maradtam a megmérettetésben, mert az előző igazgatónő visszavonta a pályázatát.
Nem volt egyszerű januárban belépni egy
megkezdett tanévbe! Élhetnék akár azzal
a hasonlattal is, hogy nem egyszerű dolog
felugrani egy robogó vonatra, amely már
szeptemberben felvette a szükséges utazó
sebességet.
Ilyen esetben az ember talán 3x annyit
kell, hogy dolgozzon, hogy felvegye a megfelelő tempót és még hozzá tegye azt, amit
személyiségéből adódóan hozzá tud adni.
Megnyugtató volt számomra az a tény,

hogy a tantestület javarésze kedvezően
fogadta a változást, hiszen a pedagógus
kreatív ember lévén igényli is a változást!
A sok elvégzett pedagógiai munka, a diákok rengeteg tanulmányi versenyben való
sikeres helytállása mind arról tanúskodnak, hogy jó irányban haladunk és a kollégáim nagyon sokat dolgoznak.
Mindemellett az épületen és a közvetlen
környezetünkben elvégzett felújítási munkálatok /iskolai pince, raktárhelységek,
műfüves pálya, kreatív kerítés, parkosítás/
nem csak a pedagógusokat és alkalmazottakat szólították meg, hanem örömmel jöttek és segítettek falunk magánvállalkozói,
a testület tagjai, a szülők és a diákok is.
Így képzelem el, hogy egy aktív, fejlődő
nagy községben nyitott és jó kapcsolatban
a falu polgármesterével és képviselőivel,
egymás munkáját tiszteletben tartva, a
kollégákkal és az iskola szülői szövetségével jó kapcsolatot ápolva, egy közös cél
érdekében dolgozzunk, hiszen nem kicsi a
tét! Az elkövetkező generáció, akiből orvo-

saink, kutatóink, polgármestereink, szakácsain, zenészeink lesznek, egészséges és
igényes nevelése a faladatunk! Ez a lehető
legnagyobb feladat egy falu életében. Ehhez próbálok jó iskolaigazgató lenni. Köszönöm a bizalmat!

„A magyar nyelvért“ Almási Mária Emlékdíj

K

ülönleges felajánlással kereste meg
iskolánkat 2012-ben a XI. kerületi
Újbuda egyik képviselője, Sass Szilárd úr. Nem kis pénzjutalmat kap az a ballagó diák (pontosan 100.000,- Ft-ot), aki
a magyar nyelv területén kimagasló versenyeredményt ér el, és további tanulmányait gimnáziumban vagy középiskolában
kívánja folytatni.

A díj Almási Máriáról, iskolánk volt pedagógusáról kapta a nevét, aki több mint 50
éven keresztül magyar nyelvet és irodalmat tanított a Nádszegi alapiskolában.
A díjat minden évben a magyar szakos
pedagógusok javaslatára a tantestület ítéli
oda. A díjat először 2013-ban lehetett elnyerni.

Eddigi díjazott tanulóink:
2013 – Menyhárt Máté
2014 – Sándor Dominika
2015 – Menyhárt Sára
2016 – Csóka Zsófia
2017 – Kollárovics Zsófia
2018 – Menyhárt Márton
2019 – Alföldi Dóra

„A magyar nyelvért“ Almási Mária Emlékdíj az iskolai ballagáson, Sass Szilárd úr közreműködésével került átadásra

Illusztrációs fotó

Kreatív kerítésünk története
Mgr. Szarka Zsuzsanna

A

Almási Mária rajzpályázat

Sárkány Laura Roxána - VI. oszt.

A

Csörgï Evelin - VII.A oszt.

z Alapiskola és Óvoda Nádszeg igazgatónője, Mgr. Szarka Zsuzsanna,
2019. május 31-i leadási határidővel
rajzpályázatot hirdetett Almási Mária, iskolánk volt pedagógusa, „A magyar nyelvért”
emlékdíj névadója portréjának megrajzolására. A pályázatra 4 pályamunka érkezett,
Csőz Gyöngyike 8. oszt., Sárkány Laura
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Csïz Gyöngyike - VIII. oszt.

Roxána 6. oszt., Csörgő Evelin 7.A oszt. és
Kocsis Angelika 9. osztályos tanulók munkái. Az eredményhirdetés június 17-én zajlott, miszerint a pályázat győztes portréját
Kocsis Angelika, 9. oszt. tanuló készítette
el. A nyertes pályamunka a következő évtől
minden évben felkerül „A magyar nyelvért”
Almási Mária Emlékdíj emléklapjára.

Kocsis Angelika - IX. oszt.

A rajzpályázat
ünnepélyes díjátadása
2019. június 26-án,
az iskolai ballagáson volt.

kreativitásra fogékony pedagógusok
egyik fő ismérve az, hogy ha szembetalálkoznak egy jó ötlettel, rögtön
szeretnék azt megvalósítani.
Így történt ez a kreatív kerítésünk esetében is, amikor találtunk egy internetes oldalon egy jópofa színes léckerítést.
Nyugtáztuk, hogy milyen ötletes, gyerekbarát, színes meg miegymás, és elindult
az ötletelés, hová is lehetne ilyen kerítést
elkészíteni.
Nem kellett sokáig gondolkodni, meglett
a helye!
Annál többet kellett utánajárni az alapanyagoknak! Nem is volt egyszerű bebiztosítani a 60 db 9cm-es kerítéslecet.
A figurák és a motívumok előrajzolása
után péntek délutánonként, akinek ideje
úgy engedte, maradt és festett, először a
pedagógusok, aztán megbátorodtak a diákok is, és amikor kiderült, hogy nagyon
lassan gyarapodnak a lecek, bizony besegítettek még az iskola alkalmazottai is.
Utolsó rétege a színes léckerítésnek a kemény lakkréteg lett, amely reméljük, megvédi a lécfiúkat és a léclányokat az időjárás viszontagságaitól.
Amikor felkerült a léckerítés a helyére,
nagy öröm volt látni mindazokat, akik a
festésben részt vettek, hogy számolgatták,
keresgették a saját megfestett figurájukat.

Meglepetés volt az is, amikor az egyik kolléganő szlovák órán kivitte a gyerekeket,
és a lécfigurák segítségével gyakorolták
a színeket, természetesen szlovákul. Talán még módszertani segédeszközként is
megállná a helyét?!

Annyi bizonyos, hogy egy újabb összefogással egy szép színfoltja lett iskolánknak,
amely hirdeti minden idelátogatónak,
hogy itt a kreativitás nem ismer határokat.
Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki
részt vállalt az elkészítésében!

HÍRHARANG
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Na Orave dobre, na Orave zdravo...

Materská škola Trstice

Mgr. Erika Almásiová, Mgr. Adriana Juhosová Szabadosová, Mgr. Slávka Balušíková

Mgr. Silvia Tyukosová

Š

kola v prírode slúži na spoznávanie
krás Slovenska a zároveň na stmelenie kolektívu žiakov. Každoročne
vyrážame do rôznych kútov Slovenska, aby
sme spoznávali prírodné a kultúrne krásy
našej vlasti.
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Žiaci sa na tieto pobyty náramne tešia.
Máme žiakov, ktorí si nenechajú ujsť ani
jednu príležitosť a od prvého ročníka s nami
pravidelne cestujú. Tento rok sme si vybrali
lokalitu Malej Fatry v blízkosti obce Párnica
v hoteli Smrečina. Tento hotel sa nachádza

uprostred malebnej oravskej prírody. Školu
v prírode sme absolvovali v dňoch 13. – 17.
5. 2019.
Našu snahu byť čo najviac v prírode nám
neprekazilo ani nepriaznivé počasie.
Navštívili sme Oravský hrad v Oravskom
Podzámku, aj napriek chladnejšiemu počasiu naši malí turisti absolvovali turistiku
v okolí. V Terchovej sme si vyšli na Terchovskú rozhľadňu. Vláčik – Terchováčik
nás previezol po Vrátnej doline a dozvedeli
sme sa o nej mnoho zaujímavostí. Voľný čas
sme krátili spoločnými aktivitami, súťažami
a hrami.
Najatraktívnejším zážitkom v škole v prírode bola návšteva kúpaliska Aquarelax
v Dolnom Kubíne, kde sa žiaci mohli do sýtosti vyšantiť. Posledný deň, po raňajkách a
vyhodnotení celého týždňa sme sa vybrali
domov. Cestou sme sa zastavili v Trenčíne
a pozreli sme si Trenčiansky hrad. Domov si
každý z nás odnášal nezabudnuteľné zážitky a spomienky.
Pre radosť všetkých zúčastnených sa veselý
kolektív 23 žiakov správal ukážkovo, všade
nás vítali s radosťou a chválili naše deti.
Starší žiaci sa trpezlivo starali a pomáhali
mladším, čo vyústilo do rodinnej atmosféry.
Už teraz netrpezlivo čakajú, kedy a kam sa
vyberieme spolu na budúci školský rok.

Na známosť sa všetkým dáva
mimoriadna, zvláštna správa.
Tak ako vždy v tomto čase,
školský rok sa končí zase.

K

aždý rok prídu deti, každý rok deti odídu. A tak to ide krokom krok dookola
každý rok. Opäť ubehol ďalší školský
rok. Od posledného článku ubehli tri mesiace. Pretieklo veľa vody a udialo sa veľa akcií.
Dňa 4. apríla 2019 sa v ZŠ s MŠ Trstice konal slávnostný zápis do 1. ročníka v šk. roku
2019/2020. Deti ukázali, aké sú šikovné a akí
budú dobrí prváci. Dokázali, že vedia a poznajú toho veľa. Za dobrý výkon si zaslúžili
aj malé darčeky. Všetci sa tešia na stretnutie v septembri 2019.
Pred Veľkou nocou sa deti zúčastnili zdobenia veľkonočného stromu pri kostole. Deti
vzali svoje vlastnoručne vyzdobené kraslice
a zavesili ich na strom.
Na konci apríla sa konala brigáda na školskom dvore v spolupráci so žiakmi ZŠ,
pracovníkmi Tesca a rodičov na skrášlenie
dvora pre naše deti. Všetkým, ktorí nám pomohli veľmi pekne ĎAKUJEME.
V máji od 6. do 17. sa konal zápis detí do
materskej školy. Bolo zapísaných 19 detí.
Športový týždeň v MŠ sa konal od 6.mája do
10.mája.
Keďže celý týždeň sme v materskej škole
mali týždeň športov, snažili sme sa s deťmi
celý týždeň športovať. Venovali sme sa pohybovým aktivitám, zameraných na hravé
pohybové disciplíny. Svoje sily si zmerali
deti I. a II. triedy našej materskej školy. Vyskúšali si v telocvični ZŠ aerobik s tetou Flórou, ktorý sa im veľmi páčil. Aj touto cestou
by sme chceli poďakovať pani Flóre Gombos za jej ochotu a aktívne predpoludnie.
V piatok nás navštívila pani učiteľka Gitka
a zacvičila si s deťmi jogu, pričom si poriadne ponaťahovali svaly a „kosti“. Ďakujem
pekne pani učiteľke za návštevu a prekvapenie pre deti formou jogy.
Ešte v ten istý deň sa predškoláci zúčastnili
na besede v ZŠ s pani policajtkou. Témou
besedy bola „Ako sa správať v krízových situáciách“.

12.5. sa deti zúčastnili na obecných oslavách organizovaných pri príležitosti Dňa
matiek. Deti predviedli pásmo básničiek,
pesničiek a tančekov.
Tento rok sa prvý krát konali oslavy Dňa
matiek spolu so ZŠ pod názvom Máj lásky
čas. Akcia sa konala dňa 24.5. od 16,00 hod.
Deti si pripravili pre svojich najbližších krásny kultúrny program. Posledný májový týždeň svoj program predviedli aj v ZSC.
Jún ako vždy začína oslavami MDD. V našej
materskej škole sa oslavuje MDD po celý
týždeň. Naše deti majú rady pohyb, hudbu
a zábavu a mohli sa dosýta vyšantiť.
Opekačku si deti užili na školskom dvore,
kde mali občerstvenie na čerstvom vzduchu. A že im naozaj chutilo, o tom svedčia
prázdne papierové tanieriky. Plavecký výcvik sa konal od 10. júna do 14. júna v Šamoríne. Deti sa hravou formou zoznamovali
s vodným prostredím, technikou plávania,
bezpečnosťou počas pohybu v bazéne.
Dňa 14. júna sa predškoláci vrátili do MŠ na
Rozprávkovú noc. Niektoré sa tešili, iné boli
plné očakávania. Samozrejme nevedeli, čo
ich čaká. A vtedy sa začala poriadna zábava.
Deti sa vyšantili pri hudbe, súťažiach, novej
hre šachu, rôznych hrách na schovávačku...
Večer sa občerstvili a čakali, čo sa bude ďalej diať. Prišla chvíľa, na ktorú sa tešili najviac. V materskej škole zavládla tma a deti
sa vybrali hľadať poklad. Zapli svoje lampáše, baterky a hľadali. Potešili sa, že našli

veľké prekvapenie. Na koniec si deti ľahli do
postieľky, zavreli očká a verím, že sa im snívali krásne rozprávkové sny.
Každý rok sa s deťmi-predškolákmi lúčime.
Inak to nebolo ani tento rok. Končí sa pre
nich obdobie hier, zábavy a nastanú povinnosti. Posledná pieseň na rozlúčku a posledné spoločné objatie s tými, s ktorými
trávili dlhý čas v materskej škole. Potom nastal ten krásny, ale aj smutný okamih, kedy
dostali svoje posledné škôlkarské osvedčenie a darčeky.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám počas školského roka pomáhali a prispeli tým k skvalitneniu našej práce a plynulému chodu
materskej školy.
V mene celého kolektívu materskej školy
prajem všetkým deťom, rodičom, pedagogickým a ostatným zamestnancom príjemné prežitie prázdninových dní a načerpanie
veľa síl do ďalšej práce.
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KULTÚRA

Pósfa-est

Absolventi ZŠ Trstice
v školskom roku
2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Szabó Gabriella

Május 31-én este a Kis-Duna Vendéglőben
a népzene- és néptánckedvelőknek a Pósfa
zenekar húzta a talp alá valót. A résztvevők
a színvonalas néptáncoktatásnak köszönhetően elsajátíthatták a gömöri, bonchidai és
moldvai táncok alapjait. Az este jó hangulatához hozzájárultak a Nádos táncosai, valamint
a környékbeli néptánccsoportok tagjai is.

Benčičová Kristína
Bugár Peter
Fábry Alex
Gaál Dominik
Gombos Tibor
Hodúr Michal
Jakócsová Mirella
Keszeli Adam
Ondrášová Júlia
Vargová Lenka
Vígh Kristián

Gyermeknap Nádszegen
Rózsa Beatrix

Absolventi MŠ Trstice
v školskom roku
2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bugár Bence
Domonkos Ondrej
Erdélyi Áron
Hamranová Silvia
Jancsó Dávid
Jancsó Erik
Juhos Damián
Kardos Filip
Kelemen Sebastian
Kilacsko Szófia
Kollárová Adriana
Koložvári Patrik
Kovačič František
Mrva Dávid
Surová Sofia

Versmaraton
Rózsa Sándor
József Attila születésnapján, április 11-én van a magyar költészet napja. Az idén is ezen a
napon rendezett a nádszegi Csemadok Versmaratont, melybe bekapcsolódtak az óvodások, iskolások, a nyugdíjas klub tagjai és még sokan a verskedvelők közül. A szép versek
után a magyar könnyűzene verseit mondta el Dobos Dóra, a galántai gimnázium diákja.
Az elhangzott vers után a zenei költészet igazi arca bújt elő, amikor a Fagifor együttes eljátszotta a dalt, amihez a vers íródott. A közönség nagyon jól fogadta a versmondás ezen formáját, és a Versmaraton méltó záróakkordja lett a zenekar „Versek zenével” című műsora.
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Új hely, új lehetőség. Az idei gyereknap a
templomkert helyett a sportpályán lett
megtartva. Nagy volt az aggódás és sokan
kételkedtek benne, hogy jó ötlet-e ez. A focipályán lezajlott gyerektáborok és akciók
tapasztalatai alapján azonban úgy gondoltam, jó hely lesz. Nagyobbat álmodhatunk,
többet megtehetünk. A szülők szempontjából fontos dolog a gyerekek biztonsága.
Nem kellett aggódni az autós forgalom
miatt, és mindig látótérben maradtak a
kicsik. Minden eltervezett játékot sikerült
megszerveznünk, ezen kívül bemutatkoztak a tűzoltók, a rendőrök, a kutyások. Volt
lehetőség focira és szaladgálásra is. Mindezek mellé a támogatók, szervezetek és
az aktív szülők süteményeket, palacsintát,
gofrit, kürtőskalácsot és sült krumplit sütöttek. A gyerekek a játékos feladatok jutalmaként mindezekből bevásárolhattak és
még ajándékbolt is volt. Az Alma együttes
kapcsán ugyan számítottunk a környékbeli
gyerekekre, arra viszont nem, hogy az egész
délutánt Nádszegen töltik. Így sajnos nem
mindenkinek jutott útilap a játékfeladatokhoz.
A helyszín kiválasztása jó ötletnek bizonyult, a sportszervezetnek köszönjük a
lehetőséget és a támogatást. Jövőre is itt
szeretnénk megtartani ezt a jól sikerült
nádszegi gyereknapot. Meg vagyok győződve róla, hogy a szülők aktív részvétele és a
támogatók önzetlen segítsége egy év múlva
is ilyen mértékű lesz.
Szeretném egyúttal mindenkinek megköszönni, hogy hozzájárult gyermekeink
jókedvéhez, ugyanakkor falunk közösségének építéséhez is.

HÍRHARANG
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KULTÚRA

KULTÚRA

A Nemzeti énekkar hangversenye

A mese jótékony hatása gyermekkorban
A meséknek, elsősorban a népmeséknek a gyerekek lelki egyensúlyára, önbizalmának
egészséges fejlődésére gyakorolt hatásáról, valamint a meseterápia módszeréről tartott előadást az érdeklődő szülőknek Molnár Kantner Éva a kultúrházban. Az előadás a
Cseperedő program keretén belül valósult meg.

Szabó Gabriella
Június 4-én ünnepeljük a nemzeti összetartozás napját. Ebből az
alkalomból 2019. június 7-én a Nemzeti Énekkar adott fergeteges
koncertet a nádszegi Szent István Plébániatemplomban. A másfél
órás koncert során elhangzottak klasszikusnak számító Liszt- és

Kodály-művek, valamint kortárs darabok is. Az egyik legújabb, előadott kórusmű szerzője, Beischer-Matyó Tamás jelenlétével is megtisztelte a hangversenyt. Az énekkart Nádszegen Kocsis-Hopler
Zoltán, a Nemzeti Énekkar másodkarnagya vezényelte.

Abrakadabra
A győri Vaskakas Bábszínház előadói varászoltak mosolyt a legkisebbek arcára június
7-én a kultúrházban Abrakadabra című műsorukkal. A előadást, mely szintén a Cseperedő program keretében valósult meg, vidám közös játék követte.

Évzáró zongorakocert
A kultúrházban a zongoraoktatás Hajdúk Júlia vezetésével folyik. Ebben a tanévben
14 diák látogatta a zongoraórákat, a június 8-án megrendezett zárókoncerten heten
vettek részt.

Emma néni hagyatéka, avagy népmeséink gyógyító ereje
a Mátyusföld Magyar Összefogás Polgári Társulás tagjai

A kultúrház műsorai
Králik Zita

Anyák napja
Hagyományos anyáknapi műsorunkon felléptek az óvodák és iskolák tanulói, a Kisnádos néptánccsoport és a Zsálya énekkar.
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A Montmartre-i
ibolya

Imádok férjhez
menni

operett, a kassai Thália Színház
előadása

musical, a diószegi HAHOTA
színjátszócsoport vidám előadása

A népmese gyógyító és személyiségfejlesztő erejéről tartott előadást Huszár Andrea
Magdolna népmesekutató Nádszegen, a
Mátyusföld Magyar Összefogás Polgári Társulás szervezésében. Andrea együtt élt és
dolgozott Magyarország legnagyobb mesemondójával, a karcsai Pápai Istvánné Páhi
Emmával.
Huszár Andrea a magyar népmese értékrendjét szeretné visszaállítani, ezért megalkotta a Tündértánc című könyvet. Alkotója pörgetőkönyvnek is nevezi az alkotást,
mert ez nem arra való, hogy belőle folyamatosan olvassuk a meséket, hanem azért
van, hogy „ennek támasztékával álljunk
kettős világunk peremén, és nézelődjünk
szerte-széjjel”. Azt mondják, hogy a Kárpátmedence a tündérek hazája is. Páhi Emma
néni, akinek saját elmondása szerint a tündérek adták át a meséket, azt mondta, hogy
még a templomukat is a szép tündérek építették fel újra, miután a tatárok feldúlták a
vidéket. Ez biztosan így is van!

értelmet ad emberi voltunknak, hiszen a
mese filozófia.

„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert

Huszár Andrea előadása során rávilágított
arra, hogy a népmese és a hit milyen szorosan köthető egymáshoz, hogy a népmesének milyen személyiségfejlesztő és gyógyító hatása van. Szerinte a gyógyító erő
minden népmese velejárója, mert a mese a
lélekre hat, s ha a lélek rendben van, akkor
az ember gyógyul.

addig mese is lesz, és a gyerekek sem vál-

a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak,
toznak lényegesen, alapállásuk örök. Mert
mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja
ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben
segít többek között a mese is.”
(Csukás István)

Nem igazán gyerekeknek szánt meséskönyv ez, mint ahogyan eredetileg sem
a gyerekek szórakoztatására született a
mese. A mese a felnőtt, bölcs ember világképe, vagyis a lét és nemlét tükörképe, ami

HÍRHARANG
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NÁDSZEG ANNO

Majtény
1940 tavaszán súlyos árvíz sújtotta falunkat,
18 ház összedőlt és 25 ház megrongálódott.
Báró Majthényi József alispán Komáromból
kért katonákat Nádszeg megmentésére. Az
önkéntes katonák két napig építették a gátat. Amint levonult az ár, országos gyűjtés
indult. Ennek eredményeképpen Nádszegen 1940 októberében 21 téglából készült
cserépfedős házat adtak át a károsultaknak.
A belügyminiszter Kovács János községi
bírót példaadó magatartásáért és a község érdekében kifejtett önzetlen munkájáért miniszteri elismerésben részesítette.
Sárkány György ötgyermekes nádszegi
lakosnak a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete 500 pengőt juttatott. Báró Majthényi
Józsefről nevezték el az újonnan épült utcát Majthénynak.
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KÖZÖSSÉGEINK

NÁDSZEG ANNO

Kálozi-kanyar

Rajcsányi-kanyar

A Kálozi-kanyar névadója a Kálozi család. Kálozy János 1756-ban,
27 évesen nősült be Nádszegre. Emőkéről származott. Ez a falu,
amely ma Nyitra része, ekkor még magyar volt, elszlovákosodása
a 19. században kezdődött. Több legény is szolgált Nádszegen
Emőkéről. Kálozy János négyszer nősült. Első feleségétől egy lánya
érte meg a felnőttkort. Negyedik feleségétől, Nagy Évától származnak a ma Nádszegen élő Káloziak. Kálozy János 1800-ban halt meg.
Túlélte negyedik nejét is.

A Rajcsányi-kanyar névadója Rajtsányi János, aki mint sóhivatali tisztviselő került Nádszegre feleségével, Budai Teréziával.
Vágszerdahelyről származott. Több leszármazottja is a sóhivatalnál dolgozott. Nevét az anyakönyvekben írták Rajcsánynak,
Rajcsányinak, Raitsányinak. 1787-ben született az első gyermeke
Nádszegen, majd még további három. Közülük csak János érte
meg a fellnőttkort. Idősebb Rajtsányi János 1837-ben halt meg 84
évesen.

Nádszeg
vadászai
Szabó Gabriella

A

vadászat, mint az egyik legősibb
foglalkozás több évezredes múlttal
rendelkezik, s falunkban is sokéves
hagyománya van: a nádszegi Diana Vadászszervezet a jelenlegi jogi formájában 1973
óta működik. Azóta tartja legfőbb feladatának a vadállomány védelmét, gondozását.

Mehetsz, ﬁam, a sóhivatalba!

A

nádszegi gyereknek nem kellett
messzire mennie, ha elküldték panaszai miatt a sóhivatalba. A hivatal,
ahol ügyeket intézni vagy panaszkodni
nem lehetett, de hasznot és munkát adott
a nádszegieknek, a 18. század közepén létesült Kősén. Ekkor hozta létre a Királyi Udvari Kamara a Nádszegi Sóhivatalt.
Fokozatosan több épületet építettek. Így
sóházat, raktárat, egyéb gazdasági épületeket. A telep a falu szélén, Kőse puszta elején
épült. Ez most Nagykőse eleje, a Rajcsányikanyar és a körülötte lévő terület. Az idősebbek azt is tudják, hol volt a páhó. Az
érdekes szó jelentése az 1862-es Magyar
nyelv szótára szerint ,,deszkából összeállított pajtaféle épület, melyet rakhelyül
használnak“. Valószínűleg ez is a sóhivatalt
szolgálta. A vízi úton idehozott sót helyi és
környékbeli fuvarosok szállították tovább.

1777 nyarán egy érdekes feladattal bízták
meg a nádszegieket.
Mária Terézia Nagyszombatban megszüntette a Pázmány Péter által 1635-ben alapított Nagyszombati Jezsuita Egyetemet
és áthelyeztette Budára. A berendezéseket, könyveket, az egyetemi nyomdát is
el kellett szállítani. A feladattal Kempelen
Farkast, a sakkozógép feltalálóját bízták
meg. Kempelen volt az ország sóhivatalainak tejhatalmú igazgatója. Nem bízott
a nagyszombatiakban, akik nehezen váltak meg az egyetemtől. Félt, hogy megrongálják, vagy ellopják az értékeket,
ezért egy Rajcsányi nevű vágszerdahelyi
származású sóhivatali pénztárnok segítségével nádszegi fuvarosok is szállították
Nádszegre a berendezéseket. /Rajcsányi
János 1837-ben, 81 évesen halt meg mint
sóházőr. Családjának több tagja is a sóhivatalnál dolgozott./

Nádszegről Komáromig sószállító hajókon, majd hajókon és frissen ácsolt tutajokon vitték Budáig az értékes rakományt.
A Budai Magyar Királyi Egyetem az évszázadok során többször váltott nevet. Ma
úgy ismerjük, hogy Eötvös Loránd Tudományegyetem.
A sóhivatal és az építkezések munkát
adtak a helyieknek. A vasút elterjedésével azonban a vízi szállítás drágává vált.
Az állam fokozatosan magánkézbe adta
a sókereskedés jogát. 1851-ben több hivatalt bezártak, de a nádszegi megmaradt.
1872-ben azonban már árverésre bocsátották az épületeket, 1881-ben egy korabeli újságcikk szerint az épületek már nem
léteztek. Részben a sóhivatal miatt került
sor a Kis-Duna szabályozására. Nádszeg
fejlődése szempontjából nagyon fontos
volt ez az időszak.

A rovatot írta és szerkesztette Bugár Andrea
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A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a
vadászok nemcsak lövik a vadat, hanem
gondoskodnak is a vadállomány fenntartásáról: magasleseket, etetőket, a téli időszakban sózókat építenek, ill. tartanak karban, figyelik a vad mozgását, irtják a káros
vadat, szükség esetén gyógyszerrel látják el
a rászoruló állatokat. Mindez idő- és energiaigényes tevékenység, ám a szervezet
27 tagja és 3 tagjelöltje csoportokba szerveződve folyamatosan végzi a szükséges
feladatokat, hiszen vadvédelem nélkül vadászni sem lehet.
Az éves vadszámlálás során feltérképezik
a vadállomány faj és életkor szerinti öszszetételét. Az így nyert adatok alapján határozzák meg a kilőhető vadmennyiséget.
Az apróvad mennyisége hozzávetőleg az
országos átlag szintjén van, így egy vadászidény alatt 5-6 fácán- és nyúlvadászatot
tudnak szervezni. Kacsázni individuálisan
járnak, nagyvadra a kisebb állomány miatt
ritkábban lőnek.
A nádszegi vadászoknak nagynak mondható (2 046 ha) vadászterület áll rendelkezésére, melynek legnagyobb részét az Agrimpex
vállalattól, kisebb területeit a Szlovák földalaptól és a Római katolikus egyháztól bérlik. Székhelyük a falutól mintegy 6 km-re
fekvő vadászlak Tanyán – itt gyűlnek össze
rendszeresen és vitatják meg a szervezéssel kapcsolatos ügyeket, innen indítják a
vadászatokat, majd ide térnek vissza, hogy
pompás terítéket készítve tisztelegjenek az
elejtett vad előtt.
Köztudott, hogy falunk plébánosa, Elek
László atya maga is lelkes vadász, s a vadászszervezet állandó, szívesen látott vendége. Tőle származik az ötlet, hogy évente
egyszer szentmisét mutasson be a vadász-

lak udvarán. Idén szeptemberben már a
harmadik alkalommal készülnek megszervezni a különleges hangulatú Szent Hubertus tábori misét, melyet hagyományosan
egy előzőleg elejtett őzbak teste fölött mutatnak be.
A vadászház és udvara ad otthont az évente
2-3 alkalommal megrendezett Vadásznapnak is, amikor jó hangulattal, frissítővel és
finom vadételekkel várják az érdeklődőket.
A szervezet szorosan együttműködik a községgel és annak intézményeivel: az általuk
szervezett rendezvényeket a vadászok lehetőségeikhez mérten vadhússal, ill. vadételek készítésével támogatják. Más téren
is működik a kooperáció: az óvodások és az
iskolások is el szoktak látogatni a vadász-

lakba, élőnyúlfogások alkalmával pedig
(ami a szervezet fő bevételi forrása) szívesen fogadják a falu fiataljait hajtónak.
A vadászattal szorosan összefügg a környezettudatosság. A természet óvása érdekében a vadászok évente szemétszedő
brigádot szerveznek, melynek során a vadászterület határi útjait tisztítják meg az
eldobott szeméttől.
Legyen szó vadászatról, vadvédelemről,
munkáról vagy szórakozásról, a nádszegi
szervezet méltán viseli a vadászat istennőjének nevét – tagjai elkötelezett vadászok,
generációról generációra örökítik át a vad
tiszteletét, a vadászat szenvedélyét.
Uraim, Lovu zdar! avagy Üdv a vadásznak,
üdv a vadászatnak!
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KÖZÖSSÉGEINK

A Nádszegi Kinológiai Klub

Nádszeg erős emberei

Szabó Gabriella

Tóth Gábor, Győri Lackó

A

Nádszegi Kinológiai Klub, avagy a
nádszegi kutyások szervezete 2009
óta működik önálló nonprofit szervezetként, Takács Attila vezetésével. A 13
aktív tag közül többen Nádszeg környékéről
csatlakoztak a klubhoz. Kétféle fő tevékenységük van: a tenyészet, amikor a cél a minél
szebb, arányosabb faj kitenyésztése, és a
sportkinológia, amikor a versenyeken való
minél eredményesebb szereplésre törekszenek. Ennek érdekében hetente többször
edzenek, gyakorolnak a kutyákkal: vasárnaponként a nádszegi sportpályán, minden
kedden és csütörtökön pedig Felsőszeliben.
A Felsőszeli Kinológiai Klubbal szoros az
együttműködés, a közös edzések mellett
szemináriumokon vesznek részt, évente
egyszer közös tábort is szerveznek – idén
már a negyedik alkalommal került sor négynapos összpontosításra Gímesen.
Évente több, a Sportkinológiai szövetség
(Zväz športovej kynológie) által szervezett versenyen vesznek részt, melyeken a
kutyák bizonyíthatják felkészültségüket
többek között nyomozásban, a gazdának
való engedelmességben, ugyanakkor őrzővédő munkát is végeznek. Az említett versenyeken elsősorban a munka vérvonal (a
munkavégzésre képzett kutyák csoportja)
képviselteti magát, országos szinten kitűnő
eredményekkel.
A Szlovák németjuhász-tenyésztők uniójának (SÚCHNO) tagjaként a nádszegi
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szervezet maga is rendez, ugyanakkor
rendszeresen részt vesz nemzeti, ill. nemzetközi fajtakiállításokon. Ezek elsődleges
célja, hogy az ún. standardhoz leginkább
hasonlító ebeket bemutassa és díjazza. A
tavasz folyamán területi kiállításokon is szép
eredményeket értek el a nádszegi kutyák és
gazdáik: Somorján, Ábrahámon és Dunaszerdahelyen is több második és harmadik
helyezést értek el.
Kutyavizsgákra az országos központi szervezet (SÚCHNO) szervezésében kerül sor,
melyekre a második életévüket betöltött,
tenyészetre szánt egyedeket kötelező benevezni. A vizsgán való sikeres részvétel, további kiállítások, majd a bonitáció (speciális

vizsga, mely az ebet küllemében és viselkedésében a standardhoz viszonyítva értékeli)
abszolválása, továbbá a megfelelő csontozatot és fogazatot bizonyító röntgen-felvételek
mind-mind feltételei annak, hogy a kutyát
tenyészegyeddé lehessen nyilvánítani. Az
említett feltételek a németjuhászok esetében a legszigorúbbak.
A versenyek, kiállítások és vizsgák mellett a
klub tagjai rendszeresen tartanak bemutatókat óvodákban, iskolákban, de hívták már
őket nyugdíjas otthonba is. Általános jelenség, hogy a közönség életkorától függetlenül
mindenhol közkedvelt a tevékenységük.
A széleskörű érdeklődés ellenére a szervezet
tagjainak száma csak lassan gyarapszik. A
klub szeretettel fogad minden érdeklődőt,
elkötelezett kutyabarátot. Miután a szaporulat megfelelő, és például egy németjuhásszal
10-12 éves koráig lehet edzeni, az utánpótlással e téren nincs gond.
A kutyafajtákat illetően a nádszegi szervezetben a németjuhászok vannak túlsúlyban,
de foglalkoznak rottweilerekkel, moszkvai
őrkutyákkal, belgajuhászokkal, csehszlovák
farkasokkal és további fajtákkal is. Ami közös a szervezet tagjaiban, az a kutyák iránti
érdeklődés és elkötelezettség, az irántuk tanúsított felelősség, türelem és kitartás, ami
az edzéseken, versenyeken vagy vizsgákon
éppúgy megnyilvánul, mint a mindennapi
foglalkozásokban.
A Nádszegi Kinológiai Klub idei, saját szervezésű, nemzetközi fajtakiállítására augusztus
17-én kerül sor a helyi sportpályán, melyre
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a
klub vezetősége.

A

z erős emberek bemutatója a múltban még cirkuszi mutatványosok tipikus látványosságai közé tartozott,
mára elismert sporttá nőtte ki magát. Az
embereket mindig is izgatta a fizikai erő.
Szinte bárki tudna történeteket mesélni
arról, hogy munkahelyen vagy baráti öszszejövetelen poénból, vagy más okból öszszemérték az erejüket (pl. cementeszsákvagy téglaemelés). Aztán az ilyen-olyan
próbálgatásokból kialakultak a versenyszámok, ahol olyan tárgyakat emel a sportoló, amivel az ember a mindennapokban is
találkozik. Aki még nem emelt súlyzót, nehezen tudja elképzelni 300 kg súlyát. De ha
egy autót emelünk, már sokkal könnyebb
a nézőknek elképzelni, milyen erő kell a
felemeléséhez. Talán ez az a dolog, amiért
ez a sport népszerűségnek örvend: a látványosság és a sokszínűség.
A súlyemeléssel ellentétben – ahol csak két
gyakorlat létezik, szigorúan súlyzóval –, itt
az ember kamiont húz ülve vagy állva, köveket, sziklákat cipel, különböző tárgyakat
emel a feje fölé, autókat, óriási gumikereket emel, stb. Ez a sokféle gyakorlat nagyon
komplex felkészülést igényel. Az edzés a fő
mozgásformákra (húzás, fej fölé nyomás és
guggolás) van felbontva. Ezek után következnek az adott fő emeléshez kapcsolódó,
kiegészítő segédgyakorlatok, amik a fő gyakorlatok segédizmait erősítik és stabilizálják. A felkészülésben ezen kívül külön részt
kap a versenygyakorlatokra irányuló edzés,
főleg a technika csiszolása végett.
Egyél fiam, hogy erős légy! Ezt sokszor hallottuk gyerekkorunkban. Ennél a sportnál
ez duplán igaz. Ahogy az élet más területén,
itt is az alap dolgok működnek: nincs semmiféle csodapor, amitől izmosak leszünk.
Személy szerint a fő kalóriabevitelt igyekszem tiszta, alap élelmiszerekből fedezni.
Ilyenek a különböző vörös húsok, szárnyasok, zabkása, burgonya, rizs, tészták és a
legfontosabb, amit soha nem hagyok ki: az
egész tojás, ami nélkül nem kezdődhet nap.
2003 óta foglalkozom versenyszerűen ezzel
a sporttal. 2008-ban sikerült a szlovák profi kategóriába felküzdenem magam, azóta
több tucat versenyen vettem részt hazai és
külföldi pályán. Sikerült bekerülnöm a szlo-

vákiai rekordok könyvébe is azzal, hogy 330
kilót sikerült felemelnem. 2017-ben voltam
utoljára versenyen Vágsellyén, nemzetközi porondon, ahol a szlovákiai versenyzők
közül a legjobb helyezést, a 4. helyet értem
el. Jelenleg pihentetem a versenyzést, bár
tervben van egy-két nevesebb verseny az
idei évre.
Örülnék, ha a nádszegi fiatalok közül átvenné valaki a stafétát és továbbvinné ezt
a sportot. Voltak már erre vonatkozó próbálkozások. Szép sikereket ért el például
Juhos Attila, aki több versenyen dobogós
helyen végzett. Az utánpótlásról való gondoskodás céljával alakítottuk ki barátommal és edzőtársammal, Győri Lackóval a
nádszegi kultúrház pincehelységében az
LG gym nevű edzőtermünket. Szívesen látunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni ezt
a sportot. Izomépítés vagy fogyás céljából
főleg Lackó segítségére lehet támaszkodni,
aki professzionális személyi edzői igazolvánnyal rendelkezik, tehát szakszerű tanácsokkal tudja ellátni az érdeklődőt. [T. G.]

A

z edzőtermet azért hoztuk létre, hogy
a nádszegi fiataloknak és idősebbeknek egyaránt lehetőségük legyen az
alakformálásra az mellett, hogy mi is tudjunk edzeni a faluban. Az alakformálás leg-

hatékonyabb módszere a súlyzós edzés és
a helyes táplálkozás, vagyis ettől a sporttól
lehet a legjobban izmosodni vagy fogyni.
Nálunk ez áll az első helyen. Az összes többi
mozgásforma csak ez után jön. A teremmel
kapcsolatban is célunk a folyamatos fejlődés, amivel jól haladunk: sorra cseréljük le
a gépeket jobb minőségűekre.
Tavaly, 2018-ban Budapesten végeztem el a
Weider Professional Fitness Trainer személyiedző-képzését. A kurzus 10 hónapig tartott, melynek keretén belül Magyarország
legjobb tanáraitól tanulhattam. Jelenleg
külön nem edzősködöm, de mindenképp
ezzel szeretnék foglalkozni, mert aki ismer
engem, az tudja, hogy erre születtem. Szeretném az embereket motiválni, sikerélményekhez juttatni, akkor érzem magam jól,
ha ez sikerül. [Gy. L.]
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EREDMÉNYEINIK

KREATÍV

Diákjaink
tanulmányi
eredményei
Az Alapiskola és Óvoda Nádszeg diákjai
számos – matematikai, kémiai, rajz-, sakk-,
mesemondó, helyesírási, biblia-, testnevelési – tanulmányi versenybe kapcsolódtak
be és értek el kiváló helyezéseket, eredményeket. Bár ezek közül csak néhány eredményt tudunk most közölni, minden egyes
versenyzőnek gratulálunk és köszönjük,
hogy képviselték iskolánkat, községünket
járási, országos, sőt nemzetközi szinten!
Köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat
és szülőket is!
Szabó Gabriella

Színjátszók

1.
2.

C

Ö

N
4.

6.

Fotó: Simogyi Tibor, Új Szó

K

Felső sor (balról): Győri Zsófia, Molnár Lenke, Dobos Lili, Ivicze Krisztina, Lukács Veronika, Kollárovics Tünde
Alsó sor (balról): Bugár Zsombor, Menyhárt Zsolt, Alföldi Dóra

október 26-28.

Összmagyar Diákbajnokság, döntő, Pécs
sakk - Győri Zsófia – 3. hely

december 1.

Pislákoló mécses szavalóverseny, Komárom
Molnár Lenke – ezüstsáv, Rákász Orsolya – bronzsáv

január 30.

Matematikai olimpia területi fordulója, Galánta
Rákász Botond – 2-4. hely, Csánó Levente – 5-6. hely

március 5.

Poznaj slovenskú reč c. szlovák nyelvi verseny járási fordulója, Tallós
Kollárovics Tünde - bronzsáv

március 28.

Tompa Mihály vers-és prózamondó verseny országos elődöntője, Galánta
Dobos Lili – ezüstsáv, Molnár Lenke - ezüstsáv

április 1.

Simonyi Zsigmond helyesírási vetélkedő, országos döntő, Érsekújvár
Kollárovics Tünde - 8.hely, Erdélyi Levente – 16. hely

április 9.

Matematikai olimpia járási fordulója, Galánta
Z6 kategória: Alföldi Réka – 8-11. hely, Győri Áron 12-13. hely, Nagy Orsolya – 24.
Z7 kategória: Erdélyi Levente – 3-5. hely., Juhos Gergely – 13. hely
Z8 kategória: Kollárovics Tünde – 4. hely, Lukács Veronika – 9. hely, Bugár Ádám – 19. hely

április 10.

Bibliai olimpia, országos döntő, Komárom
VII.A /Győri Zsófia, Pollák Lara, Sárkány Noémi/ – 12. hely

április 16.

XXX. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny, Komárom
Lukács Veronika – 6. hely, Kollárovics Tünde – 14. hely

május 14.

Katedra – Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő, országos döntő, Dunaszerdahely
Boszik csapata: Kollárovics Tünde, Ivicze Krisztina, Lukács Veronika - 6. hely

június 2 – 4.

Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny, országos döntő, Rozsnyó
Bugár Zsombor, Alföldi Dóra – aranysáv, Menyhárt Zsolt - ezüstsáv

június 13.

„O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ kidobósverseny, Galánta
IV. osztály – 4. hely

S
C

R

É
7.

2019. május 28-31-ig zajlott a 44. Duna
Menti Tavasz országos gyermek báb- és
színjátszófesztivál országos döntője,
melyen a zsűri aranysávos minősítésben
részesítette a dunaszerdahelyi Fókusz
Gyermekszínpadot A császárnő új ruhája
c. előadásáért. Május elején ugyanezzel
a darabbal a nemzetközi XXIX. Moson
megyei színjátszó találkozó fődíját nyerte el a Fókusz. A csoportnak tagja két
tehetséges nádszegi színészpalánta is:
Győri Jázmin 6. osztályos és Menyhárt
Zsolt 3. osztályos tanulók. Gratulálunk
az elért sikereikhez!

E
N

5.

Diákolimpia 2018, Dunaszerdahely
atlétika: Németh Levente – 7. hely, Gutai Virág – 12. hely
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Fejtsd meg a kereszrejvényt! A függőleges, kékkel jelölt sorba megfejtésként megtalálod, mi az óvodások és iskolások kedvenc szünideje.
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Az uszodában és a strandon is van ilyen, ebben fürdünk, vagy úszhatunk is
Kerek, nagy gyümölcs, kívül zöld, belül piros
Olajban sült, kelt tésztából készült, kerek formájú étel, sajttal, teföllel tálalják
Sárga magvak sorakoznak egy csövön, főzve esszük, de a szárított szemekből
készülhet liszt és dara is
5. Egy olyan játék, amit ha a levegőben ügyesen eldobsz, visszafordulva repül
6. Lassan olvadó, hideg, színes, édes ital apró jégdarabkákból
7. Magas építmény, amin a vízbe lehet lecsúszni
8. Egészséges, vitamindús terméseket nevezzük így
9. Nyaraláskor pihenésként is lehet olvasni
10. Télen ilyen az időjárás, nyáron pedig a fagyi
11. Az a hely, ahol úszni, csúszdázni és napozni lehet

Az Hírharang áprilisi számában közzétett rejtvény megfejtői közül
Szijjáro Norbertet sorsoltuk ki, nyereményéhez gratulálunk!
Fotó: Simogyi Tibor, Új Szó

A jelenlegi rejtvény megfejtését július 31-ig küldjétek el a hirharang.szerk@gmail.com címre, tárgyként
a „megfejtés” szót adjátok meg! A helyes megfejtést beküldők között ismét könyvjutalmat sorsolunk ki,
a nyertes nevét a Hírharang következő számában közöljük. Jó szórakozást kívánunk!

Kiállítás a II. világháborúról – Felhívás
Nagyon örülök, hogy a 2. világháborúval kapcsolatos anyaggyűjtéshez már
sokan hozzájárultak. Érkeztek fényképek, értesítés az elhalálozásról, igazolás
a hadifogságban töltött időről, csoportképek, kitüntetések. Azonban még mindig sok hősi halottat nem sikerül azonosítani. A Hadtörténelmi Levéltárból
ígéretet kaptam, hogy segítenek. Szük-

séges azonban megadni a pontos születési adatot, valamint a katona édesapjának és édesanyjának nevét. Ehhez
kérném a családtagok segítségét.
Megható volt számomra, hogy a leadott adatok alapján meg tudtam mondani valakinek, hogy mikor hunyt el az
édesapja és azt is, hogy hol van eltemet-

ve. De ugyanígy egy nagypapa és több
nagybácsi sorsáról is be tudtam számolni a hozzátartozóknak.
Ezúton is szeretném megköszönni
a nyugdíjas klub tagjainak a segítséget
és az ötleteket, valamint mindenkinek,
aki időt szakított az adatközlésre.
Bugár Andrea
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ÍGY ÍRUNK MI...

NÁDSZEGEN

IRODALOM

Péter és Pál

Az élet rendje

Rózsa Sándor

Nagyné Sándor Ilona meséje

A

Illusztrációs fotó

pám melegszívű, de szigorú ember
volt. Mindig állta a szavát, s tőlünk is
elvárta az élet rendjének betartását.
De mi csak palánták voltunk, emberpalánták, ahogy ezt falun a gyerekekre mondták.

G

alánta környékén, egy kis faluban
az alsó tagozatos iskola mára már
megszűnt, annak ellenére, hogy
valaha majd’ száz gyerek járt oda. Külön
voltak még az osztályok elsőtől az ötödikig. Pár éve még ott tanítottam összevont
osztályban. Az egész iskolában mintegy 20
gyerek tanult és két pedagógusból állt az
egész tanári kar. Mivel kötelező tantárgy
lett a számítástechnika, külsősként heti
négy órában próbáltam a gyerekeknek érdekessé tenni a tantárgyat.
Az osztályban volt egy roma ikerpár,
nevezzük őket Péternek és Pálnak. A környezetnek, ahonnan jöttek, nem volt semmilyen kapcsolata a számítógépekkel,
maximum a szülőknek volt mobiltelefonjuk, de azt még ők se tudták, hogy az tulajdonképpen egy pici számítógép. Nem
is ez a fontos. Nagyon egyformák voltak
ránézésre, de mint minden ikerpárnál, a
természetük más. A többi gyerektől abban
különböztek számomra a leginkább, hogy
nekik minden ige ikes ige volt. Honnan
vették ezt, arra nem jöttem rá, de négy év
alatt sem sikerült ezt megváltoztatni. Pé-
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ternek és Pálnak talán még ma is mindenki
„megyik, adik, hozik, ülik”.
Péter nagyon tanulékony volt, gyorsan
fölfogta a dolgokat, megértette, miről szól
a feladat és meg is tudta oldani. Pál pont
az ellenkezője. Nem tudott összpontosítani, nem értette, mit akar a tanár, ráadásul
meg lusta is volt és rendetlen. A harmadik
osztályban is még a betűkkel küszködött.
Viszont amennyivel gyengébb volt a szellemi teljesítményében, annyival ügyesebb
az olyan tantárgyakban, mint a rajz vagy
torna. Sajnos a természete is annyival erőszakosabb lett, mint amennyivel lemaradt
a tanulásban. Pál Péter mellett ült az iskolában és a feladatokat úgy oldotta meg,
hogy ráparancsolt Péterre, és egy kiadós
verés ígérete mellett megíratta vele a saját
dolgozatát is.
A dolog ilyen formán oda jutott, hogy
Péter, mivel mindig kétszer annyi munkát
végzett el, sokkal előbbre tartott minden
tantárgyban és könnyedén jutott feljebb.
Fel sem merült soha, hogy megbukjon
vagy ismételjen. Pál viszont pont fordítva,

egyre erőszakosabb lett, mert ez a magatartás megoldás lett számára mindenre.
Ráadásul mivel semmilyen szellemi erőfeszítést nem kellett tennie, lemaradt, és
minden évben bukásra állt mindenből.
A kérdés most az, mi a megoldás. Válaszszuk szét a két gyereket, és a gyengébb
járjon más osztályba vagy esetleg problémás gyerekeknek fönntartott, úgynevezett
kisegítő iskolába? Ezzel a két, érzelmileg
egymáshoz nőtt, hátrányos helyzetű ikergyereket és a szüleiket is társadalmilag
megbüntetjük, vagy hagyjuk a dolgokat
így, és kínlódjon a tanár, az iskola és a
gyerekek, akik Pállal járnak egy osztályba. Mondhatjuk azt, hogy ez kihívás a tanárnak, neveljen, hisz ez a szakmája, de
érvelhetünk azzal is, hogy miért kellene
elviselni egy iskolában a többieknek azt,
ha valaki agresszív és képtelen az alkalmazkodásra.
A kérdés megválaszolását embere válogatja. Ki így, ki úgy. Az élet egyéb hasonló
dolgaiban is döntenünk kell. A felelősség a
miénk.

Szegénységben éltünk, ezért ma sem
tudom honnét, de az egyik iskolai év kezdetekor apám vadonatúj tankönyvekkel állított haza. Anyám korholására csak ennyit
mondott: „Vigyáznak rá, év végén eladjuk
és majd visszajön az ára.”
Hosszan magyarázta nővéremnek és
nekem, hogyan kell a könyvekre vigyázni,
hogy ne legyen szamárfüles, a tízóraitól
ne legyen zsíros és persze, hogy ne firkáljunk bele. Még akkor nem voltak színesek
a tankönyvek. Színes ceruzája is csak a tanító néninek volt, olyan fele piros, fele kék.
Nem is lett volna semmi baj, csak az egyik
napon iskolából hazajövet a porban egy
rózsaszínű színezőt találtam. Ilyet még
nem is láttam. Rózsaszínű! Még az ágyba is
magammal vittem. Kipróbáltam papírszé-

lekre, de ez nem volt az igazi. Nem tudtam
betelni vele! Valahányszor kinyitottam az
új tankönyveim hófehér lapjait és láttam
a festetlen rajzokat, megkísértett az ördög.
Jaj, sóhajtoztam, jaj, mintha bűnre csábított volna. Nem telt bele sok idő. Elképzeltem a sok-sok rózsaszínűre festett képet
a tankönyvemben, s nem vártam tovább.
Elindult a kezem, festettem-festettem, még
csak egy kép is volt színtelen a tankönyveimben. Nem gondoltam apám szavaival!
Apám szavai nagyon távolinak tűntek, de az
idő repült és eljött az év vége. „No, lányok,
hadd látom a könyveket!” – szólt apám. Nővérem már rohant is a táskájáért és kirakta
a könyveit az asztalra. Apám oldalról-oldalra átnézte, megolvasta a bűnöket. Elővette a sarokból a vesszőt, és annyit csapott
a fenekére, ahány malacságot elkövetett.
Ahogy nővérem ott feküdt a széken sajgó
hátsóval, nem mertem mozdulni. Egyszer
csak a postás kiabált az udvaron. Apám kisietett. Bár ne tette volna! Levettem a székről a kispárnát, és gyorsan a nadrágomba

dugtam. Apám már vissza is jött, és én nagy
hirtelenséggel leültem, nem akartam, hogy
észrevegye, mi történt.
Kinyitotta a könyveket és szótlanul lapozta. Nem számolt, nem dorgált közben, csak
nézte elkomorodva. „A székre!” – mondta
tompán. Nem mozdultam. Egyetlen gondolatom volt csak, nehogy meglássa alattam
a kispárnát. Apám arca kipirosodott. „Még
szófogadatlan is vagy!” és már emelte is
a pálcát. Nem bántam, hadd üssön, csak ne
tudja meg, hogy galád módon be akartam
csapni. Úgy éreztem, tüzes párnán ülök.
A testemnél csak a szívem sajgott jobban.
Nem tudom, mi lett volna, ha anyám nem
lép közbe.
Kisgyerek fejjel akkor tanultam meg egy
életre, hogy tetteinkért felelőséget kell vállalnunk, mert a kibúvók csak tetézik a bajt.
Apám haragja ahogy jött, úgy elmúlt. Hogy
sejtett-e valamit a lelki küzdelmeimről,
nem tudom, de az biztos, hogy egy életre
szóló leckét, tanulságot kaptam.

Szent István Napok búcsúkor
Nádszegi Kulturális Bizottság
Idén a nádszegi búcsú az
augusztus 23-25-i hétvégére
esik. Előtte mindenki lázasan
készülődik: valaki kaput fest,
valaki új ruhát vásárol, valaki
pedig elmegy itthonról.
Mi olyan programmal készülünk, amely minden zenei
igényt próbál kielégíteni. A
Szent István Napokkal sze-

retnénk a búcsúi ünnepséget
még teljesebbé tenni és maradásra bírni az ilyenkor „menekülni” vágyókat.
A háromnapos program pillérét hagyományokat őrizve
a nádszegi néptánccsoportok
színvonalas gálaműsora adja.
A szombat esti koncerteket
Szabó Tamásnak, Magyarország legjobb szájharmoniká-

sának triója kezdi igazi, élő
blueszenével, majd őket követi a megújult Fagifor.
Másnap, vasárnap kihagyhatatlan produkció várható
a Veszprémi LGT Emlékzenekartól, ugyanis a kilenc fős
banda olyan profi módon
adja elő az LGT-slágereket,
mintha maguk Presserék játszanának a színpadon.

A

háromnapos rendez-

vényt igazi táncos buli zárja. A
nálunk jól ismert szaxofonos,
Sipos Dávid SAX SHOW-ja DJ
Szemi kíséretével garantált
sikert hoz majd.
Szép nyarat és kellemes
nyaralást kívánunk, búcsúkor
pedig várunk mindenkit haza
a Szent István Napokra!
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2019. augusztus 23-25.

A SZENT ISTVÁN
NAPOK
PROGRAMJA
AUGUSZTUS 23. (PÉNTEK)
17:30

Nádszegi emlékeim - Juhos Ferdinánd fényképkiállítása a községi
hivatal nagytermében

18:30

Szentmise

19:30

´´
Az Ifjú Szivek Táncszínház eloadása
a kultúrházban

22:00

Diszkó a sportpályán

AUGUSZTUS 24. (SZOMBAT)
15:30

Koszorúzás a kopjafánál

16:00

A Csenkey Baranta bemutatója

17:30

Szentmise

19:00

Néptáncbemutató a Nádos, a Napraforgók és a Nefelejcs néptáncegyüttesek közremuködésével,
utána táncház a Hárompatak
´´
zenekarral

21:00

´´ Blues-koncert
Élo

23:00

Fagifor-koncert

AUGUSZTUS 25. (VASÁRNAP)
10:30

Szentmise

11:30

Koszorúzás a Szent István-szobornál

16:30

A GOLDDIES Swingatlanügynökség koncertje

20:00

A veszprémi LGT Emlékzenekar koncertje

22:00

Sipos Dávid és DJ Szemi SAX SHOW-ja

yos
A hagyomán
ciók
búcsúi attrak
té
já kok)
(körhinták,
t helyen
a megszokot
ek
leszn
ók.
megtalálhat

A szombati és vasárnapi programok a Templom téren zajlanak

Július 1-5.

9:00 – 13:00

A Nádszegi Szabadidőközpont Felfedezőtábora - Kína

Július 8-12.

8:00 – 16:00

Így játszottunk régen – a Csemadok napközis tábora

Július 15-19.

8:00 – 16:00

Foci- és mazsorett-tábor

Július 22-26.

8:00 – 16:00

A Tüskevár nyomában – Plébánia napközis tábor

Augusztus 17.

A Nádszegi Kinológiai Klub kiállítása a sportpályán

Augusztus 23-25.

Szent István Napok
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