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HírHARANG

Havas a táj miközben ezeket a sorokat írom, ég-
nek az ádventi gyertyák, készülődünk az ádvent 
méltó megünneplésére községünkben. Miközben 
készülődünk, beleadunk apait-anyait, hogy min-
den szép legyen, csillogó, karácsonyi, boldogsá-
gos... Tisztában vagyunk azzal, hogy mindez csak 
külcsín. Az igazi ádventnek a lelkünkben kell meg-
születnie és karácsony közeledtével egyre jobban 

kell zizegnie, bizseregnie a gyermeki várakozás-
nak. Magunkat, a lelkünket kell lecsendesítenünk, 
lelassítanunk, hogy igazán ünnep lehessen már 
a várakozás is. Várakozni, vágyakozni valami után, 
ami bizton tudjuk, eljön és csodálatos lesz! 

Sokat panaszkodunk, hogy ugyan miért kell 
már októberben csokimikulásokkal szembesül-
nünk a boltok polcain, miért kell már november-
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től játékhegyeket kerülgetni egy egyszerű 
bevásárláskor az üzletben. A válasz egy-
szerű: a várakozás miatt. Magunk miatt. 
Mert annyira szeretjük az ádventi várako-
zás idejét, hogy akarva-akaratlanul kitol-
juk azt. Mondhatjuk, hogy ugyan, a hiper- 
és szupermarketek a nagyobb nyereség 
érdekében kezdik korábban a karácsonyi 
marketinget, de valójában azért kezdik ko-
rábban, mert mi, vásárlók vevők vagyunk 
rá. Ha nem érdekelne minket, mással pró-
bálnák felkelteni a fi gyelmünket.

Idén szenteste keddre esik. Háziasszo-
nyoknak kimondottan praktikus, még ren-
geteg mindent el tudnak intézni, sütni-főz-
ni és az utolsó simításokra is sor kerülhet 
a takarításban. Talán így lehet, hogy nem 
lesz olyan hektikus, kapkodó és izgulós 

vieme, že to všetko je iba zovňajšok. Ozajst-
ný advent sa má zrodiť v našich srdciach, 
a blížiacimi sa sviatkami sa nám má rozbú-
šiť srdce od detských očakávaní. Ak chceme 
zažiť podstatu adventu, máme sa stíšiť my 
vo  vnútri v našich dušiach, máme spoma-

Ako píšem tieto riadky, vonku je zasneže-
né, adventné sviečky svietia a chystáme sa 
na dôstojné oslavy tohtoročného adventu 
v našej obci. Chystáme sa, usilujeme sa, aby 
všetko bolo čo najkrajšie, najlepšie, keby aj 
dokonalé, vianočné, sviatočné.... A pri tom 

dzať hory vyložených hračiek v obchodoch 
už od novembra. Odpoveď je jednoduchá: 
kvôli túžbe po vianociach. Kvôli nám. Lebo 
tak ľúbime obdobie adventu a obdobie ča-
kania na zázraky, že či chceme-nechceme, 
advent tlačíme už do októbra. Samozrej-
me, citlivý názor by bol, že to nie my, to 
supermarkety, ktoré nás nútia sa zaoberať 
s Vianocami a adventom už v októbri, to oni 
v záujme väčieho zisku sa snažia zvýšiť pre-
daj predĺžením adventného obdobia. Krutá 
pravda je však taká, že my, konzumenti to 
chceme, kupujeme a máme o to záujem. 
Keby sme nemali, našli by iný spôsob ako 
vzbudiť našu pozornosť.

Tohtoročná svätá noc pripadá na utorok. 
Vyslovene praktické pre gazdinky, ktoré 
budú mať trošku viac času na nákupy, vare-
nie, či posledné upratovanie. Možno takto 
ani ony, ani sviatky nebudú také hektické 
a uponáhlané. Skúsme spomaliť! Skúsme 
sa starať o ostatných okolo nás! Skúsme sa 
zamyslieť nad tým, čo a koho oslavujeme 
na Vianoce. Aký dôležitý je On pre nás, že sa 
pre nás narodil. Aký dôležitý je On v našich 
rozhodnutiach, v našich životoch. Nechceli 
by sme mať podobnú pozornosť v našich 
modlitbách, akú mu venujeme my na Via-
noce. Skúsme nezabudnúť na neho, na sku-
točný význam Vianoc. 

Narodil sa Kristus Pán, radujme!
V mene celej samosprávy a vo svojom 

mene Vám želám nádherné a požehnané 
vianočné sviatky a šťastný nový rok 2020! 
Nech nám nový rok nič nezoberie, čo je dô-
ležité a nech nám prináša šťastie, zdravie 
a lásku!

a karácsony. Próbáljunk meg lassítani! 
Próbáljunk meg odafi gyelni egymásra! 

Próbáljunk meg gondolni arra, mit is 
ünneplünk karácsonykor. Milyen fontos Ő 
számunkra, aki megszületett. Milyen fon-
tos Ő a mi életünkben, döntéseinkben. 
Nem akarnánk, hogy úgy fi gyeljen ránk 
imáinkban, ahogy mi feledkezünk el Róla, 
a karácsony igazi értelméről.

Megszületett Krisztus, örvendezzünk!
Nádszeg község önkormányzata és 

a magam nevében mindannyiuknak áldott 
és békés karácsonyi ünnepeket kívánok és 
boldog 2020-as új évet! Legyen hozzánk 
kegyes az új év, hozzon áldást, békességet!

liť naše kroky a naše životy, a vychutnať si 
obdobie čakania. Čakať, túžiť po ozajstnom 
zázraku, čo isto príde a bude prenádherné!

Sťažujeme sa, že prečo sa musíme stre-
távať v obchodoch s čokoládovými miku-
lášmi už v októbri, prečo musíme už obchá-

ÚVODBEKÖSZÖNŐ

Vážení obyvatelia, milí Trstičania!
Eva Kaczová, starostka obce Trstice
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Eltelt egy év a polgármesteri tevékeny-
ségemből, elképesztő gyorsasággal, hihe-
tetlen léptékű munkákkal. Nem tagadom, 
nehéz volt ez az első év, hiszen akarva-aka-
ratlanul úgy éreztem, nagyon nagyok az 
elvárások velem szemben. Akik bizalmat 
szavaztak nekem, azok árgus szemmel fi -
gyeltek, vajon méltó voltam-e rá. Aki nem 
bízott annyira bennem, hogy rám adta vol-
na a voksát, talán alkalmat és lehetőséget 
keresett, hogy hibát találva, választásában 
megerősítést nyerjen. Nem hibáztatom 
egyik szempontot sem, ezért is, rögtön az 
első pillanattól kezdve, a képviselőtestü-
lettel együtt, teljes erőbedobással vetet-
tem bele magam a munkába.

Választási programunkat sikerült úgy 
összeállítani, hogy vezérfonalként követ-
hetőek a pontjai. Amit a záró kampány-
esten, még remegő hanggal, de nagyon 
komolyan gondolva elmondtam, azt pró-
báltuk az év folyamán valóra váltani. 

Minden tenni akarás azonban a költség-
vetésből indul ki. A költségvetést ezért pró-
báltuk úgy összeállítani, hogy követhető 
és valóra váltható legyen. Azt gondolom, 
ez tökéletesen sikerült, hiszen az egész év 
folyamán nem kellett költségvetést módo-
sítani. A terveket és vállalásainkat, egyiket 
a másik után sikerült megvalósítani a költ-
ségvetés felrúgása nélkül. 

A költségvetés készítésénél volt néhány 
irányelv, amihez ragaszkodtunk. Az első az 
irányelvek között az volt, hogy középüle-
teinknek meg kell újulniuk, a nádszegiek 
megérdemlik a méltó kultúrházat, egész-
ségügyi központot vagy községházát! 
A második irányelv, hogy útjaink is folya-
matos megújulást igényelnek, ezt nem le-
het csak a választási évre ütemezni. Ezen 

kívül a vízelvezetés problémája égető még 
falunkban, új építkezési területek hiánya, 
a sportolási lehetőségek és a játszóterek 
állapota... és még sorolhatnám!

Kérem az olvasót, tegyen meg velem 
most egy képzeletbeli sétát községünkben 
és nézzünk körül együtt, hogy mi az, ami 
változott, mi az, ami történt az elmúlt egy 
évben.

A munkákat januárban a gyermekorvo-
si rendelő szociális helységének rendbeté-
telével kezdtük. Méltatlan és tarthatatlan 
állapotok uralkodtak ott, ahol a legna-
gyobb tisztaságnak és higiéniának kellene 
lennie. A munkákat tovább folytattuk az 
orvosi rendelők körül, ahol sikerült meg-
oldanunk a parkolás problémáját, ami 
már évek óta gondot okozott betegnek, 
kísérőnek, orvosoknak egyaránt. Szintén a 
parkoló elkészítésekor sikerült megoldani 
vízvesztők kialakításával a kiadós esőzé-
sek után felgyülemlett víz elvezetését az 
útról. A rendelők épületén az év folyamán 
sikerült kicserélni a nyílászárókat. Tervben 
volt még a fűtésrendszer rekonstrukciója 
ugyanitt, de közbeszólt az épület födémje, 
ami beázással szintén jelezte, hogy felújí-
tásra szorul. Tehát, az ősz folyamán még 
a tető szigetelésére is sor került. Az épület 
szigetelése és a fűtésrendszer rekonstruk-
ciójára remélhetőleg jövőre kerül sor. Bí-
zunk benne, hogy az amúgy sem kellemes 
betegséget és szakorvosi ellátásra várako-
zást minden nádszegi lakos méltó körül-
mények között tudja majd átvészelni. Nem 
utolsó sorban vonzó lehet a szakrendelők 
sora más szakorvosok számára is, bővítve 
ezzel az egészségügyi ellátást.

A közútjaink állapota mindenki számá-
ra ismeretes, senkinek nem kell bemutatni 
a lengéscsillapítókat nem kímélő utcákat. 
Ezek felújítása nagy mértékben a község 
költségvetésére hárul. Tudatosítjuk ezt, 
ahogy azt is, hogy nem lehet, nem szabad 
csak az utolsó választási évben aszfaltoz-
ni és az útjavításokat kampányfogássá 
degradálni. Ennek folyamatos munkának 
kell lennie. A 4 év alatt, minden évben 50-
60 000,-  EUR saját forrást szeretnénk a 
község úthálózatába fektetni. Ennek első 
lépése az Alszertől a sportpályáig terjedő 
szakasz volt, ezt a szakaszt szélesítettük is, 
amennyire lehetőség volt rá. A vízelveze-
tést is lehetőségeinkhez mérten próbáltuk 

megoldani ezen a szakaszon is. 
A sportpályán is rengeteg fejlesztés-

re került sor, ezért a sportszervezet ve-
zetőségét illeti dicséret. Példaértékű az 
együttműködés a község és a sportszer-
vezet között, ezért a község továbbra is 
kiemelten támogatni kívánja a sportot az 
elkövetkező években is. Új székek kerültek 
a lelátóra, új betontalaj és ahhoz tartozó 
ponyvafedés a pálya mellé és folyamatban 
van egy nagyszínpad építése is, amit már 
reményeink szerint jövő nyáron üzembe 
helyezünk!

Képzeletbeli sétánk következő állomá-
sa a temető lehetne, ahol szintén nagy 
invesztíciókra került sor. 2 új hűtőbox be-
szerelésére és a régi hűtőboxok rekonst-
rukciójára ősszel került sor. Az elhaladó 
forgalom folyamatos hangzavara miatt, 
a hangtechnika teljes megújulására is sor 
került. Ezek szintén a községi források 
okos felhasználásának köszönhetően va-
lósulhattak meg. A halottasház belső te-
rének rekonstrukciója felajánlásból újult 
meg, hála és köszönet a jó szándékért 
és a tenni akarásért. Felajánlásból tehát 
megújult a halottasház festése, belső bur-
kolata, megvalósult a villanytestek cseré-
je, belső ajtók cseréje. A külső ajtó cseré-
jébe közbeszólt az időjárás, bízunk benne, 
hogy a tavasz folyamán az is elkészül. 

Megnyitottuk a temető hátsó bejáratát 
a temetőlátogató lakosok számára. Az út 
még nem tökéletes, de már most határo-
zottan biztonságosabb, mint az elképesz-
tő forgalommal bíró főút. Ide is parkolót 
tervezünk a jövőben, hogy jelesebb sport-
rendezvényekkor, gyermeknapkor vagy 
a mindenszenteki megnövekedett teme-
tőlátogatás során is biztonságosan le tud-
jon mindenki parkolni az autójával. Nem 
szeretnénk tovább csökkenteni a sport-
pálya területét parkolóvá alakítással. Sőt, 
kültéri edzőpályák létrehozását tervezzük 
a sportpályán, hogy azok is, akik nem csak 
a fociban lelik örömüket, lehetőséget kap-
janak edzeni, sportolni, egészségesen élni. 

Mindkét iskola és az óvoda költségve-
tése csaknem megduplázódott az előző 
évekhez viszonyítva. Tudatosítjuk és fon-
tosnak tartjuk, hogy gyermekeink oktatá-
sára muszáj fi gyelmet szentelnünk, hiszen 
övék a jövő, ahogy neveljük őket, ameny-
nyire fontosak számunkra, annyira leszünk 
majd mi is fontosak később. A megnöve-

Az első év zárszámadása
Kacz Éva, Nádszeg polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ

kedett költségvetés mellett további anyagi 
források, ráfordítások is történtek az ok-
tatói-nevelői munkára. Az egyik legfonto-
sabb talán a logopédus jelenléte intézmé-
nyeinkben. Sajnos elértük azt a helyzetet, 
amikor már iskoláink kiválóan fölszerel-
tek, interaktív táblák, tabletek, noteboo-
kok segítik a pedagógusok munkáját, és rá 
kell jöjjünk, hogy nem ezek kellenek. Nem 
ezek az okos eszközök a fontosak, hanem 
az olyan szakemberek, pedagógusok, azok 
az asszisztensek, akik a diszgráfi ás, diszle-
xiás és egyéb más tanulászavarral küzdő 
gyerekeket segítenek a tanulásban. Mert 
belőlük viszont egyre több van. Rohanó 
világunk, a technológiák megállíthatatlan 
fejlődése okozza mindezt.  Ezért idén az 
összes pályázaton elnyert összegből, amit 
Nádszeg község megpályázott, célirányo-
san iskoláink sport- és kültéri játékainak 
fejlesztésére költöttük. A tavasz folyamán 
sikerült kijavítani és üzemképessé tenni 
a műfüves focipályát. Sikerült egy kültéri 
edzőterem (street workout pálya) alapjait 
lerakni, ennek teljes beüzemelését csak 
az időjárás akadályozta meg. A kültéri 
edzőtér mellé pedig kültéri fi tneszgépek 
is beüzemelésre kerülnek tavasszal, szin-
tén csak az időjárás gátolta meg, hogy már 
most kint legyenek. Tavaszig a raktáraink 
mélyén pihennek, és várják, hogy helyük-
re kerüljenek. Szintén pályázaton elnyert 
támogatásból sikerült mindkét iskola szá-
mára csaknem 30 pár korcsolyát biztosí-
tani.  Minden intézkedésünk arra irányult, 
hogy kicsaljuk a gyerekeket az udvarra, 
a levegőre, sportoljanak, szaladgáljanak, 
húzóckodjanak. Hiszen a mi gyermekko-
runk legjobb sporteszköze a szőnyegpo-
roló állvány volt, remélem, a fi atalok is 
megszeretik ezt a jó kis kültéri edzéslehe-
tőséget, amit most mindkét iskola számá-
ra rendelkezésre bocsátottunk. Mindezért 
köszöntettel tartozunk Nagyszombat me-
gye támogatásának és Berényi József al-
ispán úrnak, ahol számos pályázatunkat 
támogatásra méltónak találták.

Az iskolától és az óvodától a sétánk 
vezessen tovább a községi hivatal felé. Itt 
a nagytermet sikerült rendbe rakni és be-
üzemelni annak rendje és módja szerint. 
Az épület beázásának problémáját még 
2017-ben sikerült orvosolni. Az idei nyár 
folyamán teljes körű rekonstrukcióra ke-
rült sor, üzembe helyeztük a szociális he-
lyiségeket, amelyek nem voltak befejezve 
és ma már a nagyterem szinte bármilyen 
közösségi célra használható, esküvők, 
gyűlések vagy más rendezvények helyszí-
ne is lehet.

Engedjék meg, hogy szóljak még pár 
szót a rendezvényeinkről. Községi szer-
vezésben megvalósult 5 rendezvény- ill. 

rendezvénysorozat. Ezek voltak a március 
15-i ünnepség, június 1-én a gyermeknap, 
június 4-én a Nemzeti összetartozás nap-
ja, augusztus 20-án a Szent István Napok, 
ill. az ádventi ünnepségsorozat decem-
berben. Ha gazdagabbnak tűnt Önöknek 
az év programok szempontjából, azt ci-
vil szervezeteinknek és önkéntes segítők 
munkájának köszönhetjük. 

Március 15-ét méltóképpen ünnepel-
tük, vendégekkel, koszorúzással, gyerme-
keink és énekkarunk csodálatos műsorá-
val. A gyermeknap lebonyolításában kicsit 
változott a forgatókönyv és a rendezvény-
re a sportpályán került sor. Idén, újdon-
ságként, megemlékeztünk a trianoni bé-
kediktátum 99. évfordulójáról a budapesti 
Nemzeti énekkar koncertjével. Feledhetet-
len élmény volt!

A Szent István Napokat sok találga-
tás előzte meg a búcsúról, a helyszínről, 
a programról, a lebonyolításról nem is 
beszélve. Nagy előadói nevek sem buk-
kantak fel, érthetetlen volt mindenki szá-
mára, hogy mi lesz ez... Aztán sikerült. 
Önöknek köszönhetően sikerült! Sikerült 
összehozni a falut, leültetni fi atalt és idő-
sebbet, borozgatás közben beszélgetés-
be bonyolódni a csodálatos, Szent István 
királynak szentelt templomunk tövében. 
Összefonódott a vallási ünnep a közösség 
ünnepével, a falu lelke megmozdult és je-
len volt. Engedjék meg, hogy ezt itt külön 
megköszönjem az idei Szent István Napok 
eszmei kiötlőjének, Molnár Szabolcsnak, 
aki látta a fák alatt azt a teret, amit addig 
senki, aki tudta, hogy lehet elvarázsolni 
pár lampionnal a mindenki által jól ismert 
templomparkot. 

Októberben, az időseknek szentelt hó-
napban együtt nótáztunk szépkorúinkkal 
az idősek találkozóján, több, mint 240-en 
tiszteltek meg jelenlétükkel. Erről a ren-
dezvényről bővebben a 14-15. oldalon ol-
vashatnak.

A Szent István Napok után, hasonló cél-
lal, ádventi ünnepségsorozatba kezdtünk. 
A cél ugyanaz volt, mint nyáron: örömet 
okozni Önöknek, a gyerekeknek, közössé-
gi életet és teret teremteni, hogy jó legyen 
Nádszegen élni, bulizni, ide tartozni. Bí-
zom benne, hogy célt értünk.

Röviden (hosszan...) ez történt az egy 
év alatt. Követjük a régi hagyományokat, 
próbálkozunk újak bevezetésével. Tele 
vagyunk ötlettel, lelkesedéssel és tenni 
akarással.

Szeretném kihasználni a lehetőséget, 
hogy köszönetet mondjak a teljesség igé-
nye nélkül mindazoknak, akik részt vet-
tek az elmúlt évben. Hiszen, ahogy Böjte 
atya mondja: „Kezdj el valami jót tenni és 

meglátod, milyen sokan csatlakoznak 
majd hozzád...” Így jöttek a segítők, az 
ötletelők, munkatársak, azok, akik be-
tartják a szabályokat és nem nehezítik az 
amúgy sem egyszerű munkát.

Elsősorban köszönöm a képviselő-
testületnek a kitartó munkát, néha úgy 
éreztem, erejükön felül. Csupa önfelál-
dozó önkéntes munka, háttér-, bizottság- 
és terepmunka, ami elképesztő időt és 
energiát von el tőlük, családjuktól, sza-
badidejükből. 

Köszönöm a Hírharang szerkesztősé-
gének a munkát, a főszerkesztőnek, hogy 
rendszert vitt a szerkesztésbe és az új-
ságalkotásba, mára már mindenki tudja 
a dolgát különösebb egyeztetések nélkül 
is. 

Köszönöm a pedagógusok és a köz-
ségi alkalmazottak állhatatos munkáját. 
Köszönöm, hogy esőzés, havazás vagy 
tűz esetén mindig van forgatókönyv és 
az is, aki végrehajtja szó és panasz nél-
kül. Köszönöm a civil szervezeteknek 
a közösségépítő munkájukat. Köszönöm 
a bizottságok tagjainak munkáját. Róluk 
hallani a legkevesebbet, miközben a hát-
térben az ő munkájuknak, szakmaisá-
guknak köszönhető a legtöbb döntés és 
a helyes irány.

Köszönöm a segítőknek, akik felajánl-
ják ellenszolgáltatás nélkül tudásukat és 
anyagi lehetőségeiket azért, hogy közsé-
günk jobban működjön, szebb legyen, 
vagy csak azért, mert nekik fontos.

Köszönöm lelkiatyánknak, Elek László 
atyának, hogy igazán lelki atyja a közös-
ségnek. Hogy egy közülünk és mi az övéi 
vagyunk!

És végül köszönöm Önöknek is. Kö-
szönöm a bizalmat. Köszönöm, hogy 
betartják a szabályokat. Köszönöm az 
érdeklődést, a biztatást, az ötleteket, az 
összekacsintást, ha valami jól sikerül. És 
köszönöm a kritikát. Elbizakodott ember 
az, aki azt gondolja, nincs rá szüksége!

Köszönöm mindannyiuknak! 

ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ
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Aki már járt a plébánián, bizonyára 
feltűnt neki, hogy az előtérben egy 
táblán a „MINDEN SIKERÜL V.R.“. fel-

irat látható. De vajon mi a története, miért 
került olyan helyre, ahol mindenki láthat-
ja, és mit jelent a plébániának ez a rövid 
két szavacska? A történet kezdete kb. két 
évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor vala-
mi kreatív és egyedi ajándékot kerestem 
Karácsonyra a keresztlányomnak. Ekkor 
találtam rá a Táblácska csapatára, akik egy 
általunk megadott leírás alapján készítenek 
fatáblácskára rajzokat. Az egész annyira bá-
jos volt, hogy rögtön beleszerettem!

Ezzel pedig kezdetét vette életem egyik 
legnagyobb utazása! Egy utazás, ami rámu-
tatott, hogy nem baj, ha másképp gondol-

Lehet-e emberi nyelven megfogalmaz-
ni a megfogalmazhatatlant? Sokan 
megpróbálták már, több-kevesebb 

sikerrel. Egy őskeresztény himnusz szer-
zője például Jézus misztériumáról többek 
között így fogalmaz: „Atyának fényes tükre 
te! – örök reménység vagy nekünk, – szol-
gáid esdő énekét – fogadd el, kérünk, szí-
vesen! – Emlékezzél meg, Üdvhozó, – hogy 
egykor testünk köntösét, – mint szűz anyá-
nak gyermeke, – magadra vetted népe-
dért.” (ÉE, 24. sz.) Mélységes hit és szilárd 
meggyőződés lakozott e himnusz szerzőjé-
nek lelke mélyén, aki nagyszerűen foglalta 
szavakba azt a mély titkot, mely évről-évre 
ünneplésre késztet bennünket, hogy ezál-
tal fejezzük ki hálánkat annak a Gondvise-
lőnek, akit egyszerűen Istennek nevezünk.

Nézzük csak, milyen misztériumot is 
említ az őskeresztény kor szerzője? Az 
Üdvhozót, az Atya fényes tükrének ne-

kodsz mint a többiek; nem biztos, hogy te 
vagy a fura csak azért, mert mások furán 
néznek rád; de nem szabad beállni a szür-
keségbe, mert mindannyiunk lelke képes 
megnyílni, szeretetet adni és minden kö-
rülöttünk lévő dologban meglátni a jót és a 
szépet! Tudom, hogy ez nem egyszerű, hi-
szen az életben sok nehézség éri az embert, 
sokszor a hitét is kezdi elveszíteni és elkezd 
lázadni a Teremtő ellen, hogy miért pont 
vele kell a rossz dolgoknak megtörténni-

vezi. Miként a tükör hűen visszaadja az 
előtte álló képét, ugyanúgy az Üdvhozó, 
azaz Jézus Krisztus, hűen tükrözi az Atya 
valóságát, mint ahogy arról a Zsidókhoz 
írt levél szerzője is említést tesz: „Mint (az 
Atya) dicsőségének kisugárzása és lénye-
gének képmása…” (Zsid 1,3). Az Úr Jézus 
nem homorú, és nem is domború tükör. 
Azokban csak torzképet látunk, és nem a 
valóságot! Ő az Atyának fényes tükre! Az 
ő személyén keresztül nyilvánul meg az 
Isten szeretete az ember iránt. Ez az isteni 
szeretet nem ismer határokat. Emberi test-
ben jelenik meg a történelem színpadán, s 
ehhez hozzátartozik a Szűz Máriától való 
születés a megtestesülés misztériumával 
együtt. Ezt a misztériumot jeleníti meg év-
ről-évre a karácsonyi ünnepkör liturgiája. 
A Megváltó születését az egész kozmosz 
ünnepli a jelenlévő hívek seregével együtt. 
Jézusnak be kell költöznie szívünk-lelkünk 
legmélyebb rejtekébe, de ugyanakkor az ő 
ottléte kell, hogy érzékelhető legyen még 
a legapróbb megnyilvánulásunkon keresz-
tül is; azaz mi, keresztények, akik Krisz-
tus követőinek tartjuk magunkat, hozzá 
hasonlóan az Atya fényes tükrévé válva 
tehetünk tanúságot az Üdvhozó misztéri-
umáról.

Képesek vagyunk erre a feladatra? Job-
ban mondva felnőttünk erre a feladatra? 

ük. Ha azonban hisszük, hogy sose kapunk 
nehezebb terhet, mint amit el tudunk vi-
selni, akkor megértjük, hogy a keresztjeink 
is pont ránk szabottak és csak mi tudunk 
megbirkózni velük, tanulni belőlük, és az 
egészből a lehető legtöbb jót kihozni! És itt 
kimondtuk a lényeget: a lehető legtöbb jót 
kihozni és bevonzani valamiből!

Sokan kérdezik, hogy miként voltam ké-
pes az elmúlt időszakot pozitívan megélni. 
Hogyan lehet valamit elviselni, ha tudjuk, 

Vagy inkább: Akarunk-e felnőni erre a fel-
adatra? Homorú, vagy domború tükrök 
vagyunk-e, akik csak torzképet tudnak 
produkálni még a legszentebb valóságról 
is? Mit ér karácsony, ha nincs lelkünkben 
dokkolási készség azzal a Szeretettel, Aki 
öröktől fogva csakis érettünk készült a vi-
lágba való jövetelre? Rohanó világunkban 
tudjuk-e még értékelni a csendes pillana-
tok lelket gyámolító adományát?

Ha van hát bennünk egy kevés jám-
borság, ha van bennünk egy mákszemnyi 
emberiesség, ha örülünk testvéreink bol-
dogságának, mentsük meg azokat, akik 
megállás nélkül rohannak a romlásba, 
halálba. Vonja el a bűntől apa a fi át, férj a 
feleségét, ember az embert, Krisztus pe-
dig mindazokat, akik hasonlókká lettek 
az oktalan állathoz. S aki mást megment, 
megkapja jutalmát; aki pedig hanyag, 
büntetését. Boldog, aki őrzi a maga éle-
tét, elősegíti embertársa üdvét. (Vö. Szent 
Krizolog Péter) Lám, egy jó tanács az eljö-
vendő új esztendőre, melyet az Üdvhozó 
áldása tegyen boldoggá és eredményessé 
mindannyiunk számára!

Békességes karácsonyi ünnepeket, és 
áldott új esztendőt kívánok a kedves olva-
sóknak!

Minden 
sikerül

Az Üdvhozó
misztériuma

HITÉLETHITÉLET

Apagyi Andrea

Elek László atya

hogy ha nem lesz segítség, akkor ott már 
nincs tovább? A válasz egyszerű! Két meg-
próbáltatás között mindig arra törekedtem, 
hogy minél több olyan élmény érjen, ami 
aztán majd feltölt, mikor újra jön a baj! Ah-
hoz azonban, hogy töltekezhessünk, ren-
geteget kell adnunk is! Így születtek a plé-
bániai foglalkozások ötletei, amikből aztán 
tényleg lehetett energiát nyerni! 

Juhos Ferencnek, a galántai járási 
hivatal elöljárójának meghívására 
Nádszegre látogatott a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat vezetője, Kozma Imre 
atya. Az irgalmasrendi szerzetes november 
9-én érkezett a faluba, először ellátogatott 
a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociá-
lis Központba és áldást, békességet vitt a 
hospice-ellátottak életébe. Az önzetlen se-
gélynyújtás szerepe a mai társadalomban 
címmel az atya beszélgetőesttel egybekö-
tött előadást tartott a Tolerancia központ 
aulájában, amelyre sok nádszegi lakos 

Kozma Imre atya 1940-ben született Győr-
zámolyon. 1941-ben egy vonatbaleset során 
elvesztette édesapját, ezután édesanyja és 
nagyanyja nevelték. 1954-ben felvették a győri 

A Táblácska alapítójának, Vámos Robi-
nak a jelmondata a „Minden sikerül“, ami 
úgy gondolom, hogy egy csodát rejt! Cso-
dát, mert olyan energiákat foglal magába, 
amik a mai világban egyre ritkábbak! A sze-
retet ereje képes a legnehezebb helyzetek-
ben is átröpíteni a bizonytalanságokon, a 
pesszimizmuson és a rosszkedven. Miért ne 
tételezhetnénk fel, hogy ha erősen hiszünk 

kíváncsi volt. Kozma Imre atyával Juhos 
Ferenc beszélgetett. Kozma Imre atya sze-
mélyiségéből derű, biztonság és irgalom 
áradt. A nádszegi beszélgetés kezdetekor 
elmondta, örül annak, hogy újra a Felvi-
déken járhat, hiszen mindig sok irgalmas 
élmény éri őt a magyar kereszténység ezen 
ősterületén, ahol ugyanazon gondokkal 
küzdenek a keresztények, mint bárhol más-
hol a máltai szeretetszolgálat intézménye-
inek területein. Kozma Imre atya szerint 
vagy a lélek felől sikerül táplálkoznia az em-
bernek, vagy mindennek vége van, a Felvi-

valamiben, akkor az igenis sikerül?  Hogy 
képesek vagyunk mindenre, ha azt a szere-
tet erejével töltjük meg! Ezt az önbizalmat 
szeretnénk átadni mindenkinek, aki belép 
a plébániára és rátekint a táblára! Hogy mi 
az, ami nekünk sikerült? Egy új élet és lehe-
tőség, amiben nagyon hittünk: egy új vese 
2019 búcsúvasárnapján!

déken, a Mátyusföldön pedig nagy erővel 
van jelen a lélek, fontos ez, mivel a csaták 
a lélek világában dőlnek el. Kozma atya so-
kat beszélt életéről, édesanyjáról és a tria-
noni békediktátumhoz fűződő viszonyáról 
a nádszegiekkel. Előadásának lényege az 
volt, hogy az embernek egyetlen feladata 
van élete során, emberré válni és szeretni, 
ezeknek az érzéseknek kell alárendelnie 
minden mást. Az atya szerint nincs más 
nép a földön, amelynek akkora szíve lenne, 
mint a magyaroknak, akik önzetlenül tud-
nak segíteni másokon.

Nádszegen járt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat vezetője
Horváth Szomolai Andrea

Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, ahol 
1958-ban érettségizett. Ezután az esztergomi 
papi szemináriumon tanult teológiát. 1963-ban 
szentelték pappá.
Pappá szentelése után tát-dorogi káplán lett, 
majd 1966 és 1968 között a Zugligeti Szent Csa-
lád Plébánián teljesített szolgálatot. 1968-ban a 
budapesti Alkantarai Szent Péter ferences temp-
lom (Ferenciek tere) lelkésze lett, ahol 1977-ig 
volt szolgálatban. Ezután visszatért Zugligetbe, 
ahol létrehozta az ifj úsági és családpasztorációt, 
valamint első jótékonysági akcióit is itt szervezte 
meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1987-ben Csilla von Boeselager bárónő felke-
reste Kozma atyát a zugligeti plébánián, ahol 
eldöntötték, hogy felelevenítik a Szuverén Mál-
tai Lovagrend értékrendjét megtestesítő és a 
szegényeket szolgáló szervezetet. Mivel Ma-
gyarországon még nem volt lehetőség a szabad 
egyesülés jogának gyakorlására, ezért 1988-ban 
von Boeselager bárónő megalapította Német-

országban a szolgálatot Ungarischer Malteser 
Caritas-Dienst néven. 1989-ben már lehetőség 
volt erre, ezért február 10-én megalakult Kozma 
atya vezetésével a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat. Ugyanekkor a Szuverén Máltai Lovagrend 
tagja is lett.

Első komolyabb akciója a szolgálatnak még 
ugyanebben az évben volt, amikor ötvenezer 
NDK-beli menekült átmeneti elszállásolást és 
élelmezést kapott a plébánia kertjében. Decem-
berben, a romániai forradalom idején sikerült 
huszonkét teherautónyi segélyt összegyűjtenie 
és elszállíttatnia Erdélybe. A 90-es években zaj-
lott délszláv háború idején sikerült a vukovári 
szerb parancsnoknál elérnie, hogy a városban 
rekedt idős embereket, ill. nőket és gyerekeket 
Magyarországra evakuálhassa. A szolgálat azóta 
kiterjedt országos hálózattal rendelkezik és az 
Magyarország egyik legnagyobb segélyszerve-
zetének számít.

Forrás: Wikipedia
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Egy felajánlással kezdődött minden.
Régi kedves ismerősöm megkérdezte, 
hogy elfogadjuk-e 35 éves kaktusz-

gyűjteményét. Kis gondolkodás után igent 
mondtam, hiszen eszembe jutott, hogy az 
iskolát és a tornatermet összekötő folyosót, 
amely mindkét oldalról teljesen üvegezett, 
ki lehet használni ilyen célokra is. Rövid 
ötletelés után elindult a megvalósítás.
Örömünkre szolgált, hogy a fából készült 
tartóasztalok elkészítésére találtunk egy 
ügyes önkéntes apukát, aki a szükséges 
munkálatokat elvégezte.
Miután kicsit híre ment, hogy télikertet 
létesítünk, jöttek a további felajánlások, 
szebbnél szebb növényekkel gyarapodtunk, 
amelyek már a normális lakás-méretet kicsit 
meghaladták.
A megnyitón megtisztelt bennünket jelenlété-
vel községünk plébánosa, Elek László atya is.
A tájékoztatást a növények fontosságáról és 
az összegyűjtött dísznövényekről /magya-
rul, szlovákul és latinul/ a 7. osztály tanulói 
vállalták osztályfőnökük vezetésével. Az ő 
beszámolójukat az alábbiakban olvashatják:

Ebben az évben új ötlettel valósítottuk 
meg iskolánkon az Egészség napját. 
Sokat hallunk napjainkban arról, hogy 

mennyire fontos a helyes táplálkozás, hi-
szen „az vagy, amit megeszel” – mondják. 
Egyre-másra válogathatunk az egészséges 
ételek és egészséges ételt kínáló éttermek 
vagy gyorsbüfék között.
Egymással versengenek az edzőtermek, 
hogy minél nagyobb látogatottságra tegye-
nek szert, sorra nyílnak a salsa-, zumba-, 
gymstick- és mindenféle más tornacso-
portok, hogy a lányok és asszonyok alak-
formálására minél több lehetőség legyen. 
A hitéletünk karbantartásáról is sokan és 
sokféleképpen szeretnének gondoskodni.

„Mindig is szerettük a szobanövényeket. A 
természetet, az életet képviselik, nélkülük 
még a legszebb lakás is olyan kopár és élet-
telen, mint a sivatag.
Az egészséges szobanövények azonban 
nem csak a szemnek és a léleknek kedve-
sek, de kifejezetten jó hatással vannak a 
szoba levegőjére is azáltal, hogy oxigént 
termelnek és némelyikük még a levegőt is 
tisztítja. 

Egy kis tudomány

A lakásban folyamatosan termelődik a 
szén-dioxid, hiszen ki-be lélegzünk. A nö-
vényeink megörülnek ennek a szén-dioxid-
nak, és oxigént állítanak elő belőle fotoszin-
tézissel, aminek viszont mi örülünk.
Gondoltátok volna, hogy a növények fon-
tosságára még a NASA is felfi gyelt?  Egy 
tanulmányt készítettek arról, hogy mely 
növények leginkább alkalmasak az űrhajó 
levegőjének tisztítására. Az általuk felsorolt 
növények amellett, hogy megkötik a szén-
dioxidot, és oxigént termelnek, jelentős 
mennyiségű benzolt, formaldehidet, illetve 

De vajon melyik a helyes út? Hogyan dönt-
sünk helyesen? Ki ad tanácsot? 
Az Egészségnapra ebben az évben olyan 
fi atal előadókat hívtunk, akik munkáját, 
zsenge koruk ellenére szeretettel végzik, 
iskolánk növendékei voltak és megbíztunk 
bennük. Lelkesedésükkel és szakmájuk 
iránti elhivatottságukkal talán utat is mu-
tatnak a pályaválasztás előtt álló fi atalok-
nak. 
Iskolánk tanulóit 5 csoportra osztottuk, és 
az 5 fi atal előadó előadásain és foglalkozá-
sain a tanulók az előre megadott beosztás 
szerint vettek részt:
Gombos Flóra aktív testnevelést tartott a 
tornateremben.

triklóretilént tudnak kiszűrni a levegőből. 
Ezek mind-mind az egészségre káros vegyü-
letek, amelyek egykönnyen jelen lehetnek 
a lakásunkban vagy a munkahelyünkön.
Időnk jelentős részét az iskolában töltjük. 
Osztályainkban, folyosóinkon is díszeleg-
nek a szobanövények. Örülünk, hogy most 
egy télikertet is sikerült kialakítani. Lássuk 
milyen növényekkel bővültünk: 
kaktusz fajták, szobafi kusz, kínai rózsa, szo-
bafenyő, hosszúlevelű fi kusz,
kukoricalevél, narancspöttyös páfrány, 
sárkányfa, datolyapálma, sásliliom, ba-
bérrózsa, korallvirág, törpe japán azálea, 
kislevelű fi kusz, aloé, karácsonyi kaktusz, 
tölcsérjázmin és citromfa.”   

Mindenkinek köszönöm szépen a közremű-
ködést és a sok segítséget!
Akinek kedve van a növényekkel közelebb-
ről is megismerkedni, szívesen látjuk isko-
lánk télikertjében!

Kohel Boglárka az egészséges táplálkozás-
ról és a vízivás fontosságáról tartott elő-
adást.
Menyhárt Máté „900 km gyalogszerrel” cím-
mel nyári zarándokútjáról mesélt.
Menyhárt Rita a boldogság és a lelki egyen-
súly elérése és megtartása témájáról be-
szélt.
Wurmbrandt Szarka Zsófi a egészséges éte-
leket készített és kóstoltatott a tanulókkal, 
majd előadást tartott a pályaválasztás előtt 
álló diákoknak.
Kollégáink és diákjaink sok új ismerettel 
gazdagodtak, sok fi nomságot kóstoltak és 
jót tornáztak, így jövőre is hasonló módon 
szervezzük meg az Egészség napját.

Télikerttel bővült az iskolánk

Egészségnap az iskolában

Szarka Zsuzsanna

Szarka Zsuzsanna
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SULIROVAT SULIROVAT

Nemzeti sakkbajnokunk Posztolható-e a gyerekkor?
Rákász Katalin Horváth Szomolai Andrea

2019. október 24-én került sor a XV. Összma-
gyar Nemzeti Diákbajnokság sakkversenyé-
nek felvidéki fordulójára Komáromban, me-
lyen iskolánkat Győri Zsófi a VIII.A és Rákász 
Botond VI.A osztályos tanulók képviselték. 
A sakkversenyt 7 fordulós svájci rendszer-

Napjainkra okostelefonjaink a közössé-
gi média által a mentális, szociális és 
fi zikai életünket befolyásoló tényező-

vé váltak, pedig a közösségi médiacsatornák 
mögött démoni erők húzódnak. Mit ad a szü-
lőknek, és mit vesz el az internet a gyerekeik-
től? Erre a kérdésre kerestük a választ.

A közösségi médiák szándékosan addik-
tív kialakításukkal és megfi gyelésre épülő 
üzleti modelljükkel arra manipulálják a 
felhasználót, hogy olyan tartalmakat osz-
szanak meg, amelyekre egyébként nem is 
gondolnának. Egyes kutatások szerint Ang-
liában egy átlagos szülő ezer képet tölt fel 
elsőszülött gyermekéről az online közössé-
gi felületekre, mielőtt az az ötödik életévét 
betölti. Kérdés, tudatosítják-e a szülők azo-
kat a veszélyeket, amelyeket a Facebook, a 
Twitter vagy a napjainkban legnépszerűbb 
felületté avanzsált képmegosztáson alapuló 
Instagram rejt magában, és akarják-e majd 
viszontlátni a gyermekek pelenkáskori ön-
magukat a világháló rendszerein úgy húsz 
év múlva. Ezekre a kérdésekre kereste a 
választ Récsei Noémi, televíziós és rádiós 
műsorvezető a Posztolható-e a gyermek-
kor? című beszélgetőestjén, a mátyusföldi 
Nádszegen, ahol három szakemberrel vette 
át a közösségi médiákban való tartalom- és 
képmegosztás általános érvényű szabályait 
és buktatóit. 

Gyermekjogok

Bott Domonkos Lívia, gyermekjogi szak-
értő, a Minority Kids tanácsadó blog alapí-
tója a A szlovákiai magyar gyermekek jogai 
gyerekszemmel 2019-es tanulmányában 
arra is kereste a választ, hogy a felvidéki is-
kolások milyen szinten ismerik az emberi és 
gyermekjogokat, és mennyire vannak jelen a 
virtuális világban.  Kiderült, míg a 12-18 éve-
sek közel kilencven százalékának van saját 
Facebook profi lja, ahol személyes adatokat 
is megoszt magáról, addig a 35 év feletti 
szülőknek csupán kétharmada rendelkezik 
saját profi llal a közösségi hálón, és főleg arra 
használja az ottani jelenlétet, hogy távoli ro-
konokkal, barátokkal kapcsolatot tartson, 
tartalmakat és fotókat osszon meg gyerme-
kéről. Lívia szerint gyermekjogi szempontból 
a posztolásnál mindenkinek fi gyelembe kell 
vennie a biztonság és a beleegyezés szem-
pontját. A gyermekekről való fotók posztolá-

Beszámoló
Győri Zsófi a VIII.A

Hajnalban indultunk a XV. Összmagyar 
Nemzeti Diákbajnokság sakkversenyé-
nek döntőjére Székesfehérvárra Vero-
nival (ő is a Dunaszerdahelyi Sakk Klub 

ben játszották a FIDE szabályok szerint, 2x20 
perc állt rendelkezésükre mérkőzésenként. 
Az első négy fordulót ebédszünet követte, 
délután három további forduló következett. 
Rákász Botond a 6., Győri Zsófi a a továbbju-
tást jelentő 2. helyen zárt, így részt vehetett 

sa normális esetben egy ártatlan igény arra, 
hogy a szülők megosszák a világgal a gyer-
mek sikerei feletti örömüket. Ez azonban át-
csaphat a végletekbe is, amikor a bizonyítás 
vagy a kompenzáció válik céllá. A szakember 
tanácsa szerint a gyermekről való posztolás 
előtt minden szülőnek fel kell tenni magában 
a kérdést, kiről is szól az adott bejegyzés, és 
ajánlott átgondolni ciki vagy cuki -e a fotó a 
gyermek számára a későbbiekben is.És ha a 
szülő nagyon szeretné, a gyermekekről szó-
ló kedves, családi történeteket, gyerekszáj 
vicceket csatolt fotodokumentáció nélkül is 
ki lehet tenni a közösségi médiába. Mivel sok 
fénykép a lakásban, vagy szűk környezetben 
készül, érdemes a biztonsági szemponto-
kat is jól átgondolni. A szülők posztolási és 
fényképmegosztó szokásai a későbbiekben 
mintaként szolgálnak utódaiknak, ezért kell 
megtanítani a gyermekeknek a biztonságos 
internethasználatot, hiszen a gyermekeknek 
joguk van ahhoz, hogy online térben is biz-
tonságosan és jól tudjanak élni. A tanulmány 
egyik érdekessége, hogy a megkérdezett 
gyermekek 56 %-a úgy gondolja, a korlátlan 
internetezés éppolyan természetes velejáró-
ja – néha kimondottan alapvető gyermek-
jognak defi niálják – gyermeklétük megha-
tározója, mint az, hogy iskolába járnak, vagy 
szlovákiai magyar gyermek esetében, hogy 
az anyanyelven tanuljanak.

Mit mond a pszichológus

Récsei Noémi beszélgetőpartnereként a 
neves mátyusföldi gyermekpszichológus, 
Eliáš Bosák Tünde is kifejtette véleményét 
a gyermekek és a szülők internethasználati 
szokásait tekintve. Hangsúlyozta, az 
okostelefon egy hasznos eszköz, és napja-
inkban a szülők aktuális feladata az, hogy 
felkészítsék önmagukat és gyermekeiket is 
a közösségi médiákon átfutó végtelen hírfo-
lyamok veszélyeire. a szülőnek és ma már a 
pedagógusoknak is oda kell fi gyelniük arra, 
mit csinálnak a kiskorúak a neten. a belügy-
minisztériumnak is van már egy jól beállított 
és működőképes védelmi szűrője, amely 
reagál a felnőtt vagy erőszakos tartalmakra. 
A pszichológus javaslata szerint a családok-
nak közösen kell szabályozniuk a házukba 
beengedett virtuális világot, és a megkö-
téseket a szülőknek is be kell tartaniuk, 
mert a minták beépülnek. Ha egy gyermek 

tagja és évek óta a barátom) és anyuval. 
Mikor izgatottan odaértünk, az egyik 
templomban kezdtük a napot a többi 
versenyzővel egy közös misén. Ezután az 
egyik iskolába mentünk, ami a verseny 
helyszínéül szolgált.
Idén többen voltunk, mint tavaly, de az 
alapsulis lányok közül így is csak heten 
vettünk részt. Első 3 partim döntetlen lett, 
de még korán volt, hisz 7 meccset játszot-

az összmagyar döntőn, melyen a Kárpát-
medence legkiválóbb magyar sakkozói mé-
rették meg magukat. A továbbiakban Győri 
Zsófi a székesfehérvári beszámolóját olvas-
hatják. Elért eredményéhez, az első helye-
zéshez szívből gratulálunk! 

telefonnyomkálásban nő fel, akkor kamasz-
korban a szülő már nem fogja tudni kezelni 
a helyzetet. A szakember az Instagram kép-
megosztásra irányuló világát veszélyesebb-
nek tartja, mert jelentős mértékben torzítja 
a fi atalok önképét. 

A fi atalok internetfelhasználási 
szokásai

Tuba Ádám, IT-specialista kutatásai sze-
rint a fi atalok az interneten főleg szórako-
zást keresnek, mémeket, vicces oldalakat 
néznek, a chat és a közösségi média játsza 
a főszerepet náluk. A Facebookot és az 
Instagramot csapdának véli, azért ingye-
nesek, mert a felhasználókat tekintik ter-
méknek. A szülőknek azt a tanácsot adta, 
ha posztolni akarnak gyermekeikről, akkor 
alkalmazzák a megfelelő Facebook beállítá-
sokat, és ne nyilvános bejegyzést osszanak 
meg, hanem használják a „csak ismerősök” 
fülecske alatt megjelenő tartalom megje-
lenítést.  Elárulta, vannak olyan aplikációk, 
amelyekkel korlátozni lehet a Facebook fel-
használást, és a beállítások fül alatt meg le-
het nézni azt is, ki mennyi időt tölt egy nap 
alatt a Facebookon az adott készülékkel. 
Rémisztő adatokat tár elénk saját profi lunk 
statisztikája. 

A cikk megjelent a Magyar 7 hetilapban.

tunk. Az utolsókat megnyertem, így kide-
rült, hogy első lettem! A többi felvidéki 
versenytársammal gratuláltunk egymás-
nak, hisz a kategóriánkban a 2. helyezett 
is felvidéki volt. Hazafelé megálltunk még 
a győri Árkádban. 
Késő este fáradtan, de boldogan értünk 
haza. Nagyon örülök ennek az eredmény-
nek, remélem, lesz még hasonló élmé-
nyem és sikerem.

Jobb oldalon Győri Zsófi a
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KRIEDOVÝ PAPIER KRIEDOVÝ PAPIER

Chemická show alebo ako funguje svet

Stretnutie troch generácií

Naša telocvičňa sa na pár hodín zmeni-
la na chemicko-fyzikálnu učebňu. Žia-
ci viac ako inokedy sa priblížili k vede 

a boli vtiahnutí do tohto tajomného sveta.
So zatajeným dychom sledovali vedáto-

rov, ako si zo slamky vyrobili píšťalku, PET 
fľašu prinútili lietať ako raketu, balón nafúkli 
pomocou sóda bikarbóny a octu. Najatrak-
tívnejší pohľad sa im naskytol na ohňový vý-
buch etanolu. Žiaci boli poučení, že tieto po-
kusy neradno skúšať v domácom prostredí. 
Veríme, že sme v deťoch prebudili driema-
júcich vedcov a priaznivcov chémie a fyziky. 

V súčasnosti medzigeneračná solidarita 
sa stala priam nevyhnutnosťou, a pre-
to aj našich žiakov vedieme k rešpek-

tu a záujmu o život jednotlivých vekových 
skupín obyvateľov obce. Seniori pod vede-
ním pani Edity Králikovej zavítali do priesto-
rov našej školy. A vtedy sa to začalo!

Vo vestibule školy bolo cítiť napätie z ne-
dočkavosti našich žiakov. Slečny na prahu 
puberty pripravili pestré chlebíčky ozdobe-

hrnuli k stolu a pustili sa do družnej debaty. 
Mali nespočetné množstvo otázok. Bolo ich 
cťou sledovať a ich spoločnosť sa stala ne-
zabudnuteľným zážitkom. Tety a ujovia nás 
naučili vyrábať tekvičky z látky. Pani učiteľ-
ky im pomáhali, aby húf netrpezlivých detí 
neprevalcoval svojím dychtivým záujmom 
dámy v najlepších rokoch. Ale pravý význam 
celého workshopu spočíval v poznaní, ako 
veľmi nás obohacuje kontakt so starými ľuď-
mi, ako z nich čerpať silu a vytrvalosť, lásku 
a vďačnosť za milé slovo. Žiaci možno ani 
netušia, akú radosť spôsobili svojou detskou 
bezprostrednosťou a prítulnosťou.

Seniori mladli, žiaci čerpali nové vedo-
mosti z bohatých skúseností a múdrostí se-
niorov a túto harmóniu strážili a upevňovali 
pedagógovia a pracovníci Zdravotného stre-
diska sv. Alžbety v Trsticiach.

Ďakujeme vám a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie s vami.

né tak, ako sa to naučili a videli od svojich 
mám. Varila sa káva, rozvoniaval čaj na znak 
našej pohostinnosti. Hostia prichádzali. 
Niektorí pomaly prechádzali bránami ško-
ly opierajúc sa o palice a iní zas mladíckou 
svižnosťou zvládli pre nich dlhú cestu k nám, 
do budovy školy. A vtom, detské oči sa ihneď 
upriamili na tetu na vozíčku, ktorá tlieskala 
od radosti, že k nám mohla zavítať. Jej šťast-
ný pohľad bol priam nákazlivý. Deti sa pri-

Mikulášska 
oslava
Alena Petrovicsová

Oslava sa konala v duchu detí - deťom. Žiaci 

druhého stupňa  vymysleli zábavno-športo-

vé disciplíny pre mladších spolužiakov.  Tr-

pezlivý Mikuláš so svojím čarovným sprievo-

dom deti povzbudzoval a každého aj obdaril 

rôznymi dobrôtkami. Atmosféru dotváral 

vianočný stromček a hudba s roľničkami. 

Bonusom pre deti od Mikuláša bol pingpon-

gový stôl, ktorý žiaci s radosťou používajú 

počas prestávok. Veď možností hýbať sa ni-

kdy nie je dosť.

Ďakujeme milovníkom stolného tenisu za 

podporu našej iniciatívy.

A tak celú našu školu ovládla predvianočná 

nálada, ktorá vyvrcholila v deň predstavenia 

nášho vianočného programu pre verejnosť.

V deň  svojho sviatku zavítal 
aj k nám slávny Mikuláš.

Alena Petrovicsová

Alena Petrovicsová
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KÖZÖSSÉGEINK KÖZÖSSÉGEINK

Sütő András, erdélyi költőnk soraival 
köszöntöm Önöket! Október az Idő-
sek iránti tisztelet hónapja, amely a 

szép kort megélő emberekről és megbecsü-
lésükről szól.
A mi világunk Önökkel, apáink, nagyapáink 
életével, munkásságával kezdődött. Önök 
építették számunkra azt a jelent, amelyben 
a mi generációnk egy újabb nemzedék jö-
vőjét alapozhatja meg. Mindennapi mun-
kánkhoz az elődök példáiból meríthetünk 
erőt hitet és bátorságot.
Sokan mondják az idősek közül, hogy me-
gették már a kenyerük javát. Én ezt úgy 
gondolom, megtették, amit várt tőlük a 
család, a nemzet, és most már a pihenés 
éveit töltik. Feladatunknak érzem, hogy le-

Hála Istennek, nem történt nagy baj, 
az idézet csak egy dal szövege. En-
nek ellenére, nem árt résen lenni és 

felkészülni az esetleges bajra!  Ezért ok-
tóber 12.-én községünkben nagyszabású 
tűzoltógyakorlatra került sor a galántai 
önkéntes tűzoltóegység szervezésében. A 
terepet a gyakorlatra az EKO-BAU Kft . biz-
tosította, ahol megfelelőek voltak a felté-
telek minden gyakorlat elvégzésére. 
Nyolc csapat tette magát próbára a gya-
korlaton, többek között Galánta, Király-
rév, Tallós, Felsőszeli, Vezekény, Alsóha-
tár, Vízkelet és természetesen Nádszeg 
önkéntes tűzoltó egységei. A gyakorlat 
során sor került a szénaraktár oltására, a 
vízszállítás gyakorlatára, ill. védőréteg lét-
rehozása nagyobb tűz körül, például egy 
szénaraktár esetében. A gyakorlat során 
az egységek dicséretben részesültek, az 
apró hibák kiküszöbölésére felhívták a fi -
gyelmet. Buzdították a csapatokat az oda-
fi gyelésre, a feltétlen fegyelemre, hiszen 
apró hibák is emberéletekbe kerülhetnek! 
Ami nagyon fontos nekünk, nádszegiek-
nek, hogy van utánpótláscsapatunk és 
bemutatkozhattak a gyakorlat során ők is. 
Egy versenyszámot mutattak be, a profi  és 
az önkéntes tűzoltók is nagyra értékelték 
a munkájukat. Jól esett nekik, hogy van 
kire számítani, van kinek átadni a tudásuk 
legjavát!
Az önkéntes tűzoltók alappillérei a köz-
ségi rendfenntartásnak. Nemcsak tűz 
esetén, hanem bármilyen más természeti 
csapás, baleset vagy más különleges tör-
ténés esetén számíthatunk a segítségük-
re. Számos tűzesetnél sokkal gyorsabbak, 
mint a professzionális tűzoltóegységek, 
egyszerűen azért, mert helyben vannak. 
Amikor helyzet van, a gyorsaság felülírja a 
technikát, szakképzettséget, a profi zmust. 
A nyári égszakadást követő éjjelen egész 
éjjel dolgoztak, hogy másnapra a község 
lakosai önfeledten élvezhessék a búcsú 
és a nyár örömeit. Elhivatott önkéntes 
munkájuk nélkül sokszor nehéz helyzet-
ben lennénk. Köszönjük nekik, hogy itt 
vannak, számíthatunk rájuk és állhatatos 
munkájuk folyományaként biztonságban 
érezhetjük magunkat otthonainkban. 
Áldozatos munkájukat köszönöm a köz-
ség minden lakosa nevében!

hetővé tegyük Önöknek a szépkorhoz mél-
tó életet, támaszt nyújtani a pihenés évei-
ben, segíteni, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. 
Szüleink és nagyszüleink mosolya és gon-
doskodása rengeteg erőt sugároz felénk, 
a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen 
kincs számunkra.
Az estét a szlovák és a magyar alapiskola ta-
nulóinak műsora tette szebbé. Pedagógu-
sainknak tisztelettel megköszönöm, hogy 
ismét felkészítették a diákokat szépkorú 
lakosaink kedvéért.
Az este, az Önök estéje bizonyos forgató-
könyv szerint zajlik már hosszú évek óta. De 
vallom, hogy nincs az a forgatókönyv, amin 
ne lehetne egy kicsit változtatni, újítani. Új 

fi gyelmességgel szerettünk volna kedves-
kedni az ünneplő vendégeknek. 
A vacsora után fotobox várta vendégeinket, 
ahol fotográfusunk mindenkiről, aki szeret-
te volna, sztárfotót készített. Férjjel, fele-
séggel, baráttal, barátnővel, szomszéddal, 
komával… ahogy csak szerették volna. Eb-
ben nem lenne semmi különös, hiszen ma 
már a mobilunkkal annyi képet csinálunk, 
amennyit nem restellünk. Ezt a képet azon-
ban a fényképész kattintása után rögtön 
megkaphatták és elvihették vendégeink 
emlékként haza. 
Bízom benne, hogy az idei nyugdíjast-
alálkozón is mindenki jól érezte magát. 
Kívánok mindannyiuknak jó egészséget és 
boldogságot családjuk körében!

Kedves szépkorú lakosaink! Nagyszabású tűzoltógyakorlat
Kacz Éva Kacz Éva

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” 

(Sütő András)

„Húzd meg, húzd a harangot, 
tűz van a faluban!”
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KULTÚRA KULTÚRA

Idén ünnepli megalakulásának hetvene-
dik évfordulóját a Csemadok. Szóltunk 
már erről ennek az újságnak a hasábjain, 
de nincs az az ünnep, amit ne tudnánk 
személyesebbé tenni egy kis nádszegi fel-
hanggal. 

A Csemadok, megalakulásakor, 1949 
március 5-én a Csehszlovákiai Magyar Dol-
gozók Kultúregyesülete hivatalos elneve-
zést kapta. Igazi mozaikszó ez, ami önálló 
életet él, többen ismerik rövidítve, mint 
a becsületes bejegyzett nevén.  Mai ma-
gyar neve a Belügyminisztérium nyilván-
tartása szerint 1993-tól Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelődési Szövetség, 
de mindenki szívéhez közelebb áll a Cse-
madok. A Csemadok mára már fogalom, 
a „csemadokos” pedig hiánycikk. A jubile-
um alkalmából a Galántán 2019. október 
25-én megrendezett emlékünnepségen 
országos kitüntetéseket adott a galántai 
járás erre érdemes tagjainak   a Csemadok.  
A mátyusföldi kitüntetettek között voltak 
nádszegiek is. 

Juhos Árpád a Csemadok aktív tagja 
volt mintegy 30 éven keresztül.  Részt vett 
a szervezet rendezvényein, ahol a szer-
vezésben és a rendezésben vállalt fontos 
szerepet. 1967-től 1969-ig a helyi szervezet 

elnöke volt. Köszönetet mondunk neki a 
magyar közéletért vállalt aktív tevékenysé-
géért.

Gáspár Béla munkájával és példamuta-
tó életével sokat tett a nádszegi magyarság 
nemzeti öntudatának megmaradásáért és 
erősítéséért. A helyi Csemadok legaktívabb 
tagjaként szervezte a mozgalom kulturális 
életét és tette a dolgát mindig, amikor szük-
ség volt rá. Ezzel köszöni meg neki nemze-
dékünk a munkáját.   

Sajnos posztumusz díjat nem adtak át, 
pedig érdemeiben nem marad el a fent 
említettektől Opál Edit sem. Munkájával 
sokat tett a nádszegi Csemadokért. Szer-
vezése, állandó jelenléte a közösségben 
meghatározó volt, hiánya nagy űrt hagy 
mindannyiunkban. Ő elmondhatta volna, 
hogyan alakult meg, miképp dolgozott 
Nádszegen a szervezet 1950 óta.  Köszönet 
neki az egész életen át tartó közösségépítő 
munkájáért! 

Köszönjük mi is az elvégzett munkájukat 
és számítunk ma is minden tagunk önzet-
len segítségére.

A Csemadok kitüntetettjei

Kerek évfordulót 
ünnepelt a Nádos 
néptánccsoport

Esterházy János
Rózsa Sándor, Csemadok-titkár Tóth Noémi, VIII.B

Horváth Szomolai Andrea

„A kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egy-kettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék 

újra meg újra meg nem szerzi 
magának.” 

(Kodály Zoltán)

Nemrég az iskolánkba érkezett 
egy hír, hogy fi lmet fognak ve-
títeni a 7.-9. évfolyam részére 

Esterházy Jánosról a helyi kultúrház-
ban. Nem tudtuk, ki ő, miért érdekes az 
élete, hogy még fi lm is készült róla, de 
én otthon utána olvastam, hogy ne le-
gyek teljesen tudatlan.
A fi lm egy emlékfi lm volt, amiből meg-
tudtam, hogy 1901. március 14-én szü-
letett Nyitraújlakon az Esterházy család 
galántai ágába. Politikus volt, majd az 
OKP Népszövetségi Liga elnökévé vá-
lasztották. Lelkiismereti okokból nem 
szavazta meg a zsidók deportálását, ő 
nem volt zsidó, mégis vállalta az ezzel 
járó következményeket. 1943-ban visz-
szavonult a politikaI szerepléstől, de 
továbbra is segítette a rászorulókat, 
zsidókat és más üldözötteket bújtatott. 
A gestapo elfogató parancsot adott ki 
ellene, ezért bujkálni kényszerült. A 
szlovák belügyi szervek letartóztatták 
és a Szovjetunióba hurcolták. A Szlo-
vák Nemzeti Bíróság kötél általi halálra 
ítélte, de a köztársasági elnök enyhített 
a büntetésén, és az ítéletet életfogy-
tiglanra változtatta. Az élete hátralévő 
részét fogságban töltötte, csak azért, 
mert segített másokon. 56 éves korá-
ban, 1957 márciusában a morvaországi 

Hatalmas, igazi hagyományterem-
tő bulit csapott november 8-án 
a Nádos néptánccsoport apraja-

nagyja a Kis-Duna vendéglőben a formá-
ció tizedik születésnapja alkalmából. A 
tavaly megrendezett nagyszabású gála 
után most egy családias hangulatú tánc-
házban rophatták a néptáncot a Nádos 
tagjai. A táncház vezetője az ifjú tán-
cos tehetség, Domján Máté volt, aki az 
Aprónádosnál váltotta fel Nyuszi bácsit, 
Oláh Attilát koreográfusként, művészeti 
vezetőként. Máté teljes erőbedobással 
vezényelte le a táncházat, a Nádos tagjai 
és barátai pedig hajnalig járták a táncot a 
Pósfa zenekar zenéjére. A mulatságot iga-
zi ízes nádszegi kocsonyával és a Nádos 
születésnapi tortájával egészítették ki. A 
Nádos tagjai a közeljövőben tovább foly-
tatják a próbákat és a fellépésekre való 
felkészüléseket a zoboralji táncokkal. A 
vendégséghez csatlakozott a Galántai 
Neogótikus Kastély Polgári Társulás is a 
Sweet Memories elnevezésű Interreg pro-
jekttel, amelynek keretén belül Esterházy 
torta-szeleteket osztottak szét a falu lako-
sainak. 
A Nádos tíz éve alakult, négy évig Brandl 
Ferenc művészeti vezető állt a csoporto-
sulás élén, majd az ő tragikus és hirtelen 
halála után Oláh Attila folytatta az áldo-
zatos munkát, értékes művészi meglátás-
sal. Az Aprónádos csoport az alapiskola 
alsó-, a Kisnádos a felsőtagozatát moz-
gatja meg, a Nádos csoport pedig a fel-
nőtteket foglalja magába. 

Mírovban érte a halál. Még halálában is 
büntették őt, mert családtagjainak nem 
adták meg a lehetőséget, hogy tisztes-
séggel el tudják temetni, hogy békében 
nyugodhasson, mert a holtestét nem 
adták ki.
Igaz, hogy az emberek 30 emlékhelyen 
is tudnak tisztelegni emléke előtt, de a 
földi maradványait csak napjainkban, 
2017. szeptemberében helyezték végső 
nyugalomra Alsóbodokon a Szent Ke-
reszt felmagasztalása kápolna sírbolt-
jában.
A Szlovákiában és Csehországban élő 
magyar közösség mindig is saját már-
tírjaként tekint Esterházy Jánosra, hisz 
értünk halt meg, a kisebbségért, a ma-
gyarságért.
Csodálatra méltó ember volt, és remé-
lem, hogy egyre többen megismerik 
Esterházy János életét, akár ezen em-
lékfi lm kapcsán. Mára már sokunknak 
példaképévé vált, hisz követendő példa 
mindnyájunk számára, amit tett.
Örülök, hogy most már tudom, ki volt 
Esterházy János, hogy miért készült ez 
az emlékfi lm róla, és biztosan el fogok 
látogatni Alsóbodokra, végső nyughe-
lyére, hogy legalább egy szál virággal 
kifejezzem  tiszteletemet iránta.
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Kultúrházi krónika - 2019
Králik Zita

Január  

Január 20-án a dunaszerdahelyi Rivalda 
Színház Kabaréestje tette vidámabbá 
a vasárnap estét, majd 24-én cirkuszi 
produkciónak örülhettek a kultúrházba 
látogató gyerekek.

Február

Február 6-án délelőtt az alapiskola diák-
jai moziztak a Mozgó Mozi társulás jóvol-
tából. Számukra mesefi lmet vetítettek, 
este pedig a Brazilok c. magyar fi lmet 
láthatták a nézők. Mészáros Krisztina: 
Anyább Anyák c. könyvének bemutatója 
teltházas közönséget vonzott február 15-
én Juhos Győri Angelika szervezésében. 
Február 1-4-8-án Mórocz Magdolna Kris-
ton intimtornát oktatott az érdeklődők-
nek.  Február 12. és 22. között községünk 
ügyes kezű lakosai mutatták be saját 
készítésű munkáikat a kézimunka-kiál-
lításon, amelyet a kultúrház előcsarno-
kában állítottunk össze. Több, mint 300 
látogató csodálta meg a kiállított munká-
kat. A vezekényi Görbe Tükör ezúttal sem 
okozott csalódást, vidám jeleneteiknek 
sokan tapsolhattak február 16-án. 

Március

Március 15-én az iskola diákjainak és pe-
dagógusainak, 17-én pedig a község la-
kosságának és a vendégeknek mutatták 
be ünnepi műsorukat az alapiskola diák-
jai Fülöp Leona rendezésében. Varga Edit 
és Rákász Katalin felkészítő pedagógu-
sok voltak segítségére. A diákok előadása 
a március 15-i forradalom és szabadság-
harc eszméinek méltó megemlékezése 
volt. 
A Cseperedő program által már második 
éve nálunk is folynak a népszerű Ringató 
foglalkozások. A zenés játékon kívül ér-
dekes előadásokat hallhatnak az anyu-
kák különböző, a gyermekeket érintő 
témákról. A galántai Megbecsültek Tár-
sasága PT jóvoltából a Felvidéki újszülött 
program keretén belül a „Gólya hozza” 
csomagokat adták át a helyi magyar csa-
ládok újszülöttei számára március 28-án. 
Március 31-én a dunaszegi Színjátszókör 

Andrea, a Magyar 7 hetilap mátyusföldi 
tudósítója Sissi, azaz Erzsébet királyné 
életéről és a Habsburg család karácsonyi 
szokásairól tartott interaktív előadást. 
Az előadás után a közönség megismer-
kedhetett a hetilap főszerkesztőjével és 
munkatársaival.
December 2-án a Babos Bábos Társulat 
adott elő a legkisebbeknek a Cseperedő 
program keretén belül.
December 5-én Mikulás alkalmából 
a magyarországi Ziránó Bábszínház várta 
a gyerekeket a Babszem Jankó című me-
sével.
December 13-án és 19-én a hagyomá-
nyos karácsonyi műsorukat mutatták be 
a helyi iskolák diákjai.
December 29-én idén is sor kerül a ha-
gyományos karácsonyi koncertre a temp-
lomban, amelyen fellép a Fúvószenekar, 
a Zsálya énekkar és bemutatkozik az 
újonnan alakult gyermekkórus is. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk rendez-
vényeinkre!

Munkatársaim és a magam nevében kívá-
nok mindenkinek áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet!

Szép nyári nap c. musicaljének bemuta-
tóját láthattuk a kultúrházban.

Április

A költészet napja alkalmából április 11-
én megrendezett versmaratonon ismét 
szerepeltek az alapiskolások, óvodások, 
valamint falunk verskedvelő közönsége.
Április 14-én Indulj el, hogy megérkez-
hess címmel Juhos Zoltán királyrévi za-
rándok és utazó tartott előadást útjairól. 
A Ringató foglalkozás keretén belül A lo-
gopédiai terápia sokszínűsége címmel 
hallhattak előadást az anyukák.  A Má-
tyusföld Magyar Összefogás PT szerve-
zésében A népmese szerepe a gyógyítás-
ban címmel Huszár Andrea adott elő.

Május

Május 5-én tartottuk anyáknapi műso-
runkat az óvodások, iskolások és a Zsá-
lya énekkar közreműködésével. A kassai 
Thália Színház vendégszerepelt nálunk 
a Montmartre-i ibolya című operettel.
Május 19-én a diószegi Hahota 
Színjátszócsoport mutatta be vidám da-
rabját Imádok férjhez menni címmel. 
Májusban tartotta hagyományos iskolai 
esztrádműsorát a szlovák alapiskola.

Június

5-én A Vaskakas Bábszínház tartott elő-
adást a legkisebbeknek. Június 8-án volt 
az évvégi zongora zárókoncert. A nyárasdi 
TheátRum színtársulat Rejtő Jenő bohó-
zataival szórakoztatta a közönséget.
A hónap végén tartottuk a gitár- és har-
monikaoktatásra járók zárókoncertjét. A 
magyar alapiskola esztrádműsorára júni-
us végén került sor.

Augusztus

Augusztus 23-án az Ifjú Szivek Táncszín-
házat fogadhattuk nagy örömünkre. 
Műsoruk címe Határon túli nemzeti tánc 
volt. Az előadás a Kulturális Kisebbségi 
Alap támogatásával jöhetett létre.
Szeptember
A Stop! Hatékony határok szeretettel c. 

előadás a Cseperedő program keretén 
belül valósult meg, elsősorban a kisgyer-
mekes szülőknek.

Október

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmá-
ból Turek Miklós budapesti színművész 
Petőfi -estjét láthatta a közönség A szőlő-
szem címmel.
Október 20-án a Csemadok helyi szerve-
zete szervezésében láthattuk színpadun-
kon Rékasi Károlyt, Wass Albert – Szerel-
mem Erdély című önálló estjével. 
26-án a Mátyusföld Magyar Összefogás 
PT szervezésében Kopecsni Gábor elő-
adása zajlott Népi harci testkultúra a Má-
tyusföldön címmel.

November

10-én a gellei Rózsaszínház előadását 
láthattuk A női partőrség szeme láttára 
címmel.
November 15-én Récsei Noémi tele-
víziós és rádiós műsorvezető önálló 
beszélgetőestjére került sor. A beszélge-
tés témája: Posztolható-e a gyermekkor? 
A beszélgetés résztvevői: Bott Domonkos 
Lívia gyermekjogi szakértő, a Minority 
Kids.sk tanácsadó blog alapítója, Eliaš 
Bosák Tünde gyermekpszichológus, és 
Tuba Ádám IT-specialista.  A rendezvény 
szervezői a Minority Kids és a Mátyusföld 
Magyar Összefogás PT.
November 22-én Út a végtelenbe címmel 
dokumentumfi lm-vetítés volt a kultúr-
házban Esterházy János emlékére.
November 24-én ismét megrendeztük 
a népszerű és nagysikerű nótaestet, ame-
lyen falunk nagyszerű énekesei léptek fel. 
Idén is magas színvonalú műsort adtak 
Nagy Mancika, Hromoda Anna, Nagy Er-
zsébet, Kohel Margit, Gőgh Mária, Takács 
Irén, Sárkány Szilvia, valamint két ven-
dégénekes, Vörös Károly és Ivány Árpád. 
A cigányzenéről Mezei Ernő és zenekara 
gondoskodott.

December

Decembert szintén egy nagyon érdekes 
előadással kezdtük. Horváth Szomolai 

Rékasi Károly

Zárókoncert

Ifjú Szivek

Nótaest

Teátrum
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Nádszegi történetek
Bugár Andrea

NÁDSZEG ANNO

A Nádszeg Anno rovat most kicsit az Önök kérték c. műsorra hasonlít. Kérésre kutattam ki, hogy ki volt 
Döme János, akié talán a legnagyobb nyughely az öregtemetőben. Többen említették, hogy jó volna vala-
mit megtudni családjuk eredetéről, honnét és hogyan kerültek Nádszegre. Az elmúlt egy évben a nádszegi 
szobrok kapcsán több családról is íródott pár sor, többek között a Kálozi, Rajcsányi, és Recska családok első 
nádszegi őseiről. A sort most a Sárkány családdal szeretném folytatni. 

1915-ben a Magyar Levéltárosok Lap-
ja nyolcoldalas tanulmányt írt a Sárkány 
családról. A leírás szerint a család az Ákos 
nemzetségből származik. Egy peres iratból 
tudjuk, hogy a családfő 1426-ban Ákosházi 
Sárkány Bertalan volt. Bertalan bárói ran-
got kapott maga és gyermekei számára. 

Nádszegen a leghosszabban szolgá-
ló plébános Döme Mór volt. Már 1856-
ban adminisztrátorként, majd 1858-től 
mint lelkész működött. Döme Mór 1814. 
szeptember 17-én született a Tolna me-
gyei Ozorán Tekintetes Döme János és 
Lex Ilona gyermekeként. Ozora, a Tamási 
járás egyik falucskája, az Esterházy csa-

lád birtoka volt. A Döme házaspár kilenc 
gyereknek adott életet. Az apa mint tiszt-
tartó dolgozott az Esterházy családnál. 
A tiszttartó munkaköre magába foglalta 
az egyes uradalmakban folyó gazdálko-
dás teljes felügyeletét, emiatt a család 
gyakran költözött. Az első két gyerek 
Ráckozáron, Baranya megyében született, 

a következő öt Ozorán, Tolna megyében. 
1829-ben a család már Léván élt, mivel 
az apa az ottani Esterházy-birtokokat fel-
ügyelte, a házaspárnak Léván ikerlányai 
születtek. Az 1842-ben megjelent Protes-
táns Iskolai Lap elismerően ír Döme János 
tiszttartó buzgólkodásáról és Esterházy 
herceg jótevőségéről, mivel támogatták 

A Nagyszeghi Sárkány család

Tekintetes Döme János úr

A családnak Zala és Pozsony megyében vol-
tak nagy birtokai. Az övék volt Nagyszarva, 
Előpatony, Uszor, Tejfalu és Nagylég. Berta-
lan unokája, Ambrus érte el a legmagasabb 
rangot a családban, hiszen 1510-ben Pozso-
nyi főispán lett, majd 1517-ben országbíró. 
Az ő érdi kastélyában vendégeskedett né-
hány napig II. Lajos 3000 fős kis seregével, 
mielőtt a mohácsi csatába indult volna. 
A király és Sárkány Ambrus is, aki ekkor már 
Pozsony-, Zala- és Vas megyék főispánja 
volt, 1526. augusztus 29-én elesett a moh-
ácsi csatában. A család bárói ága hamaro-
san kihalt. 

A török veszély miatt az Ákosházi Sár-
kány család tagjai Komárom és Pozsony 
vármegyékbe menekültek. 1587-ben a Nyé-
ken lakozó Sárkány Jakabot és gyermekeit 
a pozsonyi közgyűlés ismét megerősítette 
nemesi előjogaiban. Ugyanilyen, 1686-ból 
származó armális levél említi a Pozsony 
megyei Nagyszegh községben lakozó Sár-
kány Jánost, kinek birtokai voltak a köz-
ségben. A nemességet igazoló nemesleve-
leknek nagyon nagy értékük volt, hiszen 
a nemes ember mindenféle adó és jobbágyi 
szolgáltatás alól mentesült, csak a király-
nak tartozott engedelmességgel. Ellenben 
háború esetén a nemeseknek hadba kellett 
vonulniuk. A nemeslevelekkel sok vissza-

1887-ben Ferenc József császár Sárkány József budapesti ítélőtáblai alelnököt nemességében megerősítette, és az ilenczfalvi előnevet ado-
mányozta neki. A négyoldalas irat tartalmazza a címer pontos leírását és magát a címert is.

élés történt, ezért a megyei közgyűlések 
előtt az újabb generációknak bizonyítaniuk 
kellett származásukat. Aki ezt nem tudta 
megtenni, a jobbágyok közé sorolták.

Sárkány Jánosnak hét fi a született. Kö-
zülük hárman Komáromba költöztek, egy 
Jókára, a többiek pedig Nagyszeghen, az 
apai birtokon maradtak. A Komáromba köl-
tözött testvérek leszármazottai közt több 
katona, pap és bíró is akadt, de volt köztük 
országgyűlési képviselő, rendőrfőkapitány 
és gabonakereskedő is. A komáromi ág 
használta a Nagyszeghi előnevet.

A Nádszegen élő Sárkányok közül Sár-
kány János leszármazottai nemesi kivált-
ságokkal bírtak. Az 1715-ben készült job-
bágyösszeírás azonban a jobbágyok között 
említi Sárkány Pált, aki viszont nem volt 
ennek a családnak a tagja. A nádszegi anya-
könyvekben néhány családnál a plébá-
nosok jegyezték a nemesi származást, ám 
a többségnél nem. 

Alapi Gyula levéltáros 1915-ben írt ta-
nulmányában nem látta bizonyítottnak, 
hogy a Nagyszeghi Sárkány család az 
Ákosháziakhoz köthető, mivel más a címe-
rük. Azt viszont megjegyzi, hogy a családi 
hagyomány szerint a család az Ákosházi 
törzsből származónak tartja magát. 

NÁDSZEG ANNO 
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Asztalitenisz
Rózsa Sándor

TALLÓZÓ

A nádszegi asztalitenisz klub 
a 2019/2020-as szezon őszi fordu-
lójának a végén jár.  Még hátra van 

3 forduló. A csapat 11 mérkőzésből hetet 
megnyert, hármat elvesztett és játszott 
egy döntetlent. Ez most az ötödik helyre 
elég. Az utolsó három mérkőzés eredmé-
nyétől függően, ha legalább egy mecset 
megnyerünk, akkor a tavaszi fordulóban 
biztos az elit csoportban folytatja a nád-
szegi asztalitenisz legénysége. A kiírás 
szerint ugyanis a táblázat őszi eredményei 
alapján két részre osztják a résztvevőket. 
A táblázat felső felében végzett csapatok 
2020-ban a járás első osztályában marad-

nak, az alsó fele pedig a második osztály-
ban játszik majd tovább.  Az előző szezon-
ban a harmadik helyen végzett a csapat 
és ehhez hasonló eredményt várunk a 
2019/2020-as évadban is, most már a járás 
első ligájában. 
 Az utánpótlást a Szabadidő központ asz-
talitenisz szakkörének diákjai közül várjuk. 
Szívesen látjuk őket a keddi és csütörtöki 
edzéseken. Ha eljön velük az apu vagy az 
anyu, biztos lesz hely a pingpongasztal-
nál nekik is. A klub tagjai a hetvenen túl is 
rendszeresen edzenek, és a mérkőzéseken 
is lehet rájuk számítani. Kozmér Gyuri bá-
csi még ma is meg tudja verni a fi atalokat. 

Varga Árpád pedig a páros játékok királya. 
Schweiger András, a klub valamikori elnö-
ke, túl a hetvenen a korosztályos hazai és 
külföldi versenyekről is érmeket hoz haza.      
Az edzésekhez elengedhetetlen felszerelt-
sége az egyesületnek megvan, és a torna-
terem bérleti díjáról is sikerült megegyezni 
az alapiskolával. A falu támogatását ez-
úton is megköszönjük és mindent megte-
szünk, hogy méltón képviseljük a nádszegi 
sportot.   
Az alapcsapat a fényképen balról jobbra: 
Győri Árpád, Varga Adrián, Rózsa Sándor, 
Varga István, Hollósi Ernő, Molnár Norbert, 
Tyúkos Tibor, Nagy Vilmos.

a mohi paplak megépítését. Tették ezt 
mint katolikusok. 

Döme Mór plébános Nádszegre hozta 
idős szüleit és özvegy nővérét. Döme Já-
nos nyugalmazott tiszttartó 1869-ben halt 
meg 87 évesen, felesége 1873-ban 85 éve-
sen. A plébános nővére, Petronella 1888-
ban hunyt el 78 évesen. Sírjuk a nádszegi 
temetőben található. 

A plébános úr 1898-ban tartotta arany-
miséjét, majd 1901-ben nyugdíjba ment. 
1908-ban halt meg Pannonhalmán az 
Albertinumban, ott is van eltemetve. Egy 
nyugodt, építő időszakban volt nádszeg 
plébánosa.

Ambruskó Lajos Nádszeg plébánosa volt a 
falu legnehezebb időszakaiban. Itt szolgált 

az első világháború alatt, az ország feldara-
bolásakor, a második világháború alatt, a 
kitelepítesek időszakában és a kommunista 
hatalomátvételkor is. Együtt élt a faluval, hí-

vei ragaszkodtak hozzá. Minden levelét elő-
ször piszkozatban megfogalmazta. Az aláb-
biakban közölt levél is egy ilyen, melyet 1942 
karácsonya után küldött a frontra.

Ambruskó plébános levele

SPORT
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IRODALOM

Versek
Deák László

Csillagom
Hosszú úton megyek
Tengerek várnak és hegyek
Sivatagok s bővizű kutak
Csillagom örökké jó irányt mutat

Társakkal, egyedül ballagok
Nem szólok, csupáncsak hallgatok
Várnak rám kanyargó s egyenes utak
Csillagom örökké jó irányt mutat

Tudom már nincs az út
A mindenek útja
Mindenki - én is, egyre csak kutat   
Csillagunk örökké jó irányt mutat

Miattad
Miattad hagytak el bohó, s kalandor vágyaim
S hűltek ki mámortól lángvörös ágyaim

Miattad hittem el, van ami mégis megmarad 
S vívom meg naponta érlelő harcimat

Miattad változott keresztem kedves igává
S a jászoli kisded mennyei királlyá

Miattad kínálok kutamból hűsítő vizet
S adok annak is ki nem ígér, s nem fi zet 

Miattad fütyülök ezután talmi hallókra
S válok tán mindenkor teveled valóra

Segíts
Segíts, ha látod

 Fáradok szeretni
S nem tudom keserű

Könnyeim feledni

Segíts, ha látod
Sietve, elestem

Miközben utamat
Lázasan kerestem

Segíts, ha látod
Bőségben pazarlón élek

S szegényen restellek
Kérlelni téged

Segíts, ha látod
Csodálom, ami csak látszat 

Segíts, hogy igazán, ahogy Te
Én is úgy lássak

IRODALOM
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Négy évszak – December
Márai Sándor

Márai Sándorra emlékezünk 
halálának harmincadik év-
fordulóján alábbi írásával. 

Olvassák szeretettel!

tam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, 
kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a 
sötét társalgóban, bécsi szelet, almásrétes 
és diadal összes ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetés-
sel észlelem, mintha még mindig várnék va-
lamire. E napokban megesik, hogy elindulok 
az utcákon, megállok a kirakatok előtt, néze-
lődöm. Öngyújtó nem kell. Fényképezőgép, 
Victor Hugo összes művei, bőrben, zsebkés, 
melynek gyöngyház tokjában ötféle penge 
van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító és 
pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy 
nem kell már, s ha jól meggondolom, lemon-
dok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról is, 
ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, 
s színházba lehetőleg egyáltalán nem járok.
Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony 
múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, 
csillogók, melegek és szagosak, annyi ün-
nep, s még mindig itt állok, a férfi kor delén, 
őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígé-
rettel, melyeket az Angyal sem tudna már 
beváltani; s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Való-

Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig haran-
goznának, nagyon messze, a köd és a hó 
fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján 
árkus papírra, kék és zöld ceruzával, kará-
csonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harminc-
egy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, 
megjelöltük, mintegy letöröltük e jelképes 
fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. 
E módszerrel sikerült a várakozás izgalmát 
csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az 
ünnep, már állandóan lázas voltam, estén-
ként félrebeszéltem, hideglelős dadogással 
meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is 
akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi 
színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rival-
dafénnyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és 
azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek 
a főpróbákon, és rosszabbakat mondanak 
a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akar-
tam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és 
a Marsot. Mindezt persze selyempapírban, 
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermek-
koromban mindig a világegyetemet akar-

színűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki 
egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. 
Közben már megtudtam, hogy szeretetet 
kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez 
a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi 
nem nehezebb, mint a szeretet kifejezni. 
A költőknek nem sikerült, soha, a költők-
nek, akik az érzelmek és indulatok minden 
árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyön-
gédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelem-
nek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; 
ha kimondják, már hazugság. A szeretetben 
csak élni lehet, mint a fényben vagy a leve-
gőben. Szerves lény talán nem is élhet más-
képp, csak a hőben, a fényben, a levegőben 
és a szeretetben.
Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizo-
nyosabb tudásban, nem tehetek mást, mint 
sorra járni az üzleteket, s vásárolni öngyúj-
tót, illatszert, nyakkendőt és jegylyukasztót, 
gőzvasutat és Victor Hugo összes műveit. Tu-
dom, hogy mindez reménytelen. Mit csinál-
jak? Az ember azt adja, amit tud.

Tate Modern
Rózsa Sándor

zők szerint a legjobbak. Kivülállóként még  
szép is a kiállítás anyaga, de néhány alkotás 
elgondolkodtat. Vajon miről szól a halvány 
szürke fénnyel megvilágított helységben  
lefektetett 12 méter  hosszú vastag hajókö-
tél két végén csomóval. A falnál két szék, az 
egyiken a teremőr vigyáz a kígyóra. A másik 
székre, vagy a földre leülhetsz, ahogy ezt az 
iskolákból idehozott egyenruhás  gyerekek 
teszik, és elmerenghetsz az élet dolgain.  A 
festmények között van olyan,  ahol erős fan-
táziával ráismersz magadra vagy a szomszéd 
kutyájára ahogy ép a dolgát végzi. Tovább! 
Két négyzet egy más mellett bekeretezve a 
kékben beleírva hogy „ROSSZ” a pirosban 
hogy „JÓ” . Persze angolul és a mű címe:  Jó 
és rossz. Felötlik benned a kérdés . Miért?  A 
következő képen már nem is lepődsz meg.  
Hatalmas keret, a vászon befestve fura kék 
szinnel, sehol egy árnyalat, sehol egy  vonal, 
csak a tiszta kék mező. Találó cím: BLUE . A 
szobrok, vagy inkább a háromdimenziós 
művek. Óriási helység, középen egy halom 
vashulladék, kesze-kusza módon összedo-
bálva, mint amikor a nádszegi fi tykatelepen 
még nem válogatták ki a leadott vasat, és 
az egész gondosan lefújva fekete festékkel. 

Londonban jártam nemrég , nem mintha 
gyakran tenném, de most második alkalom-
mal is ott dolgozó barátom kapcsán  vetett 
a sors Britannia fővárosába. Volt időm, és 
miután már előző utamon láttam amit le-
hetett a  Temze parti város múzeumaiból, 
ahol a világ minden tájáról összehordott 
műkincsek találtak otthont, most a modern 
művészetek házát látogattam meg. Ez a Tate 
Modern Londonban.  Mint a legtöbb  múze-
umban itt is ingyenes a belépés, de a bejárat-
nál szigorú ellenőrzés van. Akár a reptéren  
vagy a vámon. Ha akarod támogathatod az 
intézményt pár fontos adománnyal egy tér-
képért, de ez nem fontos.  Az  épület maga 
hatalmas, több emelet, óriási termekkel. A 
szobrászattól  kezdve a fi lmen,könyveken  és 
kinetikus-mozgó műalkotásokon át a fest-
ményekig minden megtalálható. A rende-

Körbekerítve kis oszlopokon lógó lánccal, 
hogy a látogatók ne tegyenek kárt benne.  
Gonosz lélekkel nondhatnám: a kár az, hogy 
nem adták le a roszvasba újrahasznosításra. 
Észrevennék,megmaradna a művészi érték, 
ha egy kilót leadnék belőle? A következő 
helység mennyezetéről fehér ablakredőnyök 
lógnak szépen sorban, rendezetten kockákat 
és hasábokat alkotva. Háromszáz darab. Egy 
másik művésznő szexuális traumáiról szóló 
végtelenített fi lm kockáin már  nem lepőd-
tem meg, csak megbotránkoztam amolyan 
parasztos módon, hát ez meg minek ? A 22 
sütiről szóló 22 oldalas képeskönyv digitális 
nézegetése ezek után kellemes élmény volt. 

A tárlat úgy ahogy van, mindent összevetve 
nagyon tetszett, mint ahogy mindenkinek 
az ízlése más, úgy a művészetben is van ami 
tetszik, van ami nem. A régi rádiókból össze-
rakott magas gúla nagyon tetszett. Minden 
rádió más adásra hangolva szólt. Körbejárva 
hallod az egész világ bábeli zűrzavarát. Ha 
megkérded az ilyen műveknél, mert nem 
érted ez micsoda, akkor a válasz az, hogy ez 
Modern Tata!
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Keresztrejtvény
Az Hírharang októberi számában közzétett rejtvény megfejtői közül Farkas Adriannát sorsoltuk ki, nyere-
ményéhez gratulálunk! 

A jelenlegi rejtvény megfejtését 2020. január 31-ig várjuk a hirharang.szerk@gmail.com címre, tárgyként a „megfejtés” szót kérjük me-
gadni! A helyes megfejtést beküldők között ismét könyvjutalmat sorsolunk ki, a nyertes nevét a Hírharang következő számában közöljük. 
Kellemes időtöltést és sok szerencsét kívánunk!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.

Meghatározások:
1. Megvéd a hidegtől, ha felvesszük
2. Hóesés más szóval
3. Apró fagyos jégkristályok
4. A Télapó másik neve
5. Az égbolton és a karácsonyfán is látni ilyet

6. Ilyen állat húzza a Mikulás szánját
7. Magaslat, amiről le lehet csúszni szánkóval, ha havas a táj
8. A karácsony is ez
9. Téli sporteszköz, jégpályán használják
10. Karácsonyi, téli fűszer
11. Kerek formájú, általában piros, vagy zöld színű gyümölcs

KREATÍV

2019-ben született gyermekek névsora

2019-ben kötöttek házasságot

2019-ben elhunytak névsora

ZOZNAM NOVORODENCOV V ROKU 2019

ZOSOBÁŠILI SA V ROKU 2019

ZOZNAM ZOSNULÝCH V ROKU 2019

1. Borka Dániel

2. Szabó Aurél

3. Lukácsová Jasmína

4. Kovács Dorián

5. Szőcs Thomas

6. Lavu Nikolas

7. Méhes Rella

8. Gyurcsi Máté

9. Kacsánová Viktória

10. Bosáková Réka

11. Horváthová Nella

12. Bugár Simon

13. Németh Bíborka

14. Nagy Marek

15. Bugár Leila

16. Juhos Jázmin

17. Faragó Marián

18. Motúz Adrián

19. Domján Jázmin Sára

20. Józsová Viktória

21. Vidman Hanna

22. Vargová Emma

23. Juhos Marcel

24. Bugár Kristóf

25. Kelemen Anna

26. Nagy Balázs

27. Csóková Viktória

28. Bugárová Emma

29. Sárkányová Zoé

30. Rožňanská Sára

1. Szilvás Gábor – Nagyová Annamária
2. Gerényi István – Mgr. Tóthová Zuzana
3. Németh Kristián – Nagyová Olívia 
4. Csóka Marián – Pirosková Nikoletta
5. Kondé Tamás – Mgr. Feketeová Monika
6. Bott Attila – Juhosová Krisztina 
7. Matúz Marián – Matúzová Zuzana 
8. Ing. Kósa Tomáš – MUDr. Máriási Réka
9. Koložvári Zoltán – Jakócsová Gertrúda
10. Baán Zoltán – Farkasová Dália

11. Iván Attila – Kamenická Mária
12. Puha Jozef – Nagyová Nikoleta
13. Kulik Peter – Ing. Cibulová Katarína
14. Wurmbrandt András – Szarka Zsófi a
15. Gányi František – Csige Erzsébet
16. Hobot Gábor - Juhosová Judita
17. Kiss Balázs – Bartalos Éva
18. Seszták Csaba – Seresová Anna
19. Héger Tamás – Kűrtiová Csilla

1. Sándorová Alžbeta, szül. Takácsová
2. Farkas Erazmus
3. Káloziová Irma, szül. Káloziová
4. Végh Oskár
5. Lovasová Klára, szül. Kesziová
6. Almási Erzsébet, szül. Bartalos
7. Bartakovicsová Rozália, szül. Kovácsová
8. Szőcsová Margita, szül. Nagyová
9. Lukács Gejza
10. Juhosová Martina, szül. Navrátilová

11. Lovas Gyöngyi, szül. Czajliková

12. Nagyová Anna, szül. Recsková

13. Molnárová Berta

14. Nagyová Helena, szül. Nagyová

15. Bugárová Marta, szül. Szalaiová

16. Bartakovicsová Irma, szül. Juhosová

17. Puskás František

18. Opálová Edita, szül. Szabová

19. Molnárová Klára, szül. Faragová

ANYAKÖNYV / MATRIKA

20. Petrovicsová  Irena, szül. Nagyová

21. Švarda Karol

22. Lachatová Helena, szül. Macenková

23. Katona František

24. Nagy Tibor

25. Balázsová Juliana, szül. Vargová

26. Králik Ľudovít

27. Lukács Štefan

28. Dobos Dionýz
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DECEMBER 22. (VASÁRNAP), 15:00
SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM - VADKERTI IMRE ÉS BARÁTAI 

KARÁCSONYI KONCERT

DECEMBER 24. (KEDD), 20:00-24:00
MENDIKÁLÁS A MÁTYUSFÖLD MAGYAR ÖSSZEFOGÁS PT SZERVEZÉSÉBEN

DECEMBER 26. (CSÜTÖRTÖK), 15:00-17:00
KARÁCSONYI SÜTIVARÁZS A PLÉBÁNIÁN

DECEMBER 29. (VASÁRNAP), 16:00
SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM - A ZSÁLYA ÉNEKKAR, A FÚVÓSZENEKAR 

ÉS AZ ÚJONNAN ALAKULT GYERMEKKÓRUS KARÁCSONYI KONCERTJE

DECEMBER 31. (KEDD), 09:00 
SZILVESZTERI ASZTALITENISZ-TORNA AZ ISKOLÁBAN

DECEMBER 31. (KEDD), 21:00-2:00 
FŐTÉR - SZILVESZTERI UTCABÁL

ÜNNEPI 
PROGRAMAJÁNLÓ


